ﺗﯿﺮاﻧﺪازی داﻣﺎد ﺟﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ
ﻋﮑﺲ :رﮐﻨﺎ
ﻓﺮﯾﺒﺎ در ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان در ﺧﺼﻮص زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﺶ ﺑﺎ داود و ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن او ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ داوود در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻤﮑﺮان آﺷﻨﺎ
ﺷﺪم و در اﯾﻦ ﻣﺪت او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ام آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از او ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش ﺟﻮاب
ﻣﻨﻔﯽ دادم.
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺻﺮار ﻫﺎی داوود ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری اش ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دﻫﻢ اﻣﺎ ﻓﺮدای روز ﻋﻘﺪﻣﺎن ﻧﺎﻣﺰدم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎد
ﮐﺘﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﮏ ﮐﺎری ﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻣﺎ را آﺷﺘﯽ دادﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از آن دوﺑﺎره داوود ﻣﺮا ﮐﺘﮏ زد و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ از داوود ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺎور رﻓﺘﯿﻢ داوود ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻦ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد.
ﻓﺮﯾﺒﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ داوود دوﺑﺎره ﻣﺮا ﮐﺘﮏ زد و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮی در
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از دﺳﺘﺶ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪم .ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن آﻣﺪه و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و از داوود ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم .داوود
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ و زن داﯾﯽ اش ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ در ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ داوود ﻃﻼﻫﺎﯾﻢ را از روی
ﻣﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی داوود ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪاﺷﻮﯾﻢ و ﺻﺒﺢ روزی ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮوﯾﻢ ﭼﻮن ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد داوود ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﺧﻮدش ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽ روﯾﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎدرم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ داوود ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻢ آﻣﺪ ﻣﻦ و ﻣﺎدرم ﺳﻮار ﺑﺮ ﺧﻮدروی او ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دادﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
در ﻣﺴﯿﺮ دادﮔﺎه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن داوود ﻣﺴﯿﺮش را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺷﻮﻫﺮم ﻧﯿﺖ
ﺷﻮﻣﯽ در ﺳﺮ دارد ﮐﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن داوود اﺳﻠﺤﻪ ای از زﯾﺮ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ای ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮدرو اﺛﺒﺎت ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺟﯿﻎ و ﻓﺮﯾﺎد از ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺪاﯾﻢ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد
از ﺧﻮدرو ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮت ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ داوود ﻣﺎدرم را در ﻣﺤﺪوده ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ از ﺧﻮدروﯾﺶ ﭘﯿﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا از داوود ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷﻨﯿﺪم داوود دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ:داوود ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد و ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ را ﻗﺒﻮل دارم وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
داود  23ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺮم ﺗﯿﺮاﻧﺪازی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدم و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ او را ﺑﮑﺸﻢ.
داوود اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪان را ﻧﺪارم ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :رﮐﻨﺎ

