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حوادث جهان

ایران

زوج پزشــک زندگی مشترکشان را از هیچ
اما با عشــق شــروع کرده بودنــد ،اما حاال
همه چیز دارند جز عشــق و عالقه .زندگی
آنها به بنبست رســیده و طوفان اعتیاد
جزیــره خوشبختیشــان را ویــران کــرده
است.
پرونــده ایــن زوج در یکــی از طبقــات
فوقانــی مجتمــع قضایــی خانــواده
ولنجــک در حــال رســیدگی بــود .در
شــعبه  276دادگاه خانــواده؛ جایی که
از پنجــرهاش میشــد آســمان دودآلود
تهــران را در چشــماندازی وســیع
مشاهده کرد .زندگی مشترک «حمیرا»
و «شــاهرخ» نیــز شــباهت زیــادی بــا
آســمانی داشــت که ابتــدا درخشــان و
پرطــراوت بــود و حاال از فــرط ابر و غبار
در انتظار صاعقه به سر میبرد.
حمیــرا بــه تنهایــی مقابــل قاضــی
«غالمرضــا احمــدی» نشســته بــود که
شــاهرخ دســتبند بــه دســت بــا مأمــور
کالنتــری وارد شــد .زن و شــوهر نگاهی
بــه هــم انداختنــد و دور از یکدیگــر روی
صندلــی نشســتند .قبــل از اینکــه قاضی
بررســی پرونــده را شــروع کنــد ،مــرد بــه
همسرشگفت«:خجالتنمیکشیبرای
 40سکه حکم جلب برایم گرفته ای؟» و
زن جــواب داد«:تو خجالت نمیکشــی
بــا دســته چــک امانــت مــادرم 500
میلیون بدهی برای آن بیچاره درســت
کردهای؟»
امــا مشــکل اصلــی حمیــرا و شــاهرخ
نــه مهریــه بــود و نــه چــک برگشــتی.
آنهــا مالــک دو مؤسســه تــرک اعتیــاد

و کلینیــک زیبایــی ،آپارتمــان الکچــری
و ویــا ،خــودروی خارجــی و حســاب
میلیاردی بودند کــه در حقیقت اعتیاد
بــه قــرص ترامــادول ،ناامیــدی را بــه
زندگی مشترک آنها تزریق کرده بود.
ماجرای آشنایی این زن و شوهر از  5سال
قبل کلید خــورده بود .حمیرا تازه برای
گذرانــدن طــرح پزشــکی عمومی خود
بــه یکــی از شــهرهای کوچــک جنوبــی
رفتــه بــود کــه شــاهرخ را دیــد .گرچــه
شــاهرخ  10ســال بزرگتر بود ،اما از نگاه
حمیرا او مردی خوش لباس ،مؤدب با
چشمانی گیرا به نظر میآمد .هر دو در
یک بیمارســتان مشــغول بهکار بودند،
شــاهرخ بهعنــوان پزشــک عمومــی و
حمیــرا بهعنــوان پزشــک تــازه کار .کم
کــم حرفهــای عــادی و روزمــرهای که
در مورد درس و تحصیل و کار بینشــان
رد و بــدل میشــد رنگ و بــوی دیگری
گرفــت و باالخــره یــک روز شــاهرخ
پیشــنهاد ازدواج داد ،امــا حمیرا شــش
ماه فرصت خواســت تا شــناخت کافی
از هــم پیــدا کنند .در موعــد مقرر دختر
جــوان بــه خانــوادهاش اطــاع داد کــه
آماده پذیرایی از خواســتگارش باشند،
امــا درســت یــک روز قبــل از مراســم
شــاهرخ اعتــراف کــرد کــه قبــاً ازدواج
ناموفقــی داشــته و بــه خاطــر تــرس از
دســت دادن عشــق تــازهاش جــرأت
نکــرده ایــن راز را افشــا کنــد .حمیرا که
از شــنیدن ایــن واقعیــت شــوکه شــده
بــود تصمیــم گرفــت موضــوع را از
خانــوادهاش پنهــان نگــه دارد .بــا ایــن
حــال ســنگ بزرگــی مقابل پــای داماد
عاشــق پیشــه انداخــت و خواســتار
ســکه طال به تعداد ســال تولدش شــد.
شــاهرخ هم با خوشــحالی ســینهاش را

