
 

 



 

 مقدمه

است و از  قسمت حوادث روز نامه صبح خراسان جمع  یان واقع یداستان ھا
گردد  در ضمن  یشده است وخواندن ان به جوانان و نوجوانان سفارش م  یاور

باشد.يگان مين کتاب رايا . 

 پسر پاستوريزه!
بار آورده بودند و » پاستوريزه«مادرم مرا به قول دوستانم  پدر و

  .وابستگي شديدي نسبت به خانواده ام داشتم

براي ادامه تحصيل مجبور شدم به دانشگاھي در يکي از استان ھاي 
  .ھمجوار بروم.

م. پس از گذشت چند ماه با دختري جوان از خانواده اي ثروتمند آشنا شد



بود با محبت ھاي خودش، غم تنھايي را در وجودم او که ھم   ک3سي ام 
 .از بين برد.

صيلي ع3قه من به اين دختر روز به روز بيشتر شد و اوايل ترم دوم تح 
  .از پدر و مادرم خواستم به خواستگاري اش بروند.

فتند اما خانواده ام با انجام تحقيقات اوليه، مخالفت خود را اع3م کردند و گ
ن د تو نمي خورد ولي من به ارتباط مخفيانه خود با اياين دختر به در

 .دخترخانم ادامه دادم.

يع و او که مي گفت قصد کمک دارد، پيشنھاد داد به عنوان نماينده توز 
 .فروش کا=ھاي شرکت برادرش در مشھد فعاليت کنم.

چک را دختر مورد ع3قه ام با اين ترفند ھفته اي يک بار چند کارتن کو 
ربري مي اتوبوس مسافربري مي فرستاد. من نيز به پايانه مساف از طريق

رفتم و کارتن ھا را تحويل مي گرفتم و به نشاني موردنظر که 
 .فروشگاھي در يک مجتمع تجاري بود، تحويل مي دادم.

رد و از امروز که آمده بودم بسته ھا را تحويل بگيرم پليس دستگيرم ک 
ف رايانه اي بسته ھاي کريستال کشداخل کارتن ھاي مارک دار قطعات 

ي شد. من به عنوان عضو باند قاچاق دستگير شده ام و نمي دانم چه خاک
 .بر سرم بريزم.



 حماقت مداوم!  
 در طول زندگي چھل و ھشت ساله ام تا به حال اينقدر بي سر و سامان

ردم سيمين ازدواج کردم، فکر مي ک نبوده ام. وقتي به پيشنھاد مادرم با
ده بود. خوشبخت ترين مرد دنيا شده ام. تک دختر يک خانواده تحصيلکر

ه ليسانس داشت و دريک مدرسه شيمي درس مي داد. پدرش مديرکل ادار
پزشک بودند و مادرش  ٢اي معتبر در استان بود و برادرانش ھر 

3ً سيمين شده بودم که اصنويسنده بود. اينقدر مفتون شرايط خانوادگيشان 
 .را فراموش کردم

را آغاز  خيلي زود با کمک پدرم آپارتماني گرفتيم و زندگي مشترکمان 
کرديم. از اولش ھم زندگيمان خوب نبود ولي اين قدر اين طرف و آن 

طرف سرمان گرم بود که متوجه نمي شديم. مدتي گذشت و اولين 
. بسيار ايمان به سر سنگيني و قھراخت3فاتمان به دعوا تبديل شد و دعواھ

خودخواه و از خود راضي بود. در خانه خودشان حرف حرف او بود، به 
  .ھيچ کس جز خودش اھميت نمي داد

نشد.  مادرم گفت: بچه دار که بشويد پايبند زندگي مي شود، اما اينطور
شحال زندگي او مدرسه بود و خانواده اش. وقتي متين به دنيا آمد خيلي خو



ه ع3قه بودم ولي او فقط گريه مي کرد که گرفتار شده است و نمي تواند ب
سال ھمينطور زندگي کرديم تا اينکه  ٨مندي ھاي شخصي اش برسد. 

 .تحمل من و نظراتم به قول خودش ديگر برايش امکان پذير نبود

خيلي زود خانواده اش ط3ق او را گرفتند. من ھم به خانه پدرم باز  
ري که ده و شکست خورده و تحقير شده. خانواده اش با تکبگشتم؛ سرخور

 .داشتند زندگي مرا نابود کردند

يک سال گذشت و من گاھي متين را مي ديدم. ھمراه يکي از اعضاي  
 .خانواده سيمين مي آمد و سر ساعت به دنبالش مي آمدند و مي رفت

دواج د و در ازدر يکي از ھمين روزھا با مينا آشنا شدم. معلم ابتدايي بو 
ھفته ازدواج کرديم . ما در خانه او  ٣اولش شکست خورده بود. ظرف 

ن را به من مستقر شديم. وقتي سيمين فھميد پيغام داد که تصميم دارد متي
رفتبدھد. مينا پذيرفت اما دوباره سيمين اعتراض کرد و متين را پس گ . 

 ۶ارم آمد . بعداز مدتي براي عذر خواھي با يک دسته گل به محل ک 
 روز تمام آمد و رفت تا من کوتاه آمدم و بدون اط3ع مينا دوباره عقدش

 .کردم

ھم مادر فرزندم بود و ھم عذرخواھي کرده بود که اين کار از سيمين  
د مينا بعيد بود. اما ظاھراً قرار نبود آرامش به زندگي ما برگردد. ھفته بع

و من بھت زده نگاھش کردم با خوشحالي خبر بارداري اش را به من داد . 

ش راه وقتي فھميد که سيمين به زندگي من بازگشته است مرا به خانه ا 
پدرش  نداد و وقتي سيمين فھميد مينا باردار است، باز قھر کرد وبه خانه

د راه رفت و مرا به طبقه اي از خانه شان که در اختيار ما قرار گرفته بو
خانواده اي از خود دارم و نه زندگي. نداد. و حا= من بي جا ومکان نه 



حالت کسي را دارم که ھويتش را از دست داده است و دربين نزديک 
 .ترين کسانش، غريب است

 

 خواستگار خوش تيپ!
يلي وقتي به خواستگاري ام آمد يک دل نه صد دل عاشقش شدم. مسعود خ

ببينند  خوش تيپ بود يک لحظه با خودم فکر کردم اگر دوستانم مرا با او
 .ھمه مرا تحسين مي کنند.

و  في کرد. پدرمسعود اھل تھران بود و خود را پيمانکار ساختمان معر 
وم مادرم راضي به ازدواج نبودند مي گفتند حداقل بايد طبق آداب و رس

شده بودم  خودمان درباره خواستگارت تحقيق کنيم اما من که شيفته تيپ او
 مخالفت کردم و گفتم حداقل ما را به ھم محرم کنيد بعد ھر کاري مي

  .خواھيد انجام بدھيد.

ن ھم يدند به ناچار خواسته ام را پذيرفتند مخانواده ام وقتي اصرار مرا د
سکه  ١٣٧٢براي آن که نزد دوستانم احساس غرور بکنم مھريه ام را 

بود  (تاريخ تولدم) تعيين کردم. اما ھنوز چند روز از اين ماجرا نگذشته
که يک شب مسعود در حالي که قمه اي در دست داشت وارد منزل ما شد 



نواده ام گفت: من مي خواھم ھمسرم را به و با تھديد به مرگ اعضاي خا
به و تھران ببرم ما که از اين وضعيت شوکه شده بوديم با پليس طرق

 .شانديز تماس گرفتيم و آن ھا مسعود را به ک3نتري بردند.

د تازه فھميده بودم چه اشتباھي کرده ام در آن جا متوجه شدم که مسعو 
يرد اين پولي از پدر و مادرم بگيک فرد بيکار است و براي آن که بتواند 

  .نقشه را طرح کرده بود.

فاق نمي توانستم به چشمان پدرم نگاه کنم چون ھمه چيز با اصرار من ات
اد افتاد اما پدرم که نمي خواست بيشتر از اين زجر بکشم، رضايت د

 مسعود به زندان نرود تا تکليف من روشن شود ولي ھمان شب دوباره
 شن وارد منزل ما شد و پس از آن که خواھرم را کتکمسعود با حالتي خ

ھزار تومان بدھيد تا من به تھران بازگردم. ۵٠زد گفت: شما  ! 

واقعاً درمانده شده بوديم مأموران که احتمال مي دادند او دوباره بازمي  
ه گردد به طور غيرمحسوس منزل ما را زير نظر گرفته بودند و ھمين ک

ر نزل ما بلند شد آن ھا دوباره مسعود را دستگيجيغ و فرياد از داخل م
 .کردند.

حا= من مانده ام که چگونه بايد مکافات ناداني خودم را بدھم. ھمه اھل  
محل در ھمين چند روز فھميدند که من ازدواج کرده ام و ا=ن به من به 
 عنوان دختري مطلقه نگاه مي کنند. حا= من مانده ام و يک عمر حسرت

ش خاطر يک اشتباه بزرگ و اين که به حرف پدر و مادرم گو خوردن به
 .ندادم.



 
 

  شريک زندگي!
ز چند روز بيشتر تا مراسم بله برون باقي نمانده بود. من از ھمان رو
اي اولي که سمانه را ديدم شيفته ظاھرش شدم و تصميم قطعي ام را بر

ايگاه . قبل از آن دوستان و آشنايان چند دختر را که جازدواج با او گرفتم
ن اجتماعي و خانواده خوبي داشتند براي ازدواج معرفي کرده بودند اما م

 که به ظاھر افراد اھميت زيادي مي دادم آنھا را نپسنديدم.

ط در بعد از ديدن سمانه فقط به او فکر مي کردم و ادامه زندگي ام را فق 
او مي ديدم. چند روز به بله برون مانده بود و ما  گرو بودن در کنار

درباره ھمه چيز صحبت کرده بوديم به جز مھريه. در ذھنم مھريه بي 
 ارزش ترين مسئله بود.

دن با خودم مي گفتم در جايي که عشق و محبت وجود دارد صحبت کر 
از ماديات و سکه ط3 امر بي ارزشي است. اص3 دلم نمي خواست 

وبي بين مان بود با پول و ط3 خدشه دار کنم. ھمه چيز به خ عشقي را که
ماس و خوشي ادامه يافت تا اين که شب قبل از بله برون سمانه با من ت

 گرفت و گفت مي خواھد درباره مھريه صحبت کند.



او گفت در خانواده شان مھريه ھاي سنگين رسم است و او ھم بايد  
مھريه  امزدم گفت: تصميم گرفته اممھريه اش ارزش زيادي داشته باشد. ن

بود و من  ١٣۶٣ام را با توجه به سال تولدم تعيين کنم. سمانه متولد سال 
را  بايد متعھد مي شدم ھر وقت که او اراده کند اين تعداد سکه بھار آزادي

 .به او بدھم.

او گفت قول مي دھد ھيچ وقت اين سکه ھا را از من نخواھد. .سمانه  
فقط براي حفظ آبروي خانوادگي اش است. گفت: اين کار   

من که ارزشي براي مسائل مادي قائل نبودم بدون چون و چرا قبول 
ر است کردم. وقتي پدر و مادرم از تعداد سکه ھا با خبر شدند گفتند بھت

فکر  صبر کنم و اين مھريه سنگين را قبول نکنم اما من با ترش رويي
امده است و بھانه جويي مي کنند.کردم که آنھا از سمانه خوششان ني . 

ود چند ماه از شروع زندگي مشترکمان گذشت. ھمه چيز روال طبيعي خ 
را طي مي کرد. يک شب سمانه گفت: مي خواھد درباره موضوع مھمي 

ش را با من صحبت کند. او گفت: يکي از دختر خاله ھايش نصف مھريه ا
ود. سمانه کار عجيبي ب از شوھرش گرفته و بقيه را بخشيده است. به نظر

گفت: چون دختر خاله اش اين کار را انجام داده است او ھم مي خواھد 
اما  نصف مھريه اش را از من بگيرد. با خودم گفتم چه شوخي با مزه اي.

 .سخت در اشتباه بودم

ھتر سمانه شوخي نمي کرد و در تصميم خود کام3 مصمم بود. او گفت ب 
سکه ط3  ۶٨٠من نصف مھريه اش را که حدود است با ھم توافق کنيم و 

مي شد به او بدھم. من عاشقانه ھمسرم را دوست داشتم اما چنين پولي 
ر نداشتم که به او بدھم. سمانه گفت بھتر است پدرم وي3يي را که د

 .اطراف شھر داردبفروشد و پولش را به من بدھد.



آمد ھنوز اين تا روزي که از طرف دادگاه خانواده برايم احضاريه  
را بر  تصميم ھمسرم را باور نداشتم اما زماني که در دادگاه سردي دستبند
کرده دستانم حس کردم باورم شد شريک خوبي براي زندگي ام انتخاب ن

 ام. ھنوز نھيب ھاي پدر و مادرم در گوشم است که درباره انتخاب ھمسر
.به من ھشدار داده بودند اما ديگر پشيماني سودي ندارد . 

 
 من بزرگ شدم!

تيم روز به روز بدتر و بھانه گيرتر مي شد. من و شوھرم واقعا نمي دانس
ه خواھر با اين بچه ناسازگار چه کار کنيم و تصور مي کرديم او نسبت ب

 کوچکش حسادت مي کند به ھمين خاطر برايش ھديه و کادوھاي زيادي
ھميدم او با مي خريديم، اما ھيچ نتيجه اي نگرفتيم تا اين که چند روز قبل ف

 پسري جوان ارتباط تلفني دارد.

انم تيره با روشن شدن اين واقعيت تلخ سرم سوت کشيد و دنيا جلوي چشم
 .و تار شد.

و  د فھميده ام مرتکب چه اشتباھي شده استشيرين که متوجه شده بو 
و  فکر مي کرد مي خواھم تنبيھش کنم به طور مرموزانه اي ناپديد شد

ساعته او قلب من و شوھرم را به درد آورد. ١٠غيبت  . 

ساله ام...؟. پس از اظھارات زن جوان دختر بچه  ١١نمي دانم چرا دختر 
مشھد  ١٨ک3نتري ساله اش در گفت وگو با کارشناس اجتماعي  ١١



ي اظھار داشت: تا قبل از تولد خواھر کوچولويم بابا و مامان من را خيل
 .دوست داشتند و در کنارشان مي خوابيدم.

ر اما آن ھا خيلي چيزھا را رعايت نمي کردند و وقتي مي ديدم به ھمديگ 
ان پيدا ابراز محبت و ع3قه مي کنند احساس بسيار بدي نسبت به ھردويش

دم و عذاب مي کشيدم.مي کر .  

ي من حتي از نوع لباس پوشيدن بابا و مامانم در خانه بدم مي آمد و وقت
 که آن ھا فيلم ھاي زشت ماھواره اي تماشا مي  کردند خيلي ناراحت مي

 شدم. بابا و مامان نمي دانستند که من ديگر بزرگ شده ام و فکر مي
ي تاھي افزود: از مدتکردند ھنوز ھم بچه ھستم. شيرين پس از مکث کو

ساله است دوست شدم و روزي که  ١٧قبل با برادر ھمک3سي ام که 
 مامانم متوجه شد چه اشتباھي کرده ام از خانه فرار کردم ولي چون نمي

ردم که دانستم کجا بايد بروم توي يک پارک نشسته بودم و گريه مي ک
 پليس مرا پيدا کرد... 

« و مشاور خانواده در اين باره مي  دکتراي روان شناسي» حميد نجات
ب گويد: فطرت آدم ھا به طور کلي پاک است و در بحث رفتارھا و آسي

ساله  ١١ھاي اجتماعي اين قضيه کام3 تاييد شده است. اين که دختري 
وده چنين تجربه اي دارد بايد ببينيم ايراد رفتاري پدر و مادرش چه ب

تحريک و ارضا نشدن نيازھاي «عامل  ٢است، اين استاد دانشگاه گفت: 
علت بروز چنين رفتارھايي در شيرين شده است» رواني ..  

يدن در واقع فردي که تجربه اي از رابطه زناشويي ندارد با ديدن يا شن
اورد کنجکاو مي شود و احتمال اين که بخواھد اين تجربه را به دست بي

ان رزندشان از ھمزياد است. لذا به والدين توصيه مي شود اجازه ندھند ف
 سال ھاي نخست زندگي در اتاق آن ھا بخوابد.



 
 

 نگاه درست!
و  آشنايي من و افسانه خيلي اتفاقي بود. او که خانواده اي مستضعف

محروم دارد صادقانه دلبسته حرف ھاي احساسي ام شد و ما با قول و 
ني داشتيم.ماه رابطه تلف ٣قرار ازدواج  . 

لي در اين مدت دوستم وسوسه ام مي کرد که اين دختر بيچاره را به مح 
حد  خلوت بکشانم و سرش ک3ه بگذارم. با اين که نمي خواستم در اين
قشه اي مرتکب گناه بشوم اما تحت تاثير حرف ھاي تحريک آميز دوستم ن

راي ازدواج کشيديم و دختر بيچاره را به بھانه گفت وگو و تصميم گيري ب
 .به خانه باغ کشاندم.

ک دختر نوجوان در چنگ ما گرفتار شده بود و راه گريزي نداشت. او اش
  .مي ريخت و التماس مي کرد رھايش کنيم.

ستي اما من و دوستم براي رسيدن به نيت ھاي پليد خود به مرحله اي از پ
م.و رذالت رسيده بوديم که از انجام گناه و معصيت ابايي نداشتي . 

ساله مثل  ١۶ساله در مرکز مشاوره پليس تايباد گفت: دختر  ٢٢جوان  
ابر بھاري اشک مي ريخت و درست در آخرين لحظه، يعني زماني که 



ان دوستم به سراغش رفت و با تھديد و توسل به زور قصد داشت کش
کشان او را به داخل اتاق انتقال دھد ناگھان يک قطعه عکس از داخل 

روي زمين افتاد و من آن را برداشتم. کيف دستي اش .  

