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سیاه ،سفید ،خاکستری

تله شیطانی
سن و سال زیادی نداشتند و توسط گشت پلیس دستگیر
شده بودند .با وضعیت آشفته وارد اتاق مشاوره کالنتری
شدند ،سرشان پایین بود و مدام گریه می کردند ،تا این که
یکیازآنهاسکوتاتاقراشکستوماجراییراکهبرایشان
پیشآمدهبوداینچنینتعریفکرد:منوسمیهخیلیباهم
دوست هستیم و مدام یا او به خانه ما می آمد یا من به خانه او
می رفتم .همیشه با هم درد دل می کردیم و از رازهای هم با
خبر بودیم تا این که یک ماه پیش به من گفت که با پسری به
نامآرشآشناشدهاست.سمیهمیگفتامروزهاگردختری
نتواند با پسری دوست شود عقب افتاده و امل به چشم می
آید.بهاوگفتمکهاشتباهمیکندواینکارخطروآسیبهای
بسیاری دارد اما سمیه نه تنها گوشش به حرف من بدهکار
نبود بلکه به من هم اصرار می کرد تا با دوستش آشنا شوم
ولی من قبول نکردم.
چندروزبعدپسرجوانیباگوشیمنتماسگرفتوخودش
را دوست سمیه معرفی کرد و می خواست با من هم دوست
شود که گفتم دور مرا خط بکش چون اهل این حرف ها
نیستم ولی آرش آن قدر چرب زبانی کرد که در نهایت من
هم خام شدم و دوستی من با او آغاز شد.شرط دوستی من
با او این بود که هر جا می رویم سمیه هم همراهمان باشد و
او هم قبول کرد ،گاهی اوقات بدون اطالع مادرم با سمیه و
آرش برای گردش بیرون می رفتیم .پدرم به دلیل اعتیادش
بیکار و خانه نشین شده است و مواد مخدر مصرف می کند
و اهمیتی به من نمی دهد ،مادرم هم برای این که مخارج
زندگی را تامین کند به شغلی مشغول است .او اص ً
ال متوجه
کارهای من نیست که کجا می روم و با چه کسی ارتباط
دارم ،اگر شب ها دیر به منزل میرفتم فقط کمی اعتراض
می کرد ولی من گوش به حرف هایش نمی دادم.وضعیت
همین طور گذشت تا این که امروز هم مثل هر روز به مادرم
گفتم که به کالس ورزشی می روم و بعد همراه سمیه سر
قرار رفتم ،آرش با خودرویش آمد و ما را سوار کرد و به باغی
در اطراف شهر برد .اول می ترسیدم که همراه او بروم ولی
سمیه که خیلی به او اعتماد داشت گفت :نترس او پسر
خوبی است و مطمئن باش هیچ اتفاقی نمی افتد و خیلی
هم به ما خوش می گذرد.وارد باغ که شدیم ،آرش و سمیه
آتشی آماده و ناهار را فراهم کردند ،بعد از آماده شدن غذا
مشغول خوردن بودیم که در باغ به صدا درآمد ،وحشت تمام
وجودم را گرفت ،آرش گفت نترسید برای آبیاری آمده اند و
رفت تا ببیند که چه کسی وارد شده است اما چند دقیقه بعد
با دو پسر جوان مقابل ما ظاهر شد و با خنده ای گفت :این
ها دوستان من هستند ،آن جا بود که از نقشه شوم او مطلع
شدیم ولی دیگر دیر شده بود.
فهمیدیم كه آرش دوست نبود بلكه یک شیطان بود و ما با
دست و پای خودمان وارد تله او شده بودیم ،نمی دانستیم
باید چه کنیم ،شروع به داد و فریاد کردیم و امیدوار بودیم
کسی صدای ما را بشنود و به کمک ما بیاید تا این که
پیرمردی که برای آبیاری باغ آمده بود صدای ما را شنید و
آرش با دوستانش از ترس متواری شدند و...

