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ازمیانخبرها

دستگیری دزدی که چشمانش
انبار ۷تنی پسته راگرفت !

تالشبرایارتباطباصدها روستایمحاصرهشدهدرسیــل
سردارسالمی :تمامامکاناتسپاهبهمناطقسیلزدهمیآید

توکلی -ماجرای این دستبرد هنگامی روی داد
که سارقی طبق نقشه ای ازقبل طراحی شده
ودرحالی که از مدت ها پیش چشمانش این انبار
پسته را گرفته بود ،دست به سرقت هفت تن پسته
دسترنج یک ساله روستاییان زد .به گزارش
خبرنگارما ،درپی اعالم سرقت ازیک انبار بزرگ
پسته دریکی ازروستاهای شهرستان رفسنجان،
بررسی موضوع ودستگیری ســارق یا سارقان
دردستورکار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس
آگاهی قرار گرفت.
ماموران پلیس آگاهی با بررسی دقیق صحنه
سرقت وتحقیقات بعدی ،سرنخ هایی را درباره
عامل احتمالی انجام این سرقت به دست آوردند.
براساس این گــزارش،آنــان درادامــه تحقیقات
خود،هویت متهم را شناسایی وایــن ســارق را
درعملیاتی دستگیر وبه مقر انتظامی منتقل
کردند.سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان
رفسنجانبااشارهبهکشفهفتتنپستهسرقتی
از مخفیگاه این سارق گفت:این دزد به همدستی
دو نفردیگراعتراف واقرارکرد ،چشمانش این
انبارپسته را گرفته بود! سرهنگ"محمدمهدی
کریمی" ،ارزش این محموله پسته سرقتی را چهار
میلیارد ریال ذکر کردو علت بیشترسرقت ها رابی
توجهی مالکان به تجهیزات ایمنی بیان کرد.

با گذشت پنج روز از سیل ویرانگر در سیستان
و بلوچستان و در حالی که برآورد های اولیه
حاکی از وارد آمدن خسارت های زیادی به
مردم و زیر ساخت های منطقه است ،روند
کمک رسانی هم شــدت گرفته است.سیل
بیشترین خسار تها را در مناطقی همچون
دلگان به جا گذاشته؛  3000نفر از سیالب
نجات یافته و  2500خانه آسیب جدی دیده
است.همچنین در پی وقوع این سیل۶۱۳ ،
میلیاردتومان آسیب بــه بخش کــشــاورزی
وارد شــده و ۳۳۲میلیارد تومان خسارت
به بخش زیرساخت های شهری وارد شده
است .با این شرایط بحرانی ،مردم مناطق
سیل زده نیاز مبرم به امــداد رسانی و توزیع
اقالم امدادی دارند چرا که از  ۳۲۷روستای
تحت پوشش شبکه بهداشت چابهار۱۲۰ ،
روستا در محاصره آب و نیازمند مواد غذایی و
بهداشتی هستند .خبرنگار ایرنا در سیستان
و بلوچستان گزارش داده است که نبود جاده
دسترسی مناسب ،کار امدادرسانی و رساندن
کمک های مردمی به بیش از  ۱۲۰هزار سیل
زده در حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰روستای چابهار
در محدوده دشتیاری ،بخش های مرکزی
و پالن و قسمتی از بخش تلنگ قصرقند را
مختل کرده است و صدها کامیون و خودروی
سبک در انتظار بازگشایی راه برای رساندن
کمک به سیلزدگان نیازمند هستند .فقط
یــک چشمه از خــســارت سیل به
بخش کشاورزی همین بس که به
گفته عبدالوهاب شهلی بر فعال
اجتماعی در این استان  ،متاسفانه
هم اینک چهار هزار هکتار باغ موز
و نیز  ۱۰هزار هکتار کشت خارج از
فصل ( مثل کشت هندوانه و طالبی)
بر اثر سیل از بین رفته است.

