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مردی با چشمان حادثهساز

مراسم شمرکشان
در
حاشیه

محمد بلوری /روزنامه نگار

ریشســفیدهای مرادآبــاد بــرای برگــزاری مراســم محلــی ســالیانه
«شمرکشــان» با یک مشــکل بزرگ روبهرو شــده بودند چــون هیچ مردی
حاضــر نمیشــد داوطلب اجرای چنین نقشــی شــود .این پیــران باتجربه
با همه درایت و تالشــی که داشــتند ،یک فرد که راضی شــود لباس شــمر
بپوشد را پیدا نمیکردند.
ن زمان همچنان
نمایش شمرکشان ،مراسمی بود که از گذشتگانشان تا آ 
نسلبهنســل انتقال یافته بود و هر ســال در ماه و زمان معینی میباید در
حضور همه مردم آبادی اجرا شود.
این مراســم را در میــدان بزرگ آبادی برگزار میکردنــد .در آن روز زنان و
مردان همراه با بچهها با لباسهای رنگارنگ از سراسر آبادی رو به میدان
مــی آوردنــد و گرداگــرد آن بــرای تماشــای نمایــش «شمرکشــان» حلقه
میبســتند یا بربام خانههای اطراف مینشســتند و با خــوردن تنقالتی که
زنها به گوشــه چادرشــان گــره زده بودند مراســم را میدیدنــد و مردم با
شــعار تعزیهگردان که مرشــد ســپید مویی بود یک صدا به شــمر و آل او،
لعن و نفرین میفرستادند.
ایــن مراســم بــا مــرگ شــمر پایــان مییافــت و آنــگاه بارانی از آشــغال و
میوههای گندیده از بام و زمین بر پیکر شمر فرو میریخت.
در میان تماشــاگران ،کســانی هم پیدا میشــدند که از شــدت خشم و اوج
تعصب چنان برانگیخته میشــدند که ســنگریزه و کلوخ بر ســر و تن شمر
پرت میکردند و این حادثه چندبار شمر نمایشی را مصدوم کرده بود.
از دو ســه سال پیش برای تحقیر بیشــتر «شمر» بین بعضی از تماشاگران
باب شده بود مشتی پشگل گوسفند با خود بیاورند و شمر را با فرو افتادن
بــر زمین ،پشــگل بارانش کننــد .این نوع نمایش تحقیر ،ســبب شــده بود
بچههــا از روز پیش با ســر زدن بــه آغلهای گله گوســفندان ،چوپان ها به
جمعآوری پشــگل مشغول شــوند تا روز اجرای نمایش شمرکشان آنها را
به سه شاهی به تماشاگران بفروشند و بسیاری از زنها و مردهای تماشاگر
معتقد بودند پشــگل پرانی به پیکر شــمر بیرحم مؤثرترین شــیوه تحقیر
اوست و اجر بیشتری دارد!
***
اما چهکســی حاضر میشــد داوطلب قبول نقش شــمر نمایش شود و آن
همــه رنج و تحقیر را بپذیرد .مشــکالت پس از اجرای نقــش و رفتار عامه
مردم با او و اعضای خانوادهاش ،مرارت بار بود.
همسایهها ودیگر آشنایان با آنها قطع رابطه میکردند و در بیرون از خانه
در کوچه و بازار هرگاه به هر یک از افراد این خانواده برخورد میکردند رو
برمیگرداندند و با شــمر و زن و فرزندانش معاشــرت نداشــتند .بههمین
خاطر و با چنین نقش مرارت باری که شــمر نمایش برعهده داشــت پیدا
کردن فردی برای پوشــیدن شنل سرخ مخصوص ،امسال ریشسفیدهای
مرادآباد را با مشکل بزرگی روبهرو کرده بود .پیرمردها از هفتهها قبل این
پیشــنهاد را به دههــا مرد داده بودند اما هیچکــدام راضی به اجرای نقش
نشــدند در حالــی کــه یک هفته فقــط به اجرای مراســم در میــدان بزرگ
آبادی وقت داشتند.
تــا ســال پیــش مشرجــب درشــکه چــی بــا گرفتــن هدایــا و پرداخــت
حقالزحمــهای از ســوی هیــأت امنای «تکیــه» آبادی ،نقش شــمر را اجرا
میکرد.
رجب در آبادی درشکهرانی میکرد و رمالها و طالعبینها و خانوادههای
سرشــناس را بــه این طــرف و آن طــرف میبــرد و از درآمدی که داشــت،
راضــی بهنظر میآمد و هرســال نقش مرارت بار «شــمر» را هم به خاطر
رضایــت اعضــای هیأت امنا و افراد بــا نفوذ مرادآبــاد ،برعهده میگرفت
و در ایــن نقش مهــارت پیدا کرده بود .رجب از اجــرای این نقش رضایت
داشــت هرچنــد از خشــم کلوخاندازهــا زخمهایی بر تناش بــود تا اینکه
چنــد مــاه پیش در حمله یک ســگ هار ،مبتــا به ویروس هاری شــد و به
تحمل درد و رنج جان سپرد.
رجب درشــکهچی یک بار هنگام اجرای نقش «شــمر ذالجوشن» یکی از
تماشاگران ،از میان جمع نعره کشید:
 آی قاتــل ...لبــاس شــمر پوشــیدهای و عربــده دشــمنی بــا مــردان خدامیکشی؟
و بــا چاقویــی در دســت بــه وســط میــدان دویــد و بــا وارد آوردن یکــی دو
ضربــه به او ،مردانی هجــوم آوردند و رجب درشــکهچی را در حال نزاری
از چنگــش درآوردنــد کــه به درمانــگاه انتقالــش دادند و یــک هفتهای در
درمانــگاه آبــادی بســتریاش کردنــد و دکتــر صالحی رئیــس درمانگاه به
معالجــهاش پرداخت .با مرگ مشرجب درشــکهچی براثر حمله ســگ
هار ،ریشســفیدان آبادی درمانده شــدند که چه کسی را راضی به اجرای
نقش شــمر ذالجوشــن کنند در حالی کــه یک هفته به روز اجرای مراســم
شمرکشــی باقی مانده بود و مردی تن به پوشیدن لباس و کالهخود سرخ
نمیداد و همگی درمانده شده بودند که چه کنند...
ëëادامه دارد

