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سیاه ،سفید ،خاکستری

اسیر نقشه سیاه

همراه مادرش به مرکز مشاوره آرامش پلیس مراجعه
کرده بود .همین که وارد اتاق شدند گریه های مادر
بلند شد و همزمان آستین لباسش را باال زد .کبودی،
روی دستانش مشهود بود و زخم گردنش توسط
ناخن ،آزارش می داد .دستش را به سمت دخترش
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گرفت و گفت :دخترم ،این بالها را سرم آورده است.
دختر نوجوان خودش را سعیده معرفی کرد و با غرور
و حالتی دفاعی پاسخ داد :اینها جواب کتک هایی
است که زمان کودکی از دست همین مادر خوردم.
او مانع آزادی من است و از همه کارها و رفتارهای
من ایراد می گیرد .مدام گیر می دهد و نمیگذارد
با دوستم بیرون بروم و حتی اجازه نداد با فرد مورد
عالقه ام ازدواج کنم.پدرم را اص ً
ال به حساب نمی
آورم .کسی که اعتیاد دارد و من و مادرم را رها کرده
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است مگر پدر است؟ اشک از چشمانش جاری شد
و ادامه داد :به خدا مادرم را خیلی دوست دارم ،می
دانم او خیلی سختی کشیده است .سا لهاست
با پدرم مشکل و درگیری و دعواهای متعدد دارد.
مادر سعیده که کمی آرامتر شده بود ،گفت :همسرم
معمو ًال شبها به منزل نمیآید و حدود دو سال است
که اص ً
ال رابطه ای با هم نداریم .همه دلخوشیام
برای تحمل این زندگی سرد ،دخترم بود که او هم
این طور از آب درآمد .با یک پسر قرار میگذارد و با

وجود مخالفت من ،با هم بیرون می روند ،به او قول
ازدواج داده و حتی چندین بار به خاطر این پسر مرا
کتک کاری کرده است.دلم برایش می سوزد و می
دانم راهی که می رود به سیاهی و تباهی می رسد،
پس میخواهم جلویش را بگیرم تا اوضاعش بدتر از
این نشود ،ولی نتیجهاش می شود این زخم و دردها بر
تن من .سعیده گفت :یادت هست بچه که بودم آن قدر
مرا کتک میزدی که از حال می رفتم .مادرش گفت
راست می گوید ،من تقاص اشتباه های خودم را می

دهم ،ولی دوست ندارم با این پسر بیکار ازدواج کند
چون زندگی دخترم مثل من خواهد بود.مادر اشک
هایش را پاک کرد و دو دست دخترش را گرفت و گفت
که این پسر فقط و فقط برای تفریح تو را می خواهد
و آبروی تو را بین در و همسایه برده است و دوست
ندارم سرنوشت سیاه مرا داشته باشی .مادر که اتاق
را ترک کرد سعیده قصه آشنایی خود را با بهروز برای
مددکار این طور تعریف کرد که در یک مهمانی با بهروز
آشنا شدم و او به من قول ازدواج داد .از طرفی مادرم

آژیر

عاشقی ،هوش از سرم برد
رضایی
اسمم رضاست ،قیافه ام خیلی شکسته
شدهومثلیکمرد 50سالهنشانمیدهم
در حالی که  30سال بیشتر ندارم ،خیلی
شر بودم اما در عین حال درسم خوب بود
و فوق لیسانس گرفتم ،تک فرزند خانواده
بودم .بعد از اتمام دانشگاه مثل خیلی از
جوان ها دنبال کار بودم اما نه هر کاری،
دوست داشتم یک شبه ره صد ساله را بروم،
در همان روزها که دنبال کار بودم یکی از
دوستان هم دانشگاهی پیشنهاد کرد به
عنوان بازاریاب در یک شرکت مشغول به
کار شوم و من هم قبول کردم و همه چیز
از همان کار شروع شد ،پدرم بازنشسته
بود و مادرم هم خانه دار ،آن ها با این کار
موافق نبودند .این موضوع به هفت سال
پیش بر می گردد ،آن موقع حسابی کله ام

باد داشت ،تنها پسر خانواده بودم و با این
که پدرم سختگیری می کرد اما در انتخاب
شغل مرا آزاد گذاشته بود و هر چند ته دلش
راضی نبود اما به ناچار قبول کرد .هر چه
پول می خواستم تا جایی که می توانست
در اختیارم می گذاشت و من هم خرج می
کردم.خالصه به هر شکل بود مشغول به
کار شدم .یک سال که گذشت پدرم نسبت
به کارم خیلی حساس شد و مشاجره ای
پیش آمد که سبب شد از خانه بزنم بیرون،
البته برای چند روز ...
در طول این مدت که در شرکت مشغول
به کار بودم ،یک دل نه صد دل عاشق
همان دوست دانشگاهی ام شدم.از او
خواستگاری کردم ،اما هر دفعه به یک
شکل از من دوری می کرد اما خیلی زود
تمام پولم را برد ،نه تنها پول من بلکه دارایی

