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دستگیری «قاتل پدرزن»
 در نقطه صفر مرزی پاوه

 ایســنا: فرمانــده انتظامــی شهرســتان پاوه  �
پنج شــنبه ۱۶ شــهریور ۹۶ گفت: «فــردی که در 
ســال ۹۲ پس از قتل پدرزن خود به کشــور عراق 
فرار کرده بود، در نقطه صفر مرزی دستگیر شد.» 
ســرهنگ حمیدرضا ملکی، گفت: «اکیپ گشــت 
کالنتری ۱۴ نودشــه حین گشــت زنی در مسیر سه 
راهی شهدا به طرف روستای «هانی گرمله» واقع 
در نقطه صفر مرزی به شخصی با البسه غیربومی 

با هویت نامعلوم مشکوک شدند.»
او افزود: «در بازرســی های صــورت گرفته از 
این فرد مشخص شد که وی فاقد هرگونه مدارک 
شناسایی اســت، لذا جهت بررسی بیشتر موضوع 
به کالنتری منتقل شــد.» این مقام انتظامی ادامه 
داد: «متهم در بازجویی هــای پلیس اعتراف کرد 
که در ســال ۹۲ پدرزن خود را به دلیل اختالفات 
خانوادگی به قتل رســانده و به کشــور عراق فرار 
کرده و اکنون به کشــور بازگشــته است.» ملکی 
افزود: «متهم پس از تکمیل پرونده، جهت ســیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.»

واژگونی خودرو پژو در کرمانشاه 
راننده را به کام مرگ کشاند

 فارس: رئیس جمعیت هالل احمر کرمانشــاه  �
از مــرگ دل خراش راننده یک دســتگاه خودروی 
سواری پژو پارس در محور کرمانشاه به ماهیدشت 
خبر داد. ســید محمدامین هاشمی روز شنبه ۱۸ 
شــهریور ۹۶ از واژگونــی یک دســتگاه خودروی 
سواری پژو پارس در محور مواصالتی کرمانشاه به 
ماهیدشــت خبر داد و گفت: «این سانحه رانندگی 
توسط ندای امداد شماره تماس ۱۱۲ به امدادگران 
جمعیت هالل احمر کرمانشــاه گزارش شده بود.» 
رئیــس جمعیــت هالل احمــر کرمانشــاه گفت: 
«خودروی سواری پژو پارس در گردنه عین الکش 
واژگون شــده بود و کســی از این موضوع مطلع 
نبوده که پس از چندین ساعت از وقوع این حادثه 

توسط تماس تلفنی ندای امداد خبردار شدیم.»
هاشــمی بابیان اینکه فــرد حادثه دیده مردی 
۴۰ ســاله بود که وقتی نیروهای امدادی جمعیت 
هالل احمر کرمانشــاه به محل وقــوع این حادثه 
رانندگــی رســیده بودند، فوت شــده بــود، افزود: 
«اقدامــات الزم برای بیرون آوردن راننده توســط 
گروه امدادی اعزام شده انجام گرفت.» او با اشاره 
به اینکه رهاسازی فرد فوت شده توسط تجهیزات 
نجــات هیدرولیک تیم امداد و نجات مســتقر در 
پلیس راه انجام شــد، گفت: «فرد فوت شده توسط 
آمبوالنس آرامســتان ها برای طی شــدن مراحل 

قانونی به پزشکی قانونی انتقال داده شد.»    

بزرگ ترین باند قاچاق داروی 
غیرمجاز در کرمانشاه کشف شد

ایرنا: سرهنگ خلیل محمدی روز پنجشنبه ۱۶  �
شهریور ۹۶ در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: «با 
انهــدام این باند بزرگ و تبهکار، ۲۵۰ لیتر شــربت 
متادون و ۱۰ هزار عــدد انواع قرص های غیرمجاز 
نظیر ترامادول کشــف و ضبط شد.» او گفت: «در 
این راســتا پنج نفر از ســرکردگان و توزیع کنندگان 
داروهای غیرمجاز و قاچاق بــا هویت معلوم نیز 
شناسایی و دستگیر شــدند.» محمدی ادامه داد: 
«افراد دستگیرشــده بــه مراجــع قضایی جهت 
صــدور احکام مناســب تحویل شــده اند.» رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان کرمانشاه 
افزود: «عمده ایــن توزیع کنندگان در میدان آزادی 
رفت وآمد داشتند و به توزیع داروهای غیرمجاز در 
بین مردم می پرداختند.» او به شــهروندان توصیه 
کــرد؛ داروی موردنیــاز خود را از چنیــن افرادی 
خریداری نکنند چراکه به هیچ عنوان ســالمت این 
داروهــا را نمی توان تضمین کــرد. یکی از عوامل 

درگیری در شهر کرمانشاه دستگیر شد.