جلــو داد و گفت«:حتی اگر یک میلیون
ســکه هم باشــد قبول میکنم ».حمیرا
امــا باز هــم راضی نشــد و این بــار حق
طــاق را نیز درخواســت کرد که باز هم
مورد موافقــت قرار گرفــت .خانوادهها
اتوبــوس
نیــز پذیرفتنــد و خیلــی زود
ِ
سرنوشــت ،حمیــرا و شــاهرخ را مقابل
دفترخانه ازدواج پیاده کرد.
چنــد ماه پــس از عقد ،عــروس و داماد
به خانه خودشــان در تهران پا گذاشتند
تا زندگی مشترکشــان را زیر یک ســقف
آغــاز کننــد ،آن هم خانــهای کلنگی که
توســط پدر حمیرا بازســازی شــده بود.
واقعیت این بود که شاهرخ نه خانهای
داشــت و نه پس اندازی .هر چه داشت
بابت مهریه همســر قبلیاش داده بود
و حتی جشن سادهای هم ترتیب نداد.
جدا از این ،طرح کارورزی حمیرا پایان
یافته و او وارد دوره تخصصی شده بود،
در حالــی که شــاهرخ در آزمون ورودی
رد شــد ،نخستین اختالف آنها از همان
روزهای اول بروز کــرد .زن جوان اصرار
میکــرد همســرش در جایی به طبابت
مشــغول شــود و قــدری از بــار هزینهها
را بــه دوش بکشــد امــا شــاهرخ حاضر
نبــود در هر درمانگاه و بیمارســتانی کار
کنــد و تنهــا بــه مدیریت و ریاســت فکر
میکــرد .هــر چــه بــود بــا کمکهزینــه
دانشــگاه و کار پــاره وقــت حمیــرا
روزگار میگذراندنــد تــا اینکــه شــاهرخ
نشــانههای رخــوت و بیحوصلگــی را
از خودش نشــان داد .دائم بهانهگیری
میکــرد ،در میهمانیهــا حاضــر
نمیشــد .شــبها بیخــواب بــود و
وقــت و بیوقت عرق میکرد .شــاهرخ
ایــن نشــانهها را از عــوارض بیــکاری و
تنهایــیاش در خانــه میدانســت .یک

ســال بعد حمیــرا موفق شــد نظر یکی
از دوســتانش را بــرای شــراکت در یــک
مؤسســه ترک اعتیاد جلب کند و بدین
ترتیب شــاهرخ شــغلی که همــواره در
جســتوجویش بود؛ یعنی مدیریت به
دست آورد .اما شش ماه بعد به خاطر
ناسازگاری شراکت را به هم زد و دوباره
به خانه برگشــت .این بــار حمیرا با وام
و قرض گرفتن از خانواده یک مؤسســه
شــخصی راه انداخــت .یــک ســال بعد
مؤسسه به سوددهی رسید و مراجعان
زیادی پیدا کرد تا جایی که یک مؤسسه
دیگر بهنام شــاهرخ ثبــت کردند و حاال
دیگــر هر کــدام بــه تنهایی مؤسســهای
را مدیریــت میکردنــد .در ســومین
ســال زندگــی ،آنهــا بــه یــک آپارتمــان
بــزرگ و شــیک نقــل مــکان کردند ،هر
کدام یــک خــودروی خارجــی خریدند
و حســابهای بانکیشــان روز بــه روز
پرتر میشــد .در چهارمین سال بعد از
ازدواج یــک کلینیک زیبایــی بزرگ راه
انداختنــد و دو مؤسســه قبلــی را اجاره
دادنــد .حــاال درآمدشــان بــه باالتــر از
 100میلیون تومان در ماه رســیده بود و
احســاس میکردند در اوج خوشبختی
قــرار دارنــد .امــا در یکــی از ســفرهای
تفریحــی بــه خــارج از کشــور شــاهرخ
تشــنج کرد و تــا مرز مــرگ پیش رفت.
همــان جا بــود که پزشــکان راز تلخی را
بر حمیرا آشــکار کردند .آنها با بررســی
آزمایشها و نشــانههای دیگر فهمیده
بودنــد کــه وی به قرصهــای ترامادول
معتاد است و به خاطر مصرف بیرویه
بــه ایــن حال افتــاده اســت .حمیــرا در
کشــوری غریــب درمانــده و ناامیــد و
پشــیمان از گذشــته تنهــا بــه ایــن فکــر
میکــرد کــه اتوبــوس سرنوشتشــان بــه

