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حوادث

آرزوی میکائیل بودن

 38سال از عمرش می گذرد و تجربیات
ذوالفقاری
تلخی دارد ،در این مدت ،روزهای بهاری
زندگی اش کم بود چرا که در اوج جوانی روزهایش پاییزی
شد ،خزانی که اعتیاد به او تحمیل کرد ،زندگی و آینده اش
را دود و خاکستر کرد .دندانی در دهانش نمانده ،چهره
اش زرد شده است و پاهایش قوت ایستادن نــدارد .پر از
آشوب است و نگرانی در چشمانش موج می زند ،می گوید:
نگران آینده فرزندش است اما اراده قوی برای پاک شدن و
سر و سامان دادن به زندگی اش ندارد .روزگاری نه چندان
دور ،نان آور مادر و خواهرهایش بود و آنان به توانایی اش
افتخار می کردند ،کاری نبود که نتواند انجام دهد اما در
یک غفلت مسیر زندگی اش تغییر کرد و در اندک زمانی
روزهــای خوشش از بین رفــت .یــادآوری اتفاق های تلخ
ناشی از اعتیاد و افتادن در مسیر بیراهه مثل پتکی بر
سرش فرود می آید .در ابتدای روزهای تاهل به جای کار و
زندگی در کنار خانواده ،سیخ و سنجاق همدمش شد و
بعدها به سراغ شیشه رفت و زندگی اش زخمی شد .اکنون
زباله گردی می کند تا بتواند خرج اعتیادش را تامین کند.
دربــاره اعتیاد و زندگی گذشته و کنونی اش می پرسم.
ندامت در چهره اش موج می زند ولی می داند که گذشته
بر نمی گردد .پر از آشوب به نظر می رسد اما سعی می کند
خود را آرام و خونسرد نشان دهــد .در همین حال می
گوید :هفت ساله بودم که پدرم فوت کرد ،برادر بزرگ ترم،
سعی داشت جای پدر را برایمان پر کند ،از او حرف شنوی
داشتیم و گاهی حتی بدون اجازه اش آب نمی خوردیم.
زندگی به خوبی پیش می رفت هر چند نداشتن پدر سخت
بود اما برادرم اجازه نمی داد آب در دلمان تکان بخورد .هر
چه می خواستیم برایمان مهیا می کرد ،با این وجود که
ازدواج کرده بود و دو فرزند داشت ،اجازه نمی داد یک
لحظه از درس ها غافل شویم .با این که برادر دیگرم15 ،
ساله بود و می توانست کار کند ،به او هم اجازه کار کردن
نمی داد و خودش بار همه را به دوش می کشید اما در پی
نامالیمات روزگــار ،بیماری سل گرفت و اجل به او امان
نداد و برادرم را که چون کوه پشتوانه زندگی مان بود از
دست دادیم.

کشف 310هزارنخ سیگارقاچاق

ترک درس و مدرسه

«میکائیل» ادامــه می دهــد :بعد از فوت جمشید ،برادر
دیگرم رفاقت با دوستان ناباب را آغاز کرد و گاهی شب
ها هم به خانه نمی آمد ،تا این که با خبر شدیم ،معتاد
شده است .مــادرم که سرپرستی چهار فرزند ،عروس و
نوه هایش را بر عهده داشت ،از صبح تا شب کار می کرد،
تا این که توانست ،نانوایی سنتی راه بیندازد و با سختی
روزگارمان سپری می شد .من هم که بزرگ تر شده بودم،
درس و مدرسه را رها کردم و نان هایی را که مادرم می
پخت می فروختم ،سال ها شرایط به همین طریق ادامه
پیدا کرد و توانستیم زمینی بخریم ،چند اتاق در آن بسازیم
و دیگر مستاجر نباشیم اما بعد از مدت ها مــادرم دیگر
توان کار کردن نداشت و مشکالت زندگی کمرش را خم
کرد .از او خواستم ،دیگر به کارش ادامــه ندهد و گفتم
که من بزرگ شده ام و می توانم از پس مخارج زندگی
برآیم .کارگری می کردم اما برای هزینه های زندگی مان
کافی نبود ،خواهرها و برادر زاده هایم مدرسه می رفتند و
دوست نداشتم کمبودی را احساس کنند ،تصمیم گرفتم
برای کار کردن ،رخت سفر ببندم .وی می افزاید :در یکی
از کارخانه های یزد مشغول به کار شدم ،حقوقش خوب
بود و می توانستم برای خانواده پول بفرستم و مخارج
شان را تامین کنم .مدت ها هیچ کمبودی را احساس نمی
کردند ،هر ماه یک بار به آن ها سر می زدم و روزگار خوبی
داشتیم تا این که مادرم تصمیم گرفت برایم آستین باال
بزند .او یکی از دخترهای خوب فامیل را در نظر گرفته بود
و من هم از این انتخاب ،رضایت داشتم ،به خواستگاری
رفتیم و خانواده افسانه هم موافق ازدواجــمــان بودند.
مراسم عروسی برگزار شد و ماه عسل به زیارت امام رضا
(ع) رفتیم .از آن جا که ازدواج کرده بودم باید برای ادامه
کار به زاهدان بر می گشتم .باز هم به کارگری رو آوردم،
روزها خیلی خسته می شدم ،هر کاری از دستم بر می آمد
انجام می دادم و خانواده به دلیل وجود من سربلند بودند
اما خستگی های طول روز و نسخه دوستم برای کاهش
دردهای بدنم سبب شد به اعتیاد روی آورم! اوایل تریاک
مصرف می کردم و خانواده متوجه این موضوع نبودند تا