رسانههای داخلی چین از فرونشست زمین و
ایجاد حفره عمیقی در یکی از خیابانهای استان
«چینگهای» و کشته شدن دستکم شش تن
در این حادثه خبر دادند .به گزارش ایسنا ،بنابر
اعالم رسانههای محلی چین در این حادثه یک
دستگاه اتوبوس و تعدادی عابر پیاده داخل
حفره عمیق ایجاد شده سقوط کردند که به کشته
شدن دستکم شش تن و مفقودی  ۱۰نفر دیگر
منجر شد .به گفته مقامات محلی با گسترش پیدا
کردن سطح این حفره چندین نفر از جمله یک
کودک ناپدید شدهاند .همچنین  ۱۶نفر به دلیل
مصدومیت به بیمارستان منتقل شدند.

 ۸۰درصـــد ارتــبــاطــات راههـــای
روستایی و عشایری قطع شده
است
گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به بخش سیل
زده عورکی از توابع چابهار نشان میدهد که
با وجود جان گرفتن امدادرسانیها ،چهار روز
پس از وقوع سیل ،هنوز جادههای دسترسی
به این بخش بسته است ،شبکه برق و آب قطع
است و برای انتقال تجهیزات امدادرسانی از
قایق استفاده میشود.اهالی این بخش سیل
زده گالیه مندند چرا که معتقدند اگر  12سال
پیش پس از وقوع توفان "گنو" و خرابیهایی
کــه بــه بــار آورد ،سیل بند بــرای ایــن روستا
ساخته میشد حاال سیل دار و ندارشان را با
خودش نمیبرد .به گفته خبرنگار ایسنا ،آب
از خانههای برخی روستاهای سیل زده تخلیه
شده و سیل زدگــان با آب گل آلــود سیالب،
لباسها و وسایل باقی مانده زندگی شان را
شسته و در قسمتهای خشک خانهها مستقر
شدهاند.این روستاییان از همان آب مینوشند
و از آن جا که تعداد بچههای هر خانوار زیاد
اســت احتمال بــروز بیماری در میان سیل
زدگان در روزهای آینده بیشتر میشود .در
همین حال علی کــرد ،نماینده مــردم خاش
با بیان این که  ۸۰درصد ارتباطات را ههای
روستایی و عشایری این استان به دلیل سیل
قطع شــده اســت ،افــزود :مــردم سیلزده به
مــواد غذایی و پوشاک احتیاج دارنــد .عمق
خسارت زیاد است و الزم است دولت برنامه
خاصی برای رفع خسارت در استان سیستان و
بلوچستان داشته باشد.نماینده خاش با بیان
این که مردم با کمبود مواد غذایی و پوشاک

زمین در چین یک اتوبوس
مسافربری را بلعید

جان باختن  43نفر بر اثر سرما در
پاکستان و افغانستان
با فــرا رسیدن موجی از سرما و بارندگیهای
سنگین و توفان در افغانستان و پاکستان که
تاکنون دسـتکــم  ۴۳کشته بــه جــا گذاشته،
مقامات در تالش برای پاک سازی و بازگشایی
جادهها و تخلیه مردم به مناطق امنتر هستند.
بــه گـــزارش ایــســنــا ،بیشترین خــســارتهــا در
پاکستان که تاکنون  ۲۵قربانی داشته ،به استان
بلوچستان واقع در جنوب غربی این کشور وارد
شده است .به گفته سرپرست مدیریت بالیای
بلوچستان پاکستان تنها در  ۲۴ساعت
استان
ِ
گذشته  ۱۴نفر جان باختهاند که عمدتا به دلیل
سقوط سقف خانهها در بارشهای سنگین برف
بوده است .بارش برف شدید باعث بسته شدن
بسیاری از جادهها شده و میزان بارش در برخی
از نقاط استان به  ۱۵سانتیمتر رسیده است.
طبق اعالم مقامات خدمات اضطراری دولتی،
ف برخی خانهها در بارندگیهای
بر اثر ریزش سق 
شدید استان شرقی "پنجاب" تاکنون  ۱۱نفر
کشته شدهاند .همچنین در افغانستان تاکنون
 ۱۸نفر از جمله زنان و کودکان به علت شرایط
وخیم آب و هوایی کشته شــد هانــد .هشت نفر
از قربانیان در والیــت جنوبی "قندهار" ،هفت
نفر از جمله پنج نفر از اعضای یک خانواده در
والیت غربی "هرات" و سه نفر در والیت جنوبی
ِ
لمند" بود هاند .به گفته مقامات این کشور
"ه َ
بیشتر جادههای افغانستان به دلیل بارش شدید
برف و ترس از سقوط بهمن بسته شدهاند.

