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پشت صحنه زندگی

حوادث
جهان
زهره صفاری

کشف مجسمه غول پیکر فرعون کبیر

باســتان شناســان مصــری در کاوشهــای اخیردر شــرق قاهره ،مجســمه  8متری
فرعــون «رامــوس دوم» را از زیــر خــاک بیــرون کشــیدند.این کشــف ارزشــمند
هفتــه گذشــته صــورت گرفــت امــا مســئوالن مصــری تــا تکمیــل تحقیقــات خــود
اعــام رســمی ایــن خبــر را بــه تعویــق انداختنــد.
بــه گفتــه ســازمان میــراث فرهنگــی مصــر ،ایــن مجســمه کــه در اطــراف
معبــد فرعــون دوم یاهمــان فرعــون کبیــر در شــهر قدیمــی «هلیوپولیــس»
پیــدا شــد یکــی از مهــم تریــن اکتشــافات باســتان شناســی اخیــر ایــن کشــور بــه
شــمار میرود.پادشــاه رامــوس دوم کــه  3هــزار ســال پیــش در مصــر بــر تخــت
ســلطنت نشســته بــود ،ســومین پادشــاه نوزدهمیــن سلســله مصــر بــود کــه بــه
دلیــل کشورگشــاییهای فــراوان و گســترش ارتــش مصــر همــواره در طــول تاریــخ
بــه فرعــون کبیــر شــهرت یافتــه اســت.

ریزشمرگبارپلدرایتالیا

آوار ناگهانــی پــل نیمــه ســاز روی خــودروی ســواری زوج میانســال در بزرگراهــی
حوالــی شــهر «آنکونــا»ی ایتالیــا ،دو کشــته و دو مجــروح بــر جــا گذاشــت.
در ایــن حادثــه کــه روزپنجشــنبه رخ داد ،ســازه موقتــی کــه بهعنــوان تکیــه گاه پــل
ســاخته شــده بــود ســقوط کــرد و باعــث فروریختــن بخشهایــی ازدیوارههــا شــد .این
پــل روگــذر ازســوی کارشــناسها بــرای نوســازی و ســه بانــده شــدن ،مســدود شــده
بــود امــا خودروهــا در مســیر زیریــن ،بــه صــورت عــادی تــردد داشــتند .بــه گــزارش
خبرگــزاری ایتالیــا ،قربانیــان ایــن حادثــه هولنــاک ،مــرد  60ســاله و همســر 54
ســالهاش هســتند و دو کارگــر رومانیایــی نیــز مصــدوم شــدهاند.
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منتقدسرشناسسینما
آخر
ین لحظه های زندگی برادرش را روایت کرد