editorial@irannewspaper.ir
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

درخواستدخترمقتولازقاضی
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گروه حوادث  /پسر معتاد وقتی فهمید مادرش
او را از ارث محروم کرده ،وی را به قتل رساند اما
در حالــی که برادرانش از مجازات او صرف نظر
کرده بودند ،تنهــا خواهرش خواهان قصاص او
شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رسیدگی به این پرونده از فروردین سال گذشته
با مرگ زن  60ســالهای به نام سوســن آغاز شد.
مأموران پس از حضور در محل حادثه دریافتند
زن میانســال بــر اثــر حلــق آویــزی جــان باخته
اســت .پســر وی کــه در محــل حضــور داشــت،
گفــت :من بیرون از خانه بودم و وقتی برگشــتم
دیــدم مادرم خودش را از نردههای حیاط خانه
حلق آویز کرده است.
در ادامــه جســد سوســن بــه پزشــکی قانونی
منتقل و بررســیهای الزم برای علت مرگ این
زن ســالخورده آغاز شــد .در نهایت کارشناســان
ایــن ســازمان اعــام کردنــد کــه نحوه گــره زدن
طنــاب بــه نحــوی نبــوده کــه فــرد بتواند بــا آن
خودکشــی کند ضمن اینکه خمیدگیهای نرده
هــم نشــان دهنده آن اســت کــه ایــن زن قبل از