روزها سعی می کنم با زباله گردی و فروش ظروف پالستیکی مخارج اعتیادم را تامین کنم

این که فرزندم به دنیا آمد و باید بیشتر کار می کردم و در
زمان بیکاری با دوستانم هم نشین می شدم .از آن جایی
که نمی خواستم خانواده متوجه اعتیادم شوند ،سعی
می کردم آن را ترک کنم اما برایم سخت بود تا این که به
پیشنهاد یکی از دوستانم به سراغ شیشه رفتم .او می گفت
که مصرف شیشه ،توانایی بیشتری به من می دهد ،لباس
هایم هم بوی مواد نمی گیرد و کسی متوجه این موضوع
نخواهد شد .من هم که مدت ها بود به سراغ اعتیاد رفته
بودم ،قبول کردم و معتاد شیشه شدم غافل از زخم هایش.

جراحت های شیشه

بغض بر گلویش فشار می آورد اما دقایقی بعد بغضش
می ترکد ،اشک از چشمانش جاری و قطره قطره آرام به
گونه هایش سرازیر می شود .به حرف هایش ادامه می
دهد ومی گوید :شب ها دیر به خانه می آمدم و دیگر نمی
توانستم مثل قبل کار کنم .همسرم ،متوجه اعتیادم شد و
برای این که مرا بترساند روزی با من همنشین شد ،من هم
برای جلب رضایتش مانع کارش نشدم و احساس کردم او

معتاد نخواهد شد اما همه تصورهایم اشتباه بود ،این بار
نوبت افسانه شده بود که سعی داشت از هر فرصتی برای
استفاده از شیشه بهره ببرد و در نهایت غرق در منجالب
اعتیاد شد .اطرافیانم متوجه این موضوع شده بودند اما
دیگر کار از کار گذشته بود و او قصد نداشت ترک کند ،من
هم شرایطی بهتر از همسرم نداشتم ولی اعتیاد او برایم
خیلی سخت تر بود تا این که تصمیم گرفتیم ،جدا شویم.
نه تنها من روزگار خوشی ندارم ،بلکه او هم دیگر افسانه
سابق نشد .بار زحمت بزرگ کردن فرزندمان بر دوش
مادرم افتاد اما مادرم مریض است و دیگر توان کار کردن
و نگهداری از نوه اش را ندارد .شایان ،کالس اول است
و بیشتر وقتش را در کوچه ها می گذراند .بارها توسط
مــادرم به کمپ معرفی شــدم ،ترک کــردم و همیشه می
خواستم برای شایان ،پدری کنم اما اراده ام قوی نبود و باز
به سراغ شیشه رفتم .روزها سعی می کنم با زباله گردی
و فروش ظروف پالستیکی مخارج اعتیادم را تامین کنم.
کاش بتوانم میکائیل سال ها قبل شوم ،کاش پدر و برادرم
زنده بودند و !...

همسرم متوجه
اعتیادم شد و
برای این که مرا
بترساند روزی
با من همنشین
شد ،من هم
برای جلب
رضایتش ،مانع
کارش نشدم
و احساس
کردم او معتاد
نخواهد شد اما
همه تصورهایم
اشتباه بود ،این
بار نوبت افسانه
شده بود که
سعی داشت
از هر فرصتی
برای استفاده
از شیشه بهره
ببرد و در نهایت
غرق در منجالب
اعتیاد شد

 310هــزار نــخ سیگار قــاچــاق در
گروه حوادث
سراوان کشف شد .معاون تعزیرات
حکومتی به خبرنگار ما گفت :ماموران انتظامی سراوان
با همکاری نیروهای سپاه ،موفق به کشف  310هزار
نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه وانت تویوتا شدند.
«عباسعلی عودی» افزود :متهم به همراه خودرو توقیف و
پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی
ارجــاع داده شد که شعبه ویــژه رسیدگی به تخلفات
قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی سراوان با توجه به
اقرار متهم و نحوه کشف کاال ،تخلف را وارد دانست و
متخلف را عــاوه بر ضبط سیگارهای مکشوفه ،به
پرداخت  490میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت
محکوم کرد .وی از صدور رای پرونده دیگری با موضوع
قاچاق سیگار خبرداد و اظهار کرد :ماموران انتظامی
مستقر در ایست و بازرسی نصرت آباد 147 ،باکس
سیگار مشکوک به قاچاق را از یک دستگاه اتوبوس
کشف کردند.وی اضافه کرد :بررسی پرونده این کشف
هم در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی زاهدان آغاز
شد که شعبه رسیدگی کننده بر اســاس اظهارات
متناقض متهم ،مستندات موجود و نتایج استعالم ها،
تخلف را وارد دانست و متخلف را عالوه بر ضبط کاالی
مکشوفه به پرداخت  62میلیون ریال محکوم کرد.

برق ،جان کارمند را گرفت
یک کارمند مخابرات در زابل به دلیل برق گرفتگی
جان باخت .سرپرست فرماندهی انتظامی زابل گفت:
دوشنبه گذشته ،گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی
 110مبنی بر برق گرفتگی فردی در این شهرستان
اعالم شد و تیم های امدادی و ماموران انتظامی در
محل حادثه حاضر و با جسد مــردی  34ساله روی
زمین مواجه شدند .سرهنگ «منصور قزاقی» افزود:
در ادامه تحقیقات پلیس ،شاهدان حادثه اعالم کردند
فرد حادثه دیده از کارکنان اداره مخابرات زابل بود که
در هنگام انجام وظیفه به دلیل برق گرفتگی از باالی
نردبان به پایین سقوط و در دم فوت کرد.

