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هنوز کرونا نگرفتی؟!
بخش اجتماعی- حاال دیگر بیش از ۱۵ ماه از روزهای آغازین 
جدال با ویروس جان سخت کرونا می گذرد؛ روزهای سختی که 
بدون هیچ ارفاقی زندگی تمام مردم جهان را تحت تاثیر خودش 
قرار داد و البته بیش از همه زندگی، جسم و روح کسانی را که 
در خط مقدم این مبارزه حضور داشتند. مشاغلی که شوخی بردار 
به  دوربین  و  قلم  که  آنهایی  تا  گرفته  درمان  کادر  از  نیستند؛ 

دست، ناخوشی های این روزها را به ثبت می رسانند. 
روزهای  همان  از  که  بودند  افرادی  جمله  از  خبری  عکاس های 
نخستین شیوع ویروس کرونا و زمانی که هیچ شناخت درست و 
دقیقی از این ویروس وجود نداشت، با حضور در بخش های ویژه 
کرونا در بیمارستان ها تالش کردند تا هم زحمات بی دریغ کادر 
این  با  بیمارانی که  و روز  برسانند و هم حال  به ثبت  را  درمان 
ویروس دست و پنجه نرم می کردند را نمایش دهند؛ تالشی که 

هنوز هم بدون هیچ چشم داشت و حمایتی ادامه دارد.
در همین راستا در این گزارش ایسنا با برخی از عکاس های خبری 
برای  شنوایی  گوش  شاید  تا  است  شده  گفت وگو  خبرگزاری ها 
شنیدن ترس ها، نگرانی ها و سختی هایی که در این مدت تحمل 

کرده اند پیدا شود.  
به ما می گفتند کرونایی ها!

از  عکاسی  تجربه  که  »ایسنا«  خبرگزاری  عکاس  زند،  هادی 
بخش های بیماران مبتال به کرونا در برخی از بیمارستان های تهران 
را داشته است، می گوید: اولین برنامه ای که رفتم از طرف اورژانس 
اورژانس،  ماشین های  از  یکی  با  که  بود  این  برنامه  بود.  تهران 
بیماران مبتال به کرونا را از یک بیمارستان به بیمارستان دیگری 
برای انجام سی تی اسکن، منتقل کنیم. آن زمان شناخت زیادی 
از کرونا وجود نداشت و فقط بر اساس شنیده ها می دانستیم که 
احتمال انتقال بسیار زیاد است و طبیعتا می ترسیدیم، اما به مرور 
و با رفتن به برنامه های مختلف و افزایش آگاهی نسبت به این 

بیماری، ترس ما هم کمتر شد. 
او ادامه می دهد: یادم است که یک بار به همراه برخی از همکاران 
اورژانس مقابل بیمارستان »لقمان« ایستاده بودیم و مردمی که 
بسیار  نگاه،  این  »کرونایی ها«!  می گفتند  ما  به  می دیدند،  را  ما 
بودم و فقط  بود. من عکاس  عجیب و در عین حال وحشتناک 
گاهی این لباس را می پوشیدم، اما قطعا شنیدن این حرف برای 
کسانی که هر روز این لباس ها را می پوشند، بسیار سخت است. 
از کادر  و  ایستاد  جالب است که در عین حال یک خانمی هم 
درمان و عکاس ها تشکر کرد که جانشان را برای نجات جان مردم 

به خطر می اندازند. 
این  زند همچنین در عین حال یادآور می شود: برای حضور در 
برنامه ها هیچ وقت اجباری از سوی خبرگزاری نبوده است، اما به 
شخصه وقتی به من پیشنهاد شد، دوست داشتم که این موضوع 

را تجربه کنم. 
او درباره فراهم کردن تسهیالت الزم همانند انجام تست بعد از 
گاه عضو  اظهار می کند: من هیچ  پرخطر،  برنامه های  حضور در 
تسهیالت  از  دقیقی  اطالع  و  نبودم  خبرنگار  عکاس های  انجمن 
برای  شنیده ام  همکارانم  از  که  اینگونه  اما  ندارم،  انجمن  این 
است.  نشده  فراهم  زمینه  این  در  تسهیالتی  خبری  عکاس های 
ابتدا تسهیالت چندانی در این زمینه  در رسانه ها نیز از همان 