گروه حوادث :سمانه شهباز /مرد جوان که به دنبال بهبودی و رهایی از دام اعتیاد ،با هزارامید و آرزو از مرکز ترک اعتیاد راهی خانه شده بود ،وقتی برای دیدن مادردل نگرانش
ازشمال کشور راهی کرج شد ،گمان نمیکرد چه سرنوشت شومی درانتظارش است .اوتنها دو روز بعد ،به طرز دلخراشی در مقابل چشمان بهت زده مادرسالخوردهاش
و در سایه بیتوجهی همسایگان جان سپرد .برادر قربانی ماجرا نیز  3سکانس مرگ تلخ برادرش را روایت کرد.
زن با چشـــمان اشـــکبار بربالین پســـرش نشســـته بود و
ی او
بـــه چهـــره معصومش نگاه میکـــرد؛ یـــاد دوران کودک 
افتـــاد که برایـــش الالیی میخواند و به خـــواب عمیقی فرو
میرفـــت .اما حـــاال  42ســـال از آن روزها گذشـــته و او هنوز
هم برایش همـــان داریوش کوچولو بود .پســـری هنرمند و
نوازنده که با دســـتانی کوچک برای مـــادرش مینواخت تا
خنده را روی لبهای همدم و یار همیشگیاش بیاورد .اما
افسوس که سرنوشت شـــکل دیگری رقم خورد وپسرجوان
پس از گذراندن دوران خدمت ســـربازی ،ازطریق دوستان
ناباب به دام اعتیاد افتاد و زندگیاش به کلی دگرگون شد.
در این ســـالها او به دلیل مشـــکالت روحی و جسمی بارها
بـــه کمپ ترک اعتیـــاد رفته بود و آخریـــن بارهم در یکی از
مراکزغیرخصوصی درشهر ســـاری تحت درمان قرارگرفته
بـــود .او در تمـــام مـــدت حضـــورش درمرکز و بـــا وجود
مشـــکالت شدید بهداشـــتی موجود ،به ناچار مهر سکوت
بـــر لبهایش زد تا بتوانـــد ازدام دیو اعتیـــاد نجات یابد
و بـــه آغوش خانـــواده نگرانـــش بازگردد .ســـرانجام هم
بـــا تحمل ســـختیهای فـــراوان به آرزویش رســـید وپس
ازاعالم پاک شـــدن و بهبودی اش ،راهی خانه شد تا عید
نـــوروز را کنار خانـــوادهاش بگذرانـــد .این در حالـــی بود که
پزشک مرکز ،هیچ دارویی برایش تجویزنکرده بود!
اوایل هفته گذشـــته ،داریوش به پایانه مســـافری ساری
رفت و پس از رســـیدن بـــه تهران راهی فردیس کرج شـــد.
چراکه حسابی دلتنگ مادرپیرش بود و میخواست هرچه
زودتر مادر یا خواهر و سایربستگانش را ببیند .وقتی از سفر
رســـید خنـــده از روی لبهایش محو نمیشـــد .بعد هم به
مادرگفت :میخواهم امســـال با بدنی پاک وبه دورازمواد،
ســـال نو را درکنارشما باشـــم و...داریوش پس از استراحت
یک روزه ،تلفن همراه مادر را برداشت و از خانه خارج شد.
در میـــان راه با بـــرادرش تماس گرفت و جویـــای احوالش
شـــد اما دقایقی بعد درحالی که احســـاس میکرد دنیا دور
ســـرش میچرخد ،پـــس ازکمی پرس و جو خـــود را به یک
مرکز ترک اعتیاد رساند .بعد هم با تجویز پزشک یک ورق
قرص متادون دریافت کرد و به خانه برگشت.
وقتی به خانه رســـید شب شده بود .نای ایستادن نداشت.
به مادرش سالمی کرد وبعد هم روی کاناپه به خواب عمیقی
فرو رفـــت .دقایقی بعـــد یکی از همســـایهها هراســـان زنگ
آپارتمان را زد و به زن ســـالخورده گفت« :دخترتان همین
االن تماس گرفت و با نگرانی جویای احوالتان شـــد .برای
اینکه تلفن همراهتان را جواب ندادید نگران شـــده است».
زن ســـالخورده هم با تبســـمی برلب گفت ،تلفن همراه در
جیب پســـرم اســـت .او خوابیده ،لطفاً بگوییـــد که حالمان
خوب است و نگران نباشد.
ســـاعتی گذشت اما داریوش بیدار نشد .مادر سالخورده
که با دیدن این صحنه نگران پســـرش شـــده بود چند بار او
را صدا زد ولی هیچ پاســـخی نشـــنید .به خیـــال اینکه او به
خـــواب عمیقی فرو رفته اســـت به آرامی روی او را پوشـــاند
و باالی ســـرش نشست.اما ناگهان چشـــمان کم فروغ مادر
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دکتر جعفر رشادتی
با صدای بلند سالم داده میگوید جناب خواهشم اینه
رئیس مرکز ارتباطات
شـــما بین من و پدرم داوری کنید تا یه جوری این مشـــکل
مردمی قوه قضائیه
ما حل بشه ،جواب ســـامش را داده یادآوری میکنم کار
ما راهنمایی و مشاوره حقوقی است و اجازه داوری نداریم
برای داوری به مؤسسات یا اشخاص صالح برای این امر مراجعه کنید .نه آقا
منظورم این بود که همین پشـــت تلفن من با شـــما هماهنگ کنم زنگ بزنم
بعد گوشـــی رو بدم با بابا حرف بزنید شاید حرف شـــما رو قبول کنه ما که هر
چی بهش میگیم گوش نمیده که هیچ میگه همینه که هست یا قبول کنید
یا که من نیســـتم ،به خدا مخمصهای که من گیر افتادم فکر نمیکنم تو کشور
برای نفر دیگه هم رخ داده باشه ،آخه انصاف نیست حاال که ما به پدرمون در
امر ازدواج برای پشـــتیبانی مالی نیاز داریم ،شـــرط غیرمنطقی بذاره ،ما دیده
و شـــنیده بودیم که عروس و داماد یا خانوادههاشون برای هم شرط میذارن
اونوقت ما پدرمون برا خودمون شـــرط میذاره ،البته اگر واقعاً پدرمون راضی
