حوادث

چهارشنبه  24مهر 1398
 17صفر .1441شماره 20222

رئیسپلیسخراسانرضویبااشارهبهدستگیریقاتلمسلحدرمشهدتشریحکرد:

خط زرد

اخت

صاصی

ماجرایجنایتمسلحانهنقابداراجارهای!

هشدار های پیشگیرانه هنگام
خرید گوشی همراه

خراسان

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

تکذیب خبر اسید پاشی در کرمان

 5کشته در سانحه مرگبار
رانندگی در نهبندان

 60نفر از دانشجویان این
دانشگاه مسموم شدند
معید مهدیان دبیر شــورای صنفی دانشگاه
علم و صنعت از مسمومیت غذایی  60نفر از
دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت :این
اتفاق یک بار دیگر در تیر ماه امسال افتاده بود.
پس از مراجعه جمعی از دانشجویان دانشگاه
علم و صنعت به درمانگاه مشخص شد که دچار
مسمومیت غــذایــی شــدنــد.بــه گـــزارش رکنا،
دبیر شــورای صنفی دانشگاه علم و صنعت از
مسمومیت غذایی تعدادی از دانشجویان این
دانشگاه خبر داد.معید مهدیان افزود :حدود ۶۰
نفر از دانشجویان علم و صنعت با عالیم تب باال و
دل درد به درمانگاه مراجعه کرده اند.وی افزود:
در درمانگاه مشخص شد این دانشجویان دچار
مسمومیت غذایی شده اند.
مهدیان با اشاره به این که این اتفاق یک بار دیگر
در تیرماه امسال برای دانشجویان رخ داده بود،
گفت :بــار قبل هفت ،هشت دانشجو مسموم
شدند.وی ادامه داد :در خصوص تغییر پیمانکار
سلف سرویس ،تذکر داده بودیم ولی اقدامی
صورت نگرفت.دبیر شورای صنفی دانشگاه علم
و صنعت اضافه کرد :امروز (دیروز) در نامهای به
رئیس دانشگاه رسما درخواست خود را مبنی بر
تغییر پیمانکار ارائه خواهیم داد و در صورتی که
موافقت نشود تجمع خواهیم کرد.

تصاویر اختصاصی از خراسان

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از وقوع
سانحه مرگبار رانندگی در محور نهبندان_
سربیشه خبر داد .بــه گزارش ایسنا  ،به نقل از
پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ علیرضا رضایی
در تشریح ایــن خبر اظهار کرد:عصر روز سه
شنبه با اعالم مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر ۸۱
محور نهبندان  -سربیشه ،بالفاصله ماموران
پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه
اعزام شدند.
وی افــزود :مأموران با بررسی صحنه دریافتند
تصادف زنجیرهای یک سواری پراید و پژو و یک
دستگاه تریلر به وقوع پیوست که براساس آخرین
آمــار دریافتی پنج نفر در این تصادف کشته و
چهار نفر نیز مصدوم شدند.سرهنگ رضایی
خاطرنشان کرد :علت حادثه توسط کارشناسان
در دســت بــررســی اســت و اطــاعــات تکمیلی
متعاقبا اطــاع رسانی خواهد شد .به گزارش
ایسنا ،به گفته عوامل اورژانس نهبندان یک خانم
باردار و یک آقا از مصدومان این حادثه با اورژانس
هوایی به بیرجند و بقیه مصدومان به بیمارستان
نهبندان منتقل شده اند.

تصویر متهم بعد از دستگیری

توکلی -معاون اجتماعی پلیس استان کرمان
خبر منتشر شده در فضای مجازی درباره وقوع
چند مورد اسید پاشی در برخی نقاط شهر کرمان
را تکذیب کرد .به گزارش خبرنگارما "،کوروش
احمدیوسفی" در این باره گفت :به تازگي خبري
تحت عنوان اسيد پاشي در برخی نقاط شهر
كرمان بين كاربران فضاي مجازي در حال انتشار
و بــاز نشر اســت که با بررسی موضوع از سوی
پلیس مشخص شد این موضوع صحت ندارد.
وی با اشاره به رصد مستمر شبكه هاي اجتماعي
توسط كارشناسان پليس فتا افزود :انتشار این
گونه اخبار غیرواقعی ،چیزی جز تشویش افکار
عمومی به دنبال نــدارد و تــاش پلیس برای
شناسایی و دستگیری عوامل انتشار این خبر
کذب ادامه دارد.

