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اخاذی های شاگرد نانوا از مردان پولدار
پرونده

زهره صفاری
خبرنگار

گــروه حــوادث /پســر جــوان کــه بــرای فــرار از
ســرخوردگیهای زندگی میخواست یک شبه
ره صــد ســاله را طی کند با اشــتباهاتش آبروی
دختری جوان را به حراج گذاشت.
***
دســتبند آهنــی بــر دســتانش و زنجیــری دور
پایــش گــره خــورده بــود .پاهایش را کــه به زور
در دمپایی پالســتیکی جا داده به ســختی روی
زمیــن میکشــید و بــه ســمت اتــاق میآمــد.
موهای ژولیدهاش روی پیشانیاش ریخته بود.
انگار شــرم داشــت دور و بــرش را نــگاه کند .با
کمک ســرباز همراهش روی صندلی نشســت.
روی پروندهاش نوشــته شده بود؛ «نام :احمد/
جرم :کالهبرداری ،اخاذی ،هتک حیثیت و»...
«احمــد» ســرش را زیــر انداختــه و شــروع بــه
صحبــت کــرد« :از وقتی خودم را شــناختم جز
فقــر و بدبختــی هیــچ چیــزی ندیــده بــودم .با
ســختی فراوان دیپلم گرفتم اما پدر  85ساله و
مــادر  60ســالهام ،پیرتر از آن بودنــد که بتوانند
کمکــم کننــد تــا تحولــی در زندگــیام رخ دهد.
میخواستم به دانشگاه بروم اما از آنجا که پول
نداشــتم قید تحصیل در دانشگاه را زدم .پدرم
ســالها بــه ســخت زندگی کــردن عــادت کرده
بــود و مادرم نیز اعتراضی نداشــت اما مشــکل
اینجا بــود که از ما میخواســت مثــل او زندگی
کنیم ،کنار خیابان دستفروشــی کنیم و خالصه
به بدبختی و زندگی ســخت راضی باشــیم .اما
من جوان بودم و دوســت داشــتم به آرزوهایم
برســم .به همین دلیــل دنبال کار رفتــم .بعد از
کلی جســت و جو در یک نانوایی مشــغول شدم
اما حقوقم به سختی جوابگوی هزینههای خانه،
پدر ،مادر و خواهر و برادرهایم بود .کم کم خسته
و دلزده شــده بودم و هیچ دلخوشــی نداشــتم.
این وضعیت ادامه داشــت تا به پیشــنهاد یکی
از دوســتانم گوشــی هوشــمند ارزان قیمتــی
خریــدم و وارد شــبکههای اجتماعــی شــدم.
همــه چیز برایم جذاب بود چون در این دنیای
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قســمت ســیام /غالم گفت :البته من دوســت ندارم.
قیافــهام کامالً تغییر کنه .همین کــه به ابروهام و چک
داستانک
و چونهام تغییر مختصری بده کافی هســت .ببینم آقا
الیاس مدلی باید باشــه تــا از روش رو صورتم جراحی
کنه؟
الیــاس گفــت :البتــه دکتــر عکسهایــی از مدلهــای
مختلف داره که باید صورتت را با آنها مطابقت بده تا
ببینه کدوم یکی به استخوانبندی صورتت میخوره.
محمد بلوری
الیاس بهصورت غالم دقیق شــد و اندیشهای ژرف در
روزنامه نگار پیشکسوت
نگاهش نشست و یکباره فکری از خاطرش گذشت.
بی آنکه چشم از غالم بردارد ،گفت:
 یافتــم آقــا غــام .آدمی را که صورتش شــکل ریخــت و قیافه تو هســت پیداکردم ...آنگاه با قیافهای جدی سر به عقب برد و وجنات چهره غالم را با دقت