بنا بر گــزارش آسوشیتدپرس ،ساکنان کابل،
پایتخت افغانستان کــه دم ــای هــوا در آن به
منفی  ۱۵درجه سانتیگراد رسیده ،به دلیل
بارندگیهای شدید قــادر به رانندگی نبوده
و بــرای جابه جایی در شهر با مشکالت زیادی
مواجه شد هاند.

دست و پنجه نرم میکنند ،اظهار کرد :باید
دستگاههایی همچون بیل مکانیکی و بولدوزر
و لودر به منطقه اعزام شود چون عمق خسارت
زیاد است.امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز
تاکید کرد :کمک به سیلزدگان بر هر مشغله
دیگر ترجیح دارد.
برپایی چند اردوگاه و ارسال کمک های
غذایی و امدادی
در همین حال حامد سجادی  ،معاون عملیات
سازمان امــداد ونجات جمعیت هال لاحمر
از برپایی سه اردوگــاه اسکان اضطراری در
کنارک ،فنوج و قصرقند خبر داده اســت و
این که یک هزار و  ۱۴۴نفر از سیلزدگان
سیستان و بلوچستان در ایــن اردوگــا ههــا
اسکان یافتند .مدیرکل دفتر مدیریت بحران
استانداری سیستان و بلوچستان گفت۳۰ :
محور در جنوب سیستان و بلوچستان که
به دلیل طغیان رودخانه ها و سیالب بسته
شده بود ،بازگشایی شد .ارجمندی افزود:
همچنین در پی سیالب اخیر ،بــرق ۷۸۳
روستا در جنوب سیستان و بلوچستان قطع
شــده بــود که با تــاش دستگا ههای مرتبط
اکنون شبکه برق  ۴۷۳روستا وصل شده است
و همچنین شبکه آب  ۲۴۵روستا نیز از مدار
خارج شده بود که اکنون آب  ۵۳روستا

 ۶۵گروه جهادی در قالب  ۳۵۰۰نفر
اسماعیل نجار ،رئیس سازمان مدیریت بحران
کشور ،اهم اقدامات انجام گرفته در مناطق
سیل زده استان سیستان و بلوچستان را نیز
تشریح کرده و گفته است :به منظور کاهش
میزان آسیب پذیری  ۴۵۰تیم عملیاتی در
مناطق مختلف تشکیل شــده و پنج گــروه
مهندسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
 ۶۵خــودروی تاکتیکی به کار گرفته شدند
و هم اکنون  ۶۵گــروه در قالب گــروه های
جهادی در مجموع سه هــزار و  ۵۰۰نفر به
منطقه اعزام شدند و مشغول امداد رسانی و
کمک به مردم آسیب دیده هستند.
ســردار سالمی :تمام امکانات سپاه به
مناطق سیلزده میآید
فرمانده کل سپاه که به منظور مدیریت روند

