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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ماجرایی که از پشت نیمکت مدرسه شروع و همزمان با کرونا به کمپ کشیده شد

صدیقی

شکارچی در دام شکار

در دوران کودکی قطار زندگی خانواده اش با اعتیاد پدر و طالق
مادرش در سراشیبی تندی قرار گرفت و بعد از آن دختر تنها هر
بار به جای احتیاط و ترمز زدن در دست اندازها بر پدال بی قانونی
فشرد .هر بار خواست نقش شکارچی را بــازی کند خود طعمه
شد و زخمی بر بدنش نشاند .روزی با دست فرمان دوستش از
مسیر مدرسه خارج شد و به جاده خاکی زد و گرفتار انواع دردها
همچون تحقیر ،آزار و اذیت و اعتیاد شد .حاال بعد از  ۹سال با
سبقت های ویرانگرش به جاده اصلی قانون برگشته تا نمره منفی
های زندگی اش را یکی یکی پاک کند.
چطور شد سر از کمپ درآوردی؟
دو ماه است که به خاطر اعتیاد به مواد صنعتی در این مرکز هستم.
پدرم زمانی که سن و سالی نداشتم سر رفیق بازی اش معتاد شد و
به خاطر افراط در مصرف مواد به تزریق روی آورد .مادرم بعد از این
اتفاق از پدرم جدا شد.
دبیرستانی بودم و بعد از مدرسه در خانه دوستانم دورهمی برگزار
می کردیم16 .سال داشتم که یک روز دوستم از من خواست به
اتفاق او و دو همکالسی دیگرمان به تفریح برویم و من هم قبول
کردم .دوستم به من سیگار تعارف کرد و بعد از چند پک زدن حالم
بد شد اما برای این که پیش همکالسی هایم کم نیاورم تا آخر ادامه
دادم .این ماجرا ادامه داشت تا این که دوستم به
جای سیگار ،تریاک به من پیشنهاد داد.
بــار اول بعد از مصرف حالم خــوب و
همین وسوسه و لذت کاذب باعث
شد به این کار ادامه دهم .معنی
اعتیاد را اص ـ ً
ا درک

نمیکردم تا این که یک شب در دورهمی دوستانم شرکت نکردم
و نصفه شب درد دست و پاهایم شروع شد و حالت عصبی به من
دست داد ،خبر نداشتم که چه بالیی سرم آمده است .صبح وقتی
به خانه دوستم رفتم به جای مواد ،الکل استفاده کردم و بابت آن
حالم خیلی بد شد و موقع برگشت به خانه از شدت گیجی مقداری
قرص خــوردم و دیگر چیزی نفهمیدم .زمانی که به هوش آمدم
دیدم روی تخت بیمارستان هستم و آن موقع بود که تازه متوجه
اعتیادم شدم.
مادرت از اعتیادت خبر نداشت؟
مــادرم از صبح تا شب سر کار می رفت و از طرفی نقش بازی و
زمان رو به رو شدن با مادرم با عطرهای خوشبو بوی مواد را پنهان
می کردم .مادرم اوایل فکر می کرد فقط سیگار یا گاهی اوقات
نوشیدنی غیرمجاز مصرف می کنم و به خاطر همین تالش کرد
ازدواج کنم تا شاید سر به راه شوم .بعد از این اتفاق چون حامی و
پدری باالی سرم نداشتم با یکی از خواستگارهایم بدون تشریفات
خاصی ازدواج و بعد از آن هم ترک تحصیل کردم.
همسرت متوجه اعتیادت نشد؟
بعد از این که دوران نامزدی مان شروع شد مصرف موادم را کم
کردم و به جای آن قرص مصرف می کردم .این ماجرا مدتی ادامه
پیدا کرد تا این که روزی نامزدم به خاطر این که خانواده اش سابقه
اعتیاد داشتند از رفتارهای غیرطبیعی من متوجه اعتیادم شد
اما به رویم نیاورد و بعد از آن سرماخوردگی را بهانه کرد و از من
خواست با هم مواد مصرف کنیم .بعد از این ماجرا رفته رفته با
نامزدم به صورت تفننی مواد مصرف می کردیم.
چرا از نامزدت جدا شدی؟
یک سال از نامزدی مان نگذشته بود که سر لجبازی از
نامزدم جدا شدم .چون اعتیاد داشتم ازدواج و همسرم
را مانع بزرگی برای مصرف مواد به صورت آزادانه می
پنداشتم برای همین بهانه گیری و بی اعصابی هایم
شروع شد تا این که خانواده همسرم هم از دستم خسته
و راضــی بــه جــدایــی مــان شــدنــد .مـــادرم اصــ ً
ا تــوان
ایستادگی در مقابلم را نداشت چون به خاطر مواد
پرخاشگر و خشن شده بودم .بعد از جدا شدن از
نامزدم با یک پسر غریبه هنگام مصرف مواد آشنا
شدم و با هم دوست شدیم .دوستی بین من و پسر
غریبه چند سال طول کشید و ابتدا قرار بود با هم
ازدواج کنیم اما با مخالفت تند خانواده پسر برای
ازدواج مان رو به رو شدیم و پسر عاشق نما بدون
کوچک ترین ناراحتی در کمال تعجب من را
کنار گذاشت و با یک دختر دیگر ازدواج کرد و
بعد از آن هم آواره خیابان شدم.
بعد از این ماجرا چه کار کردی؟
به ناچار مدتی نزد خواهرم به تهران رفتم تا

