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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مردی روی
«تله»کینه
صدیقی
حساب شده قدم بر می داشــت تا مبادا در
بیراهه گرفتار شود اما غرور و هوس چنان زیر
پایش را خالی کردند که با سر زمین خورد و
زندگی اش چند تکه شد و آبرویش رفت .در
یک بزنگاه با تیر سمی هوای نفس شکار شد.
نه اعتبار و آبرویش بلکه تمام هست و نیست
اش را از دست داد و دارایی یک عمرش لباس
تنش شد.
طــبــق گفته قــدیــمــی هــا عــقــد «پــســرعــمــو و
دخترعمو» را در آسمان ها بسته انــد امــا با
پیروی از هــوای نفسانی زنجیرهای زندگی
شان گسسته شد.
پله های ترقی را یکی یکی باال رفت تا جایی
که الگویی بــرای فامیل شد .مرد جــوان می
گوید :من و همسرم دخترعمو و پسرعمو بودیم
و با عشق زندگی مان را آغاز کردیم به طوری
که اعضای فامیل ما را تحسین می کردند و از
جوان هایشان می خواستند ما را الگوی خود
قرار دهند.
بعد از اشتغال به کار در یک اداره مهم گام
های ترقی ام بیشتر شد و روز به روز به قله
آرزوهــایــم نــزدیــک تــر شــدم امــا حیف کــه در
نزدیکی قله در مه هوس گم شدم و در دام
شیطان افتادم و سقوط دردناکی را تجربه
کردم .مرد جوان به واسطه شغل اش مدام در
تیررس افراد طمع کار بود تا به شکار چرب و
نرمی دست یابند.
هر چند او ابتدای زندگی مشترکش حواسش
جمع بود تا شیطان را از خود دور نگه دارد اما
غرور و طمع زیر پای او را خالی کردند تا این

که آن چه که نباید ،اتفاق افتاد .مرد جوان
به واسطه عشقی که به همسرش داشت همه
اموالش را به نام او زد و حتی حساب بانکی
همسرش را هم پر می کرد و برای خود چیزی
نمی گذاشت.
او می گوید :اص ً
ال تصور نمی کردم روزی به
چنین فالکتی بیفتم .در زندگی مشترک
مــان که حاصل آن یک دختر بــود چیزی به
نام خودم نداشتم و همه چیز را به نام همسر
و دخترم انتقال داده بودم و حتی در حسابم
هم پولی نبود و به جای آن حساب همسر و
دخترم پر بــود .شغلی حساس و با درآمــدی
ایده آل داشتم ،برای همین زیاد در توجه افراد
فامیل و دوستان بودم تا از قبال من آن ها هم
به نوایی برسند.
خیلی حــواســم جمع بــود کــه مــبــادا در دام
شیطان بیفتم امــا غفلت و غــرور باعث شد
پاهایم سست شــونــد .روزی یــک زن جــوان
ناشناس با تلفن همراهم تماس گرفت .ابتدا
با عنوان این که اشتباهی رخ داده عذرخواهی
کرد اما این ماجرا چند بار اتفاق افتاد تا این که
با هزار نیرنگ مرا فریب داد تا به شکل تلفنی
با او لحظاتی درددل کنم چون او ادعا می کرد
تنهاست و همسرش قدر او را ندانسته و او را
رها کرده است.
رفته رفته صحبت های تلفنی ما دلبستگی
ایجاد کرد تا جایی که اگر روزی صدایش را
نمی شنیدم یا از نزدیک او را نمی دیدم انگار
چیزی در زندگی ام کم داشتم و بی قرار می
شدم .مرد جوان که اص ً
ال تصور نمی کرد این
رابطه عاطفی او با یک زن غریبه دامی برای او
باشد به این کارش ادامه داد .همسر جوانش