دفتر زندگی اش را که ورق می زند جز تاریکی
و سیاهی ،نمی یابد تا مطرح کند .کمتر از یک
ماه است که پا در کمپ گذاشته تا با ترک افیون
از دنیای تیره و تاری که در آن گرفتار بوده است
فاصلهگیرد.چهرهاشبههمریختهاستورنگ
بهرخسارنداردوبهقولهمتختیهایش،خیلی
تابلوست« .اعظم» می گوید 27 :سال دارد و از
زمانی که چشم باز کرده و دست چپ و راستش
را از هم تشخیص داده با مواد مخدر آشنایی
کاملداشتهاست.درخانوادهماهمهاهلاعتیاد
هستند و مواد مخدر به وفور یافت می شود .با
لبخندی تلخ ادامه می دهد :از درس و مدرسه
نپرسید چون تا کالس پنجم بیشتر نخوانده
ام زیرا همین اعتیاد سبب شد تا پروندهام را
زیر بغل بگیرم و برای همیشه از درس و کتاب
خداحافظی کنم .هر چه به یاد می آورم زندگی
منوخانوادهامدربدبختیبودهاستچونمواد
مخدر سبب شد رنگ آسایش را به خود نبینیم.
همیشه استرس داشتیم که ماموران می آیند و
دستگیرمیشویموتاحاالسهباربهزندانافتاده
ام امادرسعبرتنشدهاست.وقتیمیپرسمکه
زندان ،شما را از اعتیاد و دیگر جرایم دور نکرده
است؟ سری تکان می دهد و می گوید که این
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دود اعتیاد خانواده

موضوع هیچ وقت سبب نشد از زندگی سیاهی
که برای خود ساخته بودم دور شوم .نمی دانم
شاید اطرافیان سبب شدند ،یک گل در میان
انبوهی از زباله چندان دوام نمی آورد مگر ...آن
قدر در منجالبی که با مواد مخدر برای خودمان
درست کرده بودیم غرق بودیم که فرصت فرار
از سیاهی ها را نداشتیم .وقتی مواد را از مادرم
می گرفتند من یا برادرم به گردن می گرفتیم
تا به زندان نیفتد اما قاضی متوجه بود و مادرم و

در راهروی دادگاه

عشق قالبی
سامان دست بردار نبود ،هر روز پیام های عاشقانه می
فرستاد و ابراز عشق و عالقه می کرد و می گفت :زندگی
بدون تو برایم معنا و مفهوم ندارد! او به محل کار پدرم رفت و
باالخره با راضی کردن او قرار شد که برای خواستگاری به
منزل ما بیاید و ...
دختر جوان که منتظر بود به اتاق قاضی فرا خوانده شود
داستان زندگی اش را این طور مطرح کرد و گفت :حدود
شش ماه پیش بود که پایم به یکی از آموزشگاه های
خصوصی زبان انگلیسی باز شد .یکی از استادان جوان
آموزشگاه به نام «سامان» از روزهای اول شروع کالس به
من ابراز عالقه کرد و با لبخندهای گاه و بیگاه سر کالس و
سوال های بی ربط و بهانه های واهی در بیرون از کالس
به من فهماند که عاشقم شده است .روزها به همین منوال
می گذشت تا این که یک روز بیرون از آموزشگاه مرا صدا
کرد و بعد از کلی مقدمه چیدن گفت از روز اول که تو را دیدم
یک دل نه ،صد دل عاشقت شدم حاال اگر اجازه بدهی می
خواهم برای خواستگاری خدمت پدر و مادرت برسم .من از
خجالت سرم را پایین انداختم و گفتم باید فکر کنم و بعد به

خودمروانهزندانمیشدیم.اعظم،آنرویسکه
زندگی خود را هم تعریف می کند و میگوید:
تا حاال چهار بار ازدواج کرده ام .می دانید چرا
دوستانم می گویند چهره من تابلوست چون
در نوجوانی و زمانی که فقط  18سال داشتم به
دلیل اعتیاد و تامین هزینه های آن دست به هر
کاری می زدم و وقتی در شهر تابلو شدم به دیگر
استان ها رفتم و کارم برای  9سال همین بود تا
خرج خماری ام را تامین کنم و شاید تنها نقطه