امدادرسانی به سیل زدگان به استان سیستان
و بلوچستان سفر کرده است از گسیل امکانات
و ظرفیت های سپاه برای کمک به سیل زدگان
خبر داد و گفت :بیمارستان صحرایی پیشرفته
امروز راه اندازی میشود.
وی افـــزود :پنج گــروه سپاه بــا ۵۰دستگاه
مهندسی در حال بازگشایی مسیرها و راهها
هستند ،سه فروند بالگرد نیروی زمینی سپاه
در حال امداد رسانی است و گروههای متعدد
جهادی و بسیج هم وارد عمل شدهاند.
فرمانده کل سپاه در خصوص افزایش امکانات
امداد رسانی سپاه نیز گفت :نیروی دریایی
سپاه هم در حــال انتقال امکانات خــود به
مناطق سیلزده هستند.
وی افـــزود :مــا تمام امــکــانــات استا نهای
همجوار و استانهای معین را به سمت منطقه
گسیل خواهیم کرد و همه امکانات خودمان
را به کار خواهیم گرفت.همزمان فرمانده
نیروی دریایی سپاه نیز در منطقه سیل زده
حضور یافت .
جازموریان جان گرفت
هر چند سیل ،خرابی به بار می آورد و برخی
از کارشناسان آن را بدتر از زلزله ارزیابی می
کنند اما سیل سیستان و بلوچستان جنبه
های مثبتی هم دارد که یکی از آن ها ،جان
تازه گرفتن تاالب جازموریان است.
وحید پور مــردان  ،مدیرکل حفاظت محیط
زیست سیستان و بلوچستان اعــام کرده
است :تاالب جازموریان در پی بارندگیهای
اخیر در استان و سیالبی شدن مسیرها 21.7
میلیون مترمکعب آبگیری شد.

وصل شده است.
سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت
هالل احمر از ارسال ُ ۴۰تن مواد غذایی به
مناطق سیلزده استان سیستان و بلوچستان
خبر داد.وی با اشــاره به ایــن که هم اینک
شــرایــط در ایــن مناطق نسبت بــه روزهــای
گذشته بهتر شــده اســت ،گفت :هم اکنون
شش فروند بالگرد به این مناطق اعزام شده
است 521 .امدادگر و نجاتگر نیز در قالب
 104تیم عملیاتی در حال امدادرسانی به
هموطنان متأثر از سیل و آب گرفتگی در این
استان هستند .مشاور معاون بهداشت در
مدیریت کاهش خطر بالیای وزارت بهداشت،
نیز آخرین اقدامات وزارت بهداشت در مناطق
سیلزده سیستان و بلوچستان را تشریح کرد
و گفت :خوشبختانه تمهیدات الزم اندیشیده
شده و تاکنون هیچ اپیدمی بیماری واگیر
ناشی از سیل ،در این مناطق گزارش نشده
است.

سرنوشت هولناک زن یاسوجی

او زنده زنده یخ میزد!
یک بانوی عشایری که در ارتفاعات بهمئی گرفتار شده بود به کمک
امــدادگــران جمعیت هالل احمر شهرستان بهمئی از مرگ حتمی
نجات یافت.به گزارش رکنا  ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
کهگیلویهوبویراحمدگفت:باهمکاریامدادگرانجمعیتهاللاحمر
شهرستانبهمئیبانوی ۴۰سالهعشایردرارتفاعاتکوهماغربهمئیاز
مرگحتمینجاتیافت.امانا...جهانبینافزود:بامراجعهحضوری
ساکنانمحلیبهجمعیتهاللاحمرشهرستانبهمئیخبریمبنیبر
بیماریبانوی ۴۰سالهعشایریساکندرارتفاعاتماغرگزارششد.او
بیانکرد:باتوجهبهکوهستانیبودنمنطقهوبارشسنگینبرف،امکان
انتقال این زن به مراکز درمانی وجود نداشت .جهان بین اضافه کرد :به
اینمنظورتیمیازنجاتگرانپستزمستانهبایکدستگاهآمبوالنسبه
منطقهکوهستانیماغردر ۱۵کیلومتریشهرستاناعزامشد.اوبااشاره
به این که تیم امدادی پس از پنج کیلومتر پیاده روی در ارتفاعات برفگیر
خودرابهفردبیماررساندند،افزود:نجاتگرانپسازانجاماقداماتپیش
بیمارستانیمصدومراباهمکاریاهالیمنطقهبهپایینارتفاعاتانتقال
دادند.جهانبینبااشارهبهگرفتارشدنسهنفردیگردرمنطقهبرفگیر
طسوجچرامهمگفت:تیمامدادونجاتچرامپسازپنجساعتعملیات
نفسگیردرمنطقهصعبالعبوراینافرادرانیزنجاتدادند.اوافزود:این
افرادپسازارائهخدماتاولیهوجلوگیریازسرمازدگیدرپایگاهامدادو
نجاتشهیدتقینژادجوخانهمرخصشدند.

