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عروس و داماد جوان یک شــب بعد از جشن
ازدواج بــه جــای ســفر ماه عســل راهــی خانه
پدرهایشان شدند تا هر چه زودتر اسم همسر
را از شناســنامه پــاک کنند ،اما بعد از گذشــت
ســه ســال همچنان در پیچ و خم پروندههای
مختلف گرفتار هستند.
در یکــی از روزهای آبان که تهــران همزمان با
باران پاییزی هوای دلپذیری را تجربه میکرد،
ابتــدا «شــیال» و ســپس «کامبیز» وارد شــعبه
 276دادگاه خانــواده شــدند .بــرای ایــن زوج
جوان نه پاییز و نه بهار شوقی برنمیانگیخت،
چرا که در ســه ســال گذشــته تنها دغدغه آنها
پروندهسازی علیه یکدیگر بود.
بعــد از ورود قاضــی «غالمرضــا احمدی» به
شــعبه نگاهــی بــه آنها کرد ،ســری تــکان داد
و رو بــه مــرد کــرد و گفت«:این بارهمســرتان
تقاضــای طــاق داده و به دالیلی نیز اســتناد
کرده اســت .شــما چــه توضیحی در ایــن باره
دارید؟»
مــرد جــوان از روی صندلــی بلنــد شــد و
گفت«:ایــن زن اهــل زندگــی نیســت و از
فردای عروســی ســر ناســازگاری گذاشــت .ده
جــور پرونــده علیه مــن راه انداختــه و حاال که
نتیجــهای نگرفتــه دادخواســت طــاق داده
است»...
زن حــرف همســرش را قطــع کــرد و گفــت:
«آقــای قاضــی ،یــک زن بیشــتر از هــر چیزی
بــه حمایت و عشــق شــوهرش نیــاز دارد .اما
ایــن مرد بــدون اجازه مــادرش حتی حق آب
خوردن ندارد!»
کامبیــز جــواب داد«:مگر قبل از خواســتگاری
نمیگفتی دوستت دارم ،چه شد که تا خیالت
بابــت عقد راحت شــد شــروع بــه بهانهگیری
کردی؟»
شــیال هم به تندی گفت« :تو هم که میگفتی

تعداد ناپدیدشــدگان آتشســوزی جنگلهای کالیفرنیا به 1000
نفــر رســیده و تاکنون  74جســد را ازمیان خانههای ســوخته پیدا
کردهاند.
بهگــزارشایبیســی ،آتشســوزی از دو هفته قبــل از یک کمپ
آغاز شده و با توجه به شرایط آب و هوایی با سرعت افزایش یافته
است.
آتشســوزی کمــپ بهعنــوان مخربتریــن و مهلکتریــن
آتشسوزی در تاریخ ایالت کالیفرنیا نام برده شده است.
در پی این حادثه  12هزار ساختمان از بین رفته و  9400آتشنشان
نیز در این منطقه به حالت آمادهباش درآمدهاند.

همه کاری بــرای خوشــبختیات میکنم ،چه
شــد که میخواســتی جلوی ادامه تحصیلم را
بگیری؟ مگر نمیگفتی که هیچ کســی در دنیا
برایــت مهمتر از من نیســت ،پس چرا جرأت
نداری به مادرت بگویی دیگر بزرگ شدهای؟
تــو حتی بلد نیســتی مســواک بزنی ».ســپس
رو بــه قاضی کــرد و ادامه داد«:آقــای قاضی،
یــک روز هم ندیدهام مســواک بزند .همیشــه
جورابهایش بوی بــد میدهند و مادرش به
او یاد نداده که جورابهایش را بشوید»...
قاضی از آنها خواســت سکوت کنند تا پرونده
قطورشــان را بازنگــری کند .چنــد لحظه بعد
ســکوت بــر دادگاه حاکــم شــد و زن و شــوهر
جــوان نیــز ناخــودآگاه بــه گذشــته نــه چندان
دورشان برگشتند...
آشــنایی کامبیــز و شــیال بــه چهــار ســال پیش
بــاز میگشــت ،به شــبی کــه هــر کــدام از آنها
بــا دوستانشــان در یک رســتوران جمع شــده
بودند .آن شــب پیشــخدمت ســفارش غذای
دو میــز را جا به جا ســرو کرد و همین موضوع
باعــث خنــده و شــوخی دو گــروه شــد .در این
میــان کامبیــز متوجه شــد که شــیال مدیر گروه
اســت ،همــه دوســتانش از او حــرف شــنوی
دارند و از آنجا که خودش تحصیلکرده رشــته
مدیریــت بود از رفتار و گفتار او خوشــش آمد.
وقــت رفتــن بــه شــیال پیشــنهاد دوســتی داد،
امــا دختر جــوان پیشــنهاد کامبیــز را رد کرد و
توضیــح داد کــه مصمم اســت وارد دانشــگاه
شــود .مدتی بعــد کامبیز با تــاش زیاد موفق
شــد شــماره شــیال را پیــدا کنــد .ایــن بار شــیال
قبول کرد به شرط آنکه به درس و تحصیلش
لطمــهای وارد نشــود و فقــط تمــاس تلفنــی
داشته باشند .اما این رابطه به تماس محدود
نشــد و آنهــا گاهــی در همــان رســتوران قــرار
میگذاشــتند و از هر دری صحبت میکردند،
تا اینکه بتدریج دلباخته هم شــدند .چند ماه
مانده به کنکور شیال خودش را در خانه حبس
کــرد تــا روی کنکور متمرکــز شــود و در همین