که اعتماد کاملی به او داشــت اص ـ ً
ا تصور
چنین خطایی را از سوی شوهرش نداشت تا
این که روزی همه چیز دگرگون شد.
زن غریبه چنان با ترفندهای شیطانی مرد
جوان را مثل موم در دستانش می گیرد که
بدون مشورت او حتی کاری انجام نمی دهد.
این ماجرا مدتی ادامــه می یابد و زن غریبه
مدام با ارسال پیامک های عاشقانه و تماس
های گاه و بیگاه مرد را به رگبار هوس می
بندد تا لحظه ای از زن غافل نشود.
باالخره پنهان کاری و پیروی از هوا و هوس
مرد کار دستش داد و روزی گوشی اش را
در خانه جا گذاشت و همین ماجرا او را رسوا
کرد.
مرد غم زده که زندگی اش را سر هوس قمار
کرده است ،می گوید :یک روز که جلسه کاری
داشتم گوشی ام را خانه جا گذاشتم .گویا
زن غریبه از این ماجرا اطالع داشت و پشت
سر هم پیامک عاشقانه برایم فرستاده و حتی
تماس هم گرفته بود.
همسرم از سر کنجکاوی زمانی که گوشی ام
را بررسی می کند با پاسخ به زن غریبه همه
چیز لو می رود اما من بی خبر از همه جا مثل
کبک سرم را زیر برف کرده بودم.
زمانی که خسته از سر کار برگشتم همسرم
برخالف قبل اص ً
ال توجهی به من نکرد و از من
خواست اگر غذا میل دارم روی میز آماده است
و خودم بخورم.
همسرم مدتی با رفتارهای سردش مرا گیج
کرده بود و اص ً
ال خبر نداشتم او پی به خیانت
من برده است تا این که روزی که از سر کار
برگشتم دیــدم همسرم به همراه دخترم در

خانه نیستند و گوشی شان را هم جواب نمی
دهند .مدتی گیج بودم تا این که پیامکی از زن
غریبه برایم با عنوان «حال زندگی و همسرت
چطور است آدم زرنگ» ارسال شد .بعد از آن
وقتی با زن غریبه تماس گرفتم او در جوابم
گفت این رودست خوردنم حاصل یک انتقام
اســت .او دیگر گوشی اش را پاسخ نــداد و
خاموش کرد .تازه به خودم آمدم اما دیر شده
بود ،البته خودم مقصر بودم و باعث و بانی این
افتضاح شدم.
همسرم هم بعد از چند روز چون همه اموال
به نام او بود مرا مثل یک آدم نمک نشناس و
قمارباز از خانه بیرون کرد.
رســوای فامیل و دوســت و خــانــواده ام شدم
طوری که حتی جایی برای رفتن نداشتم چون
از خجالت نمی توانستم سرم را باال بگیرم .به
ناچار بعد از چندین سال زندگی آبرومندانه با
خفت و خواری با تنها دارایی ام که لباس تنم
بود به خانه پدرم که در حاشیه شهر در یک
خانه کلنگی زندگی می کرد ،برگشتم.

باالخره پنهان کاری و پیروی
از هوا و هوس مرد کار دستش
داد و روزی گوشی اش را
درخانه جا گذاشت و همین
ماجرا او را رسوا کرد

حوادث
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دیگ عروسی
روی شانه سارقان
صدیقی
سارق یا سارقان سر شب از یک خانه ویالیی در یکی
از محالت بجنورد وقتی نتوانستند گاوصندوق را
باز کنند اقالم خوراکی از قبیل برنج ،رب و روغن
را به سرقت بردند .به گــزارش خبرنگار ما سارق
یا سارقان از نبود صاحبخانه استفاده کردند و با
شکستن حفاظ و پنجره وارد خانه مال باخته شدند و
اموال او را به یغما بردند .بنا بر اظهارات مال باخته،
ماجرا از این قرار است که در شب حادثه او و خانواده
اش برای شرکت در یک مراسم عروسی خانه را ترک
می کنند .بعد از ترک خانه از سوی اعضای خانواده
گویا سارق یا سارقان در کمین نشسته از این فرصت
سوء استفاده می کنند و از طریق دیوار وارد حیاط
خانه ویالیی اش می شوند .سارقان با شکستن
حفاظ و پنجره وارد ساختمان می شوند و انگار ابتدا
به دنبال اموال باارزش از جمله طال ،خانه را به هم
می ریزند .سارق یا سارقان زمانی که زورشــان به