 وقتي به عکس نگاه کردم ديدم اين دختر و ھمک3سي ھايش در ک3س
مدرسه عکس يادگاري گرفته اند و مسئله اي که وجدانم را از خواب 
ر بين معصيت بيدار کرد اين بود که خواھر کوچکم نيز در اين عکس و د

 .دانش آموزان ديده مي شد.

 ي به چشمان خواھرم که از روي عکس به من خيره شده بودچند ثانيه ا
رت کنند، نگاه کردم و باور کنيد صدايش را شنيدم که مي گفت خاک بر س

تم تو داداش من نيستي و ناموس نمي شناسي چون افسانه بھترين دوس
 .است و بايد مثل ناموس خودت از او دفاع کني.

 ن را در حال گريه ديدم ونگاھم را که از عکس برداشتم دختر نوجوا 
.با تصورم اين بود که خواھرم اسير ھوس ھاي شيطاني دوستم شده است
وي ديدن اين صحنه خون در رگ غيرتم به جوش آمد و با عصبانيت به س

  .دوستم حمله ور شدم.

من افسانه را از چنگ او نجات دادم و ھمراه اين دختر از خانه باغ فرار 
ط و ن در تعقيب ما بود و با تھديد چاقو برايم خکرديم. اما دوستم ھمچنا

 نشان مي کشيد. چون راه گريزي به نظرم نمي رسيد و از طرفي نمي
 خواستم مشکلي براي دوست خواھرم به وجود بيايد با ديدن خودروي

کردند.  گشتي پليس کمک خواستم و ماموران انتظامي دوستم را دستگير
استغفار مي کنم.ا=ن وجدانم راحت است و فقط طلب   



 

 از چاله به چاه افتادن
نمي دانم چرا در جمع کوچک خانوادگي ما ھميشه مسائل حاشيه اي که 
ارتباطي به خانواده ما ندارد مطرح مي شود و اين صحبت ھا به جر و 

تا  بحث کشيده مي شود. پدر و مادرم در اين درگيري ھا ت3ش مي کنند
 خودي به ھمديگر نشان بدھند و حاضر نيستند کوتاه بيايند.



مشھد افزود: سرتان را به درد  ۴٢دخترجوان در دايره اجتماعي ک3نتري 
نياورم، من در دنياي سرد و بي روحي که خانواده ام برايم ساخته اند 

 بزرگ شدم و با اين که ھمه امکانات =زم براي يک زندگي خوب را در
داشتم ولي ھيچ وقت از شرايط زندگي ام راضي نبودم.اختيار   

 متاسفانه از چندي قبل دچار افسردگي شديدي شدم و چون خانواده ام
الي در اصرار داشتند حتما بايد براي رسيدن به خوشبختي با رتبه اي ع

ابر دانشگاه قبول شوم، احساس نااميدي و ترس از آينده در وجودم چند بر
 شد.

از اين شرايط و به باوري غلط از طريق يکي از  من براي فرار 
 ھمک3سي ھايم با پسر جواني آشنا شدم که حرف ھاي دلگرم کننده و

 قشنگي درباره آينده مي زد.

ماه قبل  ۵اين پسر جوان با چرب زباني مرا به خود وابسته کرد و حدود  
 بود که تشويقم کرد از خانه فرار کنم.

اي برد که =نه فساد بود و چند روزي در آن  او مرا ھمراه خود به خانه
 جا زنداني شدم.

دخترجوان اشک ھايش را پاک کرد و گفت: پس از آن که از آن خانه 
م براي لعنتي نجات پيدا کردم ديگر رويي براي بازگشت به خانه نداشت

شھد ھمين ھم بدون آن که برنامه اي داشته باشم سوار اتوبوس شدم و به م
اين جا نيز طعمه ھوس ھاي جواني شدم که ادعا مي کرد مي آمدم.من در 

  خواھد مرا به خواھرش معرفي کند

  و قصد کمک دارد اما او ھم...!



خيلي  من اعتراف مي کنم که اشتباه کرده ام و والدينم براي خوشبختي ام
خت از خودگذشتگي نشان داده اند اما آن ھا زندگي را خيلي بيش از حد س

مه چيز را در حد ايده آل و مطلوب مي خواھند.مي گيرند و ھ  

 

ن يتا سقط جن یابانيخ یاز دوست                 

م قلب دوستش يشد و از صم یم در او خ3صه ميا و آرزوھايتمام دن
ر بنا کردم که حاض یپسر یم را با خشت وعده ھاياھايداشتم. من کاخ رو

راحت  یلينا خيش بدھم اما سيش بگذارم و جانم را براير پايم را زبودم قلب
اه و بدبخت شدم.يبم داد و روسيفر  

جوان و خانواده  یت از پسرياع3م شکا یسال سن دارد و برا 16را يالم
مراجعه کرده است. یاش ھمراه مادر خود به ک3نتر  

 یو زمان اش گفت: مشکل من از دو سال قبل یان داستان زندگياو در ب
ھا  ابانيرفتم و با او در خ یکه به بھانه درس خواندن به خانه دوستم م

م شروع شد.يزد یپرسه م  

 ی3سھم ک یدھايف و تمجينا آشنا شدم و تعريبه نام س یک روز با جواني
ش کرد.فته و دلباخته ايشتر شين پسر جوان مرا بيافه ايپ و قيام از ت  

 گر رايباَ ھر روز ھمديشدم و ما تقر به او وابسته یمن در مدت کوتاھ



م.يکرد یا با ھم صحبت ميم و يديد یم  

ت کرده با ھم صحب یز از رابطه ما خبر داشت و چند بار تلفنينا نيمادر س
به  ک روز پسر مورد ع3قه ام گفت: خواھر بزرگش از تھرانيم اما يبود

د.صحبت کننده يدر مورد آ یند و کميخواھد مرا بب یمشھد آمده است و م  

که به داخل  یاز لحظه ا یھمراه او به خانه شان رفتم ول یبا خوشحال
ست.يدر خانه ن یآپارتمان پا گذاشتم متوجه شدم کس   

ته اند ند آنھا رفيآ یقه منتظر باش ا=ن مادر و خواھرم مينا گفت: چنددقيس
ه بخرند.يتو ھد یبرا  

جه يقه بعد سر گيقکرد و چند د يیرايذيوان شربت از من يک لياو با 
افتاد. یقدم چه اتفايگر نفھمين شد و ديم سنگيگرفتم و پلک ھا یبيعج   

 ه وينا ھستم و او با گريبه ھوش آمدم متوجه شدم داخل خودرو س یوقت
جود که به و یو نگران مشکل ینده ام ھستيگفت: تو ھمسر آ یالتماس م

م.يکن یزود با ھم ازدواج م یليآمده نباش ما خ   

موضوع  نيم به وجود آمده بود به خانه رفتم و ايکه برا یوجه به مشکلبا ت
نگه داشتم. یرا از خانواده ام مخف  

نا تماس يدم باردار شده ام . من با سين ماجرا گذشت و فھميدو ماه از ا
د به يبا که به وجود آمده ھر چه زودتر یتيگرفتم و گفتم با توجه به وضع

.يیايام ب یخواستگار  

ک پارک قرار م3قات يک ھفته بعد با مادرش در يشنھاد داد يپاو ھم 
م.ين باره صحبت کنيم و در ايبگذار  

ش را پاک کرد و افزود: آنھا سر قرار حاضر يدختر نوجوان اشک ھا



چه ن بيچون ا ید بچه ات را سقط کنينا گفت ابتدا بايشدند و مادر س
که خودم در کمتر از  دھم یھمه ما را خواھد برد. من به تو قول م یآبرو

ط ازدواج شما را فراھم کنم.يدو ماه شرا  

ه شھر مشھد يدر حاش یشوم مرا با خود به خانه ا ین وعده ھايآنھا با ا
م.ين را انجام داديبردند و عمل سقط جن  

 ن که به خانه برگشتم مادرميکه داشتم به محض ا یاما با حال و روز
ردم . ف کيش تعريموضوع را برابودن حالم شد و من  یعير طبيمتوجه غ

ر داده ييم اما آنھا خانه خود را تغينا و مادرش رفتيما ب3فاصله به سراغ س
م.ياز آنھا ندار یچ شماره و نشانياند و ھ  

 کنم از لبخند یان گفت: از تمام دختران جوان خواھش ميرا در پايالم
 با پدر و یکنند و در ھر مسئله ا یدور یابانيخ یھوس و قول و قرارھا

 مادر خود مشورت داشته باشند تا دچار مشکل نشوند.

 سيدختر نوجوان و مادرش، پل یاست، با توجه به ادعا یادآوريدر خور 
م چنان ن باره ھيقات دراير کرده است و تحقيپرونده را دستگ یمتھم اصل

 ادامه دارد.

 
جا یاعتماد ب  



ز شروع زندگي مشترکم مي گذشت و مشک3ت مالي امانم را چند ماه ا
ايم بريده بود. ھرچه کار مي کردم فايده اي نداشت و درآمدم کفاف بدھي ھ

 .را نمي داد.

ي را گرفتاري ھايم ادامه داشت تا اين که ھمسرم راحله گفت پدرش شخص
آن  نمي شناسد که به زن ھاي بيوه وام مي دھد. او گفت ما مي توانيم بدو

آن  که کسي متوجه شود به صورت صوري از يکديگر ط3ق بگيريم.
 .وقت سراغ اين شخص مي روم و از او وام مي گيرم.

يي ببرد. اين فرصت بسيار خوبي است فقط نبايد کسي از اين ماجرا بو 
بول نمي دانم چرا اما بدون حتي يک لحظه فکر کردن پيشنھاد راحله را ق

سروصدا از يکديگر جدا شديم. کردم و چند روز بعد بي . 

راحله بعد از آن سراغ مرد رفت. تا آن مرحله من از ھمه چيز باخبر  
ي بودم اما از آن به بعد راحله کمتر با من صحبت مي کرد. ھر روز وقت
از خانه خارج مي شدم او ھم بيرون مي رفت و وقتي که برمي گشتم 

 .ھنوز به خانه نيامده بود.

کند.اين  رد به او گفته بايد مدتي براي گرفتن وام صبراو مي گفت آن م 
ماجرا يک ماه ادامه داشت تا اين که من برخ3ف ھميشه به رفتارھاي 

  .راحله مشکوک شدم.

ه من او ديگر مثل سابق به وضع خانه حساس نبود و به ندرت نسبت ب
يک م. ابراز ع3قه مي کرد. من نگران بودم و نمي دانستم بايد چه کار کن

روز وقتي راحله از خانه خارج شد تا سراغ مرد موردنظر برود من ھم 
 .بدون آن که او متوجه شود تعقيبش کردم.

وارد محل کار آن مرد شدم اما خبري از ھمسرم نبود. چند لحظه بعد  



ي صداي راحله را از قسمت عقب دفتر شنيدم. نمي دانستم او آنجا چه م
ن اين که راحله بدون آن که از حضور م کند. سردرگمي عذابم مي داد تا

و شد اط3ع داشته باشد به بخش جلوي دفتر آمد و ناخواسته با من روبه ر
 .او گفت: اين مرد به او وعده داده تا ماه آينده وام را پرداخت کند.

س نمي دانم چرا لحن صدايش مثل سابق به دلم نمي نشست. چيزي را ح 
ي نش ھم مي ترسيدم. فرداي آن روز وقتکرده بودم که از به زبان آورد

م دوباره به آنجا رفتم و از يکي از کارمندان مرد درباره راحله پرسيد
گفت او ھمسر صاحب کارش است. آن لحظه دنيا به دور سرم مي 

چرخيد. باور حرف ھاي آن مرد برايم سخت بود اما حرف ھايش درست 
ستم و غرورم را به نظر مي رسيد. درحالي که از خدا مرگ مي خوا

 .لگدمال شده مي ديدم، سرم را پايين انداختم و از آنجا بيرون آمدم.

 

 اعتماد بي جا
نظر  سالگي با پارسا آشنا شدم، خيلي با ھم صميمي بوديم، از ھمه ١٨از 

اري بخوب و عالي بود فقط تنھا مشکل او اين بود که اھل کار نبود. چند 
 تا وقتي به کار و درآمدت«صحبت ازدواج کرد و من در جواب گفتم: 
 ٣اما انگار نه انگار، حدود » سر و سامان ندادي حتي حرفش را ھم نزن



م بدھدسال از اين صحبت گذشت اما ھيچ وقت سعي نکرد کار مفيدي انجا   

ود بچند ماه پيش برايم خواستگار آمد، خانواده خوبي داشت اھل کار و... 
ديگر چه مي خواستم؟! من ھم جواب مثبت دادم حتي در ھمان شب قرار 

 عقد و عروسي ھم گذاشته شد.نمي دانم پارسا از کجا متوجه ماجرا شده
 .بود؟! چون ما خيلي وقت پيش رابطه مان را تمام کرده بوديم

 به ھر حال با من تماس گرفت و درخواست يک قرار حضوري داشت و 
و که آرامش کنم قبول کردم و رفتم. روز قرار با خودر من ھم براي اين

راري آمده بود، سوار شدم و بعد از احوال پرسي متوجه عصبانيت و بي ق
او شدم، آن لحظه خيلي ترسيدم! مرا به سمت منزلشان برد و از من 

دي که خواست به داخل خانه بيايم. ابتدا مخالفت کردم ولي به خاطر اعتما
داخل خانه رفتمبه او داشتم به  . 

ا از وقتي وارد شدم ديدم دو نفر ديگر ھم آنجا ھستند! متاسفانه پارس 
و...!بعد  اعتماد من سوءاستفاده کرد و با نقشه قبلي مرا به دست آنھا سپرد

گويم از آن روز نحس، چند بار مرا تھديد کردند که اگر به پليس چيزي ب
 اي اجتماعي منتشر ميتصاوير ماجرا را در فضاھاي مجازي و شبکه ھ

 .کنند و آبرويم را مي برند

خانواده ام ھم اگر از اين ماجرا بويي مي بردند روزگارم را سياه مي  
 کردند. نگراني و اضطراب تمام وجودم را فراگرفته بود. جرأت طرح

ع را با موضوع را با ھيچ کس نداشتم تا اين که به صورت تلفني موضو
ان گذاشتممشاور خانواده پليس درمي . 

 محمد ايرجي پور کارشناس ارشد روانشناسي و مشاور خانواده پليس 
خراسان رضوي در اين باره گفت: پيامد وجود ھرگونه رابطه 



است  غيرمتعارف بين دختران و پسران شکل گيري و بروز آسيب ھايي
ود که متاسفانه حيثيت افراد را زير سوال مي برد و دستاويزي مي ش

ا تفکر اده ھاي بعدي و توجه به پيامد اين گونه ارتباطات ببراي سوءاستف
 .منطقي عامل مھمي در پيشگيري از آسيب ھاي بعدي است

، قطعا وي گفت: زماني که فرد در گذشته رابطه اي را تجربه کرده باشد 
و  پس از ازدواج با فرد ديگري، نگران آشکار شدن آن رابطه خواھد بود

ده ي فرد مطلع از رابطه براي سوءاستفاھمين موضوع دستاويزي برا
، با ھاي بعدي است. در اين ماجرا بھتر اين بود که قبل ازپذيرش م3قات

تيد تا تفکر انتقادي به تجزيه و تحليل موضوع و پيامدھاي آن مي پرداخ
 .چنين اتفاق تلخي روي نمي داد

 

 انتخاب اشتباه
 ي داشتيم و مادرم که الگوي مھر و عاطفه بود با محبتزندگي قشنگ

ھايش براي من و پدرم آرامش خاصي فراھم مي کرد اما افسوس که او 
 ١٣ خيلي زود از اين دنيا رفت و روزي که لباس عزايش را به تن کردم

 سال بيشتر نداشتم.

بعد از مرگ مادر، پدرم مرا روي چشم ھايش نگه داشت و تمام سعي و 



م. او خودش را به کار بست تا ناراحتي و غمي در سينه نداشته باش توان
د حتي بارھا در برابر اصرار پدربزرگ و مادربزرگم براي ازدواج مجد

د و مي مي گفت: ديگر ھيچ کس نمي تواند جاي ھمسر اولم را برايم پر کن
ساله در دايره اجتماعي  ١۶خواھم يادگار او را به خوبي بزرگ کنم.دختر 

سالگي با زن جواني  ١۵نتري شھرک ناجاي مشھد افزود: من در سن ک3
که در ھمسايگي مان زندگي مي کرد آشنا شدم. او از شوھرش ط3ق 

ه ھم گرفته بود و با محبت ھايش مرا شيفته خودش کرد تا جايي که ب
تم وابسته شديم و يک لحظه طاقت دوري اش را نداشتم.من از پدرم خواس

ازدواج کند و با=خره او را راضي کردم و آن ھا طي  تا با زن ھمسايه
 مراسم ساده اي به عقد ھم درآمدند.

وح شب عروسي پدرم آرام و بي صدا گريه کردم و در سکوت شبانه به ر
 مادرم که حس مي کردم ھمان نزديکي است گفتم اگرچه تو رفتي اما

 اعظم خانم مي تواند برايم مادري کند.

دواج پدرم گذشت و نامادري ام چھره واقعي خودش حدود چند ماه از از
يي که را نشانم داد. او سکان کشتي زندگي مان را به دست گرفت و تا جا

 مي توانست پدرم را نسبت به من بدبين کرد.