در نظر گرفته نشد.
درباره  »تسنیم«  خبرگزاری  عکاس  کوچاری،  عرفان  همچنین 
تجربه فردی خود از حضور در بخش های کرونایی بیمارستان ها، 
تهران  اورژانس  به  عکاسی  برای  بار  اولین  برای  می کند:  اظهار 
رفتم و شرایط متفاوت و سختی را تجربه کردیم. باید این نکته را 
در نظر داشت که در چنین شرایطی باید مدام مراقب خودمان و 
اطرافیانمان باشیم و هم اینکه برخی از بیماران نیز اصال عالقه ای 
برخی  که  اوایل  مخصوصا  شود.  گرفته  عکس  آنها  از  که  ندارند 
انگار گناه بزرگی  افراد فکر می کردند که اگر کرونا گرفته اند،  از 

انجام داده اند.
بخش های  در  حضور  برای  الزم  تسهیالت  درباره  همچنین  او 
صنفی  انجمن  و  ها  رسانه  طرف  از  می شود:  یادآور  پرخطر، 
عکاسان، برای عکاس های خبری که در این مدت در برنامه های 
خطرناک حضور پیدا می کردند، تسهیالت چندانی در نظر گرفته 

نشد.
نیز  همدان  استان  در  »ایسنا«  خبرگزاری  عکاس  پاکیزه،  پوریا 
که تجربه چندبار عکاسی از بیمارستان ها و غسالخانه ها را دارد، 
می گوید: به طور کلی من را در استان همدان به عنوان عکاس 
را  و سیل  زلزله  از  عکاسی  تجربه  و  می شناسند  طبیعی  بالیای 
نیز  خودم  که  هرچند  بود.  متفاوت  کرونا  بحث  اما  دارم،  بسیار 
تاکنون  کنم.  عکاسی  نیز  کرونا  از  که  داشتم  دوست  داوطلبانه 
از تمام بیمارستان های همدان و آرامستان ها عکس گرفته ام، اما 
خوشبختانه هنوز به ویروس کرونا مبتال نشده ام. گاهی برخی از 
پاکیزه  به شوخی می گویند که »آقای  نیز  بیمارستان  پرستاران 

هنوز نگرفته ای؟!«
او یادآور می شود: طبیعتا در ابتدا که شناخت چندانی از ویروس 
اضطراب  و  ترس  با  هم  بیمارستان ها  در  نداشتیم، حضور  کرونا 
داشتم  زمان  آن  که  شرایطی  و  احساس  و  بود  همراه  بیشتری 
نسبت به همین دو هفته پیش که به یکی از بیمارستان ها رفته 
بودم، کامال متفاوت بود. شاید بتوان گفت که به طور کلی برای 

همه ما به نوعی این شرایط عادی شده است.
یا  درمان  کادر  همانند  جامعه  اقشار  از  برخی  می گوید:  پاکیزه 
خبرنگاران و عکاسان خبری مجبور هستند که در این شرایط به 
این شرایط موظف  اهالی رسانه در  بروند؛ به هر حال  دل خطر 
در  را  روزها  این  اینکه  هم  و  کنند  اطالع رسانی  که هم  هستند 
تاریخ کشور ثبت کنند. قطعا در این شرایط اجبار ۱۰۰ درصدی 