مــرگ تــاش کــرده تــا خــودش را نجــات دهد
و خراشــیدگیهای روی گــردن وی نشــان از
درگیــری دارد .ایــن نظریــه رونــد رســیدگی بــه
پرونده را تغییر داد و شناســایی عامل یا عامالن
قتل در دستور کار مأموران قرار گرفت.
پــس از ایــن نظریــه ،مهدیــه دختــر مقتــول
مورد بازجویی قــرار گرفت و گفت :من ،حامد و
مــادرم با هــم در یک خانه زندگــی میکنیم اما
نســبت به خودکشــی مادرم تردید دارم .مادرم
زنی سرزنده و شاد بود و هیچ وقت به خودکشی
فکــر نمیکرد .البته چند وقتی اســت که برادرم
حامــد اعتیــاد پیدا کــرده بــود و مــادرم را مدام
اذیت میکرد.
در ادامــه حامــد دوبــاره بازجویــی شــد و
اظهارات خواهرش را رد کرد و گفت :من خودم
مأمــوران پلیــس را خبــر کــردم .مهدیــه دروغ
میگویــد که من با مــادرم دعوا میکــردم .ما با
هــم اختالفاتی داشــتیم اما من هیــچ وقت با او
درگیر نشــدم و هیچ نقشــی هم در مرگ مادرم
ندارم.
بــا این حال بازجوییهــا از حامد ادامه یافت

و در نهایــت ناچــار به اعتراف شــد و گفت :چند
ســال پیــش از همســرم جــدا شــدم و بــه خانــه
مــادرم برگشــتم و بــا مــادر و خواهــرم زندگــی
میکــردم تــا اینکــه اعتیــادم باعث شــد بین ما
اختــاف بــه وجــود بیاید .مدتــی قبــل از حادثه
متوجه شــدم مادرم خانهاش را به نام خواهرم

کرده تا بعد از مرگش به من ارثی نرســد .آنقدر
از این موضوع ناراحت شــدم که همه زندگیام
بهم ریخت.
بــه خاطر پول و ارثیه ناراحت نبودم از اینکه
مــادرم من را الیق ارثیه نمیدانســت ،ناراحت
شــدم .روز حادثــه وقتــی در خانــه تنهــا بودیم،

ســر ایــن موضوع بــا مــادرم درگیر شــدم و به او
گفتم حق نداشــت بدون اجازه من چنین کاری
را انجــام دهــد مــادرم گفــت چــون معتــادی،
دوســت ندارم پولی به دستت برسد .این جواب
او موجب عصبانیتم شد به یکباره مادرم را هل
دادم کــه ســرش به دیــوار راه پله خــورد و افتاد.
بی توجــه بــه این اتفــاق بــه اتاقم رفتــم و چند
ســاعتی خوابیــدم اما وقتــی بیدار شــدم ،دیدم
مادرم همانجا افتاده و نفس نمیکشــد .همان
موقــع از ترســم تصمیــم گرفتــم مــرگ او را بــا
صحنهســازی خودکشــی جلوه بدهم .من قصد
کشــتن مــادرم را نداشــتم ،فقط او را هــل دادم
چون با من گالویز شده بود.
بعــد از ایــن اظهــارات ،متهــم بــه دســتور
بازپرس بازداشــت و صحنه قتل بازسازی شد.
وقتی اولیای دم برای بیان درخواســت خود به
دادســرا احضار شــدند ،بــرادران متهــم اعالم
گذشــت کردنــد و گفتنــد شــکایتی ندارنــد .اما
خواهر متهم درخواست قصاص کرد .او گفت:
مادر من زن زحمتکشی بود او به سختی خانه
خریــده بــود و بعــد از پــدرم بــه ســختی مــا را
بــزرگ کرد .خانه را به نام مــن کرده بود چون
میترســید برادرم به خاطــر اعتیادش خانه را
از ما بگیرد و بفروشد و بعد از مرگش من آواره
خیابــان شــوم .مــن خواهــان قصاص بــرادرم
هستم و حاضر به گذشت نیستم.
بــا توجــه به شــکایت ایــن دختــر و همچنین
درخواست قصاص او ،پرونده برای رسیدگی به
شــعبه  10دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده
شد و متهم بزودی محاکمه میشود.