از نظر گذراند و در اعجاب اندیشهای که از ذهنش میگذشت ادامه داد:
 چه شباهتی پسر .عین پیکه تو انگار سیبی از وسط نصفش کرده باشند .خدایمن میشه دو نفر این قدر شبیه هم باشند؟
غالم با سرگشتگی نگاهش به الیاس خیره شد و پرسید:
 منظور شما کیه آقا الیاس؟ کسی را سراغ دارید که شبیه من باشه؟الیــاس از حیــرت مشــتش را زیــر چانهاش فشــرد و بــا نگاه تحســین آمیزی به
تماشای صورت غالم خیره ماند:
 آره جوان ولی خدا نکنه تا به حال از مرز گذشته باشه.غالم حیرت زده و سردرگم پرسید:
 کی آقا الیاس؟ منظور شما کی هست؟الیــاس گفــت :در حــدود دو مــاه پیش یــک جوان خوش قیافه درســت شــبیه
تــو آقــا غالم .میخواســت راهی یکی از کشــورهای عربی بشــه .میخواســت با
اســم و مشــخصات عوضی براش شناســنامه و اوراق قالبی جعل کنه .عجیب
اینکــه این جوان هم میگفت :در عیــن بیگناهی متهمش کردند و پلیس داره
دنبالش میگرده تصمیم داره از کشور فرار کنه .من هم هر چی اوراق شناسایی
میخواســت با اســم و نام خانوادگی عوضی جعل کردم و انگار تونست از مرز
خارج بشه.
الیاس لحظهای به فکر ماند و یکباره از جا جست و گفت:
 باید تو اوراق باطله یکی از عکس هاش مونده باشه.توجو
بــه ســر گنجهای رفــت ســرش را الی دو در نیمه باز گنجه کرد و به جســ 
پرداخت .آنگاه شوق زده به غالم رو برگرداند و گفت:
 از شانس تو جوون پیداش کردم.در حالی که از شــوق روی پاهایش بند نبود برگشت روی تشکچهاش نشست و
عکسی را که در دست داشت به غالم داد:
 ببین جوون چه شباهتی به تو داره شنیدم به عربی میگن احسن الخالقین.غالم با تعجب به عکس خیره نگاه کرد و با سردرگمی رو به الیاس گفت:
 آره آقا الیاس همین عکس را نشان دکتر میدم تا کپی اش را رو صورتم کار کنه.الیــاس گفت :پس شــانس با تو بود پســر آدرس دکتر را میــدم همین عکس را
نشانش میدی که جراحی روی صورتت انجام بشه...
غالم پرسید :پس اسم و مشخصات قالبی چی؟الیاس گفت :شناسنامه و اوراق
شناسایی را الزم نیست عوض کنی .مهم تغییر قیافه است جوان.
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مجازی میتوانســتم براحتی خودم را در قالب
آنچــه آرزویش را داشــتم بــه دیگــران معرفی
کنم .همــه حرفهایم را بــاور میکردند و الزم
نبود برای اثبات حرف هایم سندی ارائه دهم.
در آن مــدت بــا آدمهــای زیــادی آشــنا شــدم.
اینکه میتوانســتم فــارغ از واقعیــت زندگیام
و فقــری کــه گرفتــارش بــودم با هر کســی از هر
قشــری صحبت کنــم برایم جذاب بــود .آنقدر
گرفتــار ایــن دنیــای رنگارنــگ شــده بــودم کــه
بیشــتر ســاعاتم را پای گوشــی میگذراندم .کار
به جایی رسیده بود که گاهی اوقات برای خرید
شــارژ تلفن همراهم نیز از این و آن پول دستی
میگرفتــم .ایــن اعتیاد مجــازی ادامه داشــت
تــا اینکه ســاده لوحی کاربــران این دنیــای هزار