نیست، به نوعی، هم انتخاب فردی است و هم انجام وظیفه.
نیز درباره تجربه خود  بابایی، عکاس خبرگزاری »ایکنا«  طاهره 
بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال  بیماران  ویژه  بخش   از  عکاسی  از 
ها، می گوید: دفعه اول خودم داوطلبانه تصمیم به چنین کاری 
گرفتم و دوست داشتم که چنین تجربه ای را کسب کنم و این 
رویداد را ثبت کنم. در واقع دوست داشتم به عنوان یک عکاس 
خبری این فضای جدید در جامعه را از نزدیک ببینم و آن را به 
ثبت برسانم. در این میان تالش کردم که به جای تمرکز بر کادر 
همین  در  بپردازم.  بیمارستان ها  در  بیماران  تنهایِی  به  درمان، 
راستا سال تحویل به بیمارستان رفتم و تنهایی بیماران در لحظه 

سال تحویل را در یک مجموعه عکس، به نمایش گذاشتم.
خطرناکی  مکان های  در  حضور  برای  الزم  تسهیالت  درباره  او 
چندانی  تسهیالت  می کند:  خاطرنشان  نیز  بیمارستان  همچون 
نبوده است. هر چند که از طرف خبرگزاری تشویق شدم و از کل 
همکاران خبرگزاری نیز یک بار تست گرفته شد، اما اینگونه نبوده 
است که به صورت فردی تست داده باشم؛ البته با توجه به اینکه 
ما زیرمجموعه جهاد دانشگاهی هستیم، این امکان را داریم که هر 

زمان که خواستیم با هزینه کمتر، تست انجام دهیم. 

افشای قتل هولناک در خانه پدری
بخش اجتماعی - راز هولناک پدری که برای رهایی از آزارهای پسرش، 
او را به  قتل رسانده و تکه هایی از بدنش را در سطل زباله انداخته بود پس 

 از یکسال فاش شد.
مرداد سال گذشته،  ایران، ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه 22  به گزارش 
گزارش کشف باالتنه مردی در سطل زباله ای در خیابان خزانه به بازپرس 

کشیک قتل پایتخت اعالم شد.
به دنبال اعالم این خبر بازپرس محمد جواد شفیعی و تیم بررسی صحنه 
جرم راهی محل شدند. بررسی های اولیه نشان می داد که جسد متعلق 
به مرد جوانی است که عامل یا عامالن جنایت پس از قتل، جسد را مثله 
کرده و قسمتی از بدن او را داخل این سطل زباله انداخته اند. پزشکی 

قانونی زمان مرگ را 6 ساعت قبل از کشف جسد اعالم کرد.
در حالی که تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت ادامه داشت، چند 
ساعت بعد، نیم تنه دیگر جسد در سطل زباله ای حوالی کهریزک از 

سوی یک کارتن خواب که در حال گشتن زباله ها بود، پیدا شد.
با شروع تحقیقات متخصصان پزشکی قانونی وارد عمل شده و بعد از 
بررسی های تخصصی اعالم کردند که تکه های اجساد کشف شده متعلق 
به مردی حدوداً 3۰ تا 4۰ ساله است. تحقیقات برای یافتن سر مقتول 
و شناسایی هویت عامل یا عامالن این جنایت به دستور بازپرس شعبه 

پنجم دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه یافت.
در نخستین گام کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به سراغ 
پرونده های افراد گمشده رفتند و با ۵ پرونده رو به رو شدند که مردان 

گمشده با مشخصات جسد کشف شده شباهت هایی داشتند.
در این میان یکی از پرونده ها مورد توجه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
قرار گرفت و به سراغ پسر جوانی رفتند که ناپدید شدن برادرش را اعالم 
کرده بود. او در تحقیقات گفت: من اعتیاد داشتم و برای ترک در کمپ ترک 
اعتیاد بستری بودم. زمانی که از کمپ برگشتم و سراغ برادرم به نام شاهین 
را گرفتم، پدر 8۰ ساله ام گفت که او به همراه دوستانش به کشور دوبی رفته 
است. او ادامه داد: حرف های پدرم عجیب و باورنکردنی بود و امکان نداشت 

که شاهین بی خبر از من به سفر برود. اصاًل برادرم دلیلی برای این سفر 
نداشت. مدتی صبر کردم و وقتی دیدم برادرم تماسی با ما نگرفت بیشتر 

مشکوک شدم. او همیشه با پدرم مشکل داشت به همین خاطر به اداره 
پلیس رفتم و ناپدید شدن برادرم را خبر دادم.

