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سمغلطشلیکهواییدرعروسی وعزادوبارهقربانیگرفت
ر

شلیکمرگبهکودکدرجشنعروسی

عکس تزیینی است

خبر تلخ بود و تکان دهنده  ،این بار کودکی معصوم قربانی
رسمی کهنه و غلط شد  .محمد امین رضایی کودکی از
اهالی روستای دهشیرخان خنداب آماج ساچمه هایی
قــرار گرفت که قــرار بــود موجبات شــادی و تفریح عده
ای را در مراسم عروسی فراهم آورد .شلیک هوایی در
مراسم عروسی و عزا در برخی از نقاط به ویژه غرب کشور
تاکنون تعداد زیادی از حاضران در مراسم یا حتی عابران
را به کام مرگ کشانده است  .به گزارش رکنا ،یکی از
 ۱۳مهمان مجروح که دو هفته گذشته در روستای
دهشیرخان خنداب اراک بــر اثــر شــادی نامتعارف
و تیراندازی با اسلحه شکاری در عروسی مجروح شده
بودند ،کودکی بود که با وجود تالش پزشکان ،متاسفانه
دیروز جان خود را از دست داد .در این حادثه محمدامین
رضایی کودک معصومی که به همراه  ۱۲مهمان دیگر
در عروسی دچار آسیب دیدگی و در بیمارستان بستری
شده بود ،با وجود تالش پزشکان ،زنده نماند .ساعت
آغازین بامداد بیست و نهم تیرماه  ۹۹یکی از میزبانان
مجلس عروسی (از بستگان نزدیک داماد) در روستای
دهشیرخان خنداب در اقدامی نادرست و بــرای یک
شــادی نامتعارف ،چند تیر هوایی با اسلحه شکاری
شلیک و در شلیک آخر به علت بی احتیاطی به سمت
مهمانان تیراندازی کرد.بر اثر این بی احتیاطی تعداد
 ۱۳نفر از افراد حاضر در مراسم عروسی به علت اصابت
ساچمههای پخش شده تیراندازی از نواحی مختلف
دچار مصدومیت شدند که بالفاصله برای مداوا به مرکز
درمانی انتقال داده شدند و فــرد ضــارب دستگیر و با

داماد پلدختری که با کالشینکف موتورسواران دعوت
شده به عروسی اش را به رگبار بست و پیرمرد خرم آبادی
که سال  96به دلیل تیری که از اسلحه او به سر دختر 5
ساله خورد راهی زندان شد  .البته این موارد تنها چند
نمونه از صدها نمونه ای است که استفاده از سالح که
شاید در گذشته به دلیل مهارت تیراندازان و برای اهداف
خــاص از جمله دفــاع از سرزمین  ،ارزش هــای دینی و
انسانی  ،ناموس و مال بوده ،جان انسان هایی را گرفته و
خانواده هایی را داغدار کرده است .

تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.
▪جشن هایی که به عزا تبدیل شد

در برخی از مناطق کشورمان بر اساس رسمی قدیمی
پدر و بستگان داماد هنگام ورود داماد به مراسم عروسی،
شادی خود را با شلیک هوایی یا تیراندازی ابراز می کنند
 .شلیک هایی گاه مرگبار که می تواند در چشم برهم
زدنی عروسی را به عزا تبدیل کند  .نمونه این جشن های
عزاشده را می توان در پرونده های چند سال گذشته
پلیس مشاهده کرد  .آن جا که زهرا کوچولو در نوروز 94
و پس از شلیک هوایی در عروسی چند کوچه آن طرف تر
از محل سکونت شان دچار ضایعه مغزی شد و هوشیاری
خود را از دست داد و یک سمت بدن وی بیحس شد یا

 2کشته در تصادف پژو وموتورسیکلت با  4سرنشین!
فرماندهانتظامی"نیریز"گفت:براثربرخورد
سواری  405با یک دستگاه موتورسیکلت
در محور "دولت آباد-آباده طشک" 2 ،نفر
کشته و  2نفر نیز مجروح و راهی بیمارستان
شدند.بهگزارش رکنا ،سرهنگ"سیدمحمد
یــوســفــی" بــیــان کـــرد :در پــی اعـــام یک
فقره تصادف فوتی در محور "دولــت آباد-
آبــاده طشک" ،بالفاصله مأموران به محل
مد نظر اعــزام شدند و مشاهده کردند یک
سواری  405با یک دستگاه موتورسیکلت
با چهار سرنشین برخورد کرده است .این

مقامانتظامیبابیاناینکهدراین حادثه دو
نفر از سرنشینان در دم فوت و راکب و دیگر
سرنشین نیز مجروح و راهــی بیمارستان
شدند ،گفت :کارشناسان علت وقــوع این
حادثه را توجه نکردن به جلو از جانب راننده
سواری پژو اعالم کردند .سرهنگ "یوسفی"
گفت:استفادهازکالهایمنینقشیگسترده
درپیشگیریازتلفاتجانیدرهنگامتصادف
دارد و باید همواره راکبان انواع وسایل نقلیه
موتوری از کاله ایمنی استاندارد در هنگام
رانندگیاستفادهکنند.