«ایران»

ماجرای موتورسیکلتســواران و تخلفاتشــان ســوژه تازهای نیســت .هر از چند
گاهــی هم مســئوالن انتظامی و پلیــس راهور با صــدور بخشــنامه ،آییننامه یا
اجرای طرحهای موقت ساماندهی و برخورد با موتورسیکلتسواران به مقابله
با متخلفان میپردازند اما چندی بعد دوباره روز از نو...
شــاید در دهههای قبل وقتی دو واژه موتورســیکلت و تخلف را در ذهنمان مرور
میکردیم تنها به تصویر جوانی  16 – 17ســاله میرســیدیم که در حال تک چرخ
زدن در یکی از خیابانهای شلوغ شهر بود و چند جوان هم کنار خیابان او را تشویق
میکردند .اما حاال دیگر تخلف در تصویر کلیشهای تک چرخ و حرکات نمایشی
خالصــه نمیشــود .هرج و مــرج در شــیوه رانندگی ،عبــور از پیادهرو ،خــط ویژه و
مسیرهایورودممنوعوهمینطورآمارباالیقربانیانموتورسواردرتهرانکهیک
سوم از کل فوتیهای تصادفات را شامل میشود ،تنها بخشی از مشکالتی است که
این روزها شاهدش هستیم و اما وقتی این تخلفات با جرایم خرد و کالن دیگری که
از سوی برخی موتورسواران رخ میدهد مانند کیفقاپی ،موبایلقاپی ،جابهجایی
مواد مخدر ،ســرقتهای داخل خودرو و امثــال آن گره میخورند درمییابیم که
لزومساماندهیتخلفاتموتورسواراننیازمندتوجهبیشتریاست.
اما نکته حائز اهمیت آن است که به نظر میرسد در این سالها پلیس ظرفیت و
پتانسیل مقابله با این افراد را نداشته و آنها هم با آگاهی از این موضوع هر روز بیش
از پیش با خاطری آســوده به تخلفات و اقدامــات مجرمانه خود ادامه میدهند.
البتهاینبهمعنایآننیستکههمهدارندگانموتورسیکلتمتخلفند.اماتعداد
زیادی از این افراد نه به قوانین احترام میگذارند و نه سدی مانع کارشان است.
شــاید اگر قوانیــن بازدارنــدهای وجــود داشــت و مجازاتهای ســنگینتری برای
موتورســواران متخلــف اعمال میشــد شــاهد کاهش تخلفــات بودیم .در ســال
 93ســرهنگ ســعید ســپهری فرمانده یــگان عملیات وکنتــرل طرحهــای ویژه
توگویی عنوان کرد که روزانه بیــن  100تا 150
ترافیکــی پلیس راهور تهــران در گف 
موتورسیکلتتوقیفوبهپارکینگمنتقلمیشودبااحتساباینکهدرهمانسال
حدود سه میلیون و پانصد تا 4میلیون موتورسیکلت در کالنشهر تهران در حرکت
بودیعنیتقریباًبسیاریازموتورهایکباریابرخیچندبارتوقیفشدهانداماهمین
قوانین مسالمتآمیز! باعث شده تا بسیاری از موتورسیکلتها دوباره وارد چرخه
تخلفات شوند و برخی هم عطای موتورشان را به لقایش ببخشند و وسیله دیگری
خریداریکنند.
مخدوشومخفیکردنپالکبرخیموتورسیکلتها(چهبهوسیلهزنجیروچهبا
گذاشتن طلق یا گلآلود کردن) نیز یکی از مهمترین تخلفاتی است که این سالها
شاهدش هستیم و حتی در صورت توقیف موتور با توجه به قیمت به نسبت ارزان
آنوپایینبودنمبالغجرایموهزینهپارکینگ،شایدمالکقیدموتورشرانیزبزند
این درحالی است که اگر فرد متخلف پس از توقیف وسیلهاش با محدودیتهایی
مثل منع در خرید وسیله نقلیه مشــابه روبهرو شود و پس از آن هم بابت دیرکرد
بهصــورت روزانه جرایم به مراتب ســنگینتری نســبت به جرایم کنونی شــامل
حالش شــود به طور حتم تا حد زیــادی بازدارندگی ایجاد خواهد کرد .نکته دیگر
نیز سرقتی بودن برخی از موتورسیکلتهاست که براحتی در خیابان عبور و مرور
میکنند و اگر تخلفی از آنها سر نزند ،ممکن است تا مدتها گرفتار پلیس نشوند