ت: ديگر از مھر و ع3قه پدرم خبري نبود و او فقط گير مي داد و مي گف
م بدھي و...!پدرم و اعظحق نداري از خانه بيرون بروي، به تلفن جواب 

خانم ھر وقت ميھماني مي رفتند مرا ھمراه خود نمي بردند و از اين ھمه 
اھم قرار توھين و تحقير دلم داشت مي ترکيد، تا اين که پسر جواني سر ر

ريبم داد و گرفت. کيوان با سوءاستفاده از احساس تنھايي و دلتنگي ھايم ف
ي ارتباط مخفيانه، او مرا در حال کار به جايي رسيد که پس از چھار ماه

رھايم کرد که باردار شده بودم و لحظه شماري مي کردم تا به 



ت خواستگاري ام بيايد اما خبري نشد و اين جوان ھوسران حاضر نيس
ي حتي به تلفنم جواب بدھد.من موضوع را با نامادري ام مطرح کردم و م

ظم خانم با ه متاسفانه اعخواستم ببينم چه خاکي مي توانم بر سرم بريزم ک
ابا مرا لبخندي مرموز موضوع را به پدرم گفت و به اين ترتيب بود که ب

 از خانه بيرون کرد.

ا به سراغ پسري که بدبختم کرده است رفتم و کمک خواستم، من ب
ورد راھنمايي يکي از دوستان او سقط جنين کردم و از آن به بعد پسر م

مش شيد و گفت: اگر يک بار ديگر مزاحع3قه ام نيز خودش را کنار ک
بشوم آمار مرا به افراد اراذل و اوباش خواھد داد تا خونم را بريزند 

ن و....دختر نوجوان با آه و ناله در حالي که اشک مي ريخت گفت: از اي
م وضعيت خسته شده ام و از خودم بدم مي آيد. به اين جا آمده ام تا کمک

ن دواج مجدد خود به جاي اين که به حرف مکنيد.ولي اي کاش پدرم در از
 گوش کند، با پدربزرگ و مادربزرگم مشورت مي کرد و من ھم چنين

ر اشتباه بزرگي مرتکب نمي شدم.واقعيت اين است که آدم بايد در ھ
 شرايط و موقعيتي مواظب خودش باشد در غير اين صورت پشيمان و

ه به اين که دختر نادم خواھد شد و...!درخور يادآوري است با توج
 نوجوان از سوي خانواده اش طرد شده، با پيگيري کارشناس اجتماعي
 ک3نتري شھرک ناجاي مشھد، به بھزيستي خراسان رضوي معرفي و

رونده تحقيقات =زم پرونده براي دستگيري پسر جوان و ديگر متھمان پ
 در ماجراي سقط جنين آغاز شده است.



 

 بي تفاوتي شوھر و خيانت ھمسر

تصور مي کردم اگر مدل آرايش سروصورتم را عوض کنم شوھرم به 
ا او زندگيمان دلگرم خواھد شد و براي ھمين ھم ابروھايم را تاتو کردم. ام
فت: مثل ھميشه خونسرد و بي تفاوت، با ديدن چھره ام مسخره ام کرد و گ

کار خيلي خنده دار و مضحک  کرده  قيافه اجق وجق خودت را با اين
  .اي.

شھاب ھميشه مثل برج زھر مار بود و ھر روز ک3فه و بي حوصله، 
 خستگي ھاي کارش را به خانه مي آورد و اعصابم مرا نيز خط خطي مي

با ھم  کرد. او حتي حوصله نداشت براي چند دقيقه در کنارم بنشيند تا
  .حرف بزنيم.

عي ک3نتري جھاد مشھد افزود: من و شوھرم زن جوان در دايره اجتما
او که  پنج سال زير يک سقف زندگي سرد و بي روحي را سپري کرديم و

 غرور خيلي زيادي دارد تا به حال حتي براي يک بار ھم مرا ھمراه خود
ني به خيابان و پارک نبرده است و ھر وقت مي خواھم حرفي بزنم با لح

و ر و ھمراه خواھر و مادرت به بازار برتند مي گويد اين پول ھا را بگي
 .و ھرچه دوست داري براي خودت بخر.

ن افسوس که او ھيچ وقت درک نکرد اولين و مھم ترين خواسته يک ز



جوان از شوھرش نگاه عاشقانه و توجه صميمانه است و من اعتراف مي 
 .کنم که تشنه محبت و توجه شوھرم بودم.

ھم چنان  لخوشي ام به فرزندم بود و شھابمتاسفانه با اين وضعيت تنھا د 
واسته درگير کار و گرفتاري ھاي خودش بود. شايد باور نکنيد او تمام خ

ھاي عاطفي، جسمي و نيازھاي خود را با رفتاري مغرورانه طلب مي 
  .کرد و اص3 به عواطف، نيازھا و خواسته ھايم توجھي نداشت.

دن زوج جيبي داشتم و با ديدر اين وضعيت احساس تنھايي و افسردگي ع
ر ھاي جواني که با ھم قدم مي زدند و رفتار دوستانه اي داشتند حرصم د

 مي آمد.

زن جوان قطرات اشک را از روي گونه ھايش پاک کرد و افزود: حدود 
ه کار ماه قبل متوجه نگاه معني دار پسر جواني شدم که در يک فروشگا٧

و  ته حرف ھاي چرت و پرت او شدممي کرد. نمي دانم با کدام عقل دلباخ
 .ابتدا از طريق پيامک بازي با او خودم را سرگرم مي کردم.

ته اما اين پسرجوان با چرب زباني و تعريف و تمجيد از من مرا شيف 
خودش کرد. از زبان او که پسري نامحرم بود بارھا و بارھا جمله 

 ا به حال اينرا شنيدم و از خودم پرسيدم چرا شوھرم ت» دوستت دارم«
ه جمله را به زبان نياورده است!.نمي خواھم با اين حرف ھا کار خطايي ک

کرده ام را توجيه کنم چون من زندگي ام را از دست داده ام. ولي به 
کنم قدر عنوان فردي شکست خورده از تمام زوج ھاي جوان خواھش مي

 ھم عشق زندگي خود را بدانند. براي ھمديگر احترام قائل شوند و به
 . .بورزند تا ھيچ وقت تنھا نمانند



 
 

 تاوان احساس
به نام  خودم کردم که لعنت بر خودم باد. من در دوران دبيرستان با پسري
ون او رامين آشنا شدم و مدتي با ھم به صورت تلفني رابطه داشتيم اما چ

سربازي نرفته بود به  کار درست و حسابي نداشت و ھنوز به
 خواستگاري پسر خاله ام جواب مثبت دادم و ازدواج کردم.

 زن جوان در دايره اجتماعي ک3نتري سناباد مشھد افزود: ما به دليل 
 شرايط شغلي شوھرم به شھر ديگري نقل مکان کرديم و در اين مدت

 صاحب يک دختر شديم.

ز آن به مشھد سال طول کشيد و پس ا ۵دوران مأموريت شوھرم  
رايي بازگشتيم و من از اين بابت خيلي خوشحال بودم. اما متأسفانه ماج
ن اتفاق افتاد که خاطرات گذشته را برايم يادآوري کرد و به ياد رامي

 افتادم.

از شما چه پنھان خواھر شوھرم که با پسري جوان در ارتباط بود  
 ساساتي مي شدمھرموقع از پسر مورد ع3قه اش حرف مي زد من نيز اح

 و به ياد رامين مي افتادم.

گير نمي دانم چرا با اين که ھيچ بدي از شوھرم نديده بودم فکر و ذھنم در



نظر  پسري شد که سال ھا قبل به او ع3قه مند بودم و متأسفانه بدون در
ماره گرفتن تعھداتي که به ھمسر و فرزندم داشتم يک روز غروب به ش

دم.تلفن خانه رامين زنگ ز  

فکر نمي کردم او گوشي را بردارد. من با صداي لرزان با رامين  
ار شد صحبت کردم و در اثر اين کار احمقانه، رابطه عاطفي بين ما برقر

ماه تار و پود زندگي ام را در ھم پيچيد و عفت و  ٣که پس از گذشت 
  حيثيتم را به باد داد.

خانواده ام نيز مرا  شوھرم به محض اط3ع از اين موضوع ط3قم داد و
 طرد کردند.

 من که جايي نداشتم بروم به سراغ رامين رفتم. او ھمسرش را ط3ق 
داده بود و با اين که مي دانستم به مواد مخدر اعتياد دارد به عقدش 

 درآمدم.

زن جوان اشک ھايش را پاک کرد و افزود: چون خجالت مي کشيدم از 
ماه خودم را در  ۶دي شدم و حدود خانه بيرون بيايم دچار افسردگي شدي

 خانه زنداني کردم.

گي در اين مدت از کرده خودم به شدت پشيمان شده بودم و احساس دلتن 
 عجيبي براي فرزند، ھمسر سابقم و خانواده ام داشتم ولي راھي براي

 بازگشت نداشتم.

ميدم من زندگي نکبت باري را با رامين تحمل مي کردم ولي از وقتي فھ
ه اش و مرا در قمار باخته است ديگر نتوانستم طاقت بياورم و از خانکه ا

ا براي فرار کردم. لعنت بر من که با ندانم کاري چنين سرنوشت شومي ر
خودم رقم زدم و اميدوارم ھمه زنان جواني که داستان تلخ زندگي ام را 



اسات مي خوانند قدر ھمسر و زندگي شان را بيشتر بدانند و گرفتاراحس
يجاني نشوند. ھ  

 

م اشتباهيتصم  
 با اين که فقط يک سال از ازدواجم مي گذشت اما از زندگي با شوھرم

مادرم با بھروز ازدواج کرده بودم راضي نبودم. من به اصرار . 

او با مرد ايده آلي که در ذھن داشتم فاصله زيادي داشت. ع3وه بر  
ي سال اخت3ف سني، نگاھمان به زندگي متفاوت بود. از طرف ١٢حدود 

ط در بھروز به من به چشم کلفتش نگاه مي کرد نه شريک زندگي؛ فق
آمد جلوي آنھا ظاھرسازي و  مھماني ھا يا وقتي که کسي به خانه مان مي

 .وانمود مي کرد که من را دوست دارد

من ھم براي اين که آبروداري کنم ھميشه خودم را از ھمه چيز راضي  
تم نشان مي دادم. او با ميل خودش به خواستگاري ام آمده بود و نمي دانس

 چرا با من اين گونه رفتار مي کند. اوايل به خودم دلداري مي دادم و مي
يز گفتم ھمه چيز درست مي شود اما وقتي چند ماه گذشت ديگر از ھمه چ

 .نا اميد شدم

ه يک روز وقتي مرد جواني به عنوان تعميرکار يخچال به خانه مان آمد
انم بود حس عجيبي داشتم. آن قدر از دست شوھرم ناراحت بودم که نمي د

بي جوان خو چطور شد سفره دلم را براي مرد تعميرکار پھن کردم. او که
 .به نظر مي رسيد کمي با من صحبت کرد و آرام شدم



اوش رد و بدل شدن ھمين چند کلمه بين ما شروع رابطه پنھاني من و سي 
حبت بود. روزھا وقتي شوھرم در خانه نبود با سياوش به طور تلفني ص

مد. مي کردم. چند ھفته گذشت تا اين که سياوش گاھي ھم به خانه ام مي آ
ش ز ھيچ چيز خبر نداشت. يک روز در پي گفت وگو با سياوشوھرم ا

کنيم بايد  ھر دو به اين نتيجه رسيديم که اگر مي خواھيم با يکديگر زندگي
مان  بھروز را از سر راه برداريم. فکر وحشتناکي بود اما ھر دو تصميم

 .را گرفته بوديم

م و او را يبه اين ترتيب قرار شد يک شب بھروز را در خانه غافلگير کن 
تي بکشيم. طبق نقشه من در غذاي شوھرم داروي بيھوشي ريختم و ساع

. ھمان بعد سياوش ھم به کمکم آمد و با ھمدستي يکديگر او را خفه کرديم
 .شب بود که جنازه را به اطراف شھر برديم و در آنجا رھا کرديم

ه ام. تابتدا باورش برايم سخت بود که به شوھرم خيانت کرده و او را کش
اما ديگر ھمه چيز تمام شده بود. فکر مي کردم نقشه مان حساب شده 
م است و ھيچ وقت پليس از رازمان با خبر نمي شود اما خيلي زود دست
ين براي پليس رو شد. حا= که آن شب شوم را با خود مرور مي کنم به ا

ر ر ط3ق را با ھينتيجه مي رسم که اي کاش به جاي کشتن شوھرم مس
انت و گرفتم نه کشتن او را ! حا= نمي دانم با ننگ خي یش ميپ یتميق

اب رسوايي چه کنم. اي کاش ھمه آن چيزي که اتفاق افتاده فقط يک خو
 .بود



 

 حيله شيطاني
ستم چشمانم را به سختي باز کردم. سرگيجه عجيبي داشتم و نمي توان

ه سر اطرافم که نگاه کردم متوجه شدم چه ب3يي ب روي پايم بايستم. به
ھمسرم آمده است و آن دو کفتار سياه او را مورد آزار و اذيت قرار داده 
اند.مرد جوان در حالي که اشک در چشمانش حلقه زده بود افزود: اھل 
يکي از شھرھاي غربي کشور ھستم و دو روز قبل ھمراه ھمسرم براي 

عه ما به يکي از کمپ ھاي اسکان مسافران مراجمسافرت به مشھد آمديم. 
بود و  کرديم و در آن جا ساکن شديم. فضاي سرسبز کمپ خوب و باصفا

من ھمان روز بعدازظھر براي خريد از فروشگاه ھاي داخل کمپ از 
 چادر مسافرتي بيرون آمدم. در مقابل يکي از فروشگاه ھا با دو جوان

 ردند و با تعارف زياد اع3م کردندآشنا شدم. آن ھا ادعاي رفاقت مي ک
اگر کاري داشتيد حتما ما را خبر کنيد.مرد جوان در دايره اجتماعي 



را ک3نتري کوي پليس مشھد افزود: آن دو مرد غريبه تا مقابل چادر م
ه ھمراھي کردند و سپس رفتند، اما روز بعد نزديک ظھر بود که متوج

عجله بيرون رفتم. دو جوان  شدم آن ھا پشت در چادر ايستاده اند. با
ن دو غريبه با زباني چرب و نرم س3م و احوالپرسي کردند و گفتند اي

ا ظرف غذا را براي شما آورده ايم.من با خوشحالي غذا را قبول کردم و ب
ھمسرم داخل چادر مشغول خوردن غذا شديم، اما در کمتر از چند دقيقه 

.چشمان مان سياھي رفت و ھر دو بيھوش شديم  

ار پس از چند ساعت وقتي به ھوش آمدم متوجه شدم دو کفتار جنايتک
 ھمسرم را مورد آزار و اذيت قرار داده اند و ... با ديدن اين صحنه انگار

دنيا روي سرم خراب شد و چند دقيقه اي به حال خودم و ھمسرم گريه 
کردم. من موضوع را ب3فاصله به ماموران انتظامي مستقر در کمپ 

 دادم و اميدوارم اين دو جوان حيوان صفت ھرچه زودتر دستگير اط3ع
باره شوند و به سزاي اعمال ننگين خود برسند.فرمانده انتظامي مشھد در

 اين پرونده اع3م کرد: در پي شکايت زن و شوھر جوان و با توجه به
ه حساسيت و اھميت موضوع، تيم ھاي اط3عات و عمليات پليس مشھد ب

رد عمل شدند.طور ضربتي وا  

جام چھره سرھنگ پاسدار احد کريمي افزود: پليس با تحقيقات وسيع و ان 
نگاري، دو متھم پرونده را شناسايي و آنان را در محل اختفاي شان 
ن و دستگير کرد. وي بيان داشت متھمان به مراجع قضايي تحويل و ز

اني شوھر جوان نيز که به شدت مسموم شده اند در يکي از مراکز درم
دار مشھد بستري شده اند. اين مقام انتظامي تاکيد کرد به شھروندان ھش

شند و مي دھيم در برخورد با افراد غريبه جانب احتياط را مدنظر داشته با
 از قبول خوراکي و نوشيدني از افراد ناشناس جدا پرھيز کنند.



 
 

 خيانت

نه خورد و از قله غرور و خودخواھي آن چنان سرم محکم به سنگ زما
سقوط کردم که ديگر رو ندارم به چشمان پدر و مادرم نگاه کنم. 