تــوکــلــی-زوج  ۳۸و  ۲۴ســالــه ای کــه با
همدستی فردی دیگراز بــازار آشفته برخی
مصالح ساختمانی و آهن آالت در کرمان ،
سوء استفاده می کردند در حالی لو رفتند
که تاکنون مبالغ میلیاردی زیادی از این راه
به دست آورده اند.فرمانده انتظامی استان
کرمان ،روز گذشته به تشریح جزئیات این
کالهبرداری  ۲۰میلیارد تومانی در نشستی
خبریبا خبرنگاران پرداختوگفت:اینافراد
با طرح ریزی و کالهبرداری با دریافت پیش
پرداخت به اغفال برخی خریداران اقدام می
کردند و متعهد می شدند در موعد مقرر آهن
آالت درخواستی متقاضیان را تحویل آن ها
دهند.بهگزارشخبرنگارما،سردار"عبدالرضا
نــاظــری " بــا اش ــاره بــه آشفتگی ب ــازار و سیر
صعودی قیمت ها تصریح کرد :برخی اقدام

سابقه خبر

بهگزارشخراسان،شبشانزدهمشهریوردرحالیکهعقربههایساعتبه 22نزدیکمیشد،
دوجوانموتورسواربهخیابانپانیذ 3درشهرکشیرینمشهدرسیدندومقابلساختمانویالیی
دوطبقهتوقفکردندومحکمدر منزل راکوبیدندچراکهآیفوناینساختمانخراببود!
لحظاتیبعدمرد 24سالهپلههایساختمانشمالیراطیکردتاازطبقهدومبهپایینرسیدودر
منزلراگشود.اوبادیدنمرداننقابدارخشمگینکهاسلحهبهدستداشتند،وحشتزدهبهطرف
پلههادویدودرحالیکهفریادمیکشید«بیشرفهاآمدند!»خطاببههمسرشگفت«:بچهها
راداخلاتاقببر»!
همسراینمردنیزبیدرنگوبانگرانیکودکانشرابهآغوشکشیدتاآنهارابهداخلاتاقببرداما
دراینهنگاممهاجمانمسلحپشتسرمردجوانازپلههاباالآمدندواوراکهباچشمانیحیرانو
وحشتزده فرار میکردبهدامانداختند.
این مرد که سایه مرگ را باالی سر خود می دید با اضطرابی که سراسر وجودش را فراگرفته بود از
مسیر خود بازگشت تا در راهرو را به روی مهاجمان مسلح ببندد ولی دیگر دیر شده بود و ناگهان
صدایشلیکگلولههایساچمهایدرفضاپیچیدوبر قلب مرد 24سالهنشست!مردانمسلحبا
دیدنوضعیتوخیم«وحید»دوبارهپلههارادوتایکیطیکردندوسواربرموتورسیکلتازصحنه
هولناکشلیکهایمرگبارگریختند!همسرمرد 24سالهکهبادیدناینوضعیتوحشتزده،
دستوپایشراگمکردهبود،پیکرخونآلودهمسرشرابه تراس منزلکشیدتانیروهایاورژانساز
راهبرسندامااودیگرجانیدربدننداشتوباآخریننفسهایشچشمبهفرزندانکوچکشدوخته
بود که فقط صدای گریه آن ها را می شنید.لحظاتی بعد مرد 24ساله به دلیل اصابت گلوله های
ساچمهایجانسپردوماجرایاینجنایت،پروندهایدیگررادردستگاهقضاییگشود.دقایقی
بعدباحضور قاضی ویژه قتل عمدمشهددرمحلوقوعجنایت،تحقیقاتمیدانیدراینبارهآغاز
شدوتاسپیدهدمروزبعدادامهیافت.بررسیهایمقدماتیحاکیازآنبودکهمهاجمانمسلحبه
محلآشناییداشتهاندوزمانیرابرایارتکاب جنایت انتخابکردهبودندکههمسایهطبقهپایین
مرد 24سالهنیزدرمنزلشحضورنداشتوآنهابهراحتیمرتکبقتلشدند.