رنگ ،مرا به فکری پلید کشــاند .اینکه دختران
ســاده دل را ســر کار بگذارم و با قول و قرارهای
دروغیــن از آنهــا کالهبرداری کنــم .مدتی بعد
فکــر دیگــری بــه ذهنم رســید این بــار تصمیم
گرفتــم ســراغ مــردان هوســباز و پولــدار بــروم.
بــه همین خاطــر تصویر دختــر زیبایــی را روی
صفحــه کاربــری خــودم گذاشــتم و بــرای چند
مرد ناشــناس پیام دادم ،بالفاصله پاسخهای
متعددی دریافت کردم.
اخاذی از مردان هوسران
ارتبــاط مــن با این افــراد فقط در حد نوشــتن
پیــام بــود امــا در کمتــر از یــک هفتــه آنهــا بــا
فرستادن تصاویر شخصی و گاهی غیراخالقی
درخواســت مالقــات با مــن را داشــتند .وقتی
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مرکز خدمات روانشناسی آرامش
معاونت اجتماعی پلیس کرمانشاه

دانشمندان ،پوست مصنوعی ساختند

ساخت پای مصنوعی با پرینتر  3بعدی

آرزو کیهان

کار بــه اینجا رســید بــه این فکــر افتــادم که از
ایــن راه پــول دربیــاورم .وقتــی از آنها مدارک
کافــی جمع میکردم ســپس هویت واقعیام
را فــاش میکــردم و از آنهــا بــرای منتشــر
نکردن تصاویرشان پولهای کالن میگرفتم.
هفتههــا میگذشــت و مــن با این کســب و کار
جدیــد و پردرآمــد قیــد کار در نانوایــی را زده
بــودم .مــدام در گوشــه اتــاق نشســته و دنبال
ســوژه میگشــتم .چندین پزشــک ،مهندس و
افراد تحصیلکرده طعمهام شــده بودند و هر
وقــت پول کم میآوردم سراغشــان میرفتم.
این شــرایط ادامه داشــت تا اینکه یک کارمند
بانک در اســتانی دورافتاده را پیدا کردم .هنوز
رابطه ما در حد آشنایی بود که یک روز پلیس

دم خانه آمد و دســتگیر شــدم.از لحظهای که
در خودروی پلیس نشســتم بــه این فکر بودم
کجــای کار اشــتباه کردم که پلیــس ردم را زده
اســت .تصورم ایــن بود کــه آن کارمنــد بانک
باعــث دســتگیریام شــده باشــد .وقتــی وارد
اتــاق افســر پرونــده شــدم ،منتظــر دیــدن آن
مــرد بــودم امــا در کمــال بهت و حیــرت یک
زن را مقابلــم دیــدم .چهــرهاش برایم خیلی
آشــنا بــود .او با تنفــر نگاهم میکــرد .کمی در
چهرهاش دقیق شــدم و او را شــناختم .همان
کســی بــود که مــن ماهها بــا عکسهایــش ،از
مــردان اخــاذی میکــردم.آن لحظــه آنقــدر
شرمنده شــده بودم که حتی نتوانستم حرفی
بزنــم و فقط ســرم را زیــر انداختم کــه نگاهم
به صــورت او نیفتد .من بهخاطــر طمعکاری
آیندهام را از دست دادم .حاال که فکر میکنم
میبینــم آن حقــوق انــدک نانوایــی شــرف
داشت به این پولهای بادآوردهای که در این
ماهها به دست آوردم.
نگاه کارشناس
فضــای مجــازی بســتری بــرای ســهولت
دسترســی بــه روابــط اجتماعــی اســت کــه
متأســفانه ایــن روزهــا از هــدف اصلــی خــود
فاصلــه گرفتــه ،فضــای جامعــه را دچــار
تشــنج جــدی کــرده و زمینــه بــروز بســیاری از
ناهنجاریهــا و بزهکاریهــا شــده اســت .در
دنیــای ســایبری ،هــر فــرد خــود بــه رســانهای
مســتقل تبدیل شــده کــه از زاویه دیــد خود به
انعــکاس رویدادهــا میپــردازد و در ایــن فضا
هرهویــت دروغینــی را براحتی نشــر میدهد.
برخــی افــراد برای پــر کــردن اوقــات فراغت،
بعضیها برای دوســتیابی و تعــدادی نیز با
هــدف ازدواج در ایــن فضا وارد شــده و گرفتار
میشــوند .اختــاالت شــخصیتی ،حقــارت،
ســرخوردگی ،احساس خود کم بینی و ضعف
در عــزت نفــس شــخصی از عواملی اســت که
ســبب بروز جرم در این دنیای هزار رنگ شده
و باید درمان شوند.