سال قبل تازه از سربازي آمده  ٣با صدايي بغض  گرفته افزود: » رامين«
اي بودم که با کمک پدرم کار و کسب آبرومندانه اي راه انداختم و روي پ

م ز ت3ش و پشتکارم راضي بودند و تصميخودم ايستادم. خانواده ام ا
آشنا را  گرفتند برايم آستين با= بزنند. در حالي که آن ھا دختران قوم و

ده ام و معرفي مي کردند من به مادرم گفتم با دختري به نام سوسن آشنا ش
او را خيلي دوست دارم. پدر و مادرم با خوشحالي تحقيقات خود را 

م آغاز کردند ولي آن ھا با اط3عاتي که در درباره دختر مورد ع3قه ا
 مورد سوسن و خانواده اش به دست آوردند مخالفت شديد خود را با اين
ازدواج اع3م کردند.مرد جوان افزود: متاسفانه من که يک دل نه، صد 

دل عاشق و خاطر خواه شده بودم بدون توجه به نظر و خواسته خانواده 
 يک آميز سوسن، از خانه فرار کردم وام و تحت تاثير حرف ھاي تحر

 ٢ا ھمراه دختر مورد ع3قه ام به يکي از شھرھاي شمالي کشور رفتيم. م
ه روز در خانه يکي از دوستان دوران سربازي ام ميھمان شديم و سپس ب

آبروي  شھر خودمان بازگشتيم و به اين ترتيب بود که خانواده ام از ترس



سي دند و من زندگي مشترک خود را با کشان بساط مراسم عقدکنان را چي
 که از صميم قلب دوستش داشتم آغاز کردم. روزھاي اول خيلي خوب و
شيرين گذشت و ھر چيزي که ھمسرم اراده مي کرد برايش فراھم مي 

ساختم. سوسن دنبال مد و تفريحات متنوع بود و براي ھر مجلس و 
تم يلي دوستش داشمراسمي لباس ھاي گران قيمت مي خريد من ھم چون خ

انه با اين که از نوع لباس پوشيدن و حرکات و رفتارش در بيرون از خ
ولد يک دلخور بودم چيزي نگفتم و با خودم مي گفتم به مرور زمان و با ت

فرزند ھمه چيز درست خواھد شد. اما افسوس که با تولد دخترمان ھم 
و تلفن  فتارسوسن تغييري نکرد و حتي از چندي قبل متوجه حرکات و ر

ھاي مشکوک او شدم. من او را زير نظر گرفتم و به چشم خودم ديدم 
د وقتي سرکار ھستم مرد غريبه اي...!در اين لحظه بغض دلتنگي مر
ه کرده جوان شکست و او که براي پي گيري شکايت خود به پليس مراجع
ه اين بود رشته ک3مش پاره شد. فرمانده انتظامي شھرستان جوين دربار

وسن پرونده به خراسان گفت: با اع3م شکايت رامين، ماموران انتظامي س
و مرد جواني را به اتھام رابطه نامشروع در منزل مسکوني دستگير 

پرونده  کردند. سرھنگ حسين بدري افزود: متھمان اين پرونده با تشکيل
عد از به مراجع قضايي معرفي شده اند. وي تاکيد کرد: مشاوره قبل و ب

ان با واج مي تواند بسياري از اخت3فات و مشک3ت را حل کند تا جوانازد
آگاھي از مھارت ھاي زندگي، انتخاب صحيح و درستي در زمان ازدواج 

ر داشته باشند و راه حل منطقي براي اخت3فات و مشک3ت خود به کا
 .گيرند



 
 دلھره

د و با ي ام را گرفتم از من تقدير و تشکر شروزي که حکم بازنشستگ
ري کنم، خوشحالي به خانه ام رفتم تا ايام پيري را به آسايش و راحتي سپ

 اما غافل از آن بودم که نتيجه کارھا و خطاھايم مرا راحت نخواھد گذاشت
ھا،  و لقمه نان حرامي که تحت عنوان پول زيرميزي، شيريني و ... سال

د گذاشت کرده بود، طعم تلخ بدبختي را زير زبانم خواھسفره ام را رنگين 
ساله افزود:  ۶٧و بايد تاوان سنگيني براي اشتباھاتم بپردازم!پيرمرد 

ندگي ھنوز چند ماه از بازنشستگي ام نگذشته بود که ھمسرم در حادثه ران
کل، آسيب ديد و از ناحيه يک پا معلول شد. او گوشه خانه افتاد و اين مش

ي نظر روحي خيلي آزرده کرد.در حالي که به دنبال سرگرمي ھا ما را از
ه ھا تازه اي مي گشتم تا ذھن ھمسرم را به خود مشغول کند، مشک3ت بچ

روي سرمان آوار شد و تار و پود زندگي مان را از ھم گسست.ماجرا از 
اين قرار بود که دامادم به اتھام رابطه نامشروع با خواھر عروسم 

ه دار اين موضوع آبرو و حيثيت ما را در بين فاميل لکدستگير شد و 
ا خانواده کرد.متاسفانه پسرم نيز تحت تاثير اخت3فات و مشک3تي که ب

ه از ھمسرش پيدا کرده بود عروسم را ط3ق داد. دخترم نيز سر اين مسئل
ه در شوھرش جدا شد و با يک بچه به خانه ام برگشت.پيرمرد دل شکست



ين س خراسان رضوي افزود: مشک3ت زندگي ما به ھممرکز مشاوره پلي
شک  جا ختم نشد چون پس از گذشت مدتي حرکات و رفتار پسرم مرا به

اد پيدا کرده انداخت و با اندکي کنترل و مراقبت فھميدم او به کريستال اعتي
است.من و ھمسرم ھر چه ت3ش کرديم سيامک را از اين منج3ب نجات 

و او حتي در کمتر از دو سال از محل کار خود دھيم فايده اي نداشت 
سال است که پسرم سوھان عمرم شده است و پولي که  ۴اخراج شد.ا=ن 

ر پدرش با احساس زرنگي در طول سال ھا جمع کرده را با توسل به زو
و تھديد مي گيرد و باد ھوا مي کند.من و ھمسرم براي سيامک خيلي 

 تلخ ديگري براي مان فاش شد و آنغصه خورده ايم، اما امروز واقعيت 
مرد اين که او پسر کوچکم را نيز به دام موادمخدر انداخته است  ...!پير
يم را بازنشسته با صدايي بغض گرفته افزود: خواھش مي کنم درددل ھا

بدانند لقمه  چاپ کنيد تا کساني که امروز سرکار ھستند و مسئوليتي دارند،
نم اين دنيا دار مکافات است. التماس مي ک حرام آدم را بيچاره مي کند و

ارھاي اگر مي خواھيد عاقبت به خير شويد به خدا توکل کنيد و مراقب ک
تان باشيد. چون من از زندگي ام خيري نديدم و حا= به جاي ورزش و 

غريبه  تفريح بايد شبانه روز از دلھره تلفن ھاي مشکوک دخترم با مردان
ند در که آتش زير خرمن زندگي ام به پا کرده ا و دود و دم دو پسر ناخلفم

 عذاب و رنج باشم.

 

یميدوست قد  



 خيلي آشنا به نظر مي رسيد و در نگاه اول او را نشناختم. اما وقتي
م به کار برگشتم و دوباره به چشمانش خيره شدم با ديدن لبخندش، حافظه ا

ز چه روزھاي قشنگي را با اين دوست قديمي پشت ميافتاد و يادم آمد 
  .مدرسه طي کرده ايم.

ا اين در آن لحظه با خوشحالي اسمش را صدا زدم و گفتم: نيلوفر تو کج
سال که از ھمديگر دور افتاده بوديم امروز  ١۴ -١۵جا کجا؟ بعد از حدود

 .با ھم روبه رو شده ايم و بايد جشن بگيريم.

 اجتماعي ک3نتري سناباد مشھد افزود: آن روز پسزن جوان در دايره  
تان با از گفت وگويي کوتاه و مرور سريع خاطرات شيرين دوران دبيرس

اشتياق شماره تلفن خانه و ھمراھم را به دوستم دادم و قرار شد سر 
ينيم.فرصت به خانه ام بيايد و بنشينيم و يک دل سير ھمديگر را بب . 

بطه من و دوست قديمي ام برقرار شدبه اين ترتيب بود که را . . 

ياي قبلي ولي افسوس که نمي دانستم اين نيلوفر، ھمان دختر ساده و بي ر 
 .نيست و چھره شيطاني پشت اين ظاھر پنھان شده است.

ي ام ميترا اشک ھايش را پاک کرد و گفت: من ساده لوح ھمک3سي قديم 
ا و نمي دانستم که آن ھ و يکي از دوستانش را به حريم خانه ام راه دادم

 .از اعضاي يک =نه فساد ھستند.

داشتند  متاسفانه نيلوفر و آن دختر جوان با رفت و آمدھايي که به خانه ام 
ه و سوءاستفاده از اعتمادم و عشوه گري و نيرنگ ھاي شيطاني شان ن

 تنھا شوھرم را از راه درآوردند بلکه شوھر خواھرم را نيز فريب دادند.
است. ين او زمينه آشنايي شان را با دختر ديگري نيز فراھم کردهو ھمچن . 



ين ھيچ وقت فکر نمي کردم با اعتماد بي جا به يک دوست قديمي چن 
 . مشکل بزرگي در زندگي مان به وجود بيايد و... .

 « کارشناس رسمي دادگستري در حقوق خانواده مي » علي خاني زاده
اول  دو منظر مورد توجه قرار دھيم. نکته گويد: اين مسئله مھم را بايد از

ت انتخاب دوست و شرايط يک دوست خوب است. خوب است بدانيم دوس
سال او را ديده ايم مانند دوستي است که تازه مي  ١۵صميمي که بعد از 

تر در خواھيم با او ارتباط برقرار کنيم و نيازمند شناخت و احتياط بيش
ابرات تيم. کارشناس ارشد حقوقي مخبرقراري روابط با چنين فردي ھس

خراسان رضوي افزود: نکته مھم ديگر رعايت حرمت و حريم زندگي 
ه زناشويي و خانوادگي است. اين که بدانيم چه کسي را و تا چه حد ب

حريم خصوصي زندگي خود راه دھيم و حد و مرزھاي مشخصي براي 
ت است. رعايارتباط با ديگران داشته باشيم يک مھارت مھم و اساسي 

نکردن ھمين نکات ساده براي بسياري از زوج ھاي جوان مشک3ت 
 . .پيچيده اي را درست کرده است

 
سرقت یترفند زن جوان برا یخيابان یدوست  

زني که با پرسه زدن در خيابان ھا با مردھاي جوان طرح دوستي مي 
ه طعمه ھا، آن ھا را بيھوش و اموالشان را ريخت، بعد از رفتن به خان

 سرقت مي کرد.



نه آذرماه مردي به ک3نتري گاندي رفت و گفت زني که به بھا١١روز 
ا فروش دارو به خانه او رفته بود، بعد از بيھوش کردنش پول ھايش ر
ي دزديده است.وي در اين باره گفت: چند روز قبل براي تھيه يک دارو

اروي اي در نزديکي ميدان ونک رفتم اما نتوانستم دکمياب به داروخانه 
الم آمد موردنظر را پيدا کنم. وقتي از داروخانه بيرون رفتم زن جواني دنب

و من را صدا کرد. او گفت فردي را مي شناسد که مي تواند داروي 
م را موردنظر را تھيه کند. ھرچند اميد زيادي به او نداشتم اما شماره تماس

و قرار شد با من تماس بگيرد.به او دادم   

اين مرد ادامه داد: فرداي آن روز زن جوان با من تماس گرفت و گفت 
د به خانه توانسته دارو را پيدا کند. او نشاني خانه ام را گرفت و ساعتي بع

ام آمد. از ديدن زن جوان خيلي خوشحال شده بودم و او را به خانه ام 
ه کردم و دوباره به آشپزخاندعوت کردم. سپس برايش شربت درست 

ودم به رفتم. وقتي برگشتم زن جوان يکي از شربت ھايي را که آورده ب
خودم تعارف کرد و من ھم آن را نوشيدم. بعد از آن ديگر متوجه ھيچ 

شب بود و وضعيت خانه ام  ٨چيز نشدم و وقتي به ھوش آمدم ساعت 
 ٢۵٠غ م فھميدم مبلکام3 به ھم ريخته بود. وقتي وسايلم را کنترل کرد
  ھزار تومان پول از کشوي ميزم سرقت شده است.

يه به دنبال اظھارات اين مرد به دستور بازپرس شعبه اول دادسراي ناح
د. ، کارآگاھان پليس آگاھي تحقيقات خود را در اين باره آغاز کردن١١

ي کوچک افسران پليس با بررسي دقيق اظھارات مالباخته ت3ش کردند حت
سرنخ نيز از ديدشان پنھان نماند. چند روز بعد از اين ماجرا  ترين

ه ماموران با تجزيه و تحليل مدارک موجود به اط3عاتي دست يافتند ک
ساله به نام ناھيد است که در خانه اي در  ٣٠نشان مي داد سارق زني 



 حوالي خيابان خاوران مخفي شده است.

د. اين زن ين زن وي دستگير شبه اين ترتيب با شناسايي دقيق مخفيگاه ا
 در بازجويي ھاي مقدماتي اتھامش را پذيرفت. وي در جريان بازجويي

ا ھاي فني گفت: در خيابان ھاي شمال شھر پرسه مي زدم و جوان ھايي ر
 که سوار خودروھاي مدل با= بودند به عنوان طعمه انتخاب مي کردم. در

ا با ترفندي خاص فريب ادامه سعي مي کردم ھر کدام از طعمه ھايم ر
دھم و اعتمادشان را جلب کنم. معمو= در اولين ديدار سعي مي کردم 

رتيب راھي پيدا کنم که بتوانم به خانه مرد جوان راه پيدا کنم. به اين ت
وقتي به خانه  آن ھا مي رفتم به دور از چشم صاحب خانه داروھاي 

ف يختم و به او تعارخواب آور داخل نوشيدني که برايم آورده بود مي ر
مع مي کردم. چند دقيقه بعد صاحب خانه بيھوش شده بود و من مشغول ج
آوري اموال باارزش او مي شدم و در حالي که مالباخته ردي از من 

  نداشت از آن جا فرار مي کردم.

با اين  بر اساس اين گزارش زن دستگير شده تاکنون به ده ھا فقره سرقت
سايي د نفر نيز او را به عنوان سارق اموالشان شناشيوه اقرار کرده و چن

 کرده اند اما با اين حال ھم اکنون بازجويي ھا از او ادامه دارد.

 
راي دوستي ھاي خياباني، شگرد اعضاي يک باند ب



 سرقت
ع پنج تن از اعضاي باند سرقت خودرو در مشھد دستگير و به مراج 

يي معرفي شدند.قضا  

که  به گزارش پايگاه اط3ع رساني پليس خراسان رضوي، پسر جواني
 براي دادخواھي به اداره مبارزه با سرقت پليس آگاھي استان خراسان
 رضوي مراجعه کرده بود طي اظھاراتي گفت: با اتومبيل پژو پارس

 شخصي ام در بولوار طبرسي مشھد زن و مرد جواني را سوار کردم، اما
آنان در طول مسير با تھديد چاقو پس از پياده کردن من خودرو را به 

ن سرقت بردند. حالت و رفتار اين پسر جوان به ھنگام بيان ماجرا ظ
ض مامور انتظامي را برانگيخت و او در ادامه تحقيقات متوجه ضد و نقي

امه داد تا گويي شاکي شد بنابراين بررسي ھاي خود را به شيوه پليسي اد
، ن که به واقعيت ھاي اين ماجرا دست يافت. اين گزارش حاکي استاي

 پسر جوان که در بازجويي ھاي به عمل آمده گرفتار دروغ پردازي ھاي
اف خود شده بود و راھي جز بيان حقيقت نمي ديد در اظھارات بعدي اعتر

م.کرد: از مدتي قبل با دختري آشنا شدم و با او رابطه مخفيانه داشت  

ه شب لعنتي ھمراه آن دختر در خيابان ھاي شھر پرسه مي زديم کدر آن  
 بنا به خواسته و اصرار او زن و مرد جواني را نيز سوار خودرو کردم،

ناس اما ھنوز چند دقيقه  نگذشته بود که ناگھان دختر و آن زن و مرد ناش
ارس ام دست به کار شدند و با تھديد چاقو مرا پياده کردند و خودرو پژو پ

ھزار تومان وجه نقد به سرقت  ۵٠٠را به ھمراه مبلغ يک ميليون و 
ين بردند. پسر جوان در حالي که سرش را پايين انداخته بود، افزود: ا

 است عاقبت ھوسراني و دوستي ھاي  خياباني!



 دستگيري متھمان پرونده

آگاھي  با روشن شدن واقعيت ھاي پرونده، افسران مبارزه با سرقت پليس
رضوي وارد عمل شدند و متھم را در اقدامي ضربتي و  خراسان

ساله دو مرد  ٢٣غافلگيرانه دستگير کردند. پليس در منزل اين دختر 
ند دستگير غريبه و دختر ديگري را نيز که ھيچ نسبتي با يکديگر نداشت

حقيقات کرد و متھمان با تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند. ت
ر مراجع قضايي ھم چنان ادامه دارد. در خور اين پرونده به دستو

ره يادآوري است، بررسي سوابق وي نشان مي دھد که او داراي چندين فق
بوده  سابقه کيفري است و پسر جوان تاکنون از اين موضوع بي اط3ع

 است.

 

ختم شد يین، به جدايسراب عشق آتش  
نستم خته بودم و جز او به ھيچ کس ديگري نمي تواعقلم را به کلي با 

 در راه مدرسه با ھم آشنا شديم و يک سال پس» عادل«فکر کنم. من و 
فت سال بيشتر نداشتم وقتي با مخال ١۶از اين دوستي خياباني در حالي که 



خانواده ام براي اين ازدواج روبه رو شدم دست به خودکشي زدم و تا 
 .يک قدمي مرگ پيش رفتم

« رطي در دايره اجتماعي ک3نتري سناباد مشھد افزود: پدرم به ش» مريم
موافقت خود را با اين ازدواج اع3م کرد که چند سال در دوران عقد 

نيم. به بمانيم تا آمادگي ھاي =زم براي تشکيل زندگي مشترک را پيدا ک
اول  اين ترتيب به عقد پسر مورد ع3قه ام در آمدم، اما از ھمان روزھاي

دوران نامزدي متوجه شدم عادل تعادل روحي و رواني ندارد. من در 
مدت کوتاھي فھميدم او به مواد مخدر صنعتي معتاد است و ھمان موقع 

  .بود که تصميم به جدايي گرفتم

«  قطرات اشک را از روي گونه ھايش پاک کرد و افزود: افسوس» مريم
د چرا که م خيلي مشکل شدر شرايطي قرار گرفتم که تصميم گيري براي

ي باردار شده بودم و به ناچار با برگزاري مراسمي بسيار ساده زندگ
نگ مشترک خود را با اين مرد معتاد آغاز کردم. بيچاره پدرم که برايم س
ده تمام گذاشته تمام خرج و مخارج زندگيمان را تا به امروز پرداخت کر

ز ست چندين و چند بار ااست. او که خيلي نگران آينده من و فرزندم ا
د، عادل قول گرفته است که اگر اعتيادش به مواد مخدر را کنار بگذار
برايش تاکسي و خانه مي خرد. متاسفانه شوھرم بارھا و بارھا قول 

 مردانه داد که اعتيادش را ترک کند اما او که اعتماد به نفس خود را از
رم گذاشته استدست داده خيلي زود يادش مي رود چه قراري با پد . 