کشف محموله های البسه قاچاق 
در قصر شیرین

پایگاه خبری پلیس: فرمانده انتظامی شهرســتان  �
قصر شــیرین از توقیف محموله هــای کاروانی کاالی 
قاچاق بــه ارزش پنج میلیارد ریــال خبر داد و گفت: 
ده قاچاقچی دراین ارتباط دستگیرشــده اند. «سرهنگ 
عنایت فالحی» روز چهارشــنبه ۱۵ شهریور ۹۶ گفت: 
عوامل انتظامی شهرســتان قصر شــیرین با اقدامات 
اطالعاتــی و رصد قاچاقچیان ســابقه دار توانســتند 
چندیــن محمولــه کاالی قاچــاق را کــه به صورت 
کاروانــی که اقدام به انتقال البســه به داخل کشــور 
می کردند، شناســایی کنند. او افزود: «بر همین اساس 
اکیپــی از مأمــوران پلیس بــه محور قصر شــیرین- 
ســرپل ذهاب اعزام شــدند و مســیر را تحت کنترل 
نامحســوس قراردادند.» این مقام انتظامی ادامه داد: 
«پس از چندین ســاعت تعقیب و مراقبت، درنهایت 
محموله هــای کاروانــی کاالی قاچــاق در عملیات 
ضربتــی پلیس متوقف شــدند و مورد بازرســی قرار 
گرفتند.» ســرهنگ فالحی گفــت: «۳۳۱ هزار و ۸۹۲ 
ثوب انواع البســه فاقد مدارک مثبِت گمرکی کشــف 
و ۱۰ دســتگاه کامیون نیز توقیف و به پارکینگ انتقال 
داده شدند.» او با اشاره به اینکه ارزش محموله های 
مکشــوفه بیش از نیم میلیارد ریال ارزیابی شده است، 
گفت: «۱۰ قاچاقچی در این زمینه دستگیر و برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده اند.»

جمع آوری قلیان سراها» 
در اسالم آباد غرب

 ایســنا: فرمانده انتظامی شهرستان اسالم آباد  �
غــرب از جمــع آوری قلیان ســراهایی کــه تحت 
عنوان قهوه خانه سنتی به صورت پنهانی فعالیت 
داشــتند، خبر داد. ســرهنگ بهروز سرتیپ نیا روز 
جمعه ۱۷ شــهریور ۹۶ گفت: «بــا توجه به اینکه 
افرادی تحــت عنوان قهو ه خانه ســنتی اقدام به 
عرضه قلیــان به جوانان و نوجوانــان می کردند، 
در یک عملیات پلیسی با هماهنگی مقام قضائی 
پلمب شدند.» او افزود: «پس از هماهنگی با مقام 
قضائی نسبت به جمع آوری این قلیان سراها اقدام 
شــد و در این راستا ۹ قلیان سرا و قهوه خانه فاقد 
پروانه فعالیت توسط پلیس اطالعات پلمب شد.» 
فرمانده انتظامی شهرستان اسالم آبادغرب بابیان 
اینکه همه دستگاه های ذی ربط باید نسبت به این 
موضوع حســاس باشــند و از ایجاد چنین اماکنی 
جلوگیری کنند، گفت: «ازآنجاکه ســیگار و قلیان 
زمینه ساز اعتیاد است، پلیس شهرستان با جدیت 
تمام در صورت مشاهده و اطالع از فعالیت چنین 

اماکنی برخورد خواهد کرد.»
 