نشـــد بما بگید راه قانونی ماجرا چیه و من و دختر خانم چه باید بکنیم ،چون
شـــرط بابـــام در تصمیم طرف مقابل هـــم تأثیر داره چون مـــادر دختر خانم
هـــم میگه من زیر بار این شـــرط نمیروم ،از ایشـــان میخواهـــم دقیق ماجرا
را تعریـــف کنـــد چـــون هنوز نگفتـــه که اختالف نظـــرش با پدرش بر ســـر چه
موضوعی است و نوع احتالف چیست ،اگر چه تأکید میکنم افرادی که بدون
توجه به مشـــورتهای بزرگان خانـــواده مبادرت به تشـــکیل زندگی میدهند
اغلب به مشکل بر میخورند.
میگوید خدا رفتگان شما را رحمت کنه هر چه تالش کردم در زمان حیات
مادرم به آرزوی او که دامادی تنها پســـرش بوده جامه عمل بپوشـــانم نشـــد.
باالخره هزینهها باالبود و هســـت ،درآمد آنچنانی هم که بتونم زندگی دو نفر
رو اداره کنم نداشـــتم البته رو کمک بابا حساب کرده بودم ایشون گفت تا حد
توانم هســـتم ،اما غروب مادر در زمانی که اصالً فکرشو هم نمیکردیم اتفاق
افتـــاد .و به طور کلی حال و دماغی برامون نذاشـــت .بعد گذشـــت دوســـال از
مرگ مادر با اصرار پدر و خواهـــرم دوباره قصد ازدواج کردیم و از خانوادهای
همتـــراز با خودمون و با معرفی بســـتگان دختر خانمـــی را انتخاب و یکی دو
جلسه باهم نشستیم و صحبت شد که منجر به تفاهم اولیه شد.
در جلســـات اول و دوم که به خواستگاری و بلهبرون رفتیم همه چیز خوب
پیـــش میرفت که پدر نازنین ما با توجـــه به اینکه عروس خانم از نعمت پدر
محروم بود شـــیفته مادر ایشان شـــد و تا حال قصه ما ادامه دارد .پدر میگوید
اگر میخواهی عروســـی ســـربگیرد باید مادرش را نیز برای من خواســـتگاری
کنید.
مـــادر دختر خانم هم که ظاهراً بو برده بشـــدت عصبانی شـــده و گفته این
توهین به ماست و دیگه نمیذاره ما با دخترش تماس هم بگیریم .حاال میشه
کمکم کنید و با بابام صحبت بشـــه از این شـــرط دست بکشه ،میگویم نیازی
نیســـت که ما با پدرتان صحبت کنیم وقتی طرف مقابل چنین پیشـــنهادی را
قبول نـــدارد پدرتان نباید اصرار کند اصالً فرض کنید به جای دختر خانم پدر
شما مســـتقیماً به خواستگاری مادر ایشـــان رفته و با جواب رد مواجه شد .کار
تمام شـــده تلقی میشود بنابراین مشـــروط کردن ازدواج شما به درخواست
پدرتان منطقی و عاقالنه نیست.
راه قانونی خاصی هم نیاز ندارد اگر دختر خانم با اجازه خودش و رضایت
مـــادرش این وصلت را بپذیـــرد برای تحقق آن مانع قانونـــی ندارید ،البته
بحـــث کمـــک مالی پدر به شـــما مســـأله جداگانـــه خانوادگی اســـت .البته
توصیـــه ما راضی کـــردن پدر و انصراف از شـــرط به دلیـــل مخالفت طرف
مقابل است .تا ان شاءاهلل ازدواج شما سر بگیرد .بعد از مدتی شاید با ارتباط
بیشـــتر فامیلی و اصرار بر خواستگاری از طرف پدرتان ،مادر عروس خانم هم
راضی و پدرتان ،پدر خانمتان هم شـــد .البته از طرف ما به پدر سالم برسانید
و بفرمایید خواســـتگاری هم اصولی دارد اوالً با پیغام ،شـــرط و شـــروط برای
دیگـــران به نتیجه نمیرســـد .ثانیاً باالخـــره برای وصال باید بیســـتون کنده و
فرهاد شوید یا باید مثل مجنون سر به بیابان بگذارید ،با یکبار رفتن و پرسش
اگر تمام بود که بعد از همه مراحل ،عروس خانمها برای بله گفتن دنبال گل
چیدن و گالب آوردن نمیرفتند!
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به لکههای خون روی کاناپه افتاد که ازدهان پسرش جاری
شـــده بود.درحالی که ترســـیده بود و نمیخواست باور کند
برای پسرش اتفاقی افتاده اســـت فریادی کشید و با دست
و پایـــی لرزان خـــودش را به بیرون آپارتمانشـــان رســـاند
و گریـــه کنان ازهمســـایهها کمک خواســـت «.حال پســـرم
خوب نیســـت.توروخدا کمکش کنید.من پیروناتوانم ونمی
توانم کاری انجام دهم.تلفن خانه هم قطع اســـت.لطفاً با
اورژانس تماس بگیرید».و...
امـــا هیچکس توجهی به حال زن ســـالخورده نداشـــت.
اوکـــه همچنـــان اشـــک میریخت بـــا التماس زنـــگ خانه
یکـــی ازهمســـایهها را زد وازاو خواســـت کمکـــش کند .ولی
زن جوان بیتوجه به حرفهای پیرزن گفت« :همســـرم در
خانه نیســـت و نمیتوانم کاری کنم» بعد هم در را بســـت
به داخل خانه برگشـــت .لحظات سخت و پردلهرهای بود.
زن سالخورده با سختی زیاد به خانه یکی دیگرازهمسایهها
رفـــت اما این زن هم به اوگفت کاری ازدســـتش برنمیآید
و...بدین ترتیب زن دل شکســـته به خانه برگشـــت و باالی
سر پسرش نشســـت و اشک ریخت.اما افســـوس که تلفنی
در خانه نداشـــت تا با دختـــرش تماس بگیـــرد .توانی هم
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کاهش وزن  100کیلویی سنگین ترین زن جهان