کالهبرداری زوج جوانبا وعدههایاغواکننده
به پیش خرید آهن می کردند و مبالغی را در
قبالاینپیشخریدبهکالهبردارانپرداخت
و قــــرارداد منعقد مــی کــردنــد در حالی که
فروشندگانآهندرقبالوجوهدریافتی،آهن
را تحویل نمی دادند.این مقام ارشد انتظامی
کرمانافزود:کالهبرداریدربازارآهنکرمان
ازاسفندسالقبلتااولشهریورامسالانجام
می شد و متهمان در همین بازه زمانی (اوایل
شهریور)متواریمیشوند.
سردار ناظری با اشاره به ارسال گزارش ها و
شکایت های متعدد دراین زمینه به پلیس  ،از
تشکیل پرونده کالهبرداری خبرداد و اظهار
کرد :این پرونده کالهبرداری تاکنون ۱۱۰
نفرشاکیداردومبالغپروندههاازپنجتاشش

«الف»(متهمدیگرپرونده)درحالیمدعیاست
که مبلغ پنج میلیون تومان برای ایجاد زخم در
چهره وحید به او پرداخته است که شب حادثه
نیز برای آن که پلیس به آن ها مشکوک نشود،
صادق را با خــودروی «ح» به تربت جام برده و
شبانه به مشهد بازگشته است .این مقام ارشد
انتظامی با قدردانی از تالش های کارآگاهان و
حمایتهایقضاییودستوراتقاضیاحمدی
نژاددرکشفجرمتصریحکرد:تحقیقاتبیشتر
دربــاره زوایــای پنهان ایــن جنایت مسلحانه
همچنان ادامه دارد.
تصویر متهم قبل از دستگیری

از خرید و فروش هرگونه گوشی بدون کارتن
خودداری کنید.
در زمان خرید گوشی  ،شماره سریال گوشی
را با کارتن مربوط مطابقت دهید.
روی گوشی و سیم کــارت خود رمزگذاری
کنید تا در محیط های جمعی و عمومی مورد سوء
استفاده قرار نگیرد.
از قرار دادن فایل های خانوادگی و شخصی
روی گوشی خود خــودداری کنید تا در زمان
مفقودی یا سرقت مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
از روشــن گذاشتن بلوتوث گوشی خود در
اماکن عمومی خودداری کنید.
از قــرار دادن گوشی خــود در اختیار افــراد
ناشناس برای تماس و ...خودداری کنید.
در زمانی که گوشی نیاز به تعمیر دارد حافظه
داخلی آن را پاک و به تعمیرگاه های دارای پروانه
و معتبر مراجعه کنید.
سرهنگ بوستانی

سجادپور -عامل
اجـــــــــــــاره ای
یــــک جــنــایــت
م ــس ــل ــح ــان ــه
وحشتناک که
با تــاش شبانه
روزی کارآگاهان
اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی و
صدوردستوراتویژهقضاییدرمشهددستگیر
شد در حالی ادعا می کند پولی برای ارتکاب
جنایت دریافت نکرده است که دیگر متهمان
پرونده،بهجنایتپنجمیلیونتومانیاقراردارند!
فــرمــانــده انتظامی خــراســان رضـــوی کــه با
حساسیتخاصیپروندههایجناییرارصدمی
کند ،روز گذشته با تایید خبر دستگیری نقابدار
اجاره ای مسلح و در گفت وگویی اختصاصی به
خراسان گفت :به دنبال وقوع قتل مسلحانه ای
که شانزدهم شهریور در شهرک شیرین مشهد
و مقابل چشمان اعضای یک خانواده رخ داد،
بالفاصلهگروهویژهایازکارآگاهانادارهجنایی
پلیسآگاهیخراسانرضوی،ماموررسیدگیبه
اینپروندهجناییشدند.
سردارمحمدکاظمتقویافزود:استفادهازسالح
شکاری در این پرونده ،اهمیت آن را دو چندان
کــرده بود چرا که پلیس بــرای عامالن حمل و
استفاده از سالح های غیرمجاز در جرایم و به
ویژهجرایمخشن،حدومرزینمیشناسدواین
گونهمخالننظموامنیتبابسیجهمهامکانات
تحتتعقیبقرارمیگیرندبنابراینماجراازابعاد
مختلف مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی و
اطالعاتیقرارگرفتتااینکهسرنخهایمهمی
از اختالفات فامیلی به دلیل مسائل خاص
عاطفیوپیامکیبهدستآمد.
رئیس پلیس سرزمین خورشید که نظارت
مستقیمیبرعملیاتشبانهروزیپلیسیداشت،
افزود :پیگیری این سرنخ ها که با راهنمایی و
دستورات ویژه قاضی احمدی نژاد (قاضی ویژه