ار من دوران بارداري بسيار سختي را پشت سر گذاشتم و چون چند ب
ر عادل مرا به طرز وحشيانه اي کتک زده بود، مي ترسيدم ب3يي به س

ولد بچه ام بيايد اما خوشبختانه فرزندم صحيح و سالم به دنيا آمد.با ت
که به  پسرمان، عادل جوگير شد و جلوي ھمه اعضاي خانواده قول داد



و خاطر فرزندمان ترک اعتياد کند. در اين شرايط پدرم براي او خودر
3ق خريد تا پاداش کار نکرده اش را دريافت کند و براي رھايي از بات

رفتيم و اعتياد مصمم تر بتواند تصميم بگيرد. ولي باز ھم نتيجه اي نگ
مدتي است که حال شوھرم خيلي وخيم شده است.او که تحمل شنيدن 

ر ما داي فرزندمان را ندارد شب تا صبح با چاقويي در دست با=ي سص
ته مي نشيند و من و بچه بي گناھم را تھديد به مرگ مي کند. ديگر خس
ام  شده ام و نمي توانم به اين زندگي نکبت بار ادامه بدھم. آمده ام مھريه

 را ببخشم و جان خودم و بچه ام را نجات بدھم.

ه لحظه شماري مي کنم درست مثل ھمان موقعي ک باور کنيد براي ط3ق
ي براي رسيدن به مرد روياھايم سر از پا نمي شناختم و لحظه شماري م
ا کردم.اميدوارم دختران جواني که قصه تلخ و عبرت آموز زندگي ام ر

در  مي خوانند متوجه شده باشند که خيلي سخت است شناسنامه يک زن
شود و ھمراه يک نوزاد سه ماھه به سالگي با مھر ط3ق سياه  ١٧سن 

 خانه پدرش بر گردد.

 

 شکست تلخ
قبولي من در دانشگاه اين باور را برايم به وجود آورد که در مسير 



  خوشبختي قرار گرفته ام و ديگر ھيچ مشکلي نخواھم داشت.

اين  استگاري کرد و بااما ترم چھارم بودم که عمويم مرا براي پسرش خو
ه با اين که ھيچ ع3قه اي به پسرعمويم نداشتم فقط به احترام پدرم و البت

ن شرط که ادامه تحصيل بدھم جواب بله را گفتم و رخت عروسي به ت
 کردم.

مشھد  ١۵زن جوان با چشماني اشک بار در دايره اجتماعي ک3نتري 
سش فت خوش ندارد عروافزود: متاسفانه عمويم پس از گذشت چند ماه گ

ين به دانشگاه برود و او با اين حرف ھا شوھرم را نيز نسبت به من بدب
 کرد.

ناصر و پدرش آن قدر روي اعصابم راه رفتند که به ناچار ترک  
با  تحصيل کردم و ما ب3فاصله زندگي مشترک خود را آغاز کرديم.من

مدم و کست کنار آاين که واقعا دوست داشتم ادامه تحصيل بدھم با اين ش
  خودم را براي يک زندگي موفق مھيا کردم.

اد اما در سومين روز از زندگي مشترکمان فھميدم ناصر به کراک معت
 است و حتي با زني خياباني نيز رابطه پنھاني دارد. در اين شرايط

موضوع را به پدرم اط3ع دادم و به اصرار خانواده ام از پسرعمويم 
 ط3ق گرفتم.

 وباره به دانشگاه رفتم و کاري نيم وقت در يک شرکت بزرگمن د 
 براي خودم پيدا کردم.

سال گذشت و در اين مدت مردي که ظاھري کام3 موجه داشت سر  ٢ 
 راه زندگي ام قرار گرفت.



او پس از جلب اعتمادم ادعا کرد ھمسرش در خارج از کشور است و  
و  پيشنھاد داد به عقد موقت قصد دارد او را ط3ق بدھد. اين مرد حقه باز

 پنھاني او دربيايم تا بعد از آن که کارھا جفت و جور شد مرا به عقد
 رسمي خود درآورد.

به  او خيلي ماھرانه نقش خود را بازي کرد و حتي آپارتمان کوچکي را 
ا مي نام من اجاره کرد و ھر موقع مي خواستيم ھمديگر را ببينيم به آن ج

 رفتيم.

ا زود: من با اميدواري به آينده، موضوع ارتباطم با بابک رزن جوان اف
ختي از خانواده ام مخفي نگه داشتم و ھمين مسئله باعث شد به چنين بدب

د و گرفتار شوم. بابک چند برگ از چک ھايم را نيز در بازار خرج کر
متعلق  مي گفت مي خواھد شرکتي تاسيس کند و ھمه چيز بايد به نام من و

د.به من باش  

ماه ديگر زندگي مشترک خود  ٣طبق نقشه اي که کشيده بوديم قرار بود 
را به طور رسمي آغاز کنيم. ولي او پس از آن که به ھمين راحتي مرا 

ز خام کرد و سرم را ک3ه گذاشت متواري شد و فکر مي کنم به خارج ا
 کشور فرار کرده باشد.

عھد ره آن عقب افتاده است و تحا= من مانده ام با آپارتماني که چند ماه اجا
د در قبال چک ھايي که بابک در بازار خرج کرد که فکر مي کنم حدو

ميليون تومان مبلغ کل اين چک ھاست. ١۴  

ھل زن جوان آھي کشيد و گفت: ازدواج اولم اشتباھي بود که ناشي از س
چ انگاري پدر و مادرم بود ولي اين حماقتي که خودم مرتکب شدم به ھي

اش ابل توجيه نيست و نتيجه ناآگاھي و ندانم کاري خودم است.کوجه ق



را  حواسم را جمع مي کردم و با توجه به شکست اول در زندگي ام فکرم
به کار مي انداختم تا دچار چنين مشک3تي نشوم.من از خانواده ھا 

نه خواھش مي کنم در ھر کاري با ھمديگر مشورت کنند و منطقي و عاق3
ن و چون تاوان شکست ھاي زندگي گاھي خيلي سنگي تصميم بگيرند

 طاقت فرساست.

 
 شکست

 تمام بدبختي ھايم از لحظه اي شروع شد که نگاھم به چشمان دختري
جوان گره خورد و دلم را لرزاند. افسوس که آن روز عقلم را زير پا 

 ه بيرون آمدم و او را تا نزديکگذاشتم و به دنبال دختر جوان از مغاز
 خانه شان تعقيب کردم.

يد مرجان با غرور خاصي ايستاد و در حالي که عصباني به نظر مي رس
پرسيد: چرا دنبالم مي آيي؟من که نمي دانستم چه جوابي بدھم با 

نيدن اين دستپاچگي گفتم: فقط آمده ام بگويم خيلي دوستت دارم.او با ش
داد: به قيافه ات نمي خورد اھل اين حرف ھا  حرف لبخندي زد و جواب

ر باشي حا= بگو ببينم چه طوري با يک نگاه عاشق شدي؟مرد جوان د
م قدم دايره اجتماعي ک3نتري طرقبه شانديز افزود: ما چند دقيقه اي با ھ

ود که زديم و من به اصرار، شماره تلفنش را گرفتم و به اين ترتيب ب



م.عاشق دلباخته ھمديگر شدي  

چند ماه  متاسفانه ارتباط با اين دختر جوان باعث شد تا به ھمسرم که تازه
در از آغاز زندگي مشترک مان مي گذشت، خيانت کنم و با کارھايم آن ق

او را عذاب دادم که تقاضاي ط3ق داد و از ھم جدا شديم.در اين شرايط، 
طرد خانواده ام که خبر نداشتند موضوع از کجا آب مي خورد، مرا 

از  کردند و با کرايه يک اتاق کوچک، زندگي جديدي را آغاز کردم. پس
ا گذشت مدتي بدون اط3ع پدر و مادرم به خواستگاري مرجان رفتم و ب
ھم نامزد شديم. اما نتيجه اين ازدواج چيزي جز پشيماني و روسياھي 

 نبود.

ا زنان و ماجرا از اين قرار است که مرجان به مواد مخدر اعتياد دارد و ب
ابطه دختران فاسدي رفت و آمد مي کند که چند بار تا به حال پيشنھاد ر

نامشروع به من داده اند.مرد جوان افزود: وقتي مي بينم به خاطر چه 
 کسي، زندگي و خانواده ام را از دست داده ام، سرم داغ مي شود، ولي تا

م.بول کنبه امروز غرورم اجازه نمي داد شکست فضاحت بار خودم را ق  

راستش را بخواھيد يک سال از عقد من و مرجان مي گذرد و در اين 
مدت او تمام پس اندازم را خرج عياشي و خوشگذراني ھايش کرده 

رد. است.حدود دو ماه قبل متوجه شدم با دو پسر جوان ارتباط نامشروع دا
با ا با گ3يه مندي به سراغ خانواده اش رفتم تا از آن ھا کمک بگيرم، ام

ھستي  برخورد بسيار زشت والدين او که مي گفتند تو بي فرھنگ و امل
مواجه شدم. مانده بودم چه خاکي به سرم بريزم و دنبال راه و چاره اي 

اس براي فرار از بدبختي ھايم مي گشتم که امروز ماموران انتظامي تم
 گرفتند و خبر دستگيري مرجان به ھمراه چند زن و مرد غريبه را در

ن مجلس پارتي به من دادند.مرد جوان در پايان گفت مي خواھم اين ز يک



که  را ط3ق بدھم و اشتباھات گذشته ام را جبران کنم.مشکل من اين بود
ي با باوري غلط انتظار داشتم ھمسر قبلي ام مثل زنان بزک کرده تو

ش را کوچه و خيابان باشد و قدر حجاب، متانت، صداقت و عفت و پاکي ا
ي تم. براي او که با پسرعمه اش ازدواج کرده آرزوي خوشبختي مندانس

کنم و اميدوارم مرا ببخشد و از تمام مردان جوان نيز خواھش مي کنم 
اسب سرکش نگاه خود را رام کنند و مراقب باشند اسير ھوي و ھوس 

 نشوند.

 

 شوھر گمشده
 يبوالھوسي و بلندپروازي ھاي شوھرم با=خره دردسرساز شد و زندگ

 قشنگ مان را زير و رو کرد.

ت و جمشيد در کمتر از يک سال، موقعيت شغلي، سرمايه زندگي و عف 
ايمان خود را از دست داد و ا=ن ھم معلوم نيست کجاست و چه کار مي 

سال سن دارد و با دلي شکسته براي مشاوره به دايره  ٢١» مريم«کند
رده است. او در اجتماعي ک3نتري شھيد نواب صفوي مشھد مراجعه ک

ار حالي که دختر خردسالش را در آغوش گرفته است با چشماني اشک ب
سال قبل با پسردايي  ۵قصه تلخ زندگي خود را اين گونه تعريف مي کند: 

م و ام ازدواج کردم و با اين که سن و سالي نداشتم اما با شوھرم کنار آمد
ستدبا دار و ندارش ساختم تا بتواند روي پاي خودش باي .  

موقعيت  او با کمک پدرم توانست در شرکتي بزرگ استخدام شود و اتفاقا
ن و شغلي خوبي ھم به دست آورده بود. ما با تولد دخترم، زندگي شيري

زوج  قشنگي داشتيم و تازه طعم خوشبختي را مي چشيديم که پاي يک



 مان ناباب به خانه مان باز شد و توفان ھوي و ھوس بناي زندگي و ھستي
يد را ويران کرد.ماجرا از اين قرار بود که يک روز به طور اتفاقي جمش
ت يکي از دوستان دوران دانشجويي اش را در پارک ديد. او از ديدن دوس
قديمي خود خيلي خوشحال شد و با اصرار زياد احمد و ھمسرش را به 

 خانه مان دعوت کرد.

ست شوھرم من از ھمان برخورد اول از حرکات و رفتار ھمسر دو 
ح خوشم نيامد و به جمشيد گفتم رفت و آمد با نازنين و احمد به ص3

ه نيست، اما او از اين حرفم ناراحت شد و جواب داد: چون تو به دانشگا
صيلکرده نرفته اي و اجتماعي نيستي ظرفيت برخورد باافراد غريبه و تح

شت و را نداري.زن جوان اشک ھايش را پاک کرد و افزود: چند ماه گذ
فتار ما با احمد و نازنين خانه يکي شده بوديم تا اين که متوجه تغيير ر

رتباط شوھرم شدم و وقتي او را زير نظر گرفتم فھميدم با ھمسر دوستش ا
 مخفيانه برقرار کرده است.

آن را  من با نگراني به جمشيد گفتم عفت و حيا مرواريدي است که اگر 
راقب نش خيلي سخت است، بيشتر مدر لجنزار گناه گم کني پيدا کرد

خودت باش و حداقل به خاطر دخترمان ھم که شده از راه اشتباھي که 
تو از  رفته اي برگرد. اما شوھرم با تمسخر و لحني تحقيرآميز جواب داد:

ھمان لحظه اول، چشم ديدن احمد و ھمسرش را نداشتي، چون آدم ھاي 
دن اين ود را ببينند. با شنيبدبخت نمي توانند افراد موفق و بھتر از خ

حرف، دلم شکست ولي به خاطر حفظ آبرو و به احترام پدر و 
دنبال  مادرشوھرم که افراد باشخصيتي ھستند، دندان روي جگر گذاشتم و

 راه و چاره اي منطقي مي گشتم که متوجه شدم شريک زندگي ام تحت
ه خرج سرمايتاثير عقايد احمد و نازنين، خودرو و تمام پس اندازش را 



اصله گذاري در شرکتي ھرمي کرده است. با روشن شدن اين واقعيت ب3ف
به خانه پدرشوھرم رفتم و موضوع را به آن ھا اط3ع دادم، اما افسوس 

عفا که خيلي دير اقدام کردم، چون جمشيد حتي از محل کار خود نيز است
ث3 در داده و بدون اط3ع من ھمراه دوستش به تھران رفته بود تا م

د و شرکتي استخدام شود. ولي از آن به بعد ديگر ھيچ خبري از او نش
ماه  ۵احمد و نازنين نيز در مورد او اظھار بي اط3عي مي کنند. ا=ن 

م، است که دارم خون دل مي خورم و با دخترم به خانه پدرشوھرم رفته اي
فت: ه گاما ھيچ ردي از جمشيد پيدا نکرده ام.مريم با صدايي بغض گرفت

از دست اين مرد و کارھايش خسته شده ام و مي خواھم از او جدا بشوم، 
 اما از تمام کساني که داستان زندگي ام را مي خوانند تمنا مي کنم ھر

 فردي را به حريم خانه خود راه ندھند.

 

 طعمه ھوس
م را حرف ھايي که مي زد عقل آشنايي من و نيما خيلي اتفاقي بود. او با
 .ربود و با تمام وجود دلبسته اش شدم.



پس از گذشت مدتي موضوع را به مادرم اط3ع دادم و از او راھنمايي  
بايد خواستم. مادرم مي گفت چون پدرم مردي متعصب و سختگير است ن
قه ام فع3 در اين باره به او چيزي بگوييم و پس از آن که پسر مورد ع3

ر خواستگاري ام آمد، ما طوري مقدمه چيني مي کنيم که اين ازدواج سبه 
 بگيرد و من به خواسته دلم برسم.

متي او که از ازدواج اجباري با پدرم دل خوشي نداشت معتقد بود به ھر قي
ه که شده من بايد با پسر مورد ع3قه ام ازدواج کنم تا در کنار مردي ک

حسرت نخورم.دوستش دارم زندگي کنم و يک عمر  . 

مشھد افزود: رابطه من و  ٢٢دختر جوان در دايره اجتماعي ک3نتري 
ز نيما با حمايت ھاي مادرم ادامه يافت. البته نيما نمي دانست که مادرم ا

 اين موضوع خبر دارد و ما ھر موقع فرصتي به دست مي آورديم با ھم
 .قرار م3قات مي گذاشتيم و به پارک مي رفتيم.

وم نيما پس از جلب اعتمادم از من خواست سوار خودروي او بش متاسفانه
م.تا درباره برگزاري مراسم خواستگاري و ازدواج مان تصميم بگيري  

 ھوا خيلي سرد بود و من خواسته اش را پذيرفتم. اما در حالي که با 
وقف سرعت خيلي کم در خياباني خلوت حرکت مي کرديم ناگھان نيما ت

ھم سوار خودرو شد. کرد و جوان ديگري . 

ردي؟در من با ناراحتي از اين بابت گفتم چرا اين پسر را سوار ماشين ک 
ھتر اين لحظه نيما و پسر غريبه با برخوردي خشن تھديدم کردند که ب

 .است براي حفظ جانم سکوت کنم.

بان ھاي آن ھا در حالي که سرم را بين دو صندلي گرفته بودند مرا به بيا 
ين نتقال دادند و... نيما و دوست حيوان صفتش سپس با ااطراف شھر ا



رو ادعا که از من فيلم برداري ھم کرده اند و اگر يک کلمه حرف بزنم آب
ري و حيثيتم را به باد خواھند داد! در نزديکي خانه رھايم کردند و متوا

 شدند.

 

ان نامرديآشناجا به اقوام و  یعاقبت اعتماد ب  
مي کرد  پسرخاله ام آتش بيار معرکه شده بود و ھر موقع که فرصتي پيدا

  پشت سر شوھرم بد و بيراه مي گفت.

دارد. افسوس که من نمي دانستم او با اين حرف ھا چه نقشه پليدي در سر  

سال قبل با پسر ۴مشھد افزود: ٢٠زن جوان در دايره اجتماعي ک3نتري  
زدواج کردم ولي از روز اول زندگي مشترک خود با يکي از اقوام ا

 شوھرم اخت3ف داشتم. متاسفانه شريک زندگي ام مردي بي احساس و
خونسرد و بي تفاوت است و ھميشه با نيش و کنايه مرا در حضور 

 ديگران تحقير مي کند.