شــمار قربانیــان آتشســوزی عمــدی
در مرکــز نگهــداری نوجوانــان
بیسرپرســت و بــد سرپرســت درکشــور«
گواتمــاال» درحالــی بــه  35نفــر رســیده
کــه احتمــال افزایــش تعــداد قربانیــان
تــا  50نفــر نیــز وجــود دارد.بــه گــزارش
منابــع خبــری ،ســخنگوی آتشنشــانی
درایــن بــاره گفــت :شــامگاه چهارشــنبه
 بــه وقــت محلــی -خبــر آتشســوزیبــزرگ در ایــن مرکــز -وابســته بــه وزارت
رفــاه اجتماعــی -بــه آتشنشــانی
اعــام شــد .بالفاصلــه نیــز چنــد تیــم امــدادی وعملیاتــی راهــی محــل حادثــه شــدند ،امــا
آتشنشــانها پــس از اطفــای حریــق اجســاد ســوخته  9کــودک و پیکرهــای نیمــه جــان چندیــن
مصــدوم را ازمیــان ویرانههــا بیــرون کشــیدند .ایــن در حالــی بــود کــه همزمــان بــا وقــوع ایــن
حادثــه هولنــاک ،صدهــا نوجــوان ،موفــق بــه فــرار شــده بودنــد .پلیــس هــم اعــام کــرد :در ایــن
مرکــز حــدود  800نوجــوان  14تــا  17ســاله نگهــداری میشــدند کــه حــدود دوبرابــر ظرفیــت
مرکــز بــود .ازســوی دیگــر نوجوانــان بــه دلیــل بدرفتاریهــای مســئوالن مرکــز ،آزار و اذیتهــای
جنســی و کیفیــت نامطلــوب غــذا و امکانــات رفاهــی حداقلــی تمایلــی بــه ادامــه حضــور در ایــن
مرکــز نداشــته و بــه همیــن خاطــر شــورش کــرده بودنــد .نوجوانهــای معتــرض در اقدامــی
دســته جمعــی ،تشــک هایشــان را بــه آتــش کشــیدند و در نتیجــه شــعلههای آتــش بــه ســایر
نقــاط ایــن مرکــز گســترش یافــت بــه طــوری کــه مانــع از فــرار آنهــا شــد.درحال حاضرچندیــن
نوجــوان نیزبــه علــت شــدت ســوختگی بــا مــرگ دســت وپنجــه نــرم میکننــد.