قتلعمدمشهد)همراهبود،کارآگاهانرادرگیر
ماجرای فامیلی کرد که از حدود دو سال قبل
آتشزیرخاکسترشدهبود!
ســردار تقوی تصریح کــرد :نتیجه بررسی ها
و تحقیقات غیرمحسوس کارآگاهان ،نشان
می داد که با دخالت بــزرگ ترها و همچنین
عذرخواهی مقتول (وحید) درباره سوءتفاهم
مذکور،اینماجرایفامیلیپایانیافتهاستاما
دراینمیانجوان 26سالهایبهنام«ح»موضوع
را فراموش نکرده و کینه ای از وحید (مقتول)
را به دل گرفته است به همین دلیل ،عملیات
اطالعاتی به سوی «ح» کشیده شد و او زیر ذره
بین کارآگاهان قرار گرفت تا این که مشخص
شد در شب وقوع جنایت« ،ح» در جست وجوی
«وحید» بوده و در ساعت وقوع تیراندازی نیز در
منزلحضورنداشتهاست.
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی با تاکید
بر ایــن که فعالیت ها و رصــدهــای اطالعاتی
کارآگاهان به طور شبانه روزی ادامــه یافت،
افزود :در نهایت با صدور دستورات محرمانه ای
از سوی قاضی شعبه  208دادســرای عمومی
و انقالب مشهد ،کارآگاهان در یک عملیات
هماهنگ و غافلگیرانه «ح» را دستگیر و به مقر
انتظامی هدایت کردند .وی گفت :این متهم
که ابتدا سعی داشت خود را بی خبر از ماجرای
قتل نشان دهد در بازجویی ها مدعی شد :من
آن ماجرای ارتباط پیامکی را که مربوط به یکی
ازبستگانبودفراموشکردمامادیگربابرخیاز
بستگاننزدیکمروابطسردیداشتم!
سرتیپدوممحمدکاظمتقویخاطرنشانکرد:
وقتی متهم مذکور خود را در برابر انبوهی از
دالیلومدارکمستندوانکارناپذیریدیدکهدر
طولیکماهتحقیقاتغیرمحسوسجمعآوری
شدهبود،دیگرچارهایجزبیانحقیقتنیافتو
بهناچارلببهاعترافگشودوگفت:باآنکههمه
فامیل و افراد دخیل در ماجرای دو سال قبل،
آن حادثه را فراموش کرده بودند اما من باز هم
احساس می کردم این موضوع به پایان نرسیده
است و این ارتباط عاطفی پیامکی ادامه دارد
به همین دلیل تصمیم گرفتم تا زهر چشمی از
«وحید»بگیرم.نقشهامرابایکیدیگرازبستگان
نزدیکهمسرمدرمیانگذاشتمچراکهاوفردی
سابقهدارونترسرامیشناختکهمیتوانست
با «تیزی» «وحید» را بترساند! به همین دلیل
عازم تربت جام شدیم و با «صادق – س» (قاتل
اجارهای)بهگفتوگونشستیم.قرارشدصادق
با«تیزی»(چاقو)چهرهوحیدراازریختبیندازد!
چرا که وحید سوابق کیفری متعددی داشت و
دست به «تیزی» بود! ولی او با «الف» (برادرزن
«ح») آشنایی کامل داشت و من او را دورادور
می شناختم! خالصه صادق به مشهد آمد و ما
به همراه او به در منزل وحید در شهرک شیرین
رفتیمتامحیطرابهاونشانبدهیم!
بعد از آن صادق «تیزی» را به همراه یک سالح
شکاریبرداشتوقتیبهاواعتراضکردمکهما
فقطمیخواهیمخطیرویصورتشبیندازی،
گفت :اگر مردم تجمع کردند یا گشت انتظامی

میلیاردتوماناستکهتوسطپیمانکارانعمده
پرداختشدهاست.وی بیانکرد:رسیدگیبه
این پرونده با دستور وجلب قضایی در دستور
کارپلیسآگاهیاستانکرمانقرارگرفت.وی
خاطرنشانکرد:عملیاتجستوجوبانیابت
قضایی در چهار استان جنوبی آغــاز ،سپس
مخفیگاهمتهمانشناساییشدکهکارآگاهان
با تالش های شبانه روزی و اقدامات علمی ،
اطالعاتی و تخصصی خود دو متهم را که یک
زن و شوهر بودند شناسایی کردند و دریافتند
کهآنهادرشهرعسلویه استانبوشهرمخفی
شده اند.سردار ناظری بیان کرد :پس از اخذ
نیابتقضاییواقداماتفنیوپلیسیمتهمان
در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان

دستگیر و بــرای تکمیل تحقیقات به پلیس
آگاهی منتقل شدند که به همکاری با فرد
دیگرینیزاقرارکردند.اینمقامانتظامیادامه
داد:اینفردباناممستعاردرصددتهیهگذرنامه
برای خروج از کشور بود که بعد از دستگیری
متهم  ،افراد دیگر این باند کالهبرداری نیز که
برایمعامالتخودازدستهچکافرادمتوفی
و کارت های بانکی افــراد دیگر استفاده می
کردند به دادگاه احضار شدند.وی یادآور شد:
دراینزمینه تاکنونسهمردویکزندستگیر
شده اند و پرونده تحت رسیدگی است .وی
اضافهکرد:دراینپروندهمالباختگانزیادی
به ورشکستگی رسیده و فعالیت عده زیادی
مختل شده است و هنوز مبالغ دریافت شده از
مردمبرگرداندهنشده کهالبتهبرگشتپولاز
طریقدستگاهقضاییاست.