▪هشدار پلیس دربــاره تیراندازی در مراسم عزا و
عروسی

در همین حال رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با
اشاره به رسم و رسوم تیراندازی در مراسم عزا و عروسی در
برخی نقاط کشورمان ،اظهارکرد :موارد متعددی وجود
دارد که افراد به دلیل سهل انگاری ،غفلت و ضعف مهارت
های الزم در حمل ،نگهداری و استفاده صحیح از اسلحه
گرم ،قتل ناخواسته نزدیکان و افرادی را که در آن مراسم
حضور دارنــد ،رقم زده انــد .به گــزارش ایسنا سرهنگ
شهاب امینی با بیان این که تخطی از قوانین و مقررات
مربوط به حمل ،نگهداری و استفاده از سالحهای گرم
جرم محسوب می شود ،تصریح کرد :البته پلیس عالوه بر
نگاه پیشگیرانه ،تاکید ویژه ای بر فرهنگ سازی ،آموزش و
همکاری دیگر نهادها و دستگاه های مسئول دارد و بر این
باور است که می توان دیگر رسوم پسندیده اقوام ایرانی را
جایگزین رسم تیراندازی در مراسم عزا و عروسی کرد.

سارقدریچههایفاضالبوکابلهایمخابراتیدردام پلیس
توکلی-سارق دریــچــه هــای فاضالب
و کابل هــای مخابرات به چنگ پلیس
افــتــاد .فرمانده انتظامی شهرستان
کرمان گفت :به دنبال افزایش سرقت
دریچه هــای فاضالب در شهر کرمان،
موضوع دستگیری ســارق یا سارقان به
صــورت ویــژه در دستور کــار پلیس قرار
گــرفــت .سرهنگ"محمدرضا ف ــداء"
افزود :درهمینزمینه مامورانکالنتری
12شهر کرمان با انجام کار اطالعاتی
ســارق را شناسایی و متهم را در یک

عملیات ضربتی دستگیر کردند .وی
خاطرنشانکرد:متهمپسازانتقالبهمقر
انتظامی ،با قرار گرفتن در برابر مدارک
و مستندات پلیس ،در بازجوییهای
تخصصیبه ۱۵فقرهسرقت دریچههای
فــاضــاب شــهــری ،ســیــم ب ــرق و کابل
مخابراتی در شهر کرمان اعتراف کرد.
ای ــن مسئول انتظامی همچنین از
دستگیرییکسارقسابقهدارمحتویات
خودرو و ساختمان های در حال ساخت و
کشف ۲۸فقرهسرقتخبرداد.
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در امتداد تاریکی