ا او چندبار مرا جلوي چشمان مادرم کتک زد و اين مسئله باعث شد ت 
 ز او دلگير شوند و پسر خاله ام که ھميشه نسبت به من وخانواده ام ا



  خانواده ام ابراز محبت مي کرد مي خواست با شوھرم درگير شود.

ي اما من اجازه ندادم و گفتم با وجود يک بچه کوچک دوست ندارم زندگ
ام را از دست بدھم.زن جوان افزود: من و شوھرم امروز ظھر مثل 

يم و او دوباره مرا کتک زد.ھميشه با ھم جر و بحث کرد  

ناچار  با چشماني گريان به خانه پدرم رفتم اما ھيچ کس خانه نبود و به 
 به خانه خاله ام رفتم.

ت و اگر پسرخاله ام با ديدن چشم ھاي گريانم پرسيد چه اتفاقي افتاده اس 
. شوھرت دست روي تو بلند کرده باشد خودم به حساب او مي رسم و ..

مي  رگيجه عجيبي داشتم و سرم از شدت درد داشت منفجردرحالي که س
 شد از کمال خواستم تا خونسردي خودش را حفظ کند.

آب  پسر خاله ام که در خانه تنھا بود ب3فاصله يک عدد قرص و ليوان 
  را به دستم داد و گفت: اين قرص را بخور تا سردردت آرام شود.

ا گريه گفت: متاسفانه بدر اين لحظه بغض زن جوان ترکيد و او با 
دم خوردن اين قرص به خواب عميقي رفتم و وقتي به ھوش آمدم متوجه ش
وء پسرخاله ام که ھميشه ادعا مي کرد پشتيبان و .حامي  ام است از من س

  استفاده کرده است و...

ه مي خواستم کمال را بکشم اما او که مي ترسيد ھمسايه ھا يشان متوج
ي بايد بر ر کرد و من به اينجا آمدم تا ببينم چه خاکسروصداھايم بشوند فرا

سرم بريزم.اي کاش به جاي مطرح کردن مشک3ت زندگي ام در بين 
اقوام و آشنايان به نزد يک مشاور خانواده مي رفتم و از پدرو مادرم 

 راھنمايي مي خواستم تا اين اتفاق شوم برايم به وجود نمي آمد.



ھا و مھارت ھاي زندگي مشترک را ياد من و ھمسرم بايد ھر دو راز 
وس که مي گرفتيم و به ھمديگر احترام مي گذاشتيم. افسوس و صد افس
مشھد ٢٠راه زندگيمان را اشتباه رفتيم.يادآور مي شود ماموران ک3نتري 

قات در پي اظھارات اين زن جوان متھم پرونده را دستگير کردند و تحقي
 در اين باره ھم چنان ادامه دارد.

 
 

اديعاقبت خشم ز  
عشق چشمانم را کور کرده بود. حرف، حرف خودم بود و خانواده ام را 

مي  تحت فشار گذاشته بودم تا با دختر مورد ع3قه ام ازدواج کنم. مادرم
د گفت رعنا به درد زندگي با من نمي خورد. چون پدر رعنا زنداني بو

ار سيد نتوانم با او خوشبخت شوم. مادرم مي گفت: ھرچند کمادرم مي تر
سر درست و حسابي نداري اما حرفي ندارم که برايت زن بگيرم ولي ھم
عنا تو بايد از خانواده اي اصيل و آبرومند باشد. مادرم مي گفت اگر از ر

 .بگذري خودم برايت دختر مناسبي پيدا مي کنم.

 پا داشت و فقط به رعنا فکر مي با وجود حرف ھاي مادرم مرغ من يک
رفته کردم. نمي توانستم حتي يک لحظه ھم او را فراموش کنم. تصميم گ

بودم ھر طور شده خواسته ام را عملي کنم. به ھمين دليل سراغ مادرم 



صبانيت رفتم و گفتم بايد با من به خواستگاري بيايد. حرف ھايم باعث ع
م د عصباني نديده بودم. آن چنان سراو شد. تا آن زمان مادرم را تا اين ح

به خانه  فرياد کشيد که از خانه بيرون رفتم و تصميم گرفتم چند روزي
 .برنگردم.

ه خانه چند روزي را در خانه دوستانم گذراندم اما با=خره تصميم گرفتم ب
ظي برگردم. وقتي وارد شدم مادرم مانع ام شد و با يکديگر درگيري لف

زمان  ت فکر نمي کردم اتفاق بدي بيفتد اما در آنپيدا کرديم. ھيچ وق
مست بودم و اختياري از خودم نداشتم و وقتي ديدم مادرم ھمچنان داد و 

فرياد مي کند و اجازه نمي دھد وارد خانه شوم، فورا خودم را به 
دم.آشپزخانه رساندم و يک چاقو برداشتم و با آن چند ضربه به مادرم ز . 

ه اتفاق افتاد و وقتي به خودم آمدم مادرم را کشتھمه چيز در يک لحظه 
زرگ ترين بودم. چند ساعت بعد وقتي به شرايط طبيعي برگشتم فھميدم ب

اشتباه زندگي ام را مرتکب شده ام. مادرم را که عزيزترين فرد در 
 .زندگي ام بود قرباني ھوس ھاي زودگذر کرده بودم.

ترازو قرار دادم فھميدم آن زمان وقتي مادرم و رعنا را در دو کفه 
ت شدم مرتکب اشتباه بزرگي شده ام، اما افسوس که دير متوجه اين واقعي

و ديگر کار از کار گذشته بود. با اين که خانواده ام از مجازات من 
 صرف نظر کرده اند اما قضات دادگاه کيفري استان تھران من را به

ل بعد که از زندان سا ٩سال زندان محکوم کرده اند. نمي دانم ٩تحمل 
 .آزاد شوم با چه رويي بايد به اعضاي خانواده ام نگاه کنم.



 

 عاقبت خشم
ساله به نام سوسن با مراجعه به 20 یبه گزارش شرق، خانواده دختر

اع3م کردند فرزندشان مفقود شده است یک3نتر . 

ان جو یتوجه شدند سوسن با پسرقات خود ميان تحقيکارآگاھان در جر
بدل شده ن آنھا ردويب يیھاامکيارتباط داشته و پ یصورت تلفنچندبار به

قرار  يیتحت بازجو یساله که ناصر نام دارد وقت18ن پسر يبود. ا
3م و ما فقط در حد س«د کرد و گفت: ييبا سوسن را تا يیگرفت، آشنا
از او ندارم یاط3عچ يم و من ھيکردیبا ھم صحبت م یاحوالپرس .»  

 از محل سکونت ناصر متوجه آثار خون در اتاق یکارآگاھان در بازرس
ازه ل او را بازداشت کردند. ناصر در دور تين دلين پسر شدند و به ھميا

م من و سوسن با ھ«ھا باز ھم اتھام قتل را انکار کرد و گفت: يیبازجو
 سوسن به خانه ما آمد و م. روز حادثهيم و قرار ازدواج داشتيدوست بود
ن يمش سر خورد و به زيصحبت خواست از آنجا برود که پا یبعد از کم

ده يشدت ترسوار خورد و او فوت شد. من که بهيافتاد. سر سوسن به د
دم و رون بريگذاشتم، آن را از خانه ب یلونينا یاسهيبودم جنازه را در ک

 «.در سطل زباله انداختم

 يیول به بازجين دليدانستند به ھم یرواقعير را غناص یکارآگاھان ادعا



سرانجام به ارتکاب قتل اعتراف کرد ینکه وياز او ادامه دادند تا ا .  

ده ا سفر کريمان به آنتاليھاھمراه خانواده یمن و سوسن وقت«او گفت: 
م. ارتباط يم ازدواج کنيم و قرار گذاشتيبا ھم آشنا شد یطور اتفاقم بهيبود

ان يپا ن رابطهيم گرفتم به اينکه من تصميان ھم ادامه داشت تا اما در تھر
ا مان آمد موضوع را بسوسن به خانه یل روز حادثه وقتين دليبدھم به ھم

او مطرح کردم. آن زمان مادرم در منزل حضور نداشت و برادر کوچکم 
ديما را نشن یل صداين دليداد به ھمیگوش م یقيگر موسيد یدر اتاق . 

شد و  یشدت عصباند قصد ندارم با او ازدواج کنم بهيفھم یوقتسوسن  
شدم و او را ھل دادم که سرش به لبه  یمرا ھل داد، من ھم عصبان
داشتم سر بر رفتارم ن یحال شد. من که کنترلیتختخواب برخورد کرد و ب

ھم چند  کسيله بارفيدم و بعد با ميله تخت کوبيگر به مياو را چندبار د
اشتم گذ یلونيسه نايزدم. بعد از مرگ سوسن جسد را در ک یضربه به و

چرخدار قرار دادم یو آن را در چمدان .» 

رون يک شده بود. چمدان را از خانه بيآن زمان ھوا تار«متھم ادامه داد: 
  «.بردم و جنازه را در سطل زباله انداختم و فرار کردم

ارد. ھمچنان ادامه د ن پروندهيقات در رابطه با اين گزارش تحقيبنا بر ا
د که بااخ3ق بو یقات نشان داده سوسن دخترياست که تحق ین در حاليا

 زين يیفقط به قصد ازدواج با ناصر دوست شده بود و در مدت آشنا
شدیوگو درباره ازدواج محدود مشان فقط به گفترابطه . 

 
طان صفتيبا زن ش یعاقبت دوست  



م من که نگران ھمسرم بودم به او پيشنھاد دادم در خانه خودش را سرگر
  کند و به ورزش بپردازد.

نم اما او حتي به الھه گفتم اگر دوست داري مي توانم کاري برايت پيدا ک
د و در شگاھي اش براي ھر کاري استفاده کنمعتقد بود نبايد از مدرک دان

  واقع توقع داشت در يک اداره يا سازمان استخدام شود.

انوان الھه با=خره راضي شد براي تغيير روحيه در يک باشگاه ورزشي ب
ماه گذشت  ٢ثبت نام کند و روزي چند ساعت از خانه بيرون برود. حدود 

نوع آرايش  حتي لباس پوشيدن وو من متوجه تغييراتي در رفتار، گفتار و 
 ھمسرم شدم.

انمي اين موضوع مرا نگران کرده بود و با اندکي تحقيق فھميدم او با خ 
دارد.در باشگاه آشنا شده که گويا وضعيت اجتماعي و رفتاري خوبي ن   

 مرد جوان با چشماني اشک بار در دايره اجتماعي ک3نتري نواب مشھد
ر را از رفت و آمد با اين زن غريبه دو افزود: خيلي سعي کردم ھمسرم

گاه کنم اما موفق نشدم. آن ھا ھر روز با ھم به بازار مي رفتند. مدير باش
انه دارد نيز با من تماس گرفت و گفت اين زن جوان با پسري رابطه مخفي

 و به ص3ح نيست ھمسرتان اين قدر با او صميمي بشود.

 د کردم اگر از آن زن فاصلهبا روشن شدن اين واقعيت الھه را تھدي 
شان نگيرد ط3قش مي دھم. متأسفانه ھمسرم در برابر اين تھديد مقاومت ن

يدم که داد و چند روز قبل که از سر کار به خانه برگشتم يادداشتي از او د
 براي ھميشه خداحافظي کرده بود.

ه باشگا ب3فاصله خودم را به باشگاه ورزشي رساندم و با تحقيق از مدير 
فھميدم ھمسرم به ھمراه آن زن ناشناس و پسري جوان از شھرستان به 



ر سمت مشھد فرار کرده اند و گويا قصد دارند به طور قاچاقي از کشو
  خارج شوند.

با عجله فرزندم را از مھد کودک به خانه پدرم بردم و ھر طور که بود 
آن ھا  خودم را به مشھد رساندم. چند روز ع3ف شدم اما ھيچ ردي از

ن پيدا نکردم. در حالي که نااميد شده بودم و مي خواستم به شھر خودما
.برگردم به طور اتفاقي الھه و آن زن و مرد را در خياباني شلوغ ديدم  

فت جلو رفتم و مي خواستم با ھمسرم صحبت کنم که آن زن شيطان ص 
ت با داد و فرياد و درخواست کمک ادعا کرد براي آن ھا ايجاد مزاحم
ود کرده ام. من با شاھدان صحنه درگير شدم و اگر پليس دير رسيده ب

 ھمسرم و اين زن و مرد ناشناس فرار مي کردند.

 

 عاقبت عدم کنترل خشم
ي به گزارش خراسان، متھم اين پرونده جنايي که داراي مدرک تحصيل

ره بندھاي آھنين بر دستانش گکارشناسي ارشد است در حالي که دست
ادخورده بود در محل ارتکاب قتل، مقابل دوربين قوه قضاييه ايست . 



مبني بر اين که مواظب اظھارات » قاضي موحدي راد«او با توصيه  
عرفي خود باشد و حقيقت ماجرا را بيان کند لب به سخن گشود و پس از م

رتي زدم در يک مجلس پاخود گفت: چند ماه قبل از وقوع اين حادثه با نام
آشنا شدم و با ھم ازدواج کرديم اما ھميشه حرکات و رفتار و عدم با 

لي دوستان ناباب عذابم مي داد. خانواده ام راضي به اين ازدواج نبودند و
ر باز ھم من با او ازدواج کردم چون او دختر خيلي زيبايي بود. به خاط

 .ھمين مسائل با ھم اخت3فات شديدي داشتيم

ات اين گزارش حاکي است: متھم به قتل در حالي که سعي مي کرد اظھار
 قبلي خود را در حضور قاضي ويژه قتل عمد و کارآگاھان اداره جنايي

جنايت  پليس آگاھي به نوعي زيرکانه انکار کند، درباره چگونگي وقوع
ادامه داد: پدرم فوت کرده است و مادرم نيز به ھمراه ديگر نزديکانم 

زدم خريد از منزل بيرون رفته بود و من در خانه تنھا بودم که نام براي
ا دير وقت به خانه آمد و در پاسخ من که پرسيدم کجا بودي؟ گفت: ب
وع شد دوستانم به طرقبه شانديز رفته بودم. به ھمين خاطر مشاجره ما شر

ر و او در اين حال به پدر و مادرم توھين کرد. البته او ھميشه مرا تحقي
مي کرد ولي اين بار از توھين ھايش خيلي ناراحت شدم. در اثناي 
اگھان مشاجره لفظي او از جايش بلند شد و به سمت دستشويي رفت که ن

 پايش روي سراميک ھاي منزل سر خورد و به زمين افتاد

ه نمي دانم چطور شد که يک لحظه شيطان در جلدم نفوذ کرد من ھم ب .
ويش روي زمين افتاده بود با ھر دو دستم گل طرف او رفتم و در حالي که

مي دقيقه فشار دادم که ديگر تکان نمي خورد البته ن ٢٠تا  ١۵را حدود 
مين دانم وقتي من دستم را روي گلويش گذاشتم او به خاطر اصابت به ز

  !مرده بود يا نه



م گزارش خراسان حاکي است: وقتي متھم اين اظھارات را مطرح کرد مقا
ه اي او پرسيد: پاي نامزدت دقيقاً در کجا سر خورد که او نقط قضايي از

 از منزل را نشان داد اما محل سقوط را در نقطه ديگري نشان داد. در اين
ھنگام قاضي موحدي راد از وي سوال کرد: آيا وقتي ھمسرت به زمين 

پاسخ  افتاد از سر، گوش يا بيني او خون آمد و يا دچار تشنج شد که متھم
داد منفي .  

ربه در ادامه بازسازي صحنه جنايت، دکتر ناصر غروبي (پزشک باتج
ت: قانوني) که در محل حضور داشت خطاب به قاضي ويژه قتل عمد گف
ر پي از نظر پزشکي اظھارات متھم با واقعيت انطباق ندارد. سپس متھم د

ش را درخواست مقام قضايي براي توضيح ادامه ماجرا گفت: وقتي گلوي
کردم.  ردم مدتي کنارش نشستم و پشيمان شدم که اين چه کاري بودرھا ک

يد، زنگ زد در اين حال دوستم که قب3ً با او تماس گرفته بودم به دنبالم بيا
ون و گفت: من کنار منزل منتظرت ھستم، مي خواستم با او دور بزنم چ

يدم تم دحالم خوب نبود. جسد را به داخل اتاق بردم و رفتم. شب که بازگش
د جنازه تکان نخورده است. صبح ھم سر کارم رفتم و بعدازظھر پراي
ق دوستم را گرفتم و جسد را داخل ملحفه اي پيچيدم و آن را در صندو

ي عقب پرايد گذاشتم و بعد ھم به طرف جاده آسيايي رفتم. در نزديک
م که روستاي منزل آباد قصد داشتم جسد را کنار يک درخت توت بگذار

حفره اي مانند حوضچه افتاد. جسد را از سوراخ حوضچه رھا چشمم به 
 کردم و ديگر ھم به آن منطقه نرفتم. وقتي پدر و مادر ھمسرم نگران

 شدند به خاطر اين که به من مشکوک نشوند به ھمراه آنان براي اع3م
دند و مفقودي به پليس آگاھي رفتم تا اين که کارآگاھان به من مظنون ش

دند اما جسد را من نسوزانده اممرا دستگير کر . 