نگاهی آماری به تصادفات 
امسال کرمانشاه

 ایســنا: رئیس پلیس راهور اســتان کرمانشاه  �
گفــت: خودروهای ســواری عامــل ۸۴ درصد از 
تصادفات رانندگی طی پنج ماهه نخســت امسال 
بوده اند. ســرهنگ فضل اهللا شیری روز جمعه ۱۷ 
شهریور ۹۶ گفت: «ســواری ها و موتورسیکلت ها 
در طول پنج ماهه اول امسال بیشترین نقش را در 
حوادث رانندگی داشته اند، به طوری که سواری ها 
نزدیك بــه ۸۴ درصد حــوادث را رقم زده اند.» او 
افزود: «بیشــترین تصادفات در این مدت از ساعت 

۱۰ تا ۱۲ به وقوع پیوسته است.»
 این مقام انتظامی ادامه داد: «بیشــترین علت 
تصادفات نیز عدم توجه به جلو از سوی رانندگان 
مقصر در حوادث بوده است.» سرهنگ شیری در 
پایان گفت: «اولین گام در راســتای داشتن ترافیک 
ایمن و منضبط، رعایت مقررات عبور و مرور است 
کــه انتظار مــی رود رانندگان به ایــن مهم توجه  
داشــته باشند تا با رعایت مقرراتی که در آیین نامه 
راهور ذکرشده، روزبه روز شــاهد کاهش حوادث 

ترافیکی باشیم.»

عامل گروگان گیری و تیراندازی های 
اخیر کرمانشاه دستگیر شد

پایگاه خبری پلیس: فرمانده انتظامی استان از  �
دســتگیری فردی خبر داد کــه طی دو هفته اخیر 
عــالوه بر تیراندازی های مکــرر، اقدام به دو مورد 
گروگان گیری و بیــش از ۵۰۰ میلیون ریال اخاذی 
کــرده بود. ســردار «منوچهــر امان اللهــی» روز 
چهارشــنبه ۱۵ شــهریور ۹۶ در جمع خبرنگاران 
گفت: «شهروندان کرمانشاهی طی دو هفته اخیر 
شــاهد تیراندازی هایــی بودند که فضای اســتان 
را متشــنج کرده بــود.» او افــزود: «پلیس امنیت 
عمومی استان با اقدامات شــبانه روزی درنهایت 
موفق شــد عامل این تیراندازی هــا را که جوانی 
۲۲ ســاله بود، شناســایی کند، لذا برای دستگیری 
وی وارد عمل شــده اما متهم به خارج از اســتان 

متواری شده بود.»
این مقام ارشد انتظامی اســتان گفت: «متهم 
به نــام (س-ا) درمجموع پنج فقــره تیراندازی، 
دو مــورد گروگان گیری، یک مورد اخاذی به میزان 
۵۰۰ میلیون ریال را طی دو هفته گذشــته مرتکب 
شده بود.» ســردار امان اللهی افزود: «با گسترش 
چتر اطالعاتی و پیگیری های جدی و مکرر پلیس 
امنیت عمومی، متهم در حوالی شهرســتان ساوه 
دســتگیر و به استان کرمانشــاه منتقل شد که در 
بازجویی های صــورت گرفته به جرائم انتســابی 

اعتراف کرد.» 
اقدامــات  علــت  متهــم  اینکــه  بابیــان  او 
اوباشــگرانه خود را ایجــاد ناامنی و قدرت نمایی 
در شهر کرمانشاه اعالم کرده است، متذکر شد: «از 
خودروی متهم ســالح گرم و بیش از ۱۷۰ فشنگ 
کشف شــده اســت.» فرمانده انتظامی استان به 
هنجارشکنان و قانون گریزان هشدار داد که پلیس 
در مقابل تهدیدهای آنان جان خود را ســپر کرده 
اند و اجازه نخواهند داد که احساس ناامنی را به 

جامعه القاء کنند.

 یکی از عوامل درگیری در شهر 
کرمانشاه دستگیر شد

فرماندار کرمانشــاه از دســتگیری یکی  �  ایرنا: 
از عوامل تیراندازی در ســطح این شــهر خبر داد. 
فضل اهللا رنجبر روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ۹۶ گفت: 
«ایــن درگیری بین ۲ نفر حوالی ســاعت ۱۰ صبح 
امــروز رخ داد.» رنجبــر گفت: «متأســفانه براثر 
تیراندازی صورت گرفته ســه نفر از همشــهریان 
زخمی و به بیمارستان انتقال داده شدند.» رئیس 
شــورای تأمین کرمانشــاه ادامــه داد: «با حضور 
به موقــع مأمــوران انتظامــی یک نفــر از عوامل 
درگیری دستگیر اما طرف دیگر دعوا موفق به فرار 
شده که تالش برای دستگیری وی و سایر عواملی 
که در این درگیری نقش داشــتند، ادامه دارد.» او 
در پایــان گفت: «یکی از طرفیــن درگیری قباًل نیز 

سابقه شرارت و دستگیری داشته است .»