پیــچ خطرناکــی نزدیــک شــده اســت.
هر چه بود شــاهرخ چشــم بــاز کرد و به
ایران برگشتند .اما او مسئولیت دروغی
را که به همســرش گفته بود نپذیرفت.
بــا این حــال حمیرا دســت بــه تحقیق
زد و متوجــه شــد که نه تنها همســرش
از همــان روزهــای آشــنایی بــه مصرف
قرص ترامادول اعتیاد داشــته بلکه در

دوره شــراکت در مؤسســه تــرک اعتیاد
هــم بــه خاطــر مصرف مــواد مخــدر با
معتــادان مراجعهکننده اختــاف پیدا
کرده است.
یــک روز از همان روزهــا حمیرا مدارک
مربــوط را جلــوی همســرش گذاشــت و
توضیح خواســت اما شاهرخ با التماس
خواســت که همســرش تنهایش نگذارد

و در تــرک کــردن این قــرص ها کمکش
کنــد .حمیــرا هــم تأکید کــرد در صورت
مصرف دوباره قرص او را برای همیشــه
تــرک خواهــد کــرد .شــاهرخ بــه قولش
دربــاره مصــرف نکــردن قــرص عمــل
کــرد ،اما این بــار به مواد مخــدر رو آورد
و از آنجــا کــه بیشــتر کارمنــدان کلینیک
زیبایی و مؤسسه ترک اعتیاد از آشنایان

و فامیــل حمیرا بودند ،ماجــرای اعتیاد
آقــای دکتر لــو رفــت .خانم دکتــر دیگر
تصمیم گرفته بود یک بار برای همیشه
زندگــی مشــترک با شــاهرخ را بــه پایان
برســاند .یک شــب روبهروی شــوهرش
نشســت و گفــت بهتــر اســت راهشــان
را از هــم جــدا کننــد ،شــاهرخ قبــول
نکــرد و حمیــرا تصمیــم گرفــت مهریه
سنگیناش را به طور قانونی درخواست
کند .آقــای دکتر هــم که تــوان پرداخت
چنیــن رقمــی را نداشــت با اســتفاده از
چــک مادرزنش – که به طــور امانت در
اختیــار داشــت – چکهــای متعــددی
نوشــت و به شــرخرها داد .درســت یک
مــاه پیش بــود که شــاهرخ بــه پرداخت
 110ســکه از مهریه محکوم شد و چون از
پرداختنش شــانه خالی کرده بود تحت
تعقیــب قــرار گرفت .حمیرا موفق شــد
شــب پیش از دادگاه با استفاده از حکم
جلب سیار شوهرش را بازداشت کند.
حاال هــر دو در دادگاه منتظر رســیدگی
قاضــی احمــدی بودند .قاضــی پس از
بررســی مدارک و مستندات به شاهرخ
گفت«:بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از
دستگاههای ترمیم پوست و مو متعلق
بــه کلینیــک شــما توســط همســرتان
ضبط شــده ،شما باید  40ســکه طال به
همســرتان بپردازید در غیر این صورت
به زندان هدایت خواهید شد».
شــاهرخ توضیــح داد کــه همســرش را
دوســت دارد و حمیــرا هم در جواب به
حق طــاق قانونیاش اشــاره کــرد .در
ادامــه شــاهرخ کــه راه گریزی نداشــت
قبــول کرد دســته چــک امانتــی و چک
 500میلیونــی را پــس بدهد تــا پرونده
حقوقــی را در دادگاه دیگــر ببندنــد.
تعداد  10ســکه هم بپردازد و روز طالق
هــم 30ســکه دیگــر پرداخت کنــد .زن
جوان هم قــول داد در صورت واگذاری
کلینیــک زیبایــی باقــی مهریــهاش را
ببخشــد .بدیــن ترتیــب هــر دو طــرف
پرونــده پای برگهها را امضــا کردند و از
دادگاه خــارج شــدند .آن هــم در حالی
کــه اتوبــوس سرنوشــت زن و شــوهر
پزشــک در ایســتگاه طــاق از حرکــت
ایستاده بود.