خبر مرتبط
راههای ۳۸روستایسیل زدهجنوبکرمان؛ همچنانمسدود
توکلی -راه های دسترسی  ۳۶۶روستای
سیل زده در جنوب کرمان بازگشایی شد.
مــدیــرکــل مــدیــریــت بــحــران اســتــانــداری
کرمان درباره آخرین وضع وقوع سیالب در
جنوب استان گفت :بر اثر سیالب اخیر راه
ارتباطی بیش از  ۴۰۰روستا قطع شد که
با تالش های انجام شده راه های دسترسی
 ۳۶۶روستای سیل زده در جنوب کرمان
بازگشایی شد اما امکان ارتباط 38روستا به
علتکوهستانی  وسختگذاربودنومقدار
زیاد روان آب ها فراهم نشده است .سعیدی
افزود:همه راه های ارتباطی در شهرستان
سیل زده رودب ــار جنوب بازگشایی شده
اما در قلعه گنج دسترسی به سه روستای
سیل زده قطع است ودر صورت نیاز در این

روستاها امداد هوایی انجام می شود.وی
خاطر نشان کرد :شهرستان های رودبار
جنوب ،قلعه گنج ومنوجان در جنوب استان
کرمان درگیر مشکالت سیالب هستند.

▪امـــداد رســانــی در مناطق سیل زده
ادامه دارد

به گفته استاندار کرمان شرایط در مناطق
سیلزده استان کرمان تحت کنترل است
و امدادرسانی به سیلزدگان ادامه دارد.
حجت االســام و المسلمین مروی تولیت
آستان قدس رضوی نیزدر سفر به کرمان
در خصوص کمک به سیل زدگــان استان
سیستان و بلوچستان و کرمان گفت :کمک
به مردم این مناطق را وظیفه خود می دانیم و
در حد امکانات کمک می کنیم .

معاون اجتماعی راهور:

مرگ روزانه  ۴۵تا ۵۵نفر در تصادف
 ۱۰۰نفر ویلچرنشین میشوند

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا ،تعداد
بانوان ایرانی دارای گواهی نامه را هفت میلیون نفر اعالم
کرد و گفت 9.5:درصد بانوان در تصادفات مقصر هستند.
سرهنگعینا...جهانیدیروزسهشنبه ۲۴دیماهدربرنامه
ویژهطرحبانوانفرهنگیارترافیککهدرباشگاهمیالدکرج
برگزارشد،بااشارهبهپیشینهاجرایطرحهمیارانپلیسدر
کشوراظهارکرد:اینطرحاز ۱۰سالپیشتاکنوندرکشور
درحالاجراستوتاکنون ۱۰میلیوننفردراینطرحشرکت
کردهاند.ویبااشارهبهوضعیتتصادفاتجادهایدرکشور
توضیح داد :تصادفات جادهای سومین عامل مرگ و میر در
کشور است.ویبااشارهبهافزایش ۱۵۲درصدیخودروها
از سال ۸۵تا ۹۷اظهار کرد :در این بازه زمانی تعداد موتور
سیکلتهم ۱۲۰درصدرشدداشتهاست.معاوناجتماعی
وفرهنگترافیکپلیسراهورناجادربخشدیگریبااشاره
بهاینکهروزانهدرکشور ۴۵تا ۵۵نفردرتصادفاتجادهای
جان خود را از دست میدهند ،گفت :حدود هزار نفر نیز
مجروح میشوند که  ۱۰درصد آن ها ویلچری میشوند.
سرهنگ جهانی با اشاره به آمار تصادفات جادهای گفت :تا
 ۱۲درصدکشتههایتصادفاتجادهایراکودکانتشکیل
میدهند.اینمسئولبابیاناینکهبیشازنیمیازافرادی