گاو صندوق داخل خانه نمی رسد تا در آن را باز و
محتویات داخل آن را سرقت کنند به تالفی ،تعداد
زیــادی گونی برنج ،چند کارتن رب و غیره را که
برای تدارک مجلس عروسی خریداری شده بودند
به سرقت می برند .مال باخته می گوید :زمانی
که نیمه شب به اتفاق خانواده از عروسی به خانه
برگشتیم موقع ورود به خانه با دیدن به هم ریختگی
وسایل خانه شوکه شدیم .وقتی اطراف را بررسی
کردیم دیدیم حفاظ و پنجره شکسته است و افراد
ناشناسی از این طریق وارد خانه شده اند و ابتدا
قصد باز کردن گاو صندوق را داشتند اما نتوانسته
بودند آن را باز کنند یا بشکنند .سارق یا سارقان بعد
از این ماجرا تمام گونی های برنج و رب و غیره را که
برای برپایی مجلس عروسی فراهم کرده بودیم به
سرقت بردند .بعد از این اتفاق پلیس را در جریان
گذاشتیم تا هرچه زودتر مسببان این قانون گریزی
شناسایی و به مراجع قانونی تحویل داده شوند و به
سزای عمل شان برسند.

اخبار

تنبلی صاحب خودرو باعث شد؛

بوق افسوس

صدیقی -سارق یا سارقان از سهل انگاری مال باخته استفاده کردند و خودروی او را در حاشیه شهر به سرقت بردند.
مرد جوان که اص ً
ال تصور نمی کرد سهل انگاری اش در مجهز نکردن خودرویش به وسایل ضد سرقت کار دستش بدهد
و حاصل چندین ساله اش بر باد برود ،در این باره گفت :شبی که به همراه پسرم از یک مراسم به خانه برگشتیم به خاطر
خستگی و سهل انگاری خودرویم را داخل کوچه پارک کردم و به خواب رفتم .پسرم به من تذکر داد که خودرو را داخل
حیاط بیاورم اما چون فکر می کردم قفل های ماشین سالم است ،آن را پشت گوش انداختم .صبح روز حادثه زمانی که
سراغ خودرویم رفتم تا به کارهایم برسم در کمال تعجب دیدم سر جایش نیست .ابتدا فکر کردم صبح زود پسرم آن را با
خود برده اما او هم از ماجرا بی خبر بود .هرچقدر کوچه و محله را جست و جو کردم اثری از خودرویم پیدا نکردم و بعد
از آن بود که یقین پیدا کردم به سرقت رفته است .زمانی که پلیس را در جریان گذاشتم آن ها با بررسی دوربین های
جاده ای متوجه شدند سارق یا سارقان خودرویم را از استان خارج و فرار کرده اند .شاید اگر سهل انگاری نمی کردم و
خودرویم را به تجهیزات ضد سرقت مجهز می کردم االن این گونه به خاطر از دست دادن آن ناله نمی کردم.

اعتراف  2سارق به  14فقره سرقت
 ۲سارق سابقه دار در اسفراین پس از دستگیری به  14فقره سرقت اعتراف کردند .بنا بر اعالم فرمانده انتظامی
اسفراین در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره مأموران پلیس طی اقدامات پلیسی
موفق به شناسایی سارقان شدند و طی یک عملیات  2متهم را دستگیر کردند .به گفته سرهنگ «مهری» متهمان پس از
دستگیری به  14فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره اعتراف کردند .همچنین دو مالخر نیز در
این خصوص شناسایی و دستگیر و متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