زنگمشدهدرخانه
گرداندن اراذل و اوباش با حکم قضایی است
سالمندانپیداشد
رئیسپلیسپایتخت:

گروه حوادث /زن میانســال که یک ســالونیم از خواهرش بیخبر بود پساز
شکایت به پلیس او را در مرکز نگهداری سالمندان پیدا کرد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،چندی قبــل زن میانســالی به پلیس
رفت و از ناپدید شــدن خواهرش خبر داد و گفت :خواهرم کارمند بازنشســته
اســت و بــه تنهایی زندگی میکند .ما معموالً کمتــر به مالقات هم میرفتیم
امــا گهگاهــی تلفنی در تماس بودیم آخرین بار حدود یک ســالونیم قبل او
را دیدم .بعد از آن دیگر خبری از او نداشتم و این چند ماه اخیر هم بهخاطر
کرونــا از خانــه بیــرون نمیرفتــم چندبــاری تمــاس گرفتــم و دیــدم جــواب
نمیدهــد خیلــی نگرانش شــدم و بهخانــهاش رفتم اما خواهــرم خانه نبود.
یکی از همسایههایشان را دیدم و او به من گفت خواهرم یک سالونیم است
ناپدید شده و خبری از او نیست.
با شــکایت زن میانسال ،به دستور بازپرس شــعبه نهم دادسرای امور جنایی
تهران ،تحقیقات برای یافتن زن میانســال بهنام بلقیس آغاز شد .کارآگاهان
پلیس آگاهی به اســتعالم از بیمارســتانها ،پزشــکی قانونی ،مراکز نگهداری
سالمندان و ...پرداختند .اما هیچ رد و نشانی از زن میانسال در دست نبود.
بررسیها برای یافتن بلقیس ادامه داشت تا اینکه روز گذشته مددکار یکی از
مراکز نگهداری ســالمندان با خواهر بلقیس تماس گرفت و راز ناپدید شــدن
زن میانسال را برمال کرد.او گفت :یک سالونیم است که خواهرت را به مرکز
ما منتقل کردهاند .اما چون او بهخاطر یک تصادف حافظه و قدرت تکلمش
را از دست داده بود از هویتش اطالع نداشتیم.
در ایــن مــدت خیلی ســعی کردیم کــه حافظــه او برگــردد اما بیفایــده بود.
جلســات مشــاوره برای او برگزار میشــد تا اینکه او کمکم شــروع به صحبت
کرد .برایمان گفت که نامش بلقیس اســت و ســاکن خیابان انقالب و کارمند
بازنشســته یکــی از ادارات دولتــی بوده اســت .او به ما گفت که بــرای خرید از
خانــهاش خارج شــده اما در خیابان تصــادف کرده و حافظهاش را از دســت
داده و زبانش بند آمده بود .بلقیس گفت که کسی را ندارد و تنها یک خواهر
دارد و شماره شما را به ما داد.
با تماس مددکار مرکز نگهداری ســالمندان ،پس از هماهنگیهای قضایی با
بازپرس سهرابی ،دستور تحقیقات صادر شد تا زن میانسال به خانه برگردد.

گــروه حــوادث /رئیــس پلیــس پایتخــت برخورد
نیــروی انتظامــی بــا افرادی کــه ماســک نمیزنند را
برخوردی ارشادی و ایجابی اعالم کرد.
ســردار حســین رحیمی در حاشــیه اجــرای طرح
ظفــر کــه صبح دیــروز برگزار شــد ،بــا بیــان اینکه در
حال تعیین سازوکار و چگونگی اجرای طرح جریمه
کردن افراد بدون ماسک هستیم گفت :جزئیات این
سازوکار بزودی اعالم خواهد شد.
مــا بــا ســتاد مقابلــه بــا کرونــا همــکاری الزم را
خواهیم داشــت اما تا االن کسی جریمه نشده است.
طبق اظهــارات رئیس جمهوری در بحث برخورد با
کسانی که ماسک نمیزنند رویکرد ما بیشتر ایجابی
و ارشادی اســت تا جایی که بشود تمایلی به جریمه
کردن افراد نداریم.
ما این طرح را شروع کردهایم و در کنار ستاد ملی
مقابلــه با کرونا خواهیم بــود و امیدواریم مردم هم
پروتکلهای بهداشتی را بیشتر از قبل رعایت کنند.
سردار رحیمی درباره انتقادات مطرح شده علیه