به دنبال اظهارات پسر جوان، تحقیقات روی این پرونده متمرکز شد اما هیچ 
مدرکی که نشان دهد پسر جوان از کشور خارج شده به دست نیامد و همین 

مسأله احتمال دست داشتن پدر 8۰ ساله در این ماجرا را مطرح کرد.
در اقدام بعدی بازپرس محمد جواد شفیعی دستور بررسی خانه شاهین را 

صادر کرد. در بازرسی از خانه مقتول رد خون هایی به دست آمد که نشان 
می داد جنایتی رخ داده است. با اینکه مدت ها از زمان لکه های خون گذشته 
بود اما احتمال قتل پسر 34 ساله قوت گرفت و بدین ترتیب 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور 
بازداشت پیرمرد را صادر کرد. حجت، پدر شاهین ابتدا منکر 
قتل  راز  و  اعتراف گشود  به  لب  نهایت  در  اما  بود  جنایت 

پسرش را برمال کرد.
او گفت: همسرم چند سال قبل فوت کرد و من با پسرهایم 
راه  دعوا  پول  خاطر  به  مدام  شاهین  می کردم.  زندگی 
اگر  بدهم...  پول  او  به  می کرد  مجبور  مرا  و  می انداخت 
مخالفت می کردم دعوا راه می انداخت و مراعات سن و سال 
من پیرمرد را نمی کرد. من نه توانایی مقابله با او را داشتم 
و نه توانایی پرداخت هزینه ها و خواسته های او را. درنهایت 
تصمیم به قتل او گرفتم، روز حادثه پسر کوچکم بیرون بود و 
من و شاهین در خانه تنها بودیم. آن روز حال خوبی نداشت.

با چاقو به او حمله کردم و چند ضربه به او زدم وقتی مطمئن 
شدم نفس نمی کشد می خواستم جسد را از خانه بیرون ببرم 
توانایی حمل آن را نداشتم. برای  اما جسد سنگین بود و 
همین تصمیم گرفتم جنازه را مثله کنم تا بتوانم آن را به 
بیرون انتقال دهم. بعد از این کار تکه های جسد را داخل 
نایلون گذاشته و با خودروام هر قسمت آن را در یک سطل 
زباله در نقاط مختلف شهر گذاشتم و سرش را هم داخل 
رودخانه ای در اطراف تهران انداختم و به خانه برگشتم. برای اینکه کسی از 
ماجرا باخبر نشود به دروغ به بچه هایم گفتم که شاهین به همراه دوستانش 
به خارج از کشور رفته است. سرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی 
پلیس آگاهی پایتخت در رابطه با این خبر گفت: به دستور بازپرس شعبه 
پنجم دادسرای امور جنایی تهران، متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

اختالف عموزاده ها رنگ خون گرفت
بخش اجتماعی- پرونده چند پسرعمو که به دلیل اختالفاتی مرتب علیه 
یکدیگر مرتکب جرم می شوند، در حالی در دادگاه کیفری استان تهران مورد 
رسیدگی قرار گرفت که متهمان و شاکی توطئه ای را که علیه همدیگر کرده 

بودند، لو دادند.
به گزارش ایلنا، جوان شاکی که اشکان نام دارد، با اصابت 34 گلوله زخمی و به 