روزنه
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رئیس آتش نشانی شهرســتان اسالم آباد غرب از 
نجــات یک نوزاد دختــر از میان نیزارهــای رودخانه 
«بــرف آباد» توســط مأموران این ســازمان خبر داد. 
انعکاس ایــن خیریه اندازه ای بود که خیلی ســریع 
تمام فضاهای مجازی کشــور را بــه خود اختصاص 
داد. محل پیدا شــدن این نــوزاد یک یا دو روزه، پارک 
کوچکــی در نزدیکــی کالنتری ۱۱ خیبــر راهنمایی و 
رانندگی اســالم آباد غرب اســت که آب رودخانه ای 
معروف بــه «برف آبــاد» از زیر پلی که در حاشــیه 
این پارک قرار دارد، می گــذرد. رودخانه برف آباد که 
زمانی از ســراب «شرف آباد» سرچشــمه می گرفت، 
اینک به دلیل خشــک شدن این ســراب تنها پذیرای 
فاضالب های شــهری و صنعتی شهرستان اسالم آباد 
غرب است. به واســطه بوی نامطبوع فاضالب هایی 
که به دوخانه منتهی می شــوند، پــارک کوچکی که 
در حاشــیه این رودخانه واقع شــده است کم تردد و 
خالی از جمعیت است. در حاشیه رودخانه تعدادی 
درخــت بید و زبان گنجشــک و دو طرف رودخانه نیز 
یک نیزار قرارگرفته اســت که یگان امداد آتش نشانی 
ایــن نوزاد را از میان فاضالب و انبوه نی ها نجات و با 
هماهنگی قضایی تحویل اورژانس بیمارســتان امام 
خمینی (ره) داد. ظهر روز شــنبه یازدهم شهریورماه 
جاری بــا تماس های مردم اســالم آباد غــرب مبنی 
بر شــنیدن صدای گریــه کودکی در میــان نیزارهای 
رودخانه برف آباد اســالم آباد غــرب مأموران پلیس، 
آتش نشانی و اورژانس به محل گزارش شده اعزام و 
با تجســس در محل نوزادی را که به داخل رودخانه 
انداخته شــده بــود را یافتــه و به روانه بیمارســتان 
کردند. رئیس آتش نشــانی شهرداری اسالم آباد غرب 
در خصــوص این خبر گفــت: «پــس از تماس های 
مردمی این نوزاد ساعت دوازده وبی است دقیقه روز 
شنبه پیدا و سپس توســط یگان امداد آتش نشانی از 
میان رودخانه بیرون آورده شــد.» بهزاد احمدی در 
خصوص چگونگــی وضعیت نجات این نوزاد گفت: 
«این نــوزاد که در داخل پارچه ای ســفیدرنگ و یک 
نایلون قرار داشت از ارتفاع ۵ متری به داخل رودخانه 
پرتاب شــده بود که به طور معجزه آسایی زنده مانده 
بود و توســط نیروهای ما از میان نیــزار بیرون آورده 
شــد که پس از حضور مأموران انتظامی و اورژانس 
۱۱۵ تحویل مأموران اورژانس شد.» احمدی در انتها 
صحبت های خود گفت: «اهالی محل و رهگذران از 
طریق سامانه تلفنی ۱۲۵ به مأموران آتش نشانی خبر 
پیدا شــدن این نوزاد را دادند و مأموران ما در کمترین 
زمان ممکن به محل رســیده و اقــدام به نجات این 
نوزاد کردند.» رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان 
کرمانشاه نیز ضمن خبر تائید سالمتی این نوزاد دختر 