و براحتی از آن استفاده کنند.شاید بهتر باشد متولیان قانونگذاری و اجرای قوانین
برای ساماندهی این دسته از وسایل نقلیه محدودیتها و سختگیریهای بیشتر
و قاطعانهتری وضع کنند تا هر روز شاهد افزایش ناهنجاریها و ازهمگسیختگی
مضاعف از سوی موتورسیکلتسواران متخلف نباشیم .به نظر میرسد با وضع
موجود همه ما آرزو داشتیم که تصویر ما از موتورسیکلتسواران متخلف تنها در
همان تک چرخ زدن جوانان  16 – 17ساله باقی میماند!
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مــدت کامبیز احســاس کــرد نمیتواند دوری
دختر مورد عالقــهاش را تحمل کند .بنابراین
یک روز بعد از آزمون سراسری با خانوادهاش
بــه خواســتگاری رفت .در شــب خواســتگاری
اختالف ســنی عروس و داماد بحث زیادی به
وجود آورد ،چرا که شــیال فقط  18سال داشت
و کامبیز در مرز  28ســالگی بود .از سوی دیگر
مــادر کامبیــز اصرار داشــت کــه زوج جوان در
آپارتمان مجتمع مســکونی خودشــان زندگی
کننــد و خانــواده شــیال روی دوری و دوســتی
تأکیــد میکردنــد .بــه هــر تقدیــر دو خانــواده
دربــاره مســائل مختلف بــه توافق رســیدند و
خیلی زود مراســم نامزدی و عقد برگزار شــد.
اما زن و شــوهر جوان به مسافرانی میماندند
که تازه ســوار کشــتی زندگی مشترک شدهاند،
آنهم در دریایی که آرام به نظر میرسد.
تنهــا زمانــی کــه شــیال و کامبیز با خوشــی کنار
هــم قرار داشــتند ،شــب عقد بــود .از آن پس
مشــکالت و اختالفــات متعدد فاصلــه آنها را
از هــم بیشــتر و بیشــتر کرد .شــیال دختر جوان
و کــم تجربــهای بود کــه هنوز در حــال و هوای
نوجوانی به سر میبرد و دغدغهاش دانشگاه
و تحصیــل و نمــره بــود .کامبیز هم پســر یکی
یکدانــهای بــود کــه هــر روز بارهــا با مــادرش
تمــاس میگرفت و همه مســائل خــود را با او
در میــان میگذاشــت .یک روز بعد از جشــن

عقد شــیال پیشــنهاد کــرد به مســافرت بروند،
اما کامبیز قبــول نکرد و گفت به مادرش قول
داده تا شــام میهمانشــان باشند .این موضوع
نخســتین اختالف میان عروس و داماد جوان
را پیــش آورد و هــر روز درباره یــک موضوع با
هــم بحــث و مجادلــه میکردنــد تــا جایی که
شــیال همســرش را بــه دریافت مهریــه 375
ســکهای تهدید کرد .کامبیــز هم موضوع را به
مادرش اطــاع داد و بالفاصله شــکایت منع
از تحصیل به دادگاه ارائه کرد .شــیال هم دیگر
پا به خانه همســر و مادرشــوهرش نگذاشــت
و مهریــهاش را از طریــق دادگاه مطالبــه کرد.
آنهــا در طــول ســه ســال گذشــته پروندههای
خانوادگــی و حقوقــی زیــادی علیــه هم طرح
کردند تا آنکه شــیال با یک مشــاور خانواده در
تاکســی آشنا شد و در جلسات مشاوره شرکت
کرد .بعد از آن تصمیم گرفت با کمک گرفتن
از یــک وکیل دعوی دادخواســت طالق بدهد
و راه خــودش را در ایــن دریای طوفــان زده از
کامبیز جدا کند.
حــاال قاضی احمدی ســرش را از روی پرونده
شــیال و کامبیــز برداشــت .او هــم زن و شــوهر
جوان را به قدر کفایت میشناخت و به برخی
از پروندههای آنها رســیدگی کــرده بود .خوب
میدانست هیچ یک از آنها اهل ادامه زندگی
مشــترک نیســتند و تالش میکنند از همدیگر