در راهروی دادگاه

فرار از زندگی دروغ
«طالق توافقی» ،این جملهای بود که وقتی با راضیه سر
صحبت را باز کردم به زبان آورد .با این که یک سال نمیشود
از زندگی مشترک  ۱۶سالهاش دست کشیده است ولی
می گوید پشیمان نیست و اگر چه بهای سنگینی پرداخته
ولی راهی جز طالق توافقی نداشته است.
• •بعد از  16سال زندگی مشترک چرا تصمیم به
جدایی گرفتید؟

افراد گروه را هم برداشت و رفت ،پول مهم
نبود ،تمام احساس و عشقم را هم برد،
سر همین موضوع پدرم سکته کرد و کنج
خانه افتاد و من مانده بودم با بدهی هایی
که این دختر برایم گذاشت چون برای او
چک داده بودم .خودم نیز حدود یک سال
گرفتار افسردگی شدید شدم و مدام دارو
مصرف می کردم و در این گیر و دار مادرم
نیز مریض شد و فوت کرد.من مانده بودم و
یک دل شکسته و تنها و یک پدر خانه نشین
و از همان موقع رو به مصرف مواد آوردم تا
بلکه از مشغولی فکر و ذهنم کم شود اما
معتادی زار شدم و تا االن هم با آن درگیرم.
رضا سکوت می کند و نگاهش را به محوطه
مرکز ترک اعتیاد گره می زند .اگر در همان
زمانبهحرفپدرمگوشمیکردمحاالیک
معتاد زار نبودم .وقتی پرسیدم چه کسی

از ابتدای زندگی مشترک ،با همسرم مشکل داشتم او از
همان ابتدا دروغ و پنهان کاری را به رو راستی ترجیح داده
و هرگز نگفته بود که قبل از من زن دیگری به عنوان صیغه
در زندگی او بوده است و بعد از دو سال زندگی مشترک
متوجه شدم.
شش ماه با همدیگر مشکل داشتیم اما پدر و مادرها پا
درمیانی کردند و دوباره به خانه امیر برگشتم اما پنهان
کاری او به این جا ختم نشد .ابتدا فکر می کردم که فقط
به قلیان اعتیاد دارد اما اعتیاد به مواد مخدرش را هم
علنی کرد که قهر کردم و به خانه پدرم برگشتم و باز هم
بزرگان فامیل من و امیر را آشتی دادند به شرط این که او
مواد را ترک کند .او به کمپ رفت اما همه حرکاتش دروغ

راست می گوید بهروز کار ندارد ،سربازی نرفته است
و همیشه برای خودنمایی مرا به دوستانش معرفی
می کند مثل عروسک خیمه شب بازی شده ام ،او از
من سوء استفاده می کند و حتی برای خرج و مخارج
من دایم از مغازه پدر خودش پول بر می دارد .مادرم
راست می گوید اما چه کار کنم تمام اطالعات شخصی
و حتی فیلم های خصوصی من در دست بهروز است
و اگر او را ترک کنم بیشتر آبروی مرا خواهد برد .من
اسیر و گرفتار نقشه های سیاه او شده ام.

مرگ دانش آموز  ۷ساله در بیرجند
رضایی  -عبور سرویس مدرسه از چراغ قرمز مرگ دانش آموز کالس اولی را رقم زد .رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت :این حادثه صبح روز گذشته در تقاطع خیابان نارنج و
پونه بیرجند رخ داد و یک دختر هفت ساله جان خود را از دست داد .سرهنگ «علیرضا عباسی»
افزود :سرویس دانش آموزان یک دستگاه مینی بوس بود که راننده مبادرت به عبور از چراغ قرمز
کرد اما به طور ناگهانی ترمز گرفت که این امر منجر به پرتاب شدن کودک هفت ساله و برخورد با
در مینی بوس شد و بعد از برخورد با در به بیرون از خودرو پرتاب شد و زیر چرخ های عقب مینی
بوس جان سپرد .وی زمان وقوع این حادثه را  7:11صبح روز گذشته اعالم کرد و ادامه داد:
تست اعتیاد راننده سرویس مدرسه مثبت بوده است .به گفته وی ،بی احتیاطی و عبور از چراغ
قرمز و رعایت نکردن مقررات و نکات ایمنی قبل از شروع حرکت ،دلیل این حادثه دلخراش بود.