گفت: «نیروهای اورژانس روز شــنبه یازدهم شهریور 
حدود ســاعت دوازده و سی دقیقه گزارشی مبنی بر 
پیدا شــدن نوزادی در کنار رودخانه ای در فاصله ۴۰ 
تا ۵۰ متری پشت بیمارستان اسالم آباد غرب دریافت 
کردند و به ســرعت در محل حاضر شدند و نیروهای 
آتش نشانی بعد از انتقال نوزاد از رودخانه به باال آن 
را تحویل نیروهای اورژانس دادند.» صائب مدرســی 
با اشاره به اینکه نوزاد نجات یافته پس ازآنکه توسط 
نیروهای امداد آتش نشــانی از رودخانه بیرون آورده 
شــد، در نایلون و در وضعیت بســیار نامناسبی قرار 
داشت گفت:«شواهد موجود از تازه بریده شدن ناف 
این نوزاد نشان می دهد، این نوزاد به تازگی متولدشده 
و مشــکلی بــرای او پیــش نیامــده بــود و تحویل 
بیمارستان شــده و تحت مراقبت هست و همچنین 
آزمایش هــای الزم از این نوزاد گرفته شــده اســت.» 
راننده ای میان ســال که حدود ۴۷ ســال سن دارد و 
بــه زبان کردی صحبت می کرد، در خصوص روز پیدا 
شــدن نوزاد به خبرنگار شرق گفت:«آن روز من برای 
انجــام کاری به همین راهنمایــی و رانندگی آمدم و 
دیدم تعداد زیادی از مردم و آتش نشــانی و پلیس و 
آمبوالنــس کنار رودخانه جمع شــده بودند، من هم 
باعجله خودم را به آنجا رســاندم و بچه را دیدم که 
داخل دلق ســفیدرنگی گذاشــته بودند و روی شکم 
بچه پر از خون بود. صاحب زمان بکند هرکســی این 
طفل معصــوم را داخل آب انداخته خیر از زندگیش 
نبیند. خدا را قسم می دهم به حق علی(ع) و اوالدش 
حق این بچه را از کســانی که او را به این شکل اینجا 

داخــل آب انداختند بگیرد. ایــن بچه آن قدر کوچک 
بود کــه اگر مردم او را پیدا نمی کردند حتی یک گربه 
الغر مردنی هم او را می خورد.» جوانی که حدود ۲۷ 
سال سن داشــت و صحبت های ما را در مورد نوزاد 
نجات یافته شــنید، گفت: «من هم آن روز اینجا بودم 
وقتی کــه بچه را از آب بیرون آوردند او را دیدم. بچه 
را داخل یکپارچه ســفیدرنگ و بعد داخل یک نایلون 
زباله گذاشــته بودند و از کنار رودخانه او را به پشت 
آن نی ها انداخته بودند. اصاًل نمی دانم چطور از این 
فاصله ۵-۶ متری جان ســالم بدر کرده اســت. باور 
بکن اگر یک بچه کالس یک را پرت می کردند هیچی 
به سرش نمی آمد حداقل دست وپایش می شکست. 
من چند تا عکس از بچــه گرفتم برای تلگرام و چند 
دقیقه هم فیلم گرفتم. اگه گوشیم پیشم بود نشانت 
می دادم. دل آدم کباب می شــد بــرای بچه. به خدا 
مادرم تا فیلم را دید یک ساعت برای بچه گریه کرد.»

 ورود دادستانی به پرونده نوزاد نجات یافته
 دادســتان کرمانشــاه در گفتگو با تســنیم گفت: 
«حوالی ظهر شــنبه (یازدهم شهریور) در پی تماس 
مردم مبنی بر بگوش رســیدن صــدای گریه نوزادی 
از نیزارهــای حاشــیه رودخانه در اســالم آباد غرب، 
مأمــوران آتش نشــانی و مرکز فوریت های پزشــکی 
کــه با تولد دختــری که از تولــد او کمتــر از دو روز 
گذشــته مواجه شــدند.» محمدحســین صادقی با 
اشــاره به اینکه بالفاصله نوزاد را بــه مرکز درمانی 
انتقــال داده اند و اکنون وضعیت طفل عادی اســت 
گفت: «عالئمی مبنی بر کودک آزاری، آســیب عمدی 

جسمانی یا تالش برای سلب حیات از نوزاد به دست 
نیامــده و تحقیق در خصوص موضوع برای روشــن 

شدن زوایای آن در جریان است.»
رها  عامل  و  نوزاد  هویت  احراز  برای  پلیس  پیگیری   

کننده او
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه 
نیــز در خصوص نــوزاد رهاشــده در رودخانه ای در 
اطراف بیمارســتان اســالم آباد غرب گفت:  مردم با 
شــنیدن صدای گریه این نوزاد موضــوع را از طریق 
ســامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطالع دادند و نیروهای 
پلیــس بــا اطمینان از وجــود نوزاد، موضــوع را به 
نیروهای امداد آتش نشانی برای نجات و انتقال نوزاد 
به بیمارستان اطالع دادند.«سرهنگ آمویی» در ادامه 
سخنان خود با اشــاره به این موضوع که این پرونده 
برای احــراز هویت کودک و دلیل حادثه در دســتور 
کار قرارگرفته اســت، گفت: «با کمک نیروهای امداد 
آتش نشانی نوزاد از داخل نیزارهای اطراف رودخانه 
بیرون آورده و سپس تحویل نیروهای اورژانس شد.»