کهدچارتصادفاتجادهایمیشونددرصحنهتصادفجان
خود را از دست میدهند ،تصریح کرد :حدود  ۵۱درصد
افراد در صحنه تصادفات ،حدود  ۷درصد در مسیر و ۴۱
درصددربیمارستانهافوتمیکنند.ویاضافهکرد :برای
کاهش آمار فوتیها باید وضعیت زیرساختهای شبکه
درمان و اورژانــس کشور را تقویت کنیم .معاون اجتماعی
و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان این که ساالنه ۷
درصدتولیدناخالصملیدرتصادفاتازبینمیرود،افزود:
 ۷۰درصد تصادفات جــادهای به دلیل خطاهای انسانی
به وقوع میپیوندد .سرهنگ جهانی تعداد بانوان ایرانی
دارای گواهی نامه را هفت میلیون نفر اعالم کرد و افزود:
 9.5درصد بانوان در تصادفات مقصر هستند .وی ادامه
داد :سال گذشته ۸۳عابر پیاده در استان البرز جان خود را
ازدستدادهانداینآمار،امسالبه ۴۷کشتهرسیدهاست.
معاوناجتماعیوفرهنگترافیکپلیسراهورناجا،گفت:
نخستین عامل تصادفات در کشور بی توجهی به جلوست،
 ۱۰درصدتصادفاتنیزبهدلیلتغییرمسیراست.سرهنگ
جهانی افــزود ۸۰ :درصد تصادفات به دلیل چهار عامل
سرعتغیرمجاز،سبقتغیرمجاز،خستگیوخوابآلودگی
وهمچنینبیتوجهیبهجلوست.