آرزو کیهان
مترجم

سیانان

خلیج نیوز

الماسهای مسروقه
به صاحبش برگشت

زوج چینی که  300میلیون دالر الماس را از هند ربوده بودند در فرودگاه دوبی دستگیر شدند.
به گزارش خلیج نیوز ،زوج ســارق الماسها را از یک جواهر فروشــی در «نایف» هند دزدیده بودند و ســعی داشــتند از طریق فرودگاه
دوبی خود را به چین برسانند.
اطالعات پلیس نشان می دهد که صاحب جواهرفروشی پس از  3ساعت متوجه سرقت الماسها شد و با پلیس تماس گرفت.
«عبداهلل ال مری» از پلیس دوبی در این باره گفت« :زوج ســارق بالفاصله شناســایی شــدند.آنها ســعی داشــتند الماسها را به چین
منتقل کنند .ارزش الماسها  300میلیون دالر بود که زوج حرفهای با گمراه کردن ذهن جواهرفروش موفق به دزدیدنش شدند».

ساخت هتل زیر دریا

تنها هتل زیر دریا با امکانات باورنکردنی در مالدیو ساخته شد.
بهگــزارش ســیانان ،ایــن هتــل زیبــا در دل اقیانــوس هنــد و در جزیره
«رانگالی» با طراحی شــگفت انگیزی کنار مرجانهــا و دیگر موجودات

 5ماه شنا دور بریتانیا

دریایی ســاخته شــده اســت .مشــتریان هتــل میتواننــد در اتــاق خواب
شیشــهای خود از همه طرف شنای ماهیها و دیگر موجودات دریایی را
مشاهده کنند .هزینه یک شب اقامت در این هتل  50هزار دالر است.

بانک گیاهان در خطر انقراض

دختر هندی قربانی پدر متعصب

نجات نوزاد شناور در دریا
بی بی سی

برخورد دو هواپیمای کوچک در آسمان اوتاوا کانادا یک کشته
برجا گذاشت.
بهگــزارش دیلی اســتار ،هــر دو هواپیما در آســمان با یکدیگر
برخورد کرده و یکی از آنها سقوط کرده است.
گزارشهای رســیده نشــان میدهد که هواپیمای دیگر که در
زمان حادثه دو سرنشین داشت در فرودگاه بینالمللی اوتاوا

فرود آمده است و هر دو نفر سالم هستند.
خلبانی که از این حادثه جان ســالم به در برده اســت ،میگوید
همهچیزبسیارسریعاتفاقافتاد.ویکهشاهدسقوطهواپیمادر
منطقهجنگلیبود،میگویدنمیداندهواپیمایسقوطکردهدر
حال انجام مانور هوایی بوده یا هواپیمای شخصی بوده که دچار
حادثهشدهاست.

ساینس

برخورد مرگبار دو هواپیما در کانادا

خانــواده یــک دختــر  13ســاله هنــدی پــس از آنکه
متوجــه شــدند وی با همســایه خود ارتبــاط پنهانی
داشــته ســرش را بریدنــد .بهگــزارش دهلــی نیــوز،
اطالعات پلیس محلی «تامیل نادو» نشان میدهد
رفتار متعصبانه اعضای خانواده دختر عامل اصلی
قتــل وحشــیانهاش شــده اســت.مأموران پلیس در
ایــن ارتباط پدر دختر «دانیش کومار» را بازداشــت
کردهانــد .این در حالی اســت که دختر  13ســاله به
مــادرش گفته بــود که مرد همســایه قصــد آزارش
را داشــته امــا اعضــای خانــواده به جــای تنبیه مرد
مزاحم دخترشان را کشتند.

بازداشتمعلم
به خاطر کتک زدن دانش آموز

دیلی استار

معلم خشمگین امریکایی به اتهــــــــــــــام کتک زدن دانشآموز
 14سالهاش دستگیر شد.
به گزارش ســیانان ،ایــن معلم که در دبیرســتانی در کالیفرنیا
مشغول به کار بوده هنگام تدریس با این دانشآموز درگیر شد و
با دخالت مأموران گارد امنیتی دبیرستان دستگیر شد.
دیگــر دانشآمــوزان کالس از لحظه درگیری معلــم خود فیلم
گرفته و در فضای مجازی منتشر کردهاند.

