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آژیر

 ۹فقره تصادف در جاده های استان
 9فقره تصادف طی  24ساعت گذشته در جاده
های استان رخ داد .جانشین پلیس راه استان گفت:
این حوادث یک فوتی و  ۱۵مجروح داشته است.
سرهنگ«توفیقی نیا » افزود :از این تعداد هشت
فقره تصادف جرحی بود که  ۱۵نفر مجروح شدند.

آماده باش  ۱۱۳نیروی آتش نشانی
 ۱۱۳نیروی آتش نشانی و شش ایستگاه ثابت به
دنبال هشدارهای هواشناسی در آماده باش کامل
قرار دارند .مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری بیرجند گفت :افراد نباید هیچ گاه
به تنهایی در یک ناحیه سیل زده ،به اطراف بروند و
اگر پیاده هستند ،از نقاطی که سطح آب از زانو باالتر
است عبور نکنند« .حسینی» با بیان این که در منطقه
سیل زده نباید رانندگی کرد ،افزود :اگر سیل،
اطراف خودروی شما را فرا گرفت ،آن را رها کنید و
به منطقه مرتفعی بروید .وی همچنین از انجام هزار و
 ۶۰۶عملیاتآتشنشانیدربیرجنددرسالگذشته
خبر داد و گفت :در این ماموریتها  ۸۲۳حادثه دیده
نجات یافتند .وی افزود :آتش نشانان بیرجند در سال
گذشته به هزار و ۶۰۶ماموریت اعزام شدند که از این
تعداد  ۱۸۶مورد خارج از محدوده شهری بود .او از
مهار  ۵۴۴حریق در سال گذشته در بیرجند خبر
داد و گفت :در این مدت  ۸۲۳نفر توسط نیروهای
امدادی این سازمان نجات یافته اند .وی با بیان این
که بر اثر این حوادث  ۱۷نفر جان خود را از دست
دادند ،اظهار کرد :این حوادث  ۱۳۸مصدوم بر جا
گذاشت.
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سیاه ،سفید ،خاکستری

اشتباه پشت اشتباه!

دستگیری  327محکوم فراری
رضایی  327 -نفر از محکومان متواری دستگیر و
برای اجرای حکم به مراجع قضایی سپرده شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان گفت :یکی از فعالیت های موثر برای افزایش
احساس امنیت در جامعه ،برخورد سریع و قاطع با
مرتکبان جرایم است به نحوی که مجرمان بالقوه و
حتی عموم شهروندان به این باور برسند که مجرم به
طور قطع دستگیر و مجازات خواهد شد« .وحدانی نیا»
افزود :به همین منظور برای پیشگیری از وقوع جرم،
طرح جمع آوری و دستگیری محکومان متواری در
استان به اجرا گذاشته شد .به گفته وی در همین زمینه
سال گذشته  210نفر و امسال  327نفر از محکومان
متواری دستگیر و برای اجرای حکم به مراجع قضایی
سپرده شدند البته این طرح با قدرت و در همه نقاط
استان تا رسیدن به نتایج مد نظر ادامه خواهد داشت.

حوادث

رضایی – چهره ای شکسته ،اما در میان
بچه های کمپ ،سر زبان بیشتری دارد.
عالقه مند است به جای همه صحبت کند،
بچه های کمپ او را رئیس صدا می زنند.
 30ساله است و در منطقه شمال شهر
بیرجندمتولدشدهاست«.سمیه»میگوید:
زندگی خوبی داشتیم و در منطقه محل
سکونتمان ،زبانزد بودیم اما زندگی فقط تا
زمانی به ما روی خوش نشان داد که پدرم
در قید حیات بود و بعد از آن تمام شد .پدرم
در محله ،صاحب نام و معتمد بود تا این
که به سرطان مبتال شد و پنج سال با مرگ
دست و پنجه نرم کرد و سرانجام از میان
ما رفت و زمانی که پیکر بی جان پدرم را از
منزل بیرون می بردند حس می کردم که
شیرازه زندگی ما از هم پاشید.او با گریه می
گوید :آن موقع خواهرم که عقد بود با جلسه
مختصری به خانه بخت رفت و در کمتر از
یک سال من که بچه آخر بودم تنها شدم.
خواهر و برادرانم پی زندگی شان بودند و
زندگی من سخت شده بود .از لحاظ مادی
مشکلی نداشتیم تا این که مادرم با مردی
که زن داشت ازدواج موقت کرد و بعد از
آن حضور این مرد در خانه برای من خیلی
سخت بود به طوری که بارها می خواستم
دست به خودکشی بزنم.

• •ساز ناسازگاری

با این ماجرا دیگر ساز ناسازگاری من و
مادرم کوک شده بود و او هم مرا به حال
خود رها کرد .مانده بودم چکار کنم تا این
که در یک پوشاک فروشی به عنوان شاگرد
مشغول به کار شدم و مادرم دنبال کارهای
خودش بود و من تنها مانده بودم ،زندگی
می گذشت تا این یکی از مشتریان مرا
برای برادرش خواستگاری کرد اما از ترس
این که از وضعیت بی سامان زندگی ام سر
در بیاورد جواب منفی دادم ولی دست
بردار نبود و حتی بعضی روزها موقعی که
صاحب مغازه نبود همراه با برادرش به
مغازه می آمد و بعد از دو ،سه ماه رفت و آمد،
خام حرف های این خواهر و برادر شدم و
ارتباط من و صادق دو نفره شد.سمیه با
سکوتی کوتاه ادامه می دهد :البته وضعیت

اگر حرف یکدیگر را می فهمیدیم ...

