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آژیر

 51زندانی جرایم غیرعمدآزاد
شدند

صدرا  51 -زندانی با بدهی بیش از پنج میلیارد و
 800میلیون تومان از ابتدای امسال توسط ستاد دیه
آزاد شدند« .خوئی» مدیر نمایندگی ستاد دیه استان
در هجدهمین جلسه این ستاد گفت :در این زمینه
بیش از سه میلیارد و  700میلیون تومان گذشت
شاکیان 200 ،میلیون تومان کمک های ستاد دیه
استان و  700میلیون تومان کمک ستاد دیه کشور
بود و همچنین یک میلیارد تومان تسهيالت بانكي و
 36میلیون تومان تسهیالت کمیته امداد امام (ره) و
همچنین صندوق تامین خسارت های بدنی و آورده
مددجویان پرداخت شد .رئیس کل دادگستری هم
گفت :باید تالش کنیم از فرصت ها و ظرفیت های
موجود جامعه به عنوان مثال هیئت های مذهبی
و  ...استفاده مناسبی برای آزادی زندانیان جرایم
غیر عمد داشته باشیم« .صیفی» افزود :تمام تالش
خود را در دستگاه قضایی به کار می گیریم تا افرادی
که دارای محکومیت مالی هستند از ورود آنان به
زندان جلوگیری شود .مدیر کل زندان ها نیز با اشاره
به آزادی های ستاد دیه استان گفت :برای  62نفر
از زندانیان جرایم غیر عمد با بدهی هفت میلیارد
تومان که معسر بودن آن ها محرز شده بود با همکاری
مددکاران زندان ها و ستاد دیه استان بالغ بر شش
میلیارد و  111میلیون تومان از شکات گذشت
گرفته شد و با کمک های مردمی و  933میلیون
تومانی برنامه ماه عسل ،از زندان های استان آزاد
شدند که در مجموع آزادی های زندانیان جرایم غیر
عمد استان از ابتدای امسال به  113نفر می رسد.

 5ساعت دسته و پنجه نرم کردن
با مرگ

تالش پنج ساعته نیروهای امدادی جمعیت هالل
احمر برای نجات جوان  17ساله از اعماق چاه به
نتیجه رسید .معاون امداد و نجات جمعیت هالل
احمر استان گفت :با اعالم حادثه ،چهار تیم از
شهرستان های طبس و بشرویه به محل حادثه
که در  75کیلومتری ده محمد به سمت عشق آباد
در روستای پاشنه دران طبس بود ،اعزام شدند.
«اسعدزاده» افزود :امدادرسانی این حادثه توسط12
نجاتگر در قالب دو تیم کوهستان و دو تیم پشتیبان با
بهره گیری از یک دستگاه آمبوالنس و دو دستگاه
خودروی نجات انجام شد.
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دورهمی سیاه
نگاهش را به عکسی که در دست دارد گره می زند.
به راحتی می شود حسرت را در چشمانش خواند،
حسرتی برای روزهای سیاه در خماری و نشئگی.
می گوید که دختری شاداب و سرحال بودم که
تصمیم های اشتباه مرا به این حال و روز انداخت .دو
فرزند دارم اما هیچ وقت برای آن ها مادری نکردم،
اصال نمی دانم چطور بزرگ شدند .جلوی من بودند
اما دود اعتیاد نمی گذاشت آن ها را ببینم«.زهرا»
که کریستال ،جوانی اش را گرفته است و دیگر از
شادابی گذشته نشانی در چهره ندارد ،داستان
زندگی اش را این طور تعرف کرد :پدرم و عمویم با
عقاید غلط مرا پای سفره عقد نشاندند .آن موقع
پسر همسایه مان را دوست داشتم و با هم در ارتباط
بودیم تا این که عمویم به ارتباط من و رضا پی برد
و موضوع را به پدرم گفت و او هم به جای این که از
من سوال و جواب کند مرا به باد کتک گرفت و دو
ماه در منزل حبس کرد تا این که جشن ازدواج من
با پسر عمویم را برگزار کردند تا فکر دیگران از سرم
بیفتد.آن موقع پدرم می دانست که پسر برادرش
معتاد است اما بر این عقیده بود که اعتیاد ،درمان
دارد اما مرگ درمان ندارد و این حیله عمویم بود که
انگار مغز پدرم را شست وشو داده بود تا به هدفش
برسد و سر انجام من هم بدون رغبت و با دلی پر از
کینه به اصطالح ،روانه خانه بخت شدم در حالی که