بیمارستان منتقل شده بود، اما به طور معجزه آسایی نجات یافت.
بر اساس مدارک موجود در پرونده، دو سال قبل جوانی به بیمارستانی در ورامین 
منتقل شد که به دلیل اصابت ده ها گلوله بر بدنش و خونریزی شدید، در آستانه 
مرگ قرار داشت. او که از ناحیه پا به شدت زخمی شده بود، تحت عمل جراحی 
قرار گرفت و معجزه آسا زنده ماند. پزشکان در عمل جراحی 34 پوکه گلوله را 
از پای اشکان بیرون آوردند. اشکان پس از بهبودی نسبی مجرم سابقه داری به 
نام سیاوش را به عنوان مهاجم معرفی کرد. او گفت: من و برادرهایم سال هاست 
با عموزاده هایمان اختالف داریم. اختالف ما به خاطر مسائل مختلف از جمله 
موضوعات مالی بود. چند سال قبل یکی از برادرزاده های سیاوش ربوده شد و 

من به عنوان متهم بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شدم.
با قرار وثیقه آزاد بودم که نیمه شب در حال بازگشت به خانه، سه نفر که 

صورت هایشان را پوشانده بودند، به من حمله کردند. من سیاوش را از روی 
مشخصات ظاهری اش شناختم او یک باره به سمتم شلیک کرد و وقتی من روی 
زمین افتادم، او و دو همدستش با موتور فرار کردند. به دنبال اطالعاتی که این 
مرد به پلیس داد، سیاوش بازداشت شد، اما جرمش را نپذیرفت و مدعی شد 
شاکی به دروغ چنین ادعایی را علیه او مطرح کرده است. سیاوش گفت: قبول 
دارم سال هاست با خانواده اشکان اختالف دارم، اما من با وینچستر به او شلیک 
نکردم.  او و برادرهایش مدت هاست با افراد دیگری نیز اختالف دارند و احتماال 
آنها به او شلیک کرده اند. من بی گناه هستم. اشکان در مواجهه حضوری با متهم 
او را دروغگو خواند و گفت : وقتی سیاوش به پایم شلیک کرد و من روی زمین 
افتادم، او باالی سرم ایستاد و گفت عمدی به پایم شلیک کرده، اما دفعه بعد 
مستقیم به سرم شلیک می کند و به زندگی ام پایان می دهد . من او را شناختم 

و شک ندارم او کسی است که به من شلیک کرده است.
در حالی که سیاوش با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شده بود، دو عموزاده دیگر 
او به نام های طاهر و رامین نیز بازداشت شدند و پرونده شان برای رسیدگی به 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد . در این میان، متهم ردیف دوم 
به  طرز مشکوکی جان سپرد و رامین به اتهام قتل طاهر تحت بازجویی قرار 

گرفت.  جلسه رسیدگی به پرونده شلیک خونین با وینچستر دو روز پیاپی در 
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ادامه داشت. در ابتدای جلسه 
اشکان گفت: من برای سیاوش و دوستانش درخواست مجازات دارم و گذشت 
نمی کنم. سپس سیاوش به دفاع پرداخت. او گفت: من چون چندین سابقه 
کیفری در پرونده ام دارم، هر بار جرمی در ورامین رخ می دهد بی دلیل بازداشت 
می شوم. اشکان مدتی قبل برادرزاده من را ربوده بود. به همین دلیل علیه او 
شکایت کردیم و پرونده در جریان بود، اما این موضوع هیچ ارتباطی با شلیک به 

اشکان ندارد و من نمی دانم چه کسی شبانه به او شلیک کرده است.
او درباره قتل متهم ردیف دوم گفت: من در زندان بودم که متوجه شدم طاهر 
کشته شده است. می گویند یک نفر عمدی او را با ماشین زیر گرفته و رامین 
به همین اتهام در زندان است. سپس رامین که از زندان به دادگاه منتقل شده 
بود، به دفاع ایستاد و گفت: من از ماجرای شلیک به اشکان هیچ اطالعی ندارم 
و بی دلیل پایم به این پرونده کشیده شده است. من در پرونده کشته شدن طاهر 
به عنوان مظنون بازداشت هستم. سپس قضات از شاهدانی که اشکان به دادگاه 

معرفی کرده بود، خواستند تا به تشریح آنچه دیده اند بپردازند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا برای این پرونده حکم صادر کنند.