خودم را پیدا کنم .در همین گیر و دار مادرم با یک نفر دیگر ازدواج
کرد .بعد از این اتفاق یک روز که به همراه خواهرم برای خرید وارد
یک مغازه شدیم او برای سر کیسه کردن فروشنده خیلی زود سر
صحبت را با او باز و از سیر تا پیاز زندگی ام را پیش او فاش کرد.
دوباره در جاده یک طرفه عشق افتادم و پسر غریبه به بهانه ازدواج
مدتی از من سوء استفاده کرد .بعد از مدتی دوستی با پسر غریبه
متوجه شدم که او مواد صنعتی مصرف می کند و به بهانه نشئه
سریع از من خواست به جای تریاک شیشه مصرف کنم.
از سر کنجکاوی او را همراهی کــردم و لذت کــاذب و همچنین
گیرایی سریع آن باعث شد تغییر مصرف بدهم و روزگارم سیاه تر
از قبل شد .به خاطر مصرف و هزینه باالی شیشه مجبور شدم همه
پس اندازی را که البته از راه نامشروع به دست آورده بودم خرج
مواد کنم .با ادامه این روند بهانه گیر شدم و بار دیگر بعد از گذشت
مدتی از خانه پسر غریبه بیرون زدم و دوبــاره مهمان کوچه پس
کوچه ها شدم .بعد از گذشت مدتی از آوارگی ام در خیابان ها با
یک قاچاقچی مواد آشنا شدم که از همسرش جدا شده بود .اوایل
نمی دانستم که کار اصلی اش چیست و بعد از چند روز زندگی کنار
او متوجه شدم تولید کننده مواد صنعتی است .چون مواد به وفور
در محل پیدا می شد در مصرف مواد خساست به خرج نمی دادم.
صاحبخانه برای این که بتواند من را اسیر خودش کند مدام به من
شیشه می داد تا دایم در توهم باشم .زمانی که توهم می زدم فکر
می کردم همه دنبال من هستند و برای همین به جای دوری از مرد
بزهکار بیشتر به او نزدیک می شدم و فکر می کردم او حامی من
است .مرد قاچاقچی مدتی با ترساندن من و نقشه های شیطانی
اش از من به عنوان طعمه استفاده کرد و برایش مواد جا به جا می
کردم تا این که روزی در حین جا به جایی مواد صنعتی دستگیر
شدم.
بعد از آزاد شدن از زندان چه کار کردی؟
بعد از آزاد شدن از زندان به شهرستان و زادگاهم برگشتم .مدتی
پاک بودم تا این که دوباره یک روز بعد از مدت ها داخل خیابان
پسر همسایه دوران نوجوانی ام را دیدم و یاد و خاطره دوران عشق و
عاشقی افتادم و از شدت ناراحتی دوباره به مسیر بی انتهای اعتیاد
برگشتم .بعد از این اتفاق مادرم تازه وارد ماجرا شد و خیلی تالش
کرد دستم را بگیرد و اعتیاد را ترک کنم اما چون دلم نمی خواست
فایده ای نداشت .این ماجرا مدتی ادامه پیدا کرد تا این که خودم از
در به دری و گرفتاری در دام مردان هوس ران خسته شدم و تصمیم
گرفتم یک بار برای همیشه اعتیادم را کنار بگذارم و بعد از آن با
اشتیاق پا در کمپ گذاشتم .روزهای ابتدایی خیلی به من سخت
گذشت اما با اراده قوی و یــادآوری روزهــای تلخ گذشته دردها
را تحمل کردم و االن چند ماه است که پاک شده ام و احساس
سرزندگی می کنم .تصمیم گرفته ام بعد از خالص شدن کامل از
شر اعتیاد یک کار هنری را در پیش بگیرم و دور مواد را خط بکشم
و یک زندگی آرام و به دور از دود را شروع کنم.