خانواده صادق از ما خراب تر بود .پدرش
در زندان به سر می برد و مادرش معتاد
بود و  ...موضوع را بعد از هفت ماه به مادرم
گفتم و مثل کسی که مانع او بودم بالفاصله
قبول کرد و خانواده صادق؛ مادر و برادرش
گویی در شب خواستگاری خواب بودند و
همه صحبت ها را خواهرش گفت .مادرم
آن شب کوچک ترین مخالفتی نکرد حتی
نگفت باید من و دخترم فکر کنیم بنابراین
هنوز حرف های خواهر صادق تمام نشده
بود که مادرم گفت من موافق هستم که این
دو جوان سر و سامان بگیرند.

• •دامی که برایم پهن شد

هنوز گیج حرف های آن شب مادرم بودم که
بساط سفره عقد پهن شد و من و صادق عقد
کردیم .به هر در می زد که زندگی خوبی
برای من مهیا کند اما مگر خانواده اش می
گذاشتند! او هر چه درآمد داشت خرج
معتادها در خانه پدرش می کرد و وقتی
اعتراض کردم ،از روی سادگی موضوع
مخالفت مرا به خانواده اش گفت که با طرح
این موضوع آن ها برای من دام پهن کردند.
تا آن زمان خیلی رفت و آمد کمی به خانه
صادق داشتم اما مادرش از در دوستی
وارد شد و مدام گفت با درآمد کمی که
صادق دارد زندگی مشترک شما پیشرفت
نمیکند بنابراین باید به تهران برود و با
جیب پر برگردد.سمیه سری تکان می دهد
و میگوید :حرف های مادر شوهرم را قبول
کردم و من هم به صادق فشار آوردم تا مدتی به
تهران برود و او هم قبول کرد اما لحظه ای که
سوار اتوبوس شد گفت :به خانواده ام اعتماد
نکن .هر بار صادق سه ماه دور از من می بود
اما وقتی بر می گشت به محض رسیدن از من
درباره خانواده اش سوال می کرد و مدام می
گفت موقعی که من نیستم هرگز به خانه ما
رفت و آمد نکن اما این همه تاکید فایده ای
نداشت و مدتی بعد خواهرانش با حیله مرا
پای بساط مواد مخدر کشاندند و زندگی ام
برای بار دوم سیاه شد .در این بین صادق
هم معتاد شده بود و دیگر مثل روزهای اول
خرجی نمی داد .روزگارم تیره بود ،معتاد
زاری شده بودم و پیش هر کسی برای خرج

مواد دست دراز می کردم .موقعی که صادق
آمد او از من بدتر بود و همه در همان دخمه
مواد تهیه می کردیم و می کشیدیم .فکر و
وجودم شده بود تهیه مواد! زندگی خودم را
از دست داده بودم حتی موقع بی پولی ،پیله
مادرم می شدم او ارثیه مرا داد و من همه را
دود کردم.همه نوع مواد مخدر را مصرف
کرده ام حتی تزریق هم داشته ام .برای تهیه
مواد هر کاری که به ذهن برسد انجام دادم.
سرانجام شوهرم را هنگام تهیه مواد مخدر در
یکی از پاتوق ها دستگیر و مواد مخدر صنعتی
زیادی از او کشف کردند که به حبس طوالنی
محکوم شد و باز هم تنها شدم .یک روز که
برای تهیه مواد مخدر به یکی از پاتوق ها رفتم
یکیازکسانیرادیدمکهبهخانهمادرشوهرم
رفت و آمد داشت .وقتی موضوع را برایش
گفتم او به همراه دو خانم دیگر مرا برای ترک
دادن به کمپ آوردند ،هر چند روزهای اول
خیلی سخت بود اما حاال  63روز است که
پاک شده ام.

• •از بیرون می ترسم

سمیه که نگرانی در چشمانش موج میزند

با صدای آرام می افزاید :از بیرون می ترسم
شاید دوباره لغزش کنم ،اگر بتوانم برای
همیشه از این شهر بروم بهتر است .یکی از
برادرهایم گفته است اگر ترک کنم در خانه
اش جا و مکانی به من خواهد داد .درباره
صادق از او سوال می کنم می گوید :وقتی
مشخص شد باید سال ها در زندان بماند
درخواست طالق دادم و از او جدا شدم.
اودرباره اعتیاد ،اظهار می کند :اعتیاد
هر نوع آن سیاه است ،البته جرقه سیاهی
زندگی ام را مادرم زد و خانواده شوهرم
آن را شعله ور کردند تا این که به روز سیاه
نشستم.می پرسم چرا این جا به تو رئیس
می گویند؟ پاسخ می دهد :چون در همه
کارهای کمپ به بقیه کمک می کنم و اگر
کسی به کمپ می آید من از طرف بچه ها
صحبت می کنم .سمیه درباره آینده اش
هم این طور می گوید که دوست دارد از
این شهر برای همیشه برود چون خیابان
هایش برای او روزهای تلخ و سیاهی را
تداعی می کند .می خواهد برود تا برای
خودش شغلی دست و پا کند و دستش در
جیب خودش باشد.