وضعیت اضطراری در«دوسلدورف»آلمان

کشــف بمــب جنــگ جهانــی دوم ،زیــر ســاختمان نیمهســازی در شــمال
شــهر «دوســلدورف» آلمــان 8 ،هزارنفــر از ســکنه ایــن شــهر را مجبــور بــه
تخلیــه خانههــا و اقامــت در پناهگاههــا وهتلهــا کــرد.
ایــن بمــب  250کیلویــی در جریــان تخریــب یــک ســاختمان قدیمــی پیدا
شــد و بــا توجــه بــه اینکــه هــر لحظــه امــکان انفجــار وجــود داشــت ،نیروهــای
پلیــس عــاوه بــر تخلیــه خانههــا ،دو بزرگــراه و چنــد جــاده اصلــی در شــمال
ایــن شــهر را مســدود کردنــد .یــک هتــل نیــز در اطــراف محــل کشــف بمــب
بــا  250مســافر تخلیــه شــد و تــا پایــان عملیــات میهمانــان آن بــه پناهــگاه
منتقــل شــدند.
بــه گفتــه مســئوالن پلیــس ،بــا توجــه بــه اینکــه عملیــات خنثیســازی ایــن
بمــب از عصــر چهارشــنبه آغــاز شــد و تا  24ســاعت بعــد ادامه داشــت ،پرواز
هواپیماهــا درفــرودگاه بینالمللــی ایــن شــهر نیــز بــا مشــکالتی روبهرو شــد.
براســاس آخریــن برآوردهــا ،بــا گذشــت  70ســال از جنــگ جهانــی دوم
بیــش از  3هــزار بمــب فقــط درشــهربرلین-پایتخت آلمان-وصدهــا بمــب
نیزدرسایرشــهرهای ایــن کشــور وجــود دارد کــه همزمــان بــا عملیاتهــای
ســاختمانی کشــف میشــوند.

نداشـــت تا داریوش را بلند کند و تلفـــن همراه را ازجیبش
درآورد .بـــا ایـــن حال بـــه خیال اینکـــه مثل گذشـــته ،حال
پسرجوانش بد شده تا صبح باالی سر او بیدار ماند و چشم
انتظار بود تا کسی در خانه را باز کند و به یاریاش بیاید .اما
دلش گواهی بدی میداد.مادر درآن لحظهها یاد روزهایی
افتاد که باالی ســـر گهواره داریوش تا صبح بیدار میماند تا
پسرک شـــیرین زبانش به خواب برود ،اما نمیدانست این
بار پسرش برای همیشه به خواب ابدی رفته است و...
پرویـــز جاهد منتقد سرشـــناس ســـینمای کشـــور -برادر
داریـــوش -در حالـــی کـــه هنـــوز در شـــوک از دســـت دادن
توگو
برادرش اســـت با حضوردرتحریریه «ایـــران» ودرگف 
بـــا خبرنگار ما ،ضمن بیان سرگذشـــت تلـــخ برادرجوانش
گفـــت« :تحمـــل از دســـت دادن ناگهانی بـــرادرم برایمان
خیلی ســـخت و دردناک اســـت.بخصوص کـــه هنوز علت
اصلی مرگ مشخص نشـــده و متأسفانه مسئوالن مربوطه
هم تاکنـــون پیگیری خاصی در این بـــاره انجام ندادهاند».
داریوش پسری باهوش و بااستعداد بود .او فوتبالیست بود و
نوازندگی هم میکرد اما به دلیل برخی مشکالت متأسفانه
همانند هزاران جوان دیگراین مرز و بوم ناخواســـته در دام
اعتیاد افتـــاد و پس از آن چندین بار بـــه مراکز ترک اعتیاد
رفت .او خیلی عاطفی و احساساتی بود .در تمام این مدت
با مادرمان زندگی میکرد و همـــدم یکدیگر بودند .چندی
قبـــل و با رضایت خودش او را بـــه یک مرکز ترک اعتیاد در
شـــهر ساری بردیم اما متأســـفانه آن مرکز با وجود دریافت
هزینههـــای قابـــل توجـــه بـــرای نگهـــداری بیمارانی چون
داریوش ،رســـیدگی خوبی به مددجویانش نداشت ولی آن
زمان چارهای جز این نداشتیم .مدتی بعد از بستری شدن
برادرم ،مادر را از شـــهر ساری به فردیس کرج آوردیم تا در
نزدیکی خانه خواهرم زندگی کند .مادرمان همیشه دوست
داشت مســـتقل باشـــد تا به قول خودش برای ما دردسرساز
نشـــود .از آنجا که من هم در ایـــران زندگی نمیکنم ،خواهر و
برادرهای دیگرهمواره مراقب مادر بودهاند تا اینکه با خواسته
داریوش و خانواده تصمیم گرفتیم با بهبودی وی بار دیگر دور
هم جمع شـــویم و امسال را در کنار سفره هفت سین باهم
سال نو را تحویل کنیم .اما افسوس...
با اینکه تحمل از دست دادن برادرجوانمان برای من و
خانواده بشدت غم انگیز است اما به طور حتم این مشکل
یک مسأله اجتماعی و انســـانی است که گریبانگیر بسیاری
از جوانان و خانوادهها شده است .باورتان نمیشود از صبح
روز حادثه که به خانه مادرم رفتیم و با پیکر بیجان برادرم
روبهرو شـــدیم چه شوک بزرگی به همه ما وارد شده است.
هنوز هم مادرم باور ندارد چندین ســـاعت باالی سر جسد
پســـرش نشســـته و نتوانســـته برای زنده مانـــدن فرزندش
کاری کنـــد .حال هیچکداممـــان خوب نیســـت .داریوش را
ناغافل از دســـت دادیم .مادرم در خانه تنها بود .او بینایی
یکی از چشـــمهایش را از دســـت داده و تـــوان راه رفتن هم
ندارد .در خانه جدید تلفن نداشـــتیم و همیشـــه ما با تلفن
همراه مادرم تماس میگرفتیم ،چرا که کار کردن با گوشی