 تحویل نوزاد به شیرخوارگاه معتضدی
 مرتضی کوهی معاون امــور اجتماعی اداره کل 
بهزیستی استان کرمانشاه روز پنج شنبه ۱۶ شهریور با 
اشــاره به آخرین وضعیت نوزاد رهاشده در رودخانه 
اســالم آباد غرب، گفت: «این نوزاد در حال حاضر در 
بیمارســتان امام خمینی (ره) اسالم آباد غرب تحت 
مراقبــت اســت و پس از برطرف شــدن مشــکالت 
پزشکی به شــیرخوارگاه معتضدی کرمانشاه منتقل 

می شود.»
کوهی در پاسخ به این ســؤال که آیا متقاضیانی 
بــرای فرزندخواندگی این نوزاد وجــود دارد، گفت: 
«تا زمانــی که وضعیــت قانونی این نــوزاد به طور 
کامل مشــخص نشود و درباره خانواده وی اطالعات 
کافی به دســت نیاید نمی توان برای فرزندخواندگی 
وی تصمیم گرفت.»کوهی در پاســخ به این پرسش 
که در ســال چند کودک در استان کرمانشاه به چنین 
سرنوشــتی دچار می شــود و آیا آمار دقیقی در این 
مورد وجــود دارد، گفــت: «ممکن اســت در طول 
ســال به دالیل مختلف نوزادانی با چنین شــرایطی 
روبه رو شــوند که در این راستا بهزیستی با همکاری 
قوه قضاییه سرپرســتی آن ها را بــر عهده می گیرد و 

خدمات تخصصی را به آن ها ارائه می دهد.»
کوهی در خصوص ارائه خدمات در شیرخوارگاه 
معتضدی کرمانشــاه، گفت: «شیرخوارگاه معتضدی 
بــا ظرفیــت اســمی ۴۰ الــی ۵۰ نــوزاد بهترین و 
مجهزترین شیرخوارگاه اســت که از طریق امکانات 
دولتی و کمک های خیرین و جلب مشارکت مردمی 

مشغول خدمات رسانی است.»

نجات نوزاد پرتاب شده به رودخانه

 از مادرم شــنیده ام، اولین بار که تصمیم گرفته ام، 
کالمــی بر زبان برانم، به جای گفتن «بابا» یا «مامان»، 
یــک روز صبح، هم زمان با صــدای بلند و کش داری 
که از کوچه می آمده، روی دو پا ایســتاده و فریاد سر 
داده ام: «عادس». این را هم مثل صاحب همان صدا 
کــش داده ام و در دل پدر و مادرم قند آب کرده ام. از 
آن زمان تاکنون در گردش روزگار، من و مردم شــهر، 
صبح هــای زیادی با گذر صدای همان مرد از پشــت 
پنجــره هامان از خــواب بیدار شــده ایم. صدایی که 
به یک نوســتالژی بدل شده و شــاید سیمایی برایش 
متصور نباشیم. صوتی که با نام کرمانشاه و محله ۲۲ 
بهمن پیوند خورده هیــچ غریبه ای درکش نمی کند. 
صدای دل نشــینی که هفت، هفت و نیم صبح، سوار 
بر نســیم ســحری از کوچه های این محله می گذرد 
و گرمایش گواه آن اســت که او چیزی بیشــتر از یک 
کاســب اســت. صاحب این صدا آقا حســین عینی، 
مردی پنجاه وهفت ســاله اســت که سی وســه سال 
از عمــرش را در ایــن محله و اطرافش «عدســی» 
می فروشــد، ولی نوای خوشــش، بیش از این محله 
رفته است و حاال بیشــتر مردم شهر می شناسندش. 
کلمه عدس را چنان می کشــد، تحریــر می دهد و با 
صدای رســا فریاد می زند، که گویــی تحت آموزش 
بزرگ ترین اساتید هنر آن را صیقل داده است: «مردم 
باعــث می شــوند که این صــدا را باال بیــام. بعضی 
وقت ها پایین و باالش می کنم. زیروبمش می کنم. به 
آن حالت می دهم و کسانی هســتند که می گویند از 
صدات لذت می بریم. من هم سعی می کنم وقتی که 
ایــن صدا را از تــه گلو باال می آیم بیشــتر لذت ببرد. 
وقتــی من صبح زود در این کوچه هــا می گردم، اکثراً 
خوابند. در خروس خوان صبح، صدای من بیدارباش 
است. باید طوری باشــد که اگر کسی یک روز صدای 
من را نشنود، با خودش بگوید: چه شده؟ کجاست؟» 
هنگام ســر دادن ایــن آواز یک کلمــه ای صدایش تا 
چند کوچه آن طرف تر می رود و خیلی ها را با کاسه و 
قابلمه به در خانه می کشاند. اگرچه اهل این حوالی 
نیســت ولی می گوید عشق در این محله زمین گیرش 
کرده است: «من بچه خود کرمانشاهم. اصلیتم بچه 
کل هواس و بزرگ شده بازرگانی و خیابان دانشجوام. 
سی وسه سال است که در این کارم. از سال ۶۲ شروع 
کردم و فقط کارم همین اســت. از جایی هم حقوق 
نمی گیرم. خدا خودش می رســاند و هرچه بخواهد 
همان می شــود.» هیبتش نشــان از کهنه ســربازی 
دارد که بــه جبر و اختیار بخشــی از خاطرات جنگ 
را با خودش دارد: کاله لبه دار، ته ریش ســفید، چفیه 
گردنــش، پوتین مشــکی نظامی اش که شــلوارهای 
خاکی رنگــش را توی آن کرده و دســت راســتی که 