انتقــام بگیرنــد .بــا ایــن حــال آنها را بــه صبر
و گذشــت دعــوت کــرد و ادامــه داد«:خانــم و
آقای محتــرم ،شــما میتوانید تا ســالها این
جنــگ و جــدل را ادامه بدهید .اما راه و رســم
زندگی مشــترک این نیســت .حتی راه و رسم
مناســبی هم برای طالق نیســت ».ســپس رو
بــه مرد جوان کــرد و گفت«:آیــا موافق طالق
دادن همســرتان هســتید ،بــا توجــه بــه اینکه
قبــل از شــروع زندگــی نیمــی از مهریــه بــه او
تعلق خواهد گرفت ».کامبیز با ســر اشاره کرد
که موافق نیســت .قاضی هــم در ادامه به زن
جــوان گفت«:احتماالً میدانید که حق طالق
در دســت زوج اســت و در مقابــل زوجــه هــم
حقوقــی مثــل مهریــه و نفقــه و اجرتالمثــل
و نیمــی از دارایــی و غیــره را دارد .بنابرایــن
پیشــنهاد میکنم فعالً پرونده شــما باز بماند
و پــس از مراجعــه بــه مشــاوران خانــواده اگر
دوبــاره روی تصمیمتــان پافشــاری کردیــد،
دادخواست را تبدیل به طالق توافقی کنید».
شیال و کامبیز قبول کردند .سپس بلند شدند،
راهشــان را کشــیدند و رفتنــد .قاضــی نفــس
بلنــدی کشــید و بــه منشــیاش گفت«:کــدام
فیلــم بــود کــه میگفت؛ پایــان تلــخ از تلخی
بیپایــان بهتــر اســت؟» و بدون آنکــه منتظر
جــواب بمانــد پرونــده را کنــاری گذاشــت و
رویش نوشت«:رسیدگی در وقت مقرر».

زایمان عجیب زن چینی

مأموران آتشنشــانی چین موفق شدند یک نوزاد را که در اتفاقی
عجیــب داخل فاضالب افتاده بود نجات دهنــد .بهگزارش میرر،
زن باردار هنگامیکه قصد داشــت از ســرویس بهداشتی استفاده
کنــد ناگهــان فرزندش بــه دنیا آمد و قبــل از اینکه مــادر موفق به
گرفتن او شــود به درون گودال فاضالب ســقوط کرد .گزارشهای
پلیس نشان میدهد که در پی این حادثه مادر کودک درخواست
کمک کرده و آتشنشــانان استان سیچوان پس از حضور در محل
حادثــه و عملیــات  30دقیقــهای مادرو نــوزاد را نجــات داده و به
بیمارستان منتقل کردند.

ذرت خوری با خالل دندان

مــرد امریکایی با خوردن  241دانه ذرت با خالل دندان ظرف  3دقیقه رکورددار
گینس شد.
بــه گزارش یاهو« ،دیوید راش» اهــل «آیداهو» با حضور در کتابخانه ایلینوی در
مقابل چشمان دهها نفر ذرت خوری دیدنی خودش را انجام داده است.
«راش» در ایــن بــاره گفت«:من تاکنون  83رکورد گینس را در جهان بهنام خود
ثبــت کرده ام .به نظرم هر کــس میتواند با تمرین قابلیتهای خود را افزایش
داده و در نهایت رکورددار گینس شود».
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دستگیری پدر و مادر سهل انگار

اعتراف یک پیرمرد به  90قتل
مــرد  78ســاله امریکایی بــه قتــل  90نفر ظرف
چهار دهه اعتراف کرد.
به گزارش یاهو« ،ساموئل لیتل» که به جرم یک
قتل در زندان بــود در اعترافی هولناک بیان کرد
که  90نفر را کشته است.
کارآگاهــان ایالــت لوئیزیانــا و جورجیــا در حــال
بررســی دو پرونــده قتــل «دوروتی ریچــارد» 59
ســاله و «دیــزی مــک گــوری» 40ســاله در ســال
 1982میــادی بودند که این پیرمرد به قتلهای
سریالیاش اعتراف کرد.
ایــن کارآگاهــان اعــام کردنــد کــه بــا توجــه بــه
اعترافــات متهــم ،تحقیقــات پرونده ایــن قاتل
سریالی گسترد ه تر خواهد شد.