زن 500کیلویــی مصــری کــه
پــس از  20ســال خانــه نشــینی
وتحمــل درد و رنجهــای فــراوان،
ســرانجام بــا کمــک نیکــوکاران به
بیمارســتانی در هند منتقل شده
بــود ،در مــدت  3هفتــه با جراحی
و رژیــم غذایــی  100کیلــو وزن کــم
کرد«.ایمــان احمــد عبدآالتــی»،
 37ســاله بــه دلیــل وزن نیــم
تنــیاش در طــول ایــن ســالها روی تختــی گوشــه خانــه افتــاده بــود و
امــکان حرکــت نداشــت .پــس ازانتشــار سرگذشــت غمانگیــز ایــن زن
دررســانههای اجتماعــی کــه بــا واکنشهــای مختلــف وحمایتهــای
مردمــی همــراه شــد ،ســرانجام زن جــوان بــا کمــک جرثقیــل از
خانــه خــارج شــد و بــا کمــک یــک شــرکت هوایــی بــه طوررایــگان بــه
شــهربمبئی هنــد انتقــال یافــت .بعــد هــم پزشــکان نیکــوکاراو را تحــت
عمــل جراحــی قراردادنــد .بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از چربیهــای
اضافــی ایــن زن در جراحــی خــارج شــده اســت ،پزشــکان بــا تجویــز
رژیــم ســخت غذایــی در طــول ســه هفتــه موفــق بــه کاهــش  100کیلــو
گــرم از وزن وی شــدهاند .امــا بــا توجــه بــه وضعیــت ســامت ایــن
زن تــاش بــرای کاهــش ســریعتر وزنــش تحــت نظــر پزشــکان ادامــه
دارد .در حــال حاضــر ایــن زن مصــری بــا  400کیلــو وزن همچنــان
ســنگینترین زن جهــان اســت و پــس از او پولیــن پاتــر امریکایــی بــا
 293کیلــو ،در رتبــه دوم قــرار دارد.