سیاه ،سفید ،خاکستری

وسوسه هم اتاقی

برای ثبت نام دانشگاه همراه پدرم به این شهر
آمدیم .در ابتدا پدرم با درس خواندن من در شهر
دیگر مخالفت می کرد اما با اصرار من و مادرم در
نهایت راضی به این کار شد.اواخر شهریور بود که
در راهروهای پر پیچ و خم دانشکده در تالش بودم تا
کارهای اداری ثبتنام را به سرعت به اتمام برسانم
و بتوانم تا قبل از تاریک شدن هوا به شهر خودم
برگردم.ازدحامدانشجویاندرراهروهایدانشکده
و حضور خانوادههایشان کار را سخت کرده بود ،تا
اینکهبهمرحلهآخرثبتنامرسیدمودرصفگرفتن
امضای مدیر آموزش بودم که دختر جوانی در کنارم
ایستاد و پرسید :اهل همین شهر هستی؟من که از
خستگی کالفه شده بودم با سردی جوابش را دادم
و گفتم :نه .کمی مکث کرد و گفت :منم اهل این جا
نیستم و همین چند کلمه باب آشنایی ما را فراهم

در راهروی دادگاه

زیر شالق های شوهر

هیچ حسی به شوهرم نداشتم .زندگی سرد ما در
روزمرگی میگذشت .همسرم صبح به قصد کار از
خانه بیرون می رفت و تا دیر وقت نمی آمد و من هم
در خانه سکوت اختیار کرده بودم تا این که اولین
فرزندم به دنیا آمد و همه فکرم بزرگ کردن او شد
و توجهی به شوهرم نشان نمی دادم .البته او هم به
کار من کاری نداشت تا این که در محل سکونتمان با
خانمی آشنا شدم که یک دورهمی با چند خانم دیگر
داشتند .مدت زیادی طول نکشید که پای من هم به
این دورهمی باز شد و آن جا بود که سفره دلم را پهن
کردم و زن همسایه و دیگر حاضران برای این که مرا
از مشغله های فکری و ذهنی خالص کنند نسخه
ای پیچیدند که زندگی ام را سیاه کرد و بی توجه به
نتیجه کاری که انجام می دهم پای بساط مصرف
کریستال نشستم .من که همیشه اعتیاد شوهرم را
مثل پتک به سرش می زدم در مدتی که مثل برق و
باد گذشت بر زندگی سرد و بی روحم ،سیاهی اعتیاد
را هم اضافه کردم.زهرا ادامه داد :اعتیاد بیچاره ام
کرد .همان اوایل اعتیاد ،فرزند دومم به دنیا آمد و
دیگر نفهمیدم فرزندانم چطور بزرگ شدند .شوهرم
کار داشت و خرج اعتیادش را در می آورد اما من
برای مصرف مواد از هر کسی که فکرش را بکنید به
بهانه های مختلف قرض می گرفتم حتی برای تامین
مواد مخدر دست کجی می کردم و گاه لوازم منزل را

می فروختم .وقت خماری برای تامین مواد هر کاری
که فکرش را بکنید انجام می دادم .وقتی درد تا مغز
استخوان هایم را درگیر می کرد دیگر متوجه هیچی
نبودم ،نه شوهرم را می دیدم و نه به بچه های بی
گناهم توجه داشتم .دیگر خسته شده بودم .پدرم از
وضعیت من با خبر بود تا این که یک شب درمانده از
همه جا پیش او رفتم و گفتم این نان را شما در دامن
من گذاشتید .اگر با فالنی ازدواج می کردم االن این