ضربات چاقو جان جوان  30ساله را گرفت
دادستان :متهم به قتل اعتراف کرده است

جوان  30ساله اهل یکی از روستاهای شیروان بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید.دادستان عمومی و
انقالب شیروان در تشریح این خبر گفت :بر اساس گزارش مرجع انتظامی در  22اسفند امسال فردی
 28ساله ،با ضربات چاقو ،جوان  30ساله ای را در یکی از روستاهای شیروان به قتل رساند«.هدایتی
نیا» با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیروان
در این باره تصریح کرد :هرچند وقوع قتل عمد از سوی متهم ،مشخص و محرز شده و متهم نیز به
قتل اعتراف کرده است اما انگیزه قاتل از ارتکاب جنایت همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.وی
خاطرنشان کرد :متهم متعاقب بازجویی های اولیه و پس از صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان
شد.وی همچنین با اشاره به وصول نشدن نظریه پزشکی قانونی افزود :ماهیت و ابعاد مختلف این
رویداد در حال بررسی است و اطالعات دقیق تر پس از تکمیل تحقیقات اعالم خواهد شد.

ختمشیطنتکروناییباسیلیتماشاچیان
صدیقی -مرد جوان وقتی با تحریک دوستان ناخلف اش در نقش یک فرد مبتال به ویروس کرونا ظاهر
شد تا با ترساندن اهالی روستا کمی به خیال شان تفریح کنند خبر نداشت که برایش گران تمام خواهد
شد .بنا بر اظهارات یکی از اهالی روستا ،فرد کتک خورده که سابقه زیادی در سر کار گذاشتن اهالی
داشت عصر یک روز زمستانی با تحریک چند تن از دوستان ناخلف اش برای این که با خندیدن به مردم
تفریح کنند در نقش یک فرد مبتال به ویروس کرونا ظاهر می شود .فرد مذکور با حالتی بیمارگونه در
جمع اهالی روستا که مشغول صحبت در مورد ویروس کرونا بودند ،حاضر می شود .بعد از گذشت چند
لحظه فرد آزارگر با چراغ سبز دوستانش شروع به عطسه و سرفه شدید مقابل صورت مردم می کند.
اهالی با دیدن این صحنه به شدت هراسان می شوند و هر کدام به سویی فرار می کنند و بیمار قالبی نه
تنها به این حرکتش خاتمه نمی دهد بلکه برعکس با گفتن جمله «نفس ام باال نمی آید» به دنبال تعدادی
از اهالی می دود و بر رعب و وحشت آن ها می افزاید.
بعد از گذشت لحظاتی نفس گیر فرد آزارگر ناگهان از تعقیب مردم دست می کشد و شروع به خندیدن
می کند .اهالی که بابت این شوخی زشت و رعب آور فرد آزارگر به شدت عصبانی شده بودند او را به
شدت کتک می زنند تا جایی که او بی هوش نقش بر زمین می شود .فرد آزارگر وقتی به هوش می آید و
عرصه را بر خود تنگ می بیند با ابراز ندامت و کمک تعدادی از اهالی از دست ضاربان عصبانی خالص
می شود و پا به فرار می گذارد .فرد آزارگر با ابراز ندامت می گوید :اص ً
ال فکر نمی کردم با شوخی بی
جایم تا این اندازه کتک بخورم و خیال می کردم با کمی خندیدن ماجرا تمام می شود .این ماجرا برایم
درس عبرتی شد تا دیگر با طناب پوسیده دوستانم این گونه با نقش بازی کردن و ترساندن مردم آن هم
با ویروس نحسی که همه از آن وحشت دارند ،در دردسر بزرگی نیفتم.

لعنت بر کرونا

نزاع در یک جایگاه
صدیقی -در پی امتناع اپراتور یکی از جایگاه های پمپ بنزین برای سوخت گیری خودروی یک پیرمرد کار به جای
باریک کشیده شد .به گزارش خبرنگار ما ،زمانی که راننده به قصد سوخت گیری وارد یکی از جایگاه های پمپ
بنزین شد و بنا بر دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا از اپراتور با لحن تحکم آمیزی درخواست
سوخت گیری خودرویش را کرد با امتناع جایگاه دار رو به رو شد .مامور جایگاه پمپ بنزین در این باره گفت :زمانی
که پیرمرد موسپید کرده وارد جایگاه شد بدون پیاده شدن از خودرو با لحن تحکم و تحقیرآمیزی از من درخواست
سوخت گیری خودرویش را کرد من بابت نوع حرف زدنش به وی معترض شدم .راننده باز به جای عذرخواهی با
لحن تندتری از من خواست باک خودروی وی را پر کنم اما من بابت گستاخی اش درخواستش را رد کردم که در
نهایت با اصرار راننده و امتناع من کار به درگیری کشیده شد و برای لحظاتی خدمت رسانی به سایرخودروها مختل
شد .وی افزود :درست است که بابت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت مباحث بهداشتی باید سوخت گیری
از طرف اپراتور جایگاه انجام شود اما این موضوع نباید از سوی راننده ها با لحن تحکم آمیز و خارج از ادب بیان شود.