بدین وسیله از کلیه صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰/۰2/22 در 

دفتر مرکزی شرکت واقع در رشت حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

۱ – تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت
2 – انتخاب اعضاء هیات مدیره

3 – سایر موارد مطروحه در جلسه

شرکت گروه گردشگری ستاره درخشان درفک

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت گروه گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک )سهامی خاص( 

به شناسه ملی 10720257498 و شماره ثبت 12841

مصدوم و همراهانش، کارشناسان 
اورژانس قزوین را کتک زدند

بخش اجتماعی- رئیس مرکز فوریت های پزشکی قزوین گفت: مصدوم یک 
تصادف در اقبالیه و همراهان وی، به کارشناسان اورژانس استان قزوین که 
برای کمک و نجات جان آن ها رفته بودند فحاشی کرده و آن ها را مورد ضرب 

و شتم قرارداده و کارشناسان اورژانس را مصدوم می کنند.
سهیل سلطانی در تشریح این خبر بیان کرد: در مأموریتی که شب گذشته ۹ 
اردیبهشت مبنی بر وقوع تصادف در اقبالیه به پایگاه اقبالیه اعالم شد، پایگاه 
نبود،  نیرو  اعزام  به  قادر  به علت مأموریت دیگری در منطقه خود  اقبالیه 
به همین دلیل کارشناسان پایگاه مولوی درقزوین جهت پوشش مأموریت 
تصادف به اقبالیه اعزام شدند. وی ادامه داد: کارشناسان پایگاه مولوی پس 
از رسیدن به آدرس اعالم شده، جهت انجام معاینات و آسیب های احتمالی 
به بررسی مصدوم پرداختند که با پرخاشگری مصدوم و اطرافیان وی مبنی 
بر عدم نیاز به انتقال مصدوم به بیمارستان مواجه شدند. این مسئول تشریح 
کرد: در پی این برخورد، کارشناسان اورژانس اعالم می کنند که الزم است 
مصدوم به علت آسیب وارد شده به بیمارستان منتقل شود که مجدداً مصدوم 

و همراهان وی رضایت به انتقال به بیمارستان نمی دهند.
بنا بر اعالم روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
قزوین، وی خاطرنشان کرد: در این هنگام مصدوم و همراهان وی، اقدام به 
فحاشی و ضرب و شتم کارشناسان اورژانس می کنند که برای نجات جان 
مرکز  رئیس  را مصدوم می کنند.  اورژانس  کارشناسان  و  بودند  رفته  آن ها 
فوریت های پزشکی قزوین گفت: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان قزوین ضمن محکوم کردن این حادثه، اعالم می کند بی شک پاسخ 
زحمات کارشناسان فوریت های پزشکی که در شرایط مختلف با جان و دل 

در کنار هم وطنان عزیز هستند، چنین رفتارها و برخوردهایی نیست.

ماجرای دختری در گرداب تباهی
بخش اجتماعی- آن قدر مشروب خورده بودم که از حالت طبیعی خارج 
شدم و از هوش رفتم. هنگامی که به خود آمدم  وضعیت ظاهری  نامناسبی 
داشتم. از ترس و ناراحتی فریاد کشیدم و به سمت تراس آپارتمان دویدم. 
می خواستم خودم را به پایین پرتاب کنم و به این زندگی نکبت بار پایان 

دهم اما... 
دختر نوجوان ۱6 ساله که برای شکایت از دوست  پسر 24 ساله اش  به 
کالنتری شفا مراجعه کرده  و در حالی که آثار خودزنی روی دستش نمایان 
کالنتری  اجتماعی  مددکار  و  مشاور  به  اش  زندگی  داستان  شرح  در  بود، 
گفت: من اولین فرزند از همسر دوم پدرم بودم. پدرم اعتیاد به مواد مخدر 
صنعتی داشت و عالوه بر این که هیچ مسئولیتی را در قبال خانواده اش  نمی 
پذیرفت، هزینه های زندگی مان را نیز پرداخت نمی کرد و  همواره من، مادر 
و خواهر کوچک ترم را هدف ضرب و جرح و کتک کاری قرار  می داد. پس از 
چندین سال زندگی مشترک، مادرم دست من و خواهرم را گرفت و از پدرم 
جدا شد. پدرم نیز بین خوشبختی و سرنوشت  همسر و فرزندانش یا مواد 
مخدر صنعتی دومی را انتخاب کرد و به دنبال زندگی خودش رفت. اکنون 
در کوچه پس کوچه های این شهر ضایعات جمع آوری می کند و چه بسا 