۱۳
در امتداد تاریکی

خروس آدم کش!
اگر آن روزهــا لحظه ای به عاقبت دوستی های
خیابانی و هوسرانی های زودگذر می اندیشیدم
هیچ گاه به خاطر ارتباط با یک دختر این گونه
شاهرگم را باد نمی کردم و سال های جوانی ام را
بهنابودینمیکشاندم.آنقدربعدازماجرایقتل
پشیمانبودمکهروزیدرکنارزمینهایکشاورزی
سگی را دیدم که با آرامش در حال عبور بود ،در آن
هنگام آرزو کردم ای کاش یک سگ بودم تا از ترس
دستگیریواعداموحشتزدهوآشفتهنبودم...
این ها بخشی از اظهارات جوان  22ساله معروف
به«خروس»استکهمهرماهسال 93بعدازیکماه
فراربهاتهامقتلهممحلهایاشباصدوردستورات
ویژه ای از سوی قاضی سیدجواد حسینی (قاضی
ویژه قتل عمد در زمان حادثه) تحت تعقیب قرار
گرفت و در نهایت تسلیم قانون شد .او که به خاطر
دوستیبایکدختر 16سالهدستشبهخونآلوده
شده بود با ابراز ندامت از این حادثه تلخ گفت :یکی
از بستگانم از طریق فضاهای مجازی با دختر 18
سالهایآشناشدهبودوبااوقرارمالقاتمیگذاشت.
پدرآندخترساکنیکیازکشورهایهمسایهبودو
مادرشباکارگریهزینههایزندگیآنهاراتامین
میکرد.دراینمیانروزیمنهمسرقرارآندختر
با «شهرام» به پارک رفتم .آن دختر به همراه خواهر
کوچکترشمنتظربوددریکلحظهبادیدنخواهر
او تصمیم گرفتم که من هم با «هدی» دوست شوم.
به همین دلیل شماره تلفن او را گرفتم و از آن روز به
بعد با ارسال پیامک های عاشقانه روابط خیابانی
ما آغاز شد و من به آن دختر دل بستم .از سوی دیگر
مادرم منزلی در حاشیه شهر داشت که من آن جا را
به خانه مجردی تبدیل کرده بودم و برای استعمال
مواد مخدر به همراه دوستانم به آن جا می رفتم.
آن خانه مجردی به پاتوق خالفکاری هایم تبدیل
شده بود به گونه ای که بر اثر همین رفیق بازی ها و
از حدود دو ماه قبل به مصرف مواد مخدر صنعتی
از نوع شیشه آلوده شدم .خالصه خیلی زود تماس
هایتلفنیوپیامکیبهدیدارهایحضوریانجامید
ومنچندینبارهدیرابهآنخانهمجردیبردمتابا
یکدیگر برای آینده صحبت کنیم ولی نمی دانستم
کهاووخواهرشباپسراندیگریارتباطدارندتااین
کهروزیبهطوراتفاقیمتوجهشدم«هدی»بایکیاز
دوستان خودم ارتباط نزدیکی دارد .وقتی موضوع
رابادوستمدرمیانگذاشتماوماجراراانکارکرددر
عین حال از «میعاد» خواستم تا دور «هدی» را خط
بکشد!چراکهمنبهاودلباختهبودمونمیخواستم
با فرد دیگری در ارتباط باشد .چند روز بعد زمانی
که من در همان منزل مجردی مشغول استعمال
مواد مخدر بودم «هدی» پیامکی برای من فرستاد
تا مرا مالقات کند ولی من پاسخ دادم «االن دستم
بند است و نمی توانم او را ببینم!» حدود دو ساعت
بعد برای آن که «هدی» از من ناراحت نشده باشد با
او تماس گرفتم و گفتم زمانی که به خانه خودشان
رسید با من تماس بگیرد تا هدیه ای به او بدهم چرا
که یک گردنبند بدلی برایش خریده بودم .آن شب
بعد از صرف شام وقتی در کوچه هدی را دیدم رفتار
سردیبامنداشتومدامتلفنهمراهشزنگمی
خورد! علت را که پرسیدم گفت« :یکی از دوستان
خودتاست!»آنشبافکارمبههمریختهبود،سوار
موتورسیکلت شدم و سراغ خواهر «هدی» رفتم.
به او گفتم خواهرت را نصیحت کن تا ارتباطش را با
دوست من قطع کند .او هم قول داد که با خواهرش
صحبتمیکند!ولیهنوزبهخانهنرسیدهبودمکه
«هدی»پیامکیبااینمضمونبرایمفرستاد«بروگم
شو!منبامیعادمیروم!»باخواندناینجملهخیلی
عصبانی شدم و در حالی که کنترلم را از دست داده
بودم سوار بر موتورسیکلت دوباره به خیابان آمدم
آن قدر خشمگین بودم که در جهت خالف خیابان
حرکت می کردم .در همین هنگام ناگهان چشمم
به هدی افتاد که در حاشیه همان خیابان کنار
میعاد ایستاده و مشغول گفت وگو بودند .با دیدن
این صحنه ،دیگر حال خودم را نمیفهمیدم غرور
سراسروجودمرافراگرفتهبودورگهایگردنمباد
میکرد.آنلحظهچهرهامازشدتخشمسرخشده
بود که ناخودآگاه گاز موتورسیکلت را فشردم هنوز
چندین متر با آن ها فاصله داشتم که موتورسیکلت
را در همان حالت روشن رها کردم و خودم پایین
پریدم.میعادهنوزدربرابرفحاشیهایمنسخنی
نگفته بود که چاقویم را بیرون کشیدم و چند ضربه
بر پیکرش فرود آوردم که یکی از ضربه ها به صورت
کلنگی زیر گلویش خــورد و  ...اما ای کاش فقط
یک لحظه به عاقبت این رابطه های خیابانی می
اندیشیدم.
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