یــک زوج انگلیســی بــه جرم
قتــل دختــر  19ماههشــان
دســتگیر شــدند.بهگزارش
میــرر ،مادر این دختر بچه به
همراه همســرش ساعت ها
بچــه را در تخــت کوچکــش
قرار داده و دســتش را نیز به تخت بســته بودند و با پوشــاندن روی
تخت باعث خفگی وی شدهاند.در پی این حادثه ،پلیس لیورپول
بیــان کرد کــه دو متهم «کویــل» و «هرکاکوت»  20ســاله هــر دو با
سهلانگاری و بیدقتی مرگ این کودک را رقم زدهاند و هیچ یک
از آنها این موضوع را انکار نکردهاند.گزارشهای پلیس نشان می
دهــد کــه دختر بچه به تخت کوچکش بســته و
دچار خفگی شده است.

متهم گردن کلفت

قاچاقچــی امریکایــی به خاطــر گردن کلفتش ســوژه رســانههای
اجتماعی شــد .به گزارش یاهو« ،چارلز مک داول»  31ساله یکی
از متهمان با سابقه در اداره پلیس فلوریدا است که بارها به خاطر
حمل مواد مخدر بازداشــت و پس از گذراندن دوران محکومیت
آزاد شــده اســت« .چارلز» بار دیگر بــا قرار وثیقه  57هــزار دالری
راهی زندان شد .گزارشهای پلیس نشان میدهد که وی در زمان
دســتگیری مقداری متامفتامین ،کوکائین و ماری جوانا در دست
داشــت.پلیس فلوریــدا اعالم کرد کــه این متهم بــه خاطر گردن
کلفتش در صفحه فیس بوک خود  195هزار فالوئر دارد.

پدر بزرگ رنگین کمانی

پدربزرگ رنگین کمانی لقب پیرمردی  93ساله است که با رنگ آمیزی دیوارهای روستایش در تایوان به زندگی ساکنان روستا
جلوه خاصی بخشیده است.بهگزارش بیبیسی« ،هوانگ یونگ» با رنگ آمیزی زیبای دیوارهای روستایش شهرت جهانی پیدا
کرد«.هوانگ» میگوید  5سال پیش دولت تایوان هشدار داده بود که روستای آنها بزودی تخریب خواهد شد اما هوانگ که 37
سال در این روستا زندگی کرده بود شروع به نقاشی روی دیوار با رنگهای زیبا کرد تا چهره روستایشان را تغییر دهد.اعتراض وی
رفتاری عاشــقانه بود که روســتای خالی از سکنه را مورد توجه گردشــگران و دولت قرار داد .وی ابتدا دیوار خانهاش را رنگ کرد و
رفته رفته تصویر گربهها ،سگها و گیاهان را بر دیوارهای روستا کشید.گروهی از دانشجویان هنر از نقاشیهای وی عکس گرفتند
و در فضای مجازی منتشر کردند و این روستا تبدیل به یک جاذبه گردشگری شد ودولت تصمیم تخریب روستا را منتفی کرد.
اکنون هوانگ بهعنوان یک تور لیدر گردشگران را راهنمایی میکند و توانسته برای روستاییان نیز کارآفرینی آموزنده باشد.

زن امریکایی که الشــه  44ســگ یخ زده را در فریزر خانهاش نگهداری کرده بود
بازداشت شد .بهگزارش یاهو ،متهم «دانا
رابرترز»  65ســاله پس از دســتگیری ادعا
کــرده که کار اشــتباهی انجام نداده اســت.
ســخنگوی پلیس فیالدلفیا اعــام کرد که
سگ های فریز شده مدت  7سال در فریزر
خانــه این زن نگهداری شــده و  130ســگ
زنده دیگر نیز در میان زبالهها در خانه این
زن زندگی کردهاند.
پلیــس انگیــزه این زن بــرای نگهــداری از
اجســاد ســگ های مرده در فریزر را عنوان
نکــرده اما بیان کــرد که تحقیقــات در این
ارتباط ادامه دارد.