نیکوکاران بریتانیایی قصد دارند هزینههای ســاخت پای مصنوعی برای پســر بچه سوری را پرداخت
کنند.بهگــزارش دیلی میل« ،عبداهلل»  10ســاله پاهایش را هنگام انفجار بمب درشــهر ادلب ســوریه
از دســت داده اســت.بهگفته عبــداهلل ،وی به همــراه اعضای خانوادهاش در حال صــرف ناهار بود که
بمــب بزرگی در مقابل خانهشــان منفجر شــد.در این حادثه وی مادر و خواهرش و هــر دو پایش را از
دست داده است.با انتشار تصاویر این پسر بچه،نیکوکاران بریتانیایی قصد دارند تا هزینههای درمان
و ســاخت پای مصنوعی وی را فراهم کنند.بهگفته کارشناســان تیم ســازنده با اســتفاده از پرینتر ســه
بعدی قادر است پس از  5الی  6روز پای مصنوعی را طراحی کرده و بسازد.

دانشــمندان با تولید پوســت مصنوعی موفق شــدند تا اندامهای
حســاس تری از انســان را بازســازی کنند.بهگزارش ســاینس ،این
پوســت مصنوعی قادر است تا سیگنالهای دریافتی را به اعصاب
پروتزهای ســاخته شده رسانده و حتی بهتر از انسان واکنش نشان
دهد.بهگفته محققان این پوست مصنوعی از روش کارکرد پوست
انسان بازســازی شــده و میتواند برای افراد معلول بسیار کارآمد

باشــد.به عقیــده محققان ،حســگر این پوســت بســیاردقیق عمل
میکند و حتی میتواند وزش باد بر پوست را نیز به صاحب پروتز
منتقل کند.
در آزمایشهای انجام شــده پوست الکترونیکی مصنوعی حرکت
مورچــه بر دســت پروتز یــا ریختــن قطرههــای آب و وزش باد نیز
بخوبی امتحان شده است.

میرر

نجات معجزه آسای مرد برزیلی

مرد  52ســاله هنگام دوچرخه ســواری از ســوی یک راننده  13ســاله زیر
گرفتــه شــد اما ب ه طرز معجزه آســایی زنــده ماند .بهگــزارش دیلی میل،
این مرد در حالی که در یکی از خیابانهای ریودوژانیرو در حال دوچرخه
ســواری بود ناگهان از پشــت ســر توســط یــک راننده  13ســاله زیــر گرفته
شد.اما لحظاتی بعد در مقابل چشمان وحشت زده عابران از زیر خودرو
سالم بیرون آمد .بنا بر گزارشهای پلیس ،دختر نوجوان پس از تصادف
مدعی شــد بــدون اطالع پــدرش خــودروی او را ســوار شــده و گواهینامه
رانندگــی هم نــدارد .مأمــوران پلیس دختر  13ســاله را به جــرم رعایت
نکردن قوانین و به خطر انداختن جان یک انسان بازداشت کردند.