هم برایش ســـخت بود .از وقتی داریوش به کرج برگشـــت
خواهرم به خانه خودشـــان رفت تا در این مدت کارهایش
را انجام دهد .همه خوشحال بودیم که قرار است سال نو را
بار دیگر کنار هم جشن بگیریم اما...
پرویز جاهد در حالی که بغضش را فرو خورد ،اشکهای
روی گونههایـــش را پـــاک کرد و ادامـــه داد« :حال داریوش
خـــوب بود .نمیتوانیم باور کنیم دیگر او در بین ما نیســـت
حتـــی همان روز با من تماس گرفـــت و گفت حالش خوب
نبـــوده و به مطب یـــک دکتر ترک اعتیاد رفتـــه و با خوردن
متادون بهتر شـــده است .می گفت برای خرید خانه بیرون
میرود و خیلی زود هم بر میگـــردد اما ناگهان این حادثه
هولنـــاک رخ داد .نمیدانیم چه بر ســـر برادرمان آمده اما
تنها مدرکی که در دســـت داریم کارت ویزیت دکتری است
که همان روز داریوش به مطبش رفته بود و برایش متادون
تجویزکرده بود .با مرگ داریوش ما راهی کالنتری شـــدیم
تا علت مرگ مشـــکوک برادرم کشف شـــود ولی متأسفانه
هیچکس پاسخگوی ما نیست .به ما میگویند باید شکایت
کنید اما سؤال من این است که بدون مشخص شدن نظریه
پزشـــکی قانونی و جواب کالبد شکافی وتعیین علت مرگ،
باید از چه کســـی شـــکایت کنیم؟ از مرکز ترک اعتیادی که
برادرم در آن بســـتری بود و آنها بدون توصیههای پزشکی
و تجویز دارویی ،اجازه خروج بـــرادرم را دادند؟ مرکزی که
با وجود دریافت هزینههای گزاف به بهداشـــت و ســـامت
بـــرادرم بیتوجه بـــود؟ یا پزشـــک مرکز تـــرک اعتیادی که
بدون دریافت مدرک شناســـایی و دیـــدن وضعیت وخیم
برادرم و دانستن سابقه اعتیادش برای او یک ورق متادون
با دوز باال تجویز کرد؟
نمیدانم شـــاید هم باید از همســـایههایی شکایت کرد
کـــه گریههای مـــادرم و ناتوانیاش را دیدنـــد و بیتفاوت از
کنارش گذشـــتند و به زندگیشـــان رســـیدند؟ اما براســـتی
ســـؤالم این است که آیا همسایههای یک مجتمع مسکونی
تـــا اینقدرکـــم عاطفه شـــدهاند کـــه حتی حاضرنشـــدند به
مادرپیرم و پسر درحال مرگش کوچکترین کمکی کنند؟
منتقد ســـینمایی کشـــور در ادامه درد دلهایش گفت:
شـــاید انعکاس ایـــن خبر و مرگ مشـــکوک بـــرادرم برای
خانواده ما دردسرســـاز هم بشـــود اما من بـــه دفتر روزنامه
ایـــران آمدم تا فریادهـــای خانوادههایی را به گوش مردم و
مسئوالن برسانم که در سایه کم رنگ شدن نوعدوستی در
جامعه و جدی نگرفتن مســـئولیت شناسی توسط شماری
از پزشـــکان جان دادند و خانواده هایشـــان از هم پاشیدند.
حاال یکی از این قربانیان برادرم است.افســـوس که دســـت
سرنوشت مهلت نداد ســـال نو را همگی در کنار هم جشن
بگیریم و شادی کنیم و ناباورانه سیاهپوش شدیم و در غم
از دســـت دادن عزیزمان اشـــک میریزیم .اما حاال منتظر
پیگیری مســـئوالن مربوطه درســـاری و مســـئوالن انتظامی
وقضایی درفردیس کرج هســـتیم که علت مرگ برادرم را
روشـــن کنند و هرچه زودتر به پرونده ما رســـیدگی شـــود تا
پرده از مرگ مرموز برادرم برداشته شود.

فرود اضطراری به خاطر پتو

مســافر
مشــاجره
هواپیمــا و گــروه پــرواز
بــر ســر یــک پتــو ،خلبان
هواپیمــای امریکایــی
را مجبــور بــه فــرود
اضطــراری کــرد و
پلیــس و «اف بــیآی»
را هــم بــه بانــد فــرودگاه
کشــاند .در ایــن حادثــه
کــه در پــرواز الس وگاس بــه هونولولــو اتفــاق افتــاد ،مــرد  66ســاله در
طــول مســیر از میهمانــدار تقاضــای پتــوی اضافــی کرد امــا میهماندار
بــه او یــادآور شــد کــه بــرای این خدمــات اضافــه بایــد  12دالر پرداخت
کنــد .مســافر نیزبــا شــنیدن ایــن حــرف بــه خشــم آمــده و خواســتار
مالقــات فــوری بــا خلبــان پروازشــد.اما تیــم امنیــت پروازمانعــش
شــدند.با ایــن حــال بــه دلیــل بروزاغتشــاش شــدید درهواپیمــا،
خلبــان کــه شــرایط را بغرنــج میدیــد ادامــه پــرواز را بــه مصلحــت
ندانســت و پــس از مشــورت بــا بــرج مراقبــت لــس آنجلــس ،بــه
فــرودگاه بازگشــت.با گــزارش ایــن حادثــه ،مأمــوران پلیــس فــرودگاه
و «اف ب ـیآی» نیــز در بانــد حاضــر شــده و بــه محــض فــرود هواپیمــا
بــرای بررســی موضــوع وارد عمــل شــدند.اما مرد میانســال همچنــان بر
حقانیت اعتراضاتش اصرار داشــت.با این حال وقتی مشــخص شــد او
قصــد اغتشــاش نداشــته ،به ســالن فــرودگاه بازگردانده شــد و با رضایت
شــخصی هواپیمایــش را عــوض کــرد.