 3زخمی در واژگونی پراید درمحور قاین
تو را به کمپ معرفی کرد گفت :هیچ کس،
دیگر خسته شده بودم ،پول نداشتم و باید
کارگری ساقی ها را می کردم.در این بین
پدرم را همسایه ها جمع و جور می کردند و
من هم دنبال نشئگی بودم و در این شرایط
خودمرابهکمپمعرفیکردموحاال 16روز
پاکی و یک زندگی جدید را تجربه می کنم.
تا زمانی که کارت حقوق پدرم در دستم بود
به ترک کردن فکر نمی کردم اما وقتی برای

بود حتی از کارش اخراج شد و اعتیاد را ترک نکرد و چون
خسته شده بودم موضوع طالق را بعد از  15سال زندگی
مشترک به میان آوردم.

• •چه زمانی تصمیم به جدایی گرفتید؟

یک سال پیش .پیشنهاد طالق از طرف من بود .مدتی
به دلیل اختالف ها از هم جدا زندگی می کردیم تا شاید
وضعیت بهتر شود اما تمایلی به برگشت نداشتم و از همه
چیز گذشتم و طالق را انتخاب کردم.
همه چیز را از دست دادم از جمله مهریه ،حتی اموالی را
که به نامم بود به اسم همسرم زدم و فقط توانستم بچه ام
را پیش خودم نگه دارم ،در کل به خاطر بچه ام تصمیم به

هزینه های درمانی پدرم ،کارت بانکی او را
به عمویم تحویل دادم دیگر چیزی در بساط
نداشتم و گاهی اوقات دست به سرقت می
زدموبهجرمهمدستیدرسرقتها 18ماه
حبس هم درکارنامه زندگی ام دارم و هرگز
فکرنمیکردمشاگردممتازدانشگاه،روزی
به این کار مجبور شود .بعد از ترک اعتیاد
می خواهم به پدرم برسم چون او حقوق
بگیر است و می شود با کم و زیاد آن ساخت.

طالق توافقی گرفتم.
چندین بار مشاوره رفتم اما دیگر فایده ای نداشت چون
سنگ بنای زندگی با دروغ و پنهان کاری گذاشته شده
بود ،البته با همه کارهای امیر کنار آمدم اما اعتیادش را
نمی توانم تحمل کنم.
امیر ،عاشق من بود و چندین بار به خواستگاری من آمد
اما خانواده ام به دلیل اسم و رسم او و خانواده اش کوچک
ترین تحقیقی نکردند و در کمتر از یک هفته مراسم عقد
برگزار شد و بعد از یک ماه زندگی مشترک مان را شروع
کردیم که کاش در آن زمان برادر یا پدرم تحقیق می کردند
تا حاال در دادگاه نبودم .حاال هم تنهایی را به این زندگی
دروغین امیر ترجیح می دهم.

واژگونی سواری پراید در محور قاین سه نفر را روانه بیمارستان کرد .جانشین رئیس پلیس راه
استان گفت :روز گذشته پرایدی در محور قاین به گناباد واژگون شد که سه سرنشین آن زخمی
و به بیمارستان شهدای قاین منتقل شدند .سرهنگ «نیک مرد» با بیان این که دلیل این حادثه
در دست بررسی است افزود :محورهای مواصالتی استان به ویژه محور قاین – بیرجند ،قاین
– زیرکوه و قاین – گناباد در شرایط بارندگی قرار دارد بنابراین مردم از سفرهای غیر ضروری
خودداری و رانندگان با توجه به لغزنده بودن جاده ها از عجله و شتاب پرهیز کنند.

قانون و قضا

رای غیابی و واخواهی
ماده  - ۴۰۶در تمام جرایم ،به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارد ،هر گاه
متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده
باشد ،دادگاه پس از رسیدگی ،رای غیابی صادر می کند .در این صورت ،چنان چه رای
دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ،طی  20روز از تاریخ ابالغ واقعی ،قابل واخواهی
در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل
تجدید نظر یا فرجام است .مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ،دو ماه است.
تبصره  -۱هر گاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون
عذر موجه غایب شود ،دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد .در این صورت حکمی که صادر
میشود ،حضوری است.تبصره  -۲حکم غیابی که طی مهلت مقرر از آن واخواهی نشود ،پس
از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجرا گذاشته می شود .هر گاه حکم
دادگاه ابالغ واقعی نشده باشد ،محکوم علیه می تواند طی  20روز از تاریخ اطالع ،واخواهی
کند که در این صورت ،اجرای رای ،متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر
کننده حکم اعزام می شود .این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به گرفتن تامین یا تجدید نظر
در تامین قبلی اقدام می کند.