کشف کیف طال در پارکینگ

شینهوا

مسابقه ای زنانه در قرقیزستان

سنجابی با یک چرخ دستی
عــکاس حیات وحــش تصاویر دیدنی از یک ســنجاب بازیگوش
ثبت کرده که انگار از خرید برگشــته اســت.بهگزارش دیلی میل،
در ایــن عکــس ســنجابی با یــک چرخ دســتی دیده میشــود که
دهها بادام در آن قرار داشــته و به نظر میرســد سنجاب از خرید
بازگشته است«.کریگ دوگان» میگوید :برای گرفتن عکسهای
بــه یــاد ماندنی  3هفتــه زمان گذاشــته اســت.کریگ در این باره
گفت«:هــر بــار بــرای گرفتن عکــس به جنــگل اطــراف خانه در
«تمپلتــون» انگلیس میرفتم و چرخ دســتی را با آجیل پر کرده
و در انتظار سنجاب میماندم تا از واکنشهایش عکس بگیرم».

ap

مالقات خواهر و برادر بعد از  34سال
خواهــر و بــرادر کــرهای کــه  34ســال پیــش از یکدیگــر جــدا شــده بودنــد بــا کمــک
آزمایشهای «دی ان ای» همدیگر را پیدا کردند.
بهگــزارش متــرو ،این دو در ســال  1984میــادی هنگامی که خیلی کوچــک بودند از
خانواده هایشــان در کره جنوبی جدا شــده و به دو خانواده در ایاالت متحده ســپرده
شدهاند.
آنهــا هنــگام جدایی  2و  4ســاله بودند و تمام ایــن مدت نزد خانوادههــای امریکایی
خود در کالیفرنیا زندگی میکردند.
در ســالهای گذشــته ایــن خواهــر و بــرادر بهدنبــال هــم بودنــد تــا اینکــه بــا انجــام
ی ان ای» در مرکــز افــراد گــم شــده متوجه شــدند کــه در تمام این
آزمایشهــای «د 
سالها در فاصله  600مایلی –  970کیلومتر -از همدیگر زندگی میکردند.

 160سال زندان برای ناپدری روانی
ناپدری روانی که دختر  10ســاله همســرش را مورد تعرض قرار داده بود به  160ســال
زندان محکوم شد.
بهگزارش دیلی میل« ،نیکالس دان» زمانی که این دختر  8ساله بود آزارهای خود را
شروع کرده و در سن  10سالگی این دختر باردار شد.
وی پس از آزارهای پی در پی و تهدید کودک به پنهان کردن ماجرا از مادرش همزمان
با بارداری وی ،دیگر نتوانست موضوع را مخفی نگه دارد و باالخره پرده از راز جنایت
سیاه ناپدری روانی برداشته شد.روز گذشته دادگاهی در ایالت ایندیاناپولیس این مرد
را به جرم آزارهایش به  160سال زندان محکوم کرد.

دیلی میل

مسابقات تیراندازی بینالمللی زنان در قرقیزستان با حضور دهها شرکتکننده
از کشــورهای مختلف برگزار شــد.بهگزارش اواکس ،در این مسابقات زنان جوان
باید توانایی خود در اســب ســواری ،تیراندازی ،کشــتی و مبارزات تن به تن را به
نمایش بگذارند .در این رقابت کســی که دارای قابلیتهای باالتری است برنده
میدان خواهد بود.در طول مســابقه یک دختر  16ساله قرقیزستانی باید شعری
متعلق به حماسه جنگی قرن هجدهم را که شامل  500هزار بیت است بخواند
و وقایع حماسه را برای شرکتکنندگان تداعی کند.جشن و مسابقه تنها مختص
زنان و دختران است و هیچ مردی قادر به حضور در این رقابتها نیست.

دیلی میل

دو خواهر ایرلندی هنگام نظافت پارکینگ خانهشــان یک کیف طال پیدا
کردند.ایــن دو خواهــر با کشــف این کیف کــه از جنس طال بــود آن را نزد
کارشناســان بــرده و آنهــا ارزش ایــن کیف را کــه از جنس طــای  18عیار
اســت  800/3میلیون دالر تخمین زدند.این کیف سالها پیش به یکی از
خواهران هدیه داده شده بود اما آنها به تصور اینکه کیف بیارزش است
آن را در گوشهای از پارکینگ رها کرده بودند.