سر اين گزارش حاکي است: در ابتداي بازسازي صحنه جنايت نيز اف 
ساله و چگونگي دستگيري  ٢١پرونده خ3صه اي از ماجراي قتل دختر 

تھم دستور انتقال م» قاضي موحدي راد«متھم را تشريح کرد و در پايان 
طي  يگر مراحل قانوني رابه زندان را صادر کرد تا اين پرونده جنايي د

 .کند

 

 عشق بي فرجام
م ارتباط يک روز در يکي از شبکه ھاي اينترنتي با سامان آشنا شدم. کم ک

مان صميمي تر شد. ھمه کارھايش را دوست داشتم بدون آنکه ذره اي 
بود و ھيچ ر نروي رفتارھاي بدش فکر کنم. آدم تندخويي که مسئوليت پذي

  .وقت کار ثابتي در زندگي اش نداشت

يک روز پدرم متوجه ارتباط ما شد و از من درباره ارتباطم با سامان 
م بيايد پرسيد. من که چاره اي نداشتم گفتم او قرار است به خواستگاري ا
و در مراحل آشنايي با ھم ھستيم. موضوع را با سامان ھم درميان 

ان در ذھنم که به خواستگاري بيايد. با اين کار سام گذاشتم. او ھم پذيرفت
 .تبديل به يک قھرمان شد. دل توي دلم نبود

ي با اما وقتي پدرم با او روبه رو شد او را اص3 آدم مناسبي براي زندگ 



پدرم  من نديد و به سامان گفت من را فراموش کند. او چند بار ديگر ھم با
ند. انست رضايت پدرم را جلب کصحبت کرد ولي در نھايت بازھم نتو

 .بازھم پنھان از خانواده ام به ارتباطم با سامان ادامه دادم

در چشم برھم زدني چند سال گذشت و سامان ديگر ھيچ وقت حاضر  
م با او نشد به خواستگاري ام بيايد. چند بار به او گفتم ديگر نمي خواھ

مان شکالي ندارد تا زارتباطي داشته باشم اما بازھم اصرار مي کرد که ا
 .ازدواج من رابطه مان ھمين طور حفظ شود

يک روز با من تماس گرفت و گفت دوست دارد با من به مسافرت  
قبول  برود. من اول از حرفش جا خوردم و گفتم نمي توانم اين پيشنھاد را

د که کنم. ولي بازھم مثل قبل با شگرد مخصوص خودش طوري قانعم کر
ويم که خواھد افتاد و ... مي دانستم اگر به پدرومادرم بگھيچ اتفاق بدي ن

ر شدم مي خواھم تنھا به مسافرت بروم ھرگز قبول نخواھند کرد پس منتظ
گھاني تا فرصت مناسبي به دست بياورم که اين فرصت با مسافرت نا

 .خانواده ام به شھرستان به دليل فوت يکي از اقوام مان به دست آمد

ن ز مدتھا کنار سامان بودم خيلي خوشحال بودم. اما اياز اين که بعد ا 
 .خوشحالي ديري نپاييد

ا کمال چون ھنگام عبور از پليس راه يکباره پليس دستور ايست داد اما ب 
رد. ناباوري ديدم که سامان توقف نکرد و با سرعت زياد از آنجا عبور ک

شد.  ه توقفخيلي وحشت کرده بودم. اما پليس به ما رسيد و او مجبور ب
اد در بازرسي از ماشين سامان چند بطري مشروبات الکلي و مقداري مو

 .مخدر کشف شد

قيقات تازه آن زمان دليل فرار سامان را فھميدم. اين پايان کار نبود و تح 



پردن پليس نشان داد سامان مجرمي سابقه دار است که چند سال قبل با س
تمع که مجبور بودم با پدرم به مج وثيقه از زندان آزاد شده بود. روزھايي

ھاي قضايي بعثت بروم را فراموش نمي کنم. با اينکه مدتي از آن روز
نم در تلخ مي گذرد اما پاک آبرويم پيش خانواده ام رفت و ديگر نمي توا

 .چشمان پدر و مادرم نگاه کنم

 

 عشق خياباني
نم ازدواج کرده بودند. من آخرين فرزند خانواده ھمه خواھران و برادرا

 بودم و سال آخر دبيرستان را مي گذراندم. پدر و مادر پيرم سعي مي
ري کردند آنچه را که دوست دارم برايم فراھم کنند. در واقع آنھا ھيچ کا

  .به کارم نداشتند و مرا آزاد گذاشته بودند

م که يک روز مردي به آن روزھا خودم را براي کنکور آماده مي کرد
ب ظاھر آرام و با شخصيت که سر راھم ايستاده بود توجھم را به خود جل

ساله در مسير مدرسه باعث آشنايي من  ٣٢کرد. رفت و آمدھاي آن مرد 
  .و او شد



آن مرد ھمواره مرا نصيحت و به ادامه تحصيل تشويق مي کرد حرف 
ن د. ديدارھاي مخفيانه مھاي او باعث مي شد اعتماد من به او بيشتر شو

و جمشيد از دو سال قبل ادامه داشت که با گذر زمان متوجه شدم به او 
دم ع3قه مندم. شدت اين ع3قه به حدي بود که اگر يک روز او را نمي دي

  .آن روز مانند ديوانه ھا ک3فه مي شدم

ارتباط پنھاني من و جمشيد به جايي رسيد که من در نبود ھمسر و 
 به خانه او مي رفتم. يک روز که او مثل ھميشه مرا نصيحت فرزندش

د مي  کرد گفت تو کمي چاق ھستي و بايد خودت را =غر کني تا مور
 !توجه ديگران قرار بگيري

 در اين ھنگام او مقداري پودر سفيد رنگ به من داد تا با استعمال آن
را  =غر شوم من ھم که از چاق بودن خود ناراحت بودم پيشنھادش

ه پذيرفتم اما پس از مدتي به خودم آمدم که ديگر معتاد شده بودم تاز
ن فھميدم که پودرھاي سفيد موادمخدر صنعتي (شيشه) بوده است که م
تفاده وابستگي شديدي به آن پيدا کرده بودم. اين موضوع موجب سوءاس

وز ھرچه بيشتر جمشيد شد و من مجبور بودم براي تامين موادمخدر ھر ر
او بروم نزد . 

ھد ساله در حالي که در اتاق مددکار اجتماعي ک3نتري سجاد مش ٢١دختر 
سال طول کشيد تا اين که  ٢اشک مي ريخت ادامه داد، اين ارتباط حدود 

سه ماه قبل متوجه شدم باردار شده ام آن روز دوست داشتم زمين دھان 
گ چه زي بزرباز کند و مرا درخود فرو ببرد. نمي دانستم با اين آبروري

من و  کنم مي ترسيدم که ديگران از ارتباط مخفيانه و آشنايي خياباني
از خانه  جمشيد مطلع شوند به ھمين خاطر تصميم احمقانه ديگري گرفتم و

فرار کردم. اما ھنگامي که در جست وجوي مکاني براي زندگي بودم 



داب رتوسط ماموران دستگير شدم يک عشق دروغين و خياباني مرا به گ
م ف3کت و نابودي کشاند و اگرچه جمشيد ھم دستگير شد اما مي خواھ

 .بگويم ھيچ ثروتي با=تر از پاکدامني نيست

 

 عقدي که در آسمان بسته نشد
تازه از دانشگاه فارغ التحصيل شده ام و خودم را آماده مي کردم به 

را در  گفتند اگر متاھل بشوم خدمت سربازي سربازي بروم که خانواده ام
 شھر خودمان سپري خواھم کرد. آن ھا با عجله آستين با= زدند و براي

خواستگاري از دخترعمويم به خانه  آن ھا که در يکي از شھرھاي 
د نزديک مشھد است رفتند. داماد جوان در دايره اجتماعي ک3نتري شھي

عمويم ھيچ شناختي از ھمديگر نواب صفوي مشھد افزود: من و دختر
.نداشتيم و از پدرم خواستم در مورد ھمسر آينده ام کمي تحقيق کند  

 اما او ناراحت شد و با عصبانيت جواب داد: آدم براي ازدواج با دختري
قد که ھفت پشت غريبه است به تحقيقات مي رود و اين را بدان که ع

پس دھانت را ببند و دخترعمو و پسرعمو را در آسمان ھا بسته اند، 
 درباره دختر برادرم حرف اضافي نزن.

ن در عباس ادامه داد: به اين ترتيب بود که مراسم خواستگاري و عقدکنا
ساعت برگزار شد و من نامزدم را به مشھد آوردم تا با  ۴٨کمتر از 



اخ3ق و رفتار ھم بيشتر آشنا شويم، اما از ھمان لحظه اول متوجه 
کوک او شدم؛ چون ھر موقع زنگ گوشي تلفن حرکات و رفتار مش

ھمراھش به صدا در مي آمد دستپاچه مي شد و به داخل اتاق مي رفت و 
ه انگار موضوعي را از من پنھان مي کرد.با شک و ترديد موضوع را ب

که  مادرم اط3ع دادم، اما او خيلي بي تفاوت در جوابم گفت: تو مثل اين
خانواده اش جدا کرده اي و ھمسرت نمي فھمي يک دختر جوان را از 

 دلش براي خواھر يا پدر و مادرش تنگ شده است.

ود مادرم تاکيد کرد: نگران نباش در طايفه ما دختر بي حجب و حيا وج
ندارد و ...!حدود يک ماه از عقدکنان ما گذشت و نيره روز به روز 

تان سسردتر مي شد تا اين که ھفته قبل براي ديدن خانواده اش به شھر
ماده رفته بوديم و من در خانه مشغول استراحت بودم که نامزدم با عجله آ

 شد و از خانه بيرون رفت.

ودم ديدم آرام و بي صدا برخاستم و تعقيبش کردم و متاسفانه با چشمان خ
 ھمسرم در فضاي سبزي که نزديک خانه شان است با پسري غريبه

 صحبت مي کند.

حنه رسيکلت شدند و رفتند. با ديدن اين صآ ن ھا حتي با ھم سوار موتو
ردم قلبم داشت از کار مي افتاد و وقتي از ھمسايه ھايشان تحقيقات ک

ابطه فھميدم پليس چند ماه قبل دخترعمويم را با پسري جوان به اتھام ر
ا نامشروع دستگير کرده است و خانواده عمويم از اين ماجرا چيزي به م

م و با ين که چيزي بگويم ساکم را برداشتنگفته اند.من آن روز بدون ا
ايي چشماني گريان به مشھد برگشتم. امروز ھم به اين جا آمده ام تا راھنم

ا را ط3ق بدھم. اما اي يحجب و ح یام کنيد، مي خواھم اين عروس ب
 کاش کمي تحقيقات کرده بوديم، احساساتم را در راه خدمت سربازي



.قرباني نمي کردم  

 
 فرجام دوستي خياباني

د شکست خوردم، با خودم عھد کردم يبعد از آن که در رابطه ام با وح
ديگر با ھيچ پسري دوست نشوم. ھدف من از دوستي، آشنايي براي 

ماه از اين  ۴د به ھمه چيز پشت پا زد. يازدواج بود اما نمي دانم چرا وح
وض شدن حال و ھوايم به پارک نزديک ماجرا مي گذشت و من براي ع

 .خانه مان رفته بودم.

روي نيمکتي نشستم و در حال و ھواي خودم بودم که ناگھان صداي  
د پسر جواني توجه ام را به خود جلب کرد. او که جوان خوش تيپي بو
خودش را شايان معرفي کرد و خيلي سريع توانست با حرف ھايش 

طه اين مقدمه آشنايي ما بود و در ادامه راب اعتمادم را به خودش جلب کند.
 .من و شايان صميمي تر شد.

راي شايان گفت به زودي به خواستگاري ام مي آيد و تمام ت3شش را ب 
 .خوشبختي ام انجام مي دھد.

اين حرف ھا باعث شد به او اعتماد کنم و يک لحظه ھم به او شک  
ي تلفن رک رفته بودم گوشنکنم.يک روز که براي ديدن شايان به ھمان پا



ھمراھم را به بھانه نصب نرم افزار گرفت اما چند لحظه بعد فھميدم 
 .تصاوير خصوصي ام را براي تلفن ھمراھش بلوتوث کرده است.

لي چند دقيقه بعد بود که ناگھان رفتار پسر مورد ع3قه ام به طور ک 
شت تغيير کرد. او عکس ھاي خصوصي را که از من در گوشي اش دا

نشان داد و تھديد کرد اگر رابطه ام را با او قطع کنم عکس ھا را در 
 .اينترنت منتشر و آبروريزي مي کند.

ش کردم نمي دانستم بايد در برابر تھديدھاي شايان چه کنم با اين حال ت3 
م.چند ھيچ کس از اين موضوع باخبر نشود تا خودم اين مشکل را رفع کن

ن و گفت بايد درباره موضوع مھمي با م روز بعد شايان تماس گرفت
ه صحبت کند. او نشاني آپارتماني را داد و از من خواست ھرچه زودتر ب

د به آن جا بروم. من ھم که فکر مي کردم قرار است مشکلم با او رفع شو
 .آنجا رفتم.

نجا وقتي وارد شدم شايان خيلي سريع در را از پشت قفل و من را در آ 
س در دا سعي کردم با داد و فرياد کمک بخواھم اما ھيچ کزنداني کرد. ابت

س آن اطراف نبود و صدايم به جايي نمي رسيد. شايان من را  در آنجا حب
کرد و چندين مرتبه مورد آزار و اذيت قرار داد. لحظات سخت و عذاب 

ي آوري بود. نمي دانستم بايد چه کار کنم. مدام گريه و به او التماس م
ي از يم کند اما فايده اي نداشت. سرانجام شايان من را به يککردم تا رھا

  .محله ھاي خلوت شھريار برد و در آنجا رھايم کرد.

ريب آن لحظه فقط به اشتباه خودم فکر مي کردم. به اين که چرا باز ھم ف
 خوردم و آبروي خودم و خانواده ام را به بازي گرفتم. اي کاش زمان به

مي ديگر ھيچ وقت مرتکب چنين اشتباھي ن عقب برمي گشت. آن وقت
تمع شدم. کاش حداقل اشتباھم را با اشتباه بعدي ادامه نمي دادم حا= به مج



 .قضايي بعثت آمده ام تا اين ماجرا را پيگيري کنم.

 

 فرزند ناخلف
نشان  و خودي در پارتي ھاي شبانه براي اين که جلوي ديگران کم نياورم

بدھم ھرچه دوستانم تعارف مي کردند مصرف مي کردم و سرم را با 
جه غرور با= مي گرفتم، اما در مدت کوتاھي شاخ غرورم شکست و نتي

اره پدرم کارھاي اشتباھم را با گرفتاري در دام کريستال لعنتي ديدم.بيچ
ظر ن وقتي متوجه شد چه ب3يي سرم آمده است از ترس آبرويش مرا تحت
ه او پزشک متخصص بستري کرد و با ھزينه مادي و روحي سنگيني ک

اه بعد متحمل شده بود، توانستم ترک اعتياد کنم. ولي افسوس که يک م
 دوباره وسوسه شدم و خودم را گرفتار کردم. 

فايده  پدرم خيلي اصرار داشت تا براي درمانم کاري کند، اما ت3ش او بي
ميم را از دست داده بودم و نمي توانستم تص بود، چون اعتماد به نفسم

ري قاطعانه اي براي آينده ام بگيرم.پسر جوان در دايره اجتماعي ک3نت
جھاد مشھد افزود: من آن قدر خانواده ام را آزار دادم که آن ھا از دستم 
عاصي شده بودند و روزي که پدرم متوجه شد ط3ھاي مادرم را سرقت 

ه يرون کرد و آواره کوچه و خيابان شدم. متاسفانکرده ام، مرا از خانه ب



ند، ھيچ يک از دوستان قديمي ام که ھميشه شريک پول توجيبي ام بود
نه اي حاضر نشدند حتي يک شب پناھم بدھند و من پس از چند روز با بھا

ھزار تومان وجه نقد از آن جا سرقت  ۴٠به خانه خاله ام رفتم و حدود 
 کردم. 

ه خريد کريستال زھرماري براي چھار روز جور شد، با اين کار ھزين
 ولي دوباره استخوان درد عجيبي به سراغم آمد و چون پولي در بساط

ک دو نداشتم تصميم گرفتم دست به سرقت بزنم. من در کوچه اي تاري
ان خانم تنھا را ديدم و آن ھا را تعقيب کردم تا در فرصتي مناسب راه ش

اخل خانه اي رفتند و با روشن شدن چراغ ھاي را سد کنم اما آن ھا به د
خانه احتمال مي دادم که تنھا باشند.پسرجوان ادامه داد: استخوان درد و 

فتم و سرگيجه عجيبي داشتم و اص3 متوجه نبودم چه کار مي کنم. جلو ر
ايند زنگ خانه را به صدا درآوردم و گفتم لطفا به پدرتان بگوييد بي

يد حظه يکي از اين دو خانم جواب داد: اشتباه آمده اکارشان دارم. در اين ل
مئن ما اين جا تنھا زندگي مي کنيم.با شنيدن اين حرف پس از آن که مط

به  شدم آن ھا تنھا ھستند خيالم راحت شد و با عجله از ديوار با= رفتم و
ي زور واردخانه شدم. مي خواستم با توسل به زور و تھديد ط3 و پول ھا

دم وان را سرقت کنم که ناگھان سرم گيج رفت و نقش زمين شدو خانم ج
ي و آن ھا با کمک ھمسايه ھا دستگيرم کردند.من نادم و پشيمان ھستم. ا
کاش به حرف پدر و مادرم گوش مي دادم و با امکاناتي که آن ھا در 

دي و اختيارم گذاشته بودند به جاي ع3في توي کوچه و خيابان و ولگر
خواندم و براي خودم کسي مي شدم. ھوسراني درس مي  



 

 فيلم سياه
سال ھا قبل پدر و مادرم از يکديگر جدا شدند و حضانت من به مادرم 
داده شد. او ھميشه نگرانم بود اما سوءظن بي موردش عذابم مي داد. 

ا مادرم مدام به من شک مي کرد و کافي بود کمي دير به خانه برگردم ت
 .از او کتک بخورم.