وضعیت را نداشتم که پدرم گفت :من برای درمان تو
هر کاری می کنم تا این که مرا به کمپ آورد و  33روز
پاکی را تجربه می کنم .البته همه چیز توجیه خودم
بود که گناه را گردن پدرم انداخت در حالی که رفیق
بازی مرا معتاد کرد ،هر چند از شوهرم دلگیرم چون
زمانی که فهمید اعتیاد دارم مرا رها کرد .قصد دارم
بعد از ترک اعتیاد از شوهرم طالق بگیرم و با دو
فرزندم تنها زندگی کنم.

کرد .بعد از گرفتن امضای نهایی نوبت به نامنویسی
در فهرست متقاضیان خوابگاه رسید؛ من به همراه
پدر و دوست جدیدم به طرف ساختمان مربوطه
رفتیم .بعد از درخواست خوابگاه و ثبت نام از این که
هم اتاقی خوبی نصیبم شده بود بسیار خرسند شده
بودم و پدرم هم از این شرایط احساس رضایت می
کرد 10.روزی از ثبت نام ما در دانشگاه میگذشت
که برای حضور در کالسها ،خود را به دانشگاه
رساندم و مریم را جلوی در خوابگاه دیدم ،چقدر از
دیدنش خوشحال بودم ،در این شهر غریب تنها او
بود که احساس می کردم جزئی از خانواده من است
و او را به خوبی می شناسم .روزها از پی هم سپری
می شد و تا چشم باز کردم به پایان ترم رسیدم و برای
قبولی در امتحانات سخت مشغول درس خواندن
بودم .کتاب های قطور و سختگیری استادان ،همه
ما را کالفه کرده بود .پدر و مادرم نیز در انتظار این
بودند که نمره های قبولیام را یکی پس از دیگری
به آن ها اطالع دهم.شبی که در حال مطالعه بودم،

مریم با عجله لباس هایش را پوشید و بدون این که
چیزی بگوید خوابگاه را ترک کرد و بعد از یک ساعت
برگشت .وقتی جویای حالش شدم با خوشحالی
تمام گفت :از این به بعد نگران نباش ،هم ه درسها
رامثلآبخوردنیادونمرهقبولیمیگیریم.منکه
از حرف های او متعجب بودم ،گفتم چطور؟ تا این که
کیفش را باز کرد و بسته قرصی را به من نشان داد و
گفت :با این ...ابتدا مخالفت کردم و گفتم این قرص
ها معلوم نیست چه باشد و  ...اما او حرف مرا قطع
کرد و گفت :همه دانشجویان هنگام امتحان از آن
استفادهمیکنند.دومینامتحانراکهسپریکردم
واقعا خسته و کالفه شده بودم ،شب ها تا دیر وقت
بیدار بودم و وقتی برای استراحت نداشتم .اما مریم
مثلمننبود،شبهاراحتتردرسمیخواندتااین
که انرژی او مرا هم وسوسه کرد که من هم می توانم
از آن قرص ها استفاده کنم و این کار را کردم ،ابتدا
اثر خوبی داشت اما حاال می بینم به وجودش وابسته
شده ام و نمی توانم بدون مصرف آن درس بخوانم.

• •پیام مشاور

سوء مصرف محرک ها عوارض خطرناکی را
به دنبال دارد .هر چند مصرف این محرک ها
وابستگی جسمی و خطرهای ناشی از ترک را در
پی ندارد ،اما می تواند اعتیادآور باشد به طوری
که فرد ناخواسته شروع به مصرف آن ها می کند.
برخی از این نوع داروها محرک ذهنی و نشاطآور
است و گاهی روانشناسان به میزان مشخصی
مصرف آن را به بیماران خود تجویز میکنند اما
اگر مانند آن چه در این ماجرا بیان شد ،خودسرانه
مصرف شود وابستگی شدید روانی ایجاد میکند
و قطع مصرف آن نیز عوارضی مانند بیقراری،
اضطراب زیاد و ...به وجود می آورد .در برخورد
با افراد ناشناس هیچ گاه نباید به راحتی به آنها
اعتماد کرد .گاهی افراد سودجو برای به دام
انداختن صید خود در قالب افراد به هنجار ،خود
را نشان می دهند تا بتوانند به نتیجه دلخواهشان
دست یابند.