تنها یک انگشــتش باقی مانده. آقا حسین یادگارهای 
زیادی را از جنگ با خودش آورده است: «از وقتی که 
از جبهــه آمده ام، این چفیه را بــه گردن دارم. جنگ 
که شــروع شــد، خودم داوطلبانه رفتم جبهه. بعد 
خوردم به ســربازی و یک ســال هم پیمانی ایستادم. 
سه سال جبهه بودم. هم تخریب می رفتم، هم گشت 
و شناســایی. من از ارتش و با دوتا از بچه های سپاه و 
دو تا هوابرد شیراز و... توی یک اکیپ نه نفره بودیم.» 
و اما انگشتانش حکایت دیگری دارد: «بعد از جبهه، 
در آبادی «ده پهن» یک بمب خوشــه ای عمل نکرده 
بود و فکر کردم کــه خنثایش می کنم. بلندش کردم 
و.... پرونــده هم برایم تشــکیل داده انــد، ولی هنوز 
زنگی به من نزده اند. حقوقــی نمی گیرم، ولی کارت 
ایثارگــری دارم.» او حاال با تمــام نجابت و همراه با 
یادگاری هایش در کوچه های شــهر می گردد و گاهی 
پیدا می شوند کسانی که برای پاره شدن چرتشان با او 
تلخی می کنند: «بعضی ها از خواب بیدار می شوند و 
گالیه می کنند. ولی این را طوری می گویند که ناراحت 
نشوم. در چنین مواردی، دیگر از آن گذر نمی روم» او 
با عشق خانواده اش حرف می زند و علی و فاطمه اش 
را چنیــن معرفی می کند: «دو بچه دارم. یک پســر و 
یک دختر. پســرم دانشجوی مکانیک است. و دخترم 
فوق لیســانس عمران و دارد می خوانــد برای دکترا. 
با همین شــغل دست فروشی... عشق خانواده کمک 
می کند. وقتی دردی باشد، همین عشق مرهم است. 
باید عشق باشد که در کاری پیشرفت کنی.» با همین 

عشــق و با یاد از همســر و فرزندان و کمک هایشان 
برایمــان شــرح می دهد کــه چطور سالهاســت که 
صبحانــه گوارای مردم را درســت می کنــد: «امروز 
عدس را می شــوری برای فــردا. آن را می ریزی توی 
یک قــزان بزرگ. خیس و نمدار می شــود. هر چقدر 
عدس می ریزی، باید دو انگشت روی آن را آب بگیرد. 
فردا، درش را با خفه کن می بندی. ده صبح تا شــش 
غروب آن را می گذاری که بخارپز شــود. بعد آن را با 
ُتخماق می کوبی. یک سوم این عدس له می شود. آن 
را تــوی قابلمه می ریزی روی آن چهار انگشــت آب 
می ریــزی و درش را خفه می کنی تــا پنج صبح. آب 
اضافه اش را خالی می کنی و می شــیوانیتش و نمک 
می زنی. شعله اش را زیاد می کنی که جوش بخورد و 
نمک هم قاطی اش شود.» از درآمدش راضی است 
و می گوید: «درامد آن چنانی ندارم ولی راضی هستم. 
وقتــی دلت با خدا باشــد، صبح که بیدار می شــوی 
خودت را می دهی دســت خدا. اگر دلت با خدا باشد 
و یک روزی بیایی و بیســت، سی هزار تومان درآوری، 
همان خرج خانــه را می دهــد.» او صبح ها حوالی 
ساعت شش و نیم خودش را با پیکان قرمز پنجاه ونه 
گوجه ای اش به نوبهار می رساند. پیکانی که همیشه 
صبح ها زیــر درخت توت جلوی بانک صادرات پارک 
شــده و برای نوبهار نمادی هویتی اســت. همان جا 
می ایســتد. دوچرخه اش را از جعبه ماشــین بیرون 
می آورد و به تیر برق تکیــه می دهد. فرش کوچکی 
را روی تــرک فلــزی دوچرخــه اش می انــدازد و دو 