کشف بقایای اجساد خانواده فرانسوی

مأمــوران پلیــس جنایــی فرانســه ،درپــی اعترافهــای عامــان قتــل خانــواده
چهارنفــرهای کــه قربانــی ارثیــه خانوادگــی شــدند ،بقایــای اجســاد را درنزدیکــی خانــه
آنهــا کشــف کردنــد .بــه گــزارش پلیــس فرانســه« ،هوبــرت کاویســین» کــه دامــاد
ســابق خانــواده «تــرودک» اســت ،اواســط هفتــه گذشــته و درحالــی کــه حــدود  20روز
از گــم شــدن مرمــوز «پاســکال تــرودک» ،همســر و دو فرزنــد نوجوانــش میگذشــت
دستگیرشــد ودر بازجوییهــای تخصصــی بــه قتــل عــام ایــن خانــواده در خانهشــان
واقــع درشــهر «نانــت» اعتــراف کرد.اوگفــت کــه بــا کمــک همسرســابقش ،نقشــه
ســرقت کلیــد گاوصنــدوق پدرمرحــوم همسرســابق خــود را طراحــی واجــرا کــرده
بودند.امــا پــس ازورود بــه خانــه برادرزن ســابقش ،تمامــی اعضای خانواده را کشــت.
وی درتــاز ه تریــن اعتــراف هایــش گفت:بــدن قربانیــان را ســوزانده وســپس آنهــا را
دفــن کــرده اســت .درپــی اعترافهــای هولنــاک ایــن جنایتــکاران ،تحقیقــات بــرای
یافتــن بقایــای جســد آغــاز شــد .پلیــس هــم بــا توجــه بــه اطالعــات تــازهای کــه قاتــل
در اختیارشــان گذاشــته بــود ،بــه همــراه عامل اصلی جنایت ،بــه مزرعـهای درحوالی
محــل جنایــت رفتــه و بخشــی از اجــزای بــدن مقتــوالن را پیــدا کردنــد .هوبــرت در
اعتــراف هــای خــود مدعــی شــده بــود کــه تــرودک و خانــوادهاش را بــا تصــور پنهــان
کــردن شــمشهای طالیــی کــه ارثیــه خانوادگ ـیاش بــود بــه قتــل رســانده اســت.
همســر ســابق متهــم نیــز بــه اتهــام معاونــت در قتــل ،بازداشــت اســت.

مشتریانکافهایدرسوئیسبهرگباربستهشدند

درجریــان تیرانــدازی دو مــرد ناشــناس بــه مشــتریان کافــهای در شــهر
«بــازل» ســوئیس ،دو نفــر کشــته و یــک نفــر مجــروح شــدند.
بــه گــزارش پلیــس ،دو ضــارب ناشــناس کــه بــه نظــر میرســد بیهــدف
تیرانــدازی کردهانــد ،در تاریکــی هــوا وارد کافــه شــده ویکبــاره مشــتریان را
بــه رگبــار بســتند .در ایــن تیرانــدازی دو مــرد کشــته شــدند و یــک نفــر نیــز
بــا جراحتهــای شــدید بــه بیمارســتان انتقــال یافت.براســاس اظهــارات
شــاهدان ،دو مــرد ناشــناس پــس از گلولــه بــاران ایــن کافــه متــواری شــده
و بــه ســمت ایســتگاه راهآهــن گریختند.پــس از ایــن تیرانــدازی ،مأمــوران
پلیــس همزمــان بــا حضــور در محــل حادثــه ،عملیــات گســتردهای بــرای
شناســایی و دســتگیری جنایتــکاران فــراری آغــاز کردنــد.