سی ان ان

مرد انگلیسی  ۲۸۶۵کیلومتر را در  5ماه شنا کرد.
بهگزارش بیبیســی ،این مرد  33ساله سفرش را از
یــک ژوئن آغاز کرد و در حالــی آن را در کنت (جنوب
شرقی بریتانیا) به پایان رساند که در یک مایل (۱۶۰۰
متر) آخر مســیر  ۳۰۰شــناگر او را همراهــی کردند .او
حدود پنج ماه پایش را روی زمین نگذاشت و در این
مــدت  ۵۰۰مــوز خورد .رژیــم غذایــی او در این مدت
حاوی  ۱۵۰۰۰کالری انرژی بود.
او کــه  ۱۲ســاعت در روز شــنا میکــرد ،در ایــن مــدت
مجبــور بــود با جزر و مد و فشــار جریــان آب در هوای
ســرد مبارزه کند .طوفانهــای قدرتمند ،عروسهای
دریایــی و شــنا کردن در شــرایط جــوی اواخــر پاییز از
موانعی بودند که سر راه این مرد برای رسیدن به این
رکورد قرار داشتند.
او پس از رســیدن به خشــکی به بیبیسی گفت که با
توجه بــه مدت طوالنی حضــورش در دریا باید یکبار
دیگر راه رفتن روی زمین را تمرین کند.
این شــناگر در میان اشــک شــوق هوادارانــش که دور
او حلقــه زده بودند ،پایان این ســفر را جشــن گرفت.
بهگفته اتحادیه جهانی شنا در آبهای آزاد او اواسط
مــاه اوت و در هفتــاد و چهارمیــن روز ســفرش رکورد
جهــان را شکســت .او آوریــل  ۲۰۱۶در یــک مســابقه
باال رفتن از طناب که  ۱۹ســاعت طول کشــید شــرکت
و اســمش را وارد کتــاب رکوردهــای گینس کــرد .او در
ایــن مســابقه مســافتی معــادل ارتفــاع کوه اورســت
(۸۸۴۸متر) را از طناب باال رفت.

دانشــمندان بریتانیایی برای پیشگیری از نابودی گیاهان در خطر
انقراض همچون بلوط و آووکادو بذر این گیاهان را در بانک گیاهی
نگهداری میکنند.به گزارش ساینس ،محققان بذرهای یخ زده را
در دمای  -20درجه سانتی گراد نگهداری میکنند و این بذرها در
صورت لزوم کاشــته خواهد شد.بنا بر تحقیقات انجام شده بیش
از یک ســوم گیاهان کره خاکی نابود شــده و فرصتــی برای احیای
ایــن گیاهــان باقی نمانده اســت اما دانشــمندان تــاش میکنند
تــا مانع نابودی گونههای بیشــتر گیاهی شــوند که حضورشــان در
چرخه حیات و محیط زیســت اهمیت دارد.با این وجود محققان
معتقدند با این روش نمیتوان همه بذرهای درختان را حفظ کرد
زیرا بذر برخی درختان به این روش قابل نگهداری نیســت و این
موضوع وضعیتی نگرانکننده را به وجود آورده است.

ان دی تی وی

یــک ماهیگیــر نیوزیلنــدی موفــق شــد
نــوزاد  18ماهــهای را از آبهای ســاحلی
اقیانوس نجات دهد.
بــه گزارش بیبی ســی ،ایــن ماهیگیر در
حال صید بوده که ناگهان متوجه کودک
 18ماههای شد که روی آب شناور بود.

وی میگوید :با دیدن کودک تصور کردم
که عروســکی روی آب شناور مانده است
امــا وقتی جلوتر رفتم کودکی را دیدم که
تک و تنها روی آب بود.
ماهیگیــر بعــد از بررســی در اطــراف
دریافــت ایــن کــودک بــه همــراه پــدر

و مــادرش در منطقــه ســاحلی بــوده
کــه هنــگام خــواب پــدر و مــادرش از
چادرشــان بیــرون آمــده و بــه ســمت
اقیانــوس رفتــه و شــروع بــه شــنا کــرده
اســت امــا امــواج پســربچه را از ســاحل
دور کرده بود.