افشایرازتکاندهنده
جاده و بیابان را بهانه ای برای مصرف مواد مخدر قرار داده
آن قدر با شنیدن این ماجرای تلخ ،وحشت زده و نگرانم که
همانند بیماران روانی دور اتاق می چرخم و با خودم حرف بود و ادعا می کرد اگر کمی مواد مخدر سنتی مصرف نکند،
می زنم .هیچ گاه از روزی که برای بار دوم ازدواج کردم ،به توان کار کردن را نخواهد داشت.
ذهنم نمی رسید که همسرم چنین نقشه شومی را در سر تالش هایم برای ترک اعتیاد او بی فایده بود .با وجود این،
داشته باشد .به همین دلیل زمانی که این ماجرای اسفبار این شرایط را تحمل کردم تا این که بعد از به دنیا آمدن دختر
را از دهان خودش شنیدم ،ناخودآگاه سیلی محکمی به دیگرم تازه متوجه شدم که همایون به مواد مخدر صنعتی
روی آورده است .دیگر بر لبه پرتگاه ایستاده بود و هر لحظه
صورتش نواختم و ...
با توهم هایی که داشت ،مرا به باد کتک می گرفت .چند بار
زن 40ساله که از شدت استرس و نگرانی لرزش دستانش
به خوبی حس می شد ،با چهره ای مغموم اما برافروخته وارد تالش کرد دختر کوچکم را بفروشد و ...
اتاق مددکاری شد و در حالی که لیوان آب را سر می کشید ،خالصه ،زندگی فالکت بارم هر روز بدتر می شد تا این که
در تشریح سرگذشت اسفبارش به کارشناس اجتماعی بعد از 13سال زندگی مشترک از او طالق گرفتم و حضانت
کالنتری آبکوه مشهد گفت :تــازه دیپلم گرفته بــودم که دخترانم را در قبال بخشش مهریه پذیرفتم و به خانه پدرم
«همایون» به خواستگاری ام آمد .مادرم در یکی از جلسات بازگشتم .با شرکت در کالس های آمــوزش خیاطی کار
مذهبی با مادر همایون آشنا شده بود و با همین آشنایی چند و کاسبی به راه انداختم و سعی کردم زندگی گذشته را
ساعته مرا برای پسرش خواستگاری کرده بود ،در حالی که فراموش کنم .در این مدت خواستگاران زیادی داشتم اما
هیچ گونه آشنایی و شناخت قبلی از خانواده اش نداشتیم اما همه فکر و ذهنم تربیت و تحصیل دخترانم بود تا این که
مادرم اعتقاد داشت وقتی مادر همایون زنی محجبه و باوقار یکی از مشتریانم مرا برای پسرش خواستگاری کرد .طاهره
است ،حتما فرزندش را به شکل شایسته ای تربیت کرده خانم مدعی بود عروس و پسرش در کشاکش طالق هستند،
است .از سوی دیگر نیز یکی از بستگان پدرم عاشق خواهر چرا که عروسش نازاست .اگرچه طاهره خانم ادعا می کرد
کوچک ترم شده بود و آن ها به طور غیررسمی و با واسطه پسرش مرا در مسیر منزل دیده و پسندیده است اما راضی
به این ازدواج نبودم .با وجود این ،آن قدر رفت و آمدها و
کردنبزرگترهاازخواستگاریخواهرمصحبتمیکردند،
اما پدرم حتی سخن گفتن در این باره را نیز بر نمی تابید چرا اصرارهایش بیشتر شد که تصمیم گرفتم با پسرش صحبت
که اعتقاد داشت تا زمانی که من ازدواج نکرده ام ،نباید حرف کنم« .شهرام» با همه خواسته هایم و به ویژه حضانت صحیح
از فرزندانم موافقت کرد ،چرا که دخترم به سن نوجوانی
از خواستگاری خواهر کوچکم به میان بیاید.
این گونه بود که من تصمیم خودم را گرفتم و ندیده و نشناخته رسیده بود و حساسیت خاصی از خودش بروز می داد.
با همایون ازدواج کردم .طولی نکشید که مقدمات جشن خالصه ،دخترم را راضی کردم و سه سال قبل ،دوباره پای
عروسی فراهم شد و من و همایون زندگی زیر یک سقف سفره عقد نشستم .از همان چند ماه اول زندگی متوجه شدم
را آغاز کردیم اما خیلی زود ورق برگشت و زندگی ام در دخترم رابطه خوبی با همسرم ندارد و من آن را به حساب
مسیر نابودی قرار گرفت .هنوز دخترم را بــاردار بودم که همان حساسیت هایش می گذاشتم .همسرم وضعیت
روزی سرزده به خانه بازگشتم و شوهرم را کنار بساط مواد مالی خوبی داشت و من هم آن قدر درگیر زندگی و جنین
مخدر دیدم .گویی اتاق دور سرم می چرخید و پرنده های هشت ماهه ام بودم که متوجه افسردگی و گوشه گیری دختر
خوشبختی مرا ترک می کردند .همه آرزوهایم با دیدن این 17ساله ام نشدم تا این که «نیلوفر» چند روز به خانه خواهرم
ماجرا به خاکستر یأس تبدیل شد .زمانی که فهمیدمهمایون رفت و با بیان این که دیگر به خانه باز نمی گردد ،راز عجیبی
قبل از ازدواج با من اعتیاد داشته است ،گریه کنان به پایش را فاش کرد .او به خواهرم گفته بود ناپدری اش به او عالقه
افتادم و از او خواستم به خاطر دخترمان اعتیادش را ترک مند شده و پیامک های خارج از عرف برایش می فرستد و
کند .به همین دلیل او را نزد پزشک متخصص اعصاب و پیشنهاد دوستی داده است!
روان بردم و همسرم با مصرف دارو چند ماه اعتیادش را کنار بــاورم نشد ،اما وقتی از زبان همسرم شنیدم ،ناخودآگاه
گذاشت .در این مدت احساس آرامش داشتم و آرام آرام به سیلی به صورتش نواختم و ...
ادامه زندگی با همایون امیدوار شدم ولی هنوز ترک اعتیاد شایان ذکــر اســت ،به دستور سرهنگ محمدی (رئیس
او به یک سال نرسیده بود که متوجه شدم همسرم دوباره به کالنتری آبکوه) این پرونده توسط کارشناسان زبده در دایره
لجنزار مواد افیونی افتاده است اما او سختی رانندگی در مددکاری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