پلیــس پــس از گردانــدن اراذل و اوبــاش در تهــران
نیــز گفت :مــردم باید ایــن را بدانند کــه پلیس همه
اوباشــگران را در خیابان نمیگردانــد و فقط افرادی
که اقدام به قدرت نمایی و زورگیری و سلب آرامش
و آســایش مردم کــرده و بر جرم خود اصرار داشــته
باشند چنین سرنوشتی خواهند داشت.
وی با بیــان اینکه پلیس ایــن اقدامات را با حکم
مرجــع قضایی و نه بــه دلخواه خــودش انجام داده
است ،گفت :ذات این افراد اوباشگری ،گردنکلفتی،
عربدهکشــی ،قدارهبندی ،اخاذی از مردم یک محل
و دســتدرازی به نوامیس مردم بــود و آنچه انجام
شده برای تادیب آنها بوده است.
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ بــا تأکیــد بــر اینکه
پلیس در اجرای این طرح اســیر جوسازیها نخواهد
شــد ،گفت :مســئولیت ما برقراری امنیت و برخورد
با افرادی اســت کــه گردنکلفتی کــرده و به حقوق و
حریــم و نامــوس مردم دســتدرازی کردهانــد و در
ایــن راه هم نه کوتاه میآییم و نه اســیر جوســازیها

خواهیم شد.ســردار رحیمی با تأکید بر اینکه امنیت
مــردم خط قرمــز پلیس اســت ،گفت :خوشــبختانه
دستگاه قضایی هم همکاری خوبی با پلیس دارد.
وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا پلیس
از نظــر قانونی میتواند این افراد را در ســطح شــهر
بچرخانــد نیــز گفــت :مــا حتمــاً مســائل قانونــی را
رعایــت خواهیم کــرد و مطمئن باشــید بدون قانون
عمــل نمیکنیم.ســردار رحیمــی دربــاره کتک زدن
یکــی از اوباش به دســت پلیس گفت :ایــن فرد زنی
را مــورد آزار و اذیت قــرار داده بود وقتی آن زن به او
گفت «حاال که دستگیر شدی پلیس ادبت میکند»
وی دهــان به ناســزا بــاز کــرد و مأمورانــی که دور
او بودنــد برای ســاکت کردن متهم مجبور شــدند به
اصطــاح او را کتــک بزنند .البته این رفتار پســندیده
نیســت و مأمور ما باید ســعه صدر بیشــتری داشــته
باشــد ،ولی این گونه نبوده است که به قصد در شهر
چرخانــدن و هتــک حیثیت ،آن فــرد اوباش را کتک
بزنند.

مرگ  4کارمند میراث فرهنگی در سانحه رانندگی
گــروه حــوادث  4 : /کارمند ســازمان
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی اســتان سیســتان و
بلوچستان در ســانح ه تصادف جان
خــود را از دســت دادنــد .بهگــزارش
خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،بامداد
دوشــنبه  21مهــر خبــر ســقوط یــک
خــودرو پــژو پــارس بــه دره در جاده
نیک شهر به چابهار به پلیس اعالم
شد .نخســتین بررســیها حکایت از
مرگ هر چهار سرنشــین خــودرو به
علت شدت آسیب وارده داشت.
ســرهنگ کلبعلــی ،فرمانــده پلیس
راه شهرســتان نیکشــهر دربــاره
ایــن حادثــه گفــت :بامداد دوشــنبه
حادثــه واژگونــی یــک دســتگاه
خــودرو پــژو پــارس در کیلومتــر ۲۳
محــور نیکشــهر بــه ایرانشــهر بــه

پلیــس راه ایــن شهرســتان اطــاع
داده و تیمهــای ارزیابــی پلیــس راه
شهرســتان بالفاصلــه بعــد از اطالع
به محل حادثه اعزام شدند .بررسی
کارشناسان نشان میداد بیتوجهی
به جلو و خســتگی راننــده عامل این
واژگونی مرگبار بوده است.
فرمانــده پلیــس راه نیکشــهر افزود:
سرنشــینان خــودرو واژگــون شــده
از کارمنــدان میــراث فرهنگــی
و گردشــگری اســتان بودنــد کــه
متأســفانه هر چهــار سرنشــین جان
خــود را از دســت دادنــد .علیرضــا
جاللزایی ،مدیرکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی در تشریح
این خبر گفت« :ابوالفضل عبیدی و
محســن شــیخ االســامی دو تــن از
کارشناسان معاونت میراثفرهنگی