زن جوان گره روسری سیاه رنگش را محكم می كند،
اضطراب در صورتش موج می زند ،اما انگار احساس
مادرانه اجازه نمی دهد بی حوصلگی خود را به
دخترش نشان دهد و با لبخند به حرف هایش گوش
می دهد ،دختر برای مادر از عروسك هایش می گوید
بدون این كه بداند ،از این پس ممکن است دیگر مادر
را همیشه در كنارش نبیند .چشمانش را به چشمان
مادر می دوزد ،گویا به دنبال حرفی است تا آرامش
بگیرد .روی صندلی می نشیند و به حرف های مادر
گوش می دهد .اشك پهنه صورت زن جوان را تر می
کند ،می گوید :از وقتی با محمد ازدواج كردم ،فقط
كمربندهای شوهرم بود كه بر تنم می نشست نه
محبت هایش 15 .ساله بودم كه به عقدش درآمدم،
مادرم زن پیر و بدبختی بود كه به دلیل سختی های
زیادی كه در زندگی كشیده بود فكر می كرد ،مردی
ثروتمنددخترشراخوشبختمیكند،بههمیندلیل
مرا به عقد محمد درآورد ،او  15سال از من بزرگ تر
بود ،پدرش از بزرگان بازار بود و به پشتوانه او محمد،
ثروت زیادی داشت .وقتی همسرش شدم هیچ عالقه
ای به او نداشتم و این بی میلی زمانی بیشتر شد كه
فهمیدم او یك بار ازدواج كرده و به دلیل بدرفتاری
هایی كه با همسرش داشته از او جدا شده است .محمد
به من دروغ گفته بود اما راه برگشتی نداشتم ،او مرد
عیاشی است و روابط غیراخالقی زیادی دارد ،چندین
بار پدر شوهرم را واسطه كردم و از او خواستم از نفوذی
كه بر محمد دارد استفاده كند و درباره بدرفتاری
هایش با او حرف بزند ،اما همه چیز بدتر شد ،وقتی
فهمید ماجرای بی مباالتی هایش را به پدرش گفته
ام ،بدتر كرد .او از من كینه به دل گرفته بود .فكر می
كردم اگر فرزندی داشته باشیم ،همه چیز بهتر خواهد
شد و هنوز چند ماه از زندگی مشتركمان نگذشته بود
كه باردار شدم ،شاد و خوشحال خبر را به او و خانواده
اش دادم ،مادرشوهرم بسیار خوشحال شد ،اما شب
كه به خانه برگشتیم محمد دوباره كتك مفصلی به من
زد و همان شب فرزندم سقط شد .مدت زیادی از این
ماجرا گذشت تا این كه شش سال پیش دوباره باردار
شدم ،این بار چیزی به محمد نگفتم و وجود فرزند را
در زندگی ام مخفی كردم تا این كه پزشكان گفتند
احتیاج به استراحت مطلق دارم ،برای نجات جان
خود و فرزندم به خانه مادر شوهرم رفتم و موضوع را به
آن ها گفتم و با حمایت آن ها این دوران را گذراندم تا
دخترم به دنیا آمد ،با مشكالت زندگی كنار می آمدم
و تحمل برایم آسان تر شده بود چرا كه حاال امیدی در
زندگی ام داشتم .تمام وقتم را با دخترم پر می كردم،
دیگر به كارهای محمد توجهی نداشتم در حالی که
او روز به روز شرایط زندگی را برایم سخت تر می كرد،
حاال هم حاضر نیست حضانت دخترم را به من بدهد و
می خواهد او را برای این كه عذابم دهد ،پیش خودش
نگه دارد و...