زن میان سال ،آهی كشید و در حالی كه اشك از چشمانش جاری
بود گفت :پسرم با ندانم كاری سرنوشت خودش را تباه كرد و حاال
هم سر از کالنتری درآورده است .تازه از سربازی برگشته بود كه
خاطرخواه دختری شد و اصرار داشت برایش به خواستگاری بروم.
موضوع را جدی نگرفتم و به او گفتم تا سر كار نروی برایت آستین باال
نمی زنیم اما او درگیر احساس و هیجان شده بود .یك سال هم سر
كار رفت و در این مدت پول خوبی جمع كرد و هر روز یادآوری میكرد
كه باید به قولم عمل كنم.با شوهرم صحبت كردم و به خواسته پسرم
احترام گذاشتیم .به خواستگاری رفتیم؛ پدر سپیده ،آدم با سوادی
بود و خیلی منطقی صحبت کرد البته آب پاكی را روی دست ما
ریخت كه موافق ازدواج دخترش با پسر ما نیست .البته درست
میگفت چون هیچ شباهتی بین این خانواده هایمان وجود نداشت.
من و شوهرم نیز كه ته دلمان به این موضوع راضی نبود امیدوار
بودیم که شاید پسرم متوجه شود خیر و صالحش در چیست.چند
ماه گذشت و دختر مورد عالقه اش دیگر جوابش را نمی داد و گویا
گفته بود روی حرف پدرش نمی تواند چیزی بگوید .پسرم هم آتشی
شده بود و می گفت اگر بمیرد هم دیگر اسم این دختر را به زبان
نمیآورد اما روزی كه با خبر شد سپیده ازدواج كرده و برای زندگیبه
شهر دیگری رفته است به سیم آخر زد .او كم طاقتی می كرد و ادای
عاشق های شكست خورده را در می آورد؛ گوشه گیر و تندخو شده
بود و این رفتارش من و پدرش را نگران می كرد ،اگر چه همسرم
میگفت گذشت زمان حالش را بهتر می كند و نباید زیاد توجه نشان
دهیم.من و همسرم اشتباه بزرگی كردیم و نه تنها فرصتی برای
پیدا كردن خودش به او ندادیم بلكه سر هر حرف و بهانه ای ،موضوع
شكست عشقی اش را مثل پتكی به سرش می كوبیدیم و سرزنشش
میكردیم .با این وضعیت ،پسرم از خانواده فاصله گرفت و به دوستی
نا اهل پناه برد كه او را به دام مواد مخدر انداخت .اعتیاد حالش را بد
كرد و هر روز كه می گذشت نگرانی من و پدرش از این بابت با فشار
شدید روحی به دغدغه بیشتری تبدیل می شد.دست به كار شدیم
و او را تحت درمان قرار دادیم و توانست خودش را پاك كند و بعد هم
برایش به خواستگاری دختر یكی از اقوام رفتیم .خانواده دختر با
توجه به شناخت و اعتمادی كه به ما داشتند بدون تحقیقات جواب
مثبت دادند پسرم ازدواج كرد و دو سال گذشت ...
زن میان سال آهی كشید و افزود :پسرم اخالق نداشت و با همسرش
خیلی بدرفتاری می كرد ،از طرفی با وجود نصیحت ها و تذكرهای
دلسوزانه ما ،از دوست نابابش دست برنداشت و دوباره به دام اعتیاد
افتاد .همسرش نمی توانست با این رفتارهای پرخاشگرانه و اعتیاد
او كنار بیاید و برای همین اختالفات شان باال گرفت .پسرم كه مغرور
و خودخواه بود از ماجرای شكست عشقی اش با یك وجب روغن و پیاز
داغ ،حرف هایی برای همسرش می زد كه عروسم را مصمم به طالق
كرد .آن ها از هم جدا شدند و پسرم كه راهش را گم كرده بود دست از
پا درازتر به خانه ما برگشت و دیگر سر كار هم نرفت .اوضاعش روز به
روز بدتر می شد و به وضعیتی افتاد كه ماموران او را هنگام تهیه مواد
مخدر دستگیر کردند.مادر دل نگران ،قطره های اشك را از صورتش
پاك كرد و با صدایی بغض آلود افزود :همه این بدبختی از یك دوستی
خیابانی و احساسات آتشین شروع شد اما شعله ای كه اصل و اساس
نداشته باشد یعنی از كنده و زغال ،جان نگیرد پا برجا نمی ماند و
زود خاموش می شود .اگر رابطه ما دوستانه تر بود و پسرم به خانواده
اعتماد می كرد و حرف همدیگر را می فهمیدیم شاید چنین نمی شد.