کــه روز یکشــنبه بــرای مأموریــت به
اســتان سیســتان و بلوچســتان ســفر
کــرده بودنــد ،بههمــراه محمدرضــا
ســندگل مدیــر روابط عمومــی اداره
کل اســتان و نیز راننده این خودرو به
نــام امین چاجی از همکاران ترابری
بامــداد دوشــنبه در یــک ســانحه
رانندگــی درگذشــتند».او افــزود:
«ایــن دو کارشــناس بههمــراه مدیر
روابطعمومــی اســتان بــرای بازدید

از بناهــای تاریخــی به ســمت زابل و
سپس ایرانشــهر رفتند اما ساعت ۳
و نیــم صبح روز دوشــنبه  ۲۱مهر ۹۹
در محور نیکشهر به چابهار خودرو از
جاده منحرف شده و بهعلت سقوط
از ارتفــاع تا طلوع آفتاب هیچ کســی
از وقــوع حادثــه مطلع نشــده بود تا
اینکه با روشن شدن هوا خودروهای
عبــوری متوجــه حادثــه شــده و بــه
پلیس خبر دادند.

آزار و اذیت دختر  14ساله در بوتیک
گــروه حوادث /پســر جوان کــه با فریب
دختــر دانشآمــوزی او را به داخل یک
بوتیک کشانده و مورد تعرض قرار داده
بود تحت تعقیب قرار گرفت.
بهگــزارش خبرنــگار حوادث «ایــران»،
رســیدگی به ایــن پرونــده از اواخر هفته
گذشــته با شــکایت دختر  14سالهای به
نام نازنین که بههمــراه پدرش به اداره
پلیس آمده بود ،آغاز شد.
پــدر نازنین بــه مأمــوران گفت :جمعه
شــب پس از بازگشــت دخترم به خانه
متوجــه وضعیــت آشــفته روحــی و
جســمی او شــدم دختــرم بشــدت تب

داشت و فکر کردیم که ممکن است به
کرونا مبتال شده باشد از اینرو نازنین را
به بیمارستان بردیم اما در آنجا بود که
فهمیــدم بهم ریختگی و تب او ناشــی
از کرونــا نبوده و او توســط فــردی بهنام
مهران اغفال شــده و مورد تعرض قرار
گرفته است و حاال از این جوان شکایت
داریم.
بــا ثبــت ایــن شــکایت پرونــده بــرای
رســیدگی به شــعبه یک دادگاه کیفری
استان البرز ارسال شد و نازنین در رابطه
بــا موضــوع پرونــده بــه قاضــی گفــت:
ســه مــاه پیــش در یکــی از شــبکههای

اجتماعــی بــا مهــران آشــنا شــدم .او
مدعــی بود که صاحب یــک بوتیک در
یــک مجتمع تجــاری اســت و در مدت
آشــناییمان به مــن عالقهمند شــده و
دوســت دارد کــه همدیگــر را از نزدیک
ببینیــم .با مالقات حضــوری مخالفت
کــردم تــا اینکــه با چــرب زبانیهــای او
قانع شدم که به محل کارش بروم .روز
جمعــه به پدر و مادرم گفتم که با یکی
از همکالســیهایم قــرار دارم و بــه این
بهانه به محل قرار یعنی همان بوتیک
مهران رفتــم .چند دقیقه پساز ورودم
بــه مغــازه مهــران در را قفــل و بــه من

تعرض کرد.
پــس از اظهــارات شــاکی نوجــوان
تحقیقات در خصوص شناسایی متهم
آغــاز و مشــخص شــد کــه او صاحــب
بوتیــک مورد نظر نبوده و تنها بهعنوان
شــاگرد در آنجا فعالیــت میکرده و روز
جمعه بــا توجه به خلوت بودن پاســاژ
بهدلیل شــیوع بیماری کرونا از فرصت
اســتفاده کرده و دختر نوجــوان را مورد
آزار و اذیت قرار داده است.
قاضی پرونده پس از شــنیدن اظهارات
شــاکی دستور بازداشــت متهم را صادر
کرد.