ظرف فلــزی دردار را از دو طرف آن آویزان می کند و 
مالقه ای را کنار یکی از آن ها می گذارد. نیم ساعتی را 
همان جا می ایستد تا مشــتریانی که جایش را بلندند 
بیایند. ســالم و احوالپرســی می کند و ظرف را روی 
تــرک دوچرخه اش می گذارد و بــا مالقه اش آن را پر 
می کند. می پرسد: «پونه بریزم؟» بعد پول را می گیرد 
و می گویــد: «خدا روزی بده». حوالی ســاعت هفت 
چند قدمی کنار دوچرخه اش می دود و بعد همچون 
ســواری که بر اسب سرکشــی می پرد، خودش را باال 
می کشــد و به کوچه ها ســر می زنــد و دوباره همان 
صدا... این کار را در سرما و گرما می کند و می گوید که 

اتفاقًا دوچرخه سواری در برف راحت تر است.
دوچرخــه و ماشــینش را دوســت دارد و چنان 
از آن هــا یاد می کند که گویا جــان دارند:  «قباًل روی 
سر می آوردم، بزرگان کرمانشــاه می دانند. بچه های 
امروزی به یاد نمی آوردند. یک َسَوَته بود که با حصیر 
درســت می کردند. عدس را توی «قزان» می ریختیم 
و دورش را بــا َورداوان کــه مثــل ملحفه اســت و 
جنس اش از متقال اســت می گرفتیــم و لنگی هم 
رویش. در خفه کن هم داشــت. شــش هفت سالی 
این طور می آوردم. بعد دوچرخه ســاندم و از رشیدی 
بــا دوچرخه راه می افتادم. از ۷۰ تــا ۸۲ با دوچرخه 
می آمــدم. این همــان دوچرخه اســت. بــا کارتون 
خریدمــش ۴۰۰۰ تومان و خودم جمعش کردم. آدم 
وقتی پا به ســن می گذارد، توانش کمتر می شود. این 
ماشین را خریدم. مدل پنجاه ونه است. از او راضی ام. 
خرج یک خانــواده را می دهد. چند وقت پیش دیدم 
خیلــی از من ِگلِگــی دارد. بردم و حســابی رنگش 
کــردم.» حــاال او و دوچرخه و ماشــینش خاطرات 
زیــادی را از این مردم و کوچه هــا دارند: «یک بار یک 
نفــر با لبــاس راحتی آمــد از من خرید کند. کاســه 
را که دســتم داد، در بسته شــد. کلید هم نداشت و 
خانــواده اش نبودند. دیوار و دزدگیر بلندی داشــت. 
همان جا گفت: «زهرمار توی دلم بخورد، عدس برای 
چت بود؟» همان جا گفتم: «آقا اجازه می دهید، کلید 
خانه ام را روی در بیاندازم؟» همانجا از خدا خواستم 

با آن کلید باز شود. باز شد.» 
آقا حسین سالهاست که در کوچه ها رکاب می زند 
و می خوانــد و چنین می گوید کــه این صدا در اوقات 
گرفتگی بــرای زمزمه آهنگ های اصیل و ســنتی به 
کمکــش می آید. او بزرگ شــدن ســاختمان ها و پیر 
شدن آدم ها را به چشــم دیده است: «زمانی که من 
اینجا کاســبی می کردم، ســاختمان ســه طبقه باالتر 
نداشــتیم. ســه طبقه هــم، تک وتوک بود. شــهر که 
بزرگ تر می شــود. مهر و محبت کم می شود. من به 

عشق آدم های آن زمان می آیم که هنوز هستند.» 
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