طرف منزل راه افتادم.
تا کالس بعدی سه روز باقی مانده بود و سامان در این مدت
مدام برای من پیامک می فرستاد و می پرسید فکرهایت
را کردی؟ تا این که باالخره روز کالس از راه رسید و من به
آموزشگاه رفتم .بعد از پایان کالس دوباره به طرفم آمد و از
من خواست جوابش را بدهم اما پاسخ رد دادم و وقتی که
دلیل را پرسید گفتم که پنج سال از من کوچک تر هستی
و تفاوت های زیادی بین ما وجود دارد و در حالی که هیچ
نقطه مشترکی با هم نداریم چطور می توانیم زیر یک سقف
با هم زندگی کنیم؟ از طرفی دلم نمی خواهد همسر آینده
ام از من کوچک تر باشد اما او با حرف های من قانع نشد و به
خواستگاری از من اصرار کرد.
سامان دست بردار نبود ،هر روز پیام های عاشقانه می
فرستاد و ابراز عشق و عالقه می کرد و می گفت که زندگی
بدون تو برایم معنا و مفهومی ندارد! او به محل کار پدرم رفت
و باالخره با راضی کردن او قرار شد که برای خواستگاری به
منزلمابیاید.شبخواستگاری،سامانبادستهگلوجعبه
شیرینی آمد و گفت چون خانواده اش ساکن یکی از استان
های همجوار هستند مجبور شده است تنهایی بیاید ،حرف
های اولیه بین پدر و مادرم و سامان رد و بدل شد من هم
چون این همه اصرار و سماجت او را دیدم ،وقتی پدرم نظرم
را پرسید جواب مثبت دادم.

آژیر

 1250حادثه در بیرجند
قوتکارماینبودکههیچوقتسراغموادمخدر
صنعتی نرفتم .او خیلی دوست ندارد از روزهای
سیاهزندگیاشبگویدوسربستهحرفمیزند.
حرف زدن از آن زجرش می دهد .در این سال
ها همه آن هایی که با من ارتباط داشتند فقط
سوء استفاده کردند البته خودم چهار بار ازدواج
کردم تا به اصطالح ،طرف های مقابلم را تیغ
بزنم.وقتی از او می پرسم زندانی شدن ،سبب
تربیتنشدپسچراکمپراانتخابکردی؟می
گوید:دیگرخستهشدهبودم.وقتیبهسرنوشت
شومخودمفکرمیکنممیبینمهمهآنازهمین
اعتیادلعنتیشروعشددرنتیجهتصمیمگرفتم
با پای خودم برای ترک اقدام کنم و حاال هم 21
روز پاکی را تجربه می کنم البته هنوز خانواده ام
در همان سیاهی اعتیاد دست و پا می زنند و من
تاوان ندانم کاری های پدر و مادرم را پس می
دهم.برای آینده چه برنامه ای داری؟ با شنیدن
این سوال سری تکان می دهد و میخندند و
ادامهمیدهد:باپروندهایکهازقبلدراینشهر
دارم هرگز نمی توانم این جا زندگی کنم و قصد
دارم بعد از پاکی کامل به استان دیگری بروم
چون در حقیقت خانواده ام که هم دوست و هم
ابزارمصرفهستنداگرکنارمنباشندبهتراست.

سامان از پدرم خواست اجازه دهد تا زمانی که پدر و
مادرش برای جلسه خواستگاری اصلی می آیند بتواند با
من رفت و آمد داشته باشد تا ما شناخت بیشتری از هم پیدا
کنیم .پدر و مادرم هم پذیرفتند و از آن روز به بعد یا به خانه
ما می آمد یا با هم به پارک و سینما می رفتیم .او مرتب می
گفت تو را دوست دارم و به هیچ قیمتی حاضر نیستم که تو
را از دست بدهم ،کم کم من هم به او عالقه مند شدم طوری
که اگر یک روز او را نمی دیدم یا صدایش را نمی شنیدم از
لحاظ روحی به هم می ریختم تا این که آن روز شوم فرا
رسید .آن روز هم مثل روزهای قبل سوار خودروی سامان
شدم ،بعد از این که کمی در شهر دور زدیم راه خارج از شهر
را در پیش گرفت و ...
بعد از آن ماجرا رفتار سامان با من سرد و سردتر شد ،دیگر
نه خبری از رفت و آمدش بود و نه از تماس ها و پیامک
هایش ،وقتی که دلیل این رفتارش را جویا شدم آن همه
عشق و عالقه اش را انکار کرد و گفت :بیشتر که فکر کردم
متوجه شدم به درد هم نمی خوریم تو اگر دختر خوبی
بودی به این راحتی آن روز با من بیرون نمی آمدی و تن به
خواسته من نمی دادی ،اص ً
ال معلوم نیست غیر از من چند
نفر دیگر در زندگی تو بوده اند و ...
حاال برای شکایت از این مرد شیاد این جا هستم ،نمی دانم
خودم را مقصر این اشتباه در زندگی بدانم یا خانوادهام را ...