بودم  روزھا بيشتر از ھميشه احساس تنھايي مي کردم و دنبال دوستيآن  
کي تا براي او درددل کنم. اين وضعيت ادامه داشت تا اين که از طريق ي

 .از دوستانم با پسري به نام فرشاد آشنا شدم.

ه مدتي دور از چشم ھمه با او رابطه دوستانه داشتم تا اين که وقتي ب 
و دلبسته اش شده ام. آن زمان اگر يک روز  خودم آمدم فھميدم شيفته

صداي فرشاد را نمي شنيدم حال و روز خوشي نداشتم. يک روز در 
ش حالي که مثل ھميشه با فرشاد صحبت مي کردم او من را به باغ پدر

 .دعوت کرد.

من ھم خيلي سريع دعوتش را قبول کردم و چند روز بعد سوار بر  
دقيقه  رد شديم، ھيچ کس آنجا نبود. چندخودرواش به باغ رفتيم. وقتي وا

رد. در آنجا قدم زديم اما بعد من را به طرف اتاقي که در گوشه باغ بود ب
ز خود چند دقيقه بعد فرشاد به من نوشيدني تعارف کرد اما با خوردن آن ا

ه بي خود شدم. ديگر متوجه ھيچ چيز نشدم اما چند ساعت بعد وقتي ب



من را مورد آزار و اذيت قرار داده و از اين خودم آمدم فھميدم فرشاد 
 .صحنه ھا فيلم تھيه کرده است.

ھميدم اين ماجراي شوم را باور نداشتم اما وقتي او فيلم ھا را نشانم داد ف 
روز  چه ب3يي بر سرم آمده است. بعد از آن بود که فرشاد گفت بايد ھر

وم وا= فيلم به او زنگ بزنم و ھر وقت ھم خواست ھمراھش به باغ بر
خواب  آزار و اذيتم را در اينترنت منتشر مي کند. از آن روز به بعد ديگر

 .و خوراک نداشتم نمي دانستم بايد چه کار کنم.

ن بيشتر از ھمه نگران بودم که مبادا مادرم از اين ماجرا بو ببرد. اي 
واسته شرايط باعث شد اشتباه بزرگ تري را مرتکب شوم. مجبور بودم خ

ا فرشاد را عملي کنم. او من را در اختيار دوستانش مي گذاشت و ب ھاي
 .کارھايش روزگارم را سياه کرده بود.

آن روزھا تلخ ترين روزھاي عمرم بود. چند مرتبه به اجبار به باغ  
ستم پدري فرشاد رفتم اما با=خره از خودم و زندگي ام سير شدم. مي خوا

م و به ھمين دليل دلم را به دريا زدخودکشي کنم اما جراتش را نداشتم. 
ھمه چيز را براي مادرم تعريف کردم. ھرچند او از حرف ھايم شوکه 

شده بود اما من را در آغوش گرفت و دلداري ام داد. حا= ھم به دادسرا 
رسد.اعمالش ب یت کنم تا به جزايفش شکايکث یآمده ام تا از او و کارھا . 

 
 



با زن متاھل یقتل، تاوان رابطه پنھان  
د با گردي كه اواخر ماه گذشته مفقود شده بوفروش دورهاسرار قتل ميوه

 اعترافات زني كه با وي ارتباط پنھاني داشت فاش شد.

اش ساله24آذر به پليس آگاھي تھران رفت و خبر داد پسر  24زني روز 
است  گردفروش دورهپسرم ميوه: «به نام جعفر مفقود شده است. او گفت

 و ديروز نيز مثل ھميشه براي فروش ميوه از خانه خارج شد اما ديگر
 «.خبري از او نيست

كارآگاھان براي افشاي سرنوشت جعفر فھرست مكالمات تلفني و 
ساله به نام 38ھاي وي را به دست آوردند و فھميدند او با زني پيامك

ه كردند. بھايي را براي ھم ارسال ميو پيامكشھ3 در ارتباط بوده و آن د
دا گفت ھمين سبب شھ3 بازداشت شد و تحت بازجويي قرار گرفت. او ابت

اش كرد اي ندارد فشناسد اما وقتي ديد اين انكارھا فايدهاص3 جعفر را نمي
 اين مرد توسط شوھرش به قتل رسيده است.

ن را بازداشت كردند. حس ماموران بعد از شنيدن اين اعترافات متھم مرد
ھاي ھمسرش را تكرار كرد اما كارآگاھان كه ھا ھمان حرفدر بازجويي
ه كند به بازجويي از وي ادامدادند شھ3 موضوعي را پنھان مياحتمال مي

ي دادند تا اينكه اين زن ديروز در جلسه بازپرسي كه در داسراي جناي
ا جعفر من از چھار ماه قبل ب«تشكيل شد اعترافاتش را تغيير داد و گفت: 

خواست از شوھرم جدا شوم تا با ھم رابطه داشتم و او ھميشه از من مي
را  كرد و البته من ھم اوازدواج كنيم. جعفر خيلي به من ابراز ع3قه مي

م دوست داشتم. وقتي شوھرم به سفر رفت جعفر به خانه ما آمد و با ھ
ه چار عذاب وجدان شدم و تصميم برابطه برقرار كرديم، اما بعد از آن د



ھرم خودكشي گرفتم. بعد از مرخص شدن از بيمارستان به دروغ به شو
 «..گفتم جعفر به زور به من تعرض كرده است

وقتي شوھرم دروغ من را باور كرد خواست جعفر را به «او ادامه داد: 
خانه بكشانم بعد حسن و پسرعمويش او را كشتند و جسدش را در 

كريم انداختندھاي رباطبيابان ..» 

ارد بنا بر اين گزارش در حال حاضر تحقيقات از متھمان در حالي ادامه د
 كه جنازه مقتول پيدا شده است.

 
طانيگام به گام با ش  

در اد به مصرف موادمخيبا شھرام ، اعت یاز چند سال پيش به دليل آشنا
د وقت موادم تمام مي شد سراغ شھرام مي رفتم و از او موادا کردم. ھر يپ

ساله داشتم.٣مي گرفتم. اين درحالي بود که من شوھر و يک فرزند  .  



رابطه من و شھرام مدت ھا ادامه داشت و ھميشه خيالم از بابت تھيه مواد 
ھرم راحت بود تا اين که با=خره شوھرم به من شک کرد. دستم براي شو

ھرام و مجبور شدم ھمه چيز را برايش تعريف کنم. فرشاد، شرو شده بود 
را مقصر معتاد شدنم مي دانست و از ھمان روز اول از او کينه به دل 

تا  گرفت. او از من خواست به بھانه تھيه مواد شھرام را به خانه بکشانم
  .از او انتقام بگيرد.

 آن که با شھرام من ھم کاري را که شوھرم خواسته بود انجام دادم.بعد از
به  قرار م3قات گذاشتم، قرار شد تا او نيمه شب براي تحويل دادن مواد

 خانه مان بيايد. بعد از واردشدن شھرام به خانه، ھمسرم که در يکي از
 اتاق ھا مخفي شده بود سراغ او رفت. شھرام که از ديدن شوھرم تعجب

مانش نداد و با او کرده بود در اين باره از من سوال کرد اما شوھرم ا
 .درگير شد.

ديوار  ھمه چيز در چند دقيقه اتفاق افتاد.آنھا باھم گ3ويز بودند و به در و
مي خوردند. در يک لحظه پشت شھرام به من بود. من ھم با چاقو چند 

تاد ضربه به کمر و سينه اش زدم تا انتقامم را از او بگيرم. او من را مع
تم. ھمين دليل از اين کار عذاب وجداني نداش و زندگي ام را تباه کرد. به

ن بعد از آن که مطمئن شديم شھرام کشته شده است گودالي در زيرزمي
 .خانه کنديم و جنازه را در آن جا دفن کرديم.

عد جسد شھرام دو سال در آنجا بود اما چون آنجا مستاجر بوديم دو سال ب 
ه زي جز چند تکمجبور شديم جسد را از زيرخاک بيرون بکشيم. چي

ود به استخوان باقي نمانده بود. ھمان ھا را داخل يک کيسه ريختيم و با خ
ر اصفھان برديم. اولين کاري که بايد انجام مي داديم خ3ص شدن از ش

ه جسد بود. خانه جديدمان يک باغچه داشت. به ھمين دليل آن را در باغچ



ه از ما سوالي نکرددفن کرديم. چون تا آن زمان ھيچ کس درباره شھرام 
ا از بود فکر مي کرديم اين ماجرا به دست فراموشي سپرده شده است ام

سال پليس من و ٨خوابد با=خره بعد از  یچ وقت نميکه خون ھ يیآنجا
ه شوھرم را دستگير کرد. ما در مجتمع قضايي بعثت محاکمه و ھردو ب

راه  که ديگر اتھام کشتن شھرام به قصاص محکوم شديم. حا= ھم مي دانم
ه فراري وجود ندارد و طناب دار در انتظارمان است. نمي دانم بر سر بچ

 .ام چه ب3يي مي آيد.

 

طانيم3قات با ش  
ر دانشگاه چند سال قبل ديپلم گرفتم اما نتوانستم در رشته مورد ع3قه ام د

طرافيان اين وقتي با سرکوفت ھاي اقبول شوم و ادامه تحصيل بدھم. بنابر
مواجه شدم تصميم گرفتم با تمام ت3ش در دانشگاه قبول شوم اما 

 .اضطراب و دلھره يک لحظه ھم رھايم نمي کرد.

کي دائم کابوس مي ديدم و نگراني شديدي داشتم. تا اين که از طريق ي 
ش مي ي ااز دوستانم با مردي فالگير آشنا شدم و شنيدم او با قدرت جادوي

ريف تواند من را بدون دردسر به خواسته ام برساند. ھمه دوستانم از او تع
  .مي کردند و مي گفتند معجون ھايش معجزه مي کند.

حل به ھمين خاطر آدرسش را گرفتم و پس از تعيين وقت قبلي وارد م



ک کارش در زيرزمين نيمه تاريک يک خانه قديمي شدم. او در انتھاي ي
بود. از  نشسته بود و چراغ سبز رنگي از سقف اتاقش آويزاناتاق تاريک 

حضور در چنين مکاني وحشت کرده بودم و مي خواستم برگردم اما 
اعث فکرکردن به اين که ھمه مشک3تم به کمک مرد رمال رفع مي شود ب

 .شد آن وضعيت را تحمل کنم.

ر ا دبا خودم گفتم چند دقيقه زير زمين ترسناک را تحمل مي کنم ام 
 .عوض به ھمه آرزوھايم مي رسم

ه ھايم چند دقيقه اي طول کشيد تا سفره دلم را براي او باز و ھمه خواست 
م، را مطرح کردم. مرد رمال پس از دقايقي گفت وگو و شنيدن مشک3ت

ھزار تومان مي تواند طلسم زندگي ام را ٢٠٠گفت: در قبال دريافت 
 .بشکند.

. او جواب نمانده و خوشبخت شده است او گفت ھرکس سراغش رفته بي 
 سپس از داخل يک خمره مايعي را داخل يک ليوان ريخت و مواد ديگري

 .ھم به آن اضافه کرد و به من داد.

در فضايي ترسناک و تاريک معجون مخصوص را خوردم اما چند  
گر نفھميدم دقيقه بعد پلک ھايم سنگين شد و به خواب عميقي فرو رفتم. دي

اما وقتي بيدار شدم فھميدم رمال شيطان صفت من رامورد  چطور شد
آزار واذيت قرار داده است. وقتي با اعتراض ھاي تند و تھديد آميزم 
روبه رو شد تھديد به آبروريزي کرد. من ھم از ترس چاره اي جز 

آبرو و  سکوت نداشتم اما سرانجام تصميم به شکايت گرفتم. آقاي قاضي
مي اگر خانواده ام از اين ماجرا بو ببرند ديگر ن زندگي ام در خطر است.

 .توانم سرم را با= بگيرم. شما را به خدا کمکم کنيد.



 

 نامزد فراري
چھار روز است که آواره کوچه و خيابان شده ام و دوست ندارم به خانه 

خواھد  نگار عزرائيل ميبرگردم. باور کنيد تا چشمم به نامزدم مي افتد، ا
 مرا قبض روح کند و جانم را بگيرد.

ساله اي است که براي حل مشکل زندگي خود به مرکز  ٢٨سعيد جوان 
مشاوره پليس خراسان رضوي مراجعه کرده است. او در بيان داستان 

درآمدم  زندگي اش گفت: پس از اخذ مدرک کارشناسي به استخدام شرکتي
د که به طور فکر افتاده بودند تا برايم آستين با= بزننو خانواده ام تازه به 

و شور  اتفاقي با حميده آشنا شدم. اين دانشجوي شھرستاني دختري پرشر
ه با ھم بود و با طرح نقشه اي شيطاني فريبم داد و متاسفانه قبل از آن ک

 محرم شويم با او ارتباط نامشروع داشتم.

دم او اين که يقين حاصل کرده بوھمين مسئله باعث شد تا با توجه به 
ه خود با شايسته زندگي مشترک نيست اما با عذاب وجدان از اشتباه گذشت

 او ازدواج کردم و اميدوار بودم بتوانم به مرور زمان حرکات و رفتارش
رده ام؛ را اص3ح کنم اما افسوس که خيلي زود فھميدم چه اشتباه بزرگي ک

ه لس عقدکنان به خانه ما آمده است نچون حميده که پس از برگزاري مج
يز در تنھا گوش به حرفم نيست، بلکه از نظر نوع لباس و پوشش خود ن



حضور پدر و برادرم شرم و حيا را کنار گذاشته است و آن ھا از اين 
 موضوع معذب ھستند.

زياده  سعيد ادامه داد: مشکل ديگر نامزدم اين است که او بسيار پرتوقع و
ن ا اين که مي داند حقوق چنداني ندارم و بايد براي ساختخواه است و ب

بتي آينده مان کمي پس انداز کنم، متاسفانه انتظار دارد در ھر عيد و مناس
ر برايش کادوي گران قيمتي بخرم و اگر به خواسته اش عمل نکنم د

 حضور خانواده ام سر و صدا راه مي اندازد. حميده حتي برنامه مفصل و
براي برگزاري جشن عروسي مان چيده است و من که در پرھزينه اي 

 برابر اين ھمه امر و نھي او، سرکوفت و سرزنش ھاي خانواده ام را نيز
عيد در بايد تحمل کنم کاسه صبرم لبريز شده و از خانه فرار کرده ام. س

ه اش پايان گفت: ھرکس دنبال ھوس برود و براي انتخاب ھمسر با خانواد
 »حسين سليمان پور مقدم«ل من بدبخت خواھد شد.مشورت نکند، مث

مدرس روان شناسي و مشاور خانواده درباره اين ماجرا به دو نکته 
قدام به کليدي اشاره کرد و افزود: آقاپسرھا و دخترخانم ھا قبل از اين که ا

دنظر ايجاد رابطه عاطفي و يا جنسي کنند، آسيب ھا و عواقب آن را نيز م
اما  ھرچند که اين روابط پنھاني به ازدواج ختم شود، داشته باشند؛ چون

يا  بنا بر تجربيات کلينيکي و مشاوره اي ھيچ کدام از اين ازدواج ھا و
 .روابط پنھاني نتايج خوشايندي به دنبال نداشته است

 



 وعده ھاي پوشالي
مده انجام کاري به محل کارم آفکر مي کردم آشنايي من با حامد که براي 

 بود يک اتفاق عالي در زندگي ام بود، اما حا= مي فھمم عجب اشتباه
 .بزرگي کرده ام.

مشھد افزود: من و حامد چند  ٣۶دختر جوان در دايره اجتماعي ک3نتري 
ماه به طور پنھاني و بدون اط3ع خانواده ام با ھم رابطه داشتيم و ھر 

يم در پارک قرار م3قات مي گذاشتيم.موقع دلتنگ ھم مي شد . 

 او در اين مدت با وعده ھاي پوشالي مرا خام کرد ولي پس از آن که اين 
 رابطه مث3 عاطفي به سوءاستفاده ھاي مکرر ختم شد خودش را کنار

 .کشيد و گفت خانواده اش راضي به اين ازدواج نيستند.

ست حامد تم به سراغ دونمي دانستم چکار کنم و با نگراني عجيبي که داش
 .رفتم تا از او کمک بگيرم.

دش من واقعيت را براي اين پسر جوان تعريف کردم و او که به ظاھر خو
لفني را خيلي ناراحت نشان مي داد گوشي تلفن را برداشت و در تماس ت

  .که با حامد داشت او را به باد فحش و ناسزا گرفت.

د اد که کمکم کند اما چند روز بعدختر جوان افزود: احسان به من قول د
او تماس گرفت و در ديداري که با ھم داشتيم ادعا کرد با حامد قطع 

 رابطه کرده است.

 آن روز احسان گفت ھميشه به دوستش حامد حسودي اش مي شده که چه
ر دختري را براي ازدواج انتخاب کرده است و حا= که چنين خيانتي د

ي ر در کنارم باشد و مرا به خوشبختحقم شده است حاضر است يک عم



 .برساند.

ريب او با حرف ھاي احساسي مرا تحت تاثير قرارداد و متاسفانه دوباره ف
خوردم و مرتکب خطاي ديگري شدم. من و احسان با ھم قرار ازدواج 

ر گذاشتيم ولي او اصرار داشت چند ماه دندان روي جگر بگذارم و صب
سر و سامان بدھد تا روزي که به  کنم تا کمي به کار و کاسبي اش

 .خواستگاري ام خواھد آمد حرفي براي گفتن داشته باشد.

دختر متاسفانه اين رابطه نيز رنگ و بوي ديگري به خود گرفت و ... . 
جوان افزود: احسان ھم به من خيانت کرد و حا= مي گويد بھتر است 

  براي

 ھميشه ھمديگر را فراموش کنيم!!!

 
انيپا  

د.يه دھيد ھدين کتاب را به ھر کس که دوست داشتيا  
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