شاید تا کنون اگر زنده باشد، احتماال  کارتن خواب شده است!  مدتی بعد 
مادرم مجدد به صورت موقت ازدواج کرد. من نیز مدتی را در خوابگاه شبانه 
روزی و مدتی را نیز در بهزیستی گذراندم تا این که مادرم من را نزد خودش 
برد تا با او زندگی کنم. به رغم این که کنار مادرم زندگی می کردم او به من 
هیچ توجهی نداشت. بیشترین مهر و محبت او نثار همسر موقتش و خواهر 
کوچک ترم می شد. به دلیل مشکالت خانوادگی و خأل عاطفی که داشتم و 
همچنین فقر و مشکالت اقتصادی که با  آن مواجه بودم ترک تحصیل کردم 
و متاسفانه  به تدریج به سمت فساد اخالقی کشیده شدم تا جایی که مدتی از 
منزل فراری شدم و سر از خانه های فساد درآوردم  اما پس از مدت کوتاهی 
متوجه اشتباه خودم شدم و توبه کردم. در حالی که تصمیم گرفته بودم 
زندگی سالمی داشته باشم با آصف آشنا شدم او نیز مدتی بود که اعتیادش 
به شیشه را ترک کرده و به مصرف مشروبات الکلی روی آورده بود و به دلیل 
بیکاری در حاشیه شهر مشروبات الکلی می فروخت! ارتباط من و آصف در 
حالی به مدت دوسال به طول انجامید که هیچ گاه به روابط جنسی نکشید 
تا این که چند روز قبل با مادرم بحث کردم ، از خانه بیرون زدم و  به آصف 
پیام دادم که دنبالم بیاید. برای او تعریف کردم که با مادرم دچار اختالف 

شده ام و امشب نمی خواهم به خانه بروم او نیز به دنبالم آمد و با هم به 
منزل یکی از دوستانش رفتیم. شام که خوردیم آصف مشروب آورد، همگی 
شرب خمر کردیم من نیز آن قدر مشروب نوشیدم که از حالت طبیعی خارج 
شدم و... وقتی به خود آمدم که چند ساعتی گذشته بود و وضعیت ظاهری 
مناسبی نداشتم. از شدت ترس و ناراحتی به سمت تراس خانه دویدم و می 
خواستم خودم را به پایین پرتاب کنم اما یکی از دوستان آصف اجازه نداد 
و من را به داخل خانه هل داد و کتکم زد. ساعتی بعد آصف و دوستانش 
من را در نزدیکی منزلمان رها کردند و رفتند... شایان ذکر است، در اجرای 
دستور سرگرد علی امارلو )رئیس کالنتری ۱۹ شفا( ماموران مجرب دایره 
تجسس بالفاصله با کسب دستور از مقام قضایی در یک قرار صوری متهم 
را که در منزل خواهر ناتنی شاکی پنهان شده بود، دستگیر کردند. آصف 
پس از دستگیری هر گونه رابطه با متهم را منکر شد و بیان کرد، به رغم 
رابطه دوستی دو ساله با شاکی  مدت هاست  با خواهر ناتنی وی  به صورت 
موقت ازدواج کرده است! او مدعی شد، دختر ۱6 ساله به قصد کینه جویی از 
خواهرش  قصد آبروریزی و بر هم زدن ارتباط عاشقانه آن ها را دارد. پرونده 

به دادسرا ارسال شد و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد...