هزار و  ۲۴۷حادثه طی  ۹ماه گذشته در بیرجند به آتش نشانی گزارش شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت :از
این تعداد  ۱۵۱مورد خارج از محدوده شهری و هزار و  ۹۶مورد در شهر رخ
داده است« .حسینی» با اشاره به این که مهار ۴۲۴مورد حریق طی این مدت
در بیرجند انجام شد ،افزود :طی مدت یاد شده  ۶۰۶نفر توسط نیروهای
امدادی این سازمان نجاتیافتند ،البته در این حوادث  ۱۲نفر جان باختند
و  ۱۱۰نفر مصدوم شدند.

معاملهگران صوری در زندان
یک متهم و شاکی که اقدام به انجام معامالت صوری در یکی از شهرستان
ها می کردند به شش ماه حبس محکوم شدند .به گزارش روزنامه خراسان
جنوبی و بر اساس پرونده مطرح شده ،متهم به انبوه سازی در یکی از
شهرستان های استان مشغول بود که هنگام کار  200میلیون تومان را از
فردی دریافت کرد تا پروژه در حال احداث خود را به سرانجام برساند اما
چون باید مبلغ هنگفتی را به عنوان سود به عالوه اصل مبلغ برگشت می
داد با فرد مذکور وارد معامله صوری شد .بنابراین گزارش ،متهم پرونده
وقتی دید دیگر توان پرداخت چک ها را ندارد و از طرف دیگر فردی که به
او پول داده به دلیل پرداخت نکردن چک ها از او شکایت کرده و به زندان
افتاده است ،دست به شکایت زد و پرده از معامالت صوری با شاکی برداشت
بنابراین پرونده ای در دادگاه مطرح شد که در نهایت شاکی پرونده به شش
ماه حبس و تحمل شالق و متهم پرونده هم عالوه بر اتهام قبلی خود به شش
ماه حبس و تحمل شالق محکوم شد.

حیوان آزار در بند قانون
عامل حیوان آزاری در زیرکوه روز گذشته دستگیر شد .دادستان زیرکوه با
اعالم خبر شناسایی و دستگیری عامل حیوان آزاری گفت :با تالش مأموران
انتظامی شهرستان ،این فرد  31ساله دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
حجت االسالم «جاللی» افزود :این فرد یک قالده سگ را روی ستون به دار
آویخت و پس از آتش زدن و نیمه سوز کردن حیوان ،عکسش را در فضای
مجازی منتشر کرد .وی با بیان این که این جوان با اقرار به این که تنها هدفش
از انجام این حرکت غیر انسانی فقط حیوان آزاری بود ،افزود :مجازات،
در انتظار عامالن این گونه جنایات است .وی با اشاره به مواد  638قانون
تعزیرات و ماده 18قانون جرایم رایانه ای (به دلیل تشویش و انتشار در فضای
مجازی)گفت:اینمتهمبراساسیکیازایندومادهطبققانون،به 84ضربه
شالق یا  91روز تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 170میلیون تومان جریمه قاچاقچی سوخت
قاچاقچیحاملسوختقاچاقدرطبسعالوهبرضبطسوختهایمکشوفه
بهپرداختیکمیلیاردو 700میلیونریالجزاینقدیدرحقدولتمحکوم
شد .مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت :ماموران آگاهی طبس یک دستگاه
تریلی را برای بازرسی متوقف کردند که بارنامه آن روغن صنعتی بود اما پس
از بازرسی آن و فک پلمب دریچه های ورودی و خروجی تانکر تریلی28 ،
هزار و 896لیتر گازوییل قاچاق کشف شد« .اشرفی» افزود :شعبه رسیدگی
به تخلفات قاچاق کاال و ارز طبس تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و وی
را به پرداخت یک میلیارد و 700میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