زنتنهادرخانهطعمهسگوموشهاشد
زن مسن که مــدت هــای طوالنی در خانه به
تنهایی زندگی می کرد سرنوشتی دلخراش
را تجربه کرد.به گــزارش شبکه خبری تهران
نیوز ،یکی از مشکالتی که ممکن است برای
افراد مسن رخ دهد  ،بیشتر یک نوع وسواس
یا اختالل رفتاری است که در آن فرد تالش
می کند تا تمام چیزهایی را که به آن عالقه
دارد یک جا جمع کند! این اختالل رفتاری
به نام "  " hoardingاست که فرد مبتال به آن
نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا تمام
ابزار و وسایل مورد نیاز خود را که شاید اصال
هیچ کــاربــردی نداشته باشد یــک جــا جمع
کند! این مشکل از نظر برخی روان شناسان،

یک اختالل روانــی اســت که می تواند در اثر
زندگی پر استرس ایجاد شود و فرد مبتال به
هیچ وجه حاضر به از دست دادن این وسایل
نیست .طبق داده های آماری بیشتر این افراد
مسن یا طرد شده هستند یا بعد از انجام این
اقدام ،توسط خانواده خود طرد می شوند و این
می تواند آن ها را چند برابر تحریک کند.خانم
«سالی هانیچک» متاسفانه مبتال به چنین
اختالل روانی -استرسی شده بود که خانواده
او سالیان طوالنی از او خبر نداشتند و به همراه
سگخانگیخود زندگیمیکرد .ایندرحالی
بودکهدخترعمویاوبهنام«کاجما»بااوچندین
بار تماس گرفت اما هیچ پاسخی را دریافت

نکرد!بههمیندلیلبسیار
شوکه شد و تصمیم گرفت
تا فورا به خانه او بــرود .او
گفت کــه قبل از حضور
یافتن در خانه او انتظار
بدترین چیزها را داشت
اما بعد از ورود به خانه بسیار شوکه شد .او دقیقا
روی یک صندلی که گویی شام آخر عمرش را
در حال خوردن بود ،جانش را از دست داده و
جسم او توسط سگ و موش هایی که در خانه او
زندگی می کردند ،خورده شده و تنها اسکلت
او باقی مانده بود!واقعا دلخراش است! دختر
عموی او به هیچ وجه انتظار دیدن چنین صحنه

ای را نداشت و بر این باور بود که دختر عموی او
قصد شوخی دارد و یک اسکلت را همراه با کاله
گیسساختهاستتااورابترساند.امااینچنین
نبود!همچنین محققان علت مرگ او را کامال
طبیعیاعالمکردندوبعداز مرگ توسطسگش
خورده شده و این سگ در یکی از اتاق های خانه
در حال زندگی کردن بود.

در امتداد روشنایی

راز شیرین!

؟

رسیدباشلیکتیرهواییمیتوانمفرارکنم!ولی
او باز هم با شلیک گلوله از سالح شکاری وحید
را کشته بود! میدان دار عرصه امنیت خراسان
رضوی در ادامــه این ماجرا اضافه کرد :در پی
اعترافات این متهم ،بالفاصله قاضی احمدی
نژاددستوردستگیریصادقودیگرافرادمرتبط
بااینپروندهراصادرکردوکارآگاهانبهعملیات
تخصصیخودادامهدادندتااینکه«الف»(برادر
زن «ح») و صــادق نیز زیر چتر اطالعاتی قرار
گرفتند و روز گذشته در یک عملیات هماهنگ
بهدامافتادند.
ســردار محمد کاظم تقوی با اشــاره به این که
تحقیقات در پرونده های جنایی از حساسیت
زیادی برخوردار است و باید همه جوانب ماجرا
مورد توجه قرار گیرد ،تصریح کرد :با انتقال
متهمان به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی ،بازجویی های فنی از آنان آغاز شد تا
این که چند ساعت بعد «صادق» در اعترافاتی
تلخ گفت :قرار بود من فقط وحید را با «تیزی»
(چاقو) زخمی کنم اما وقتی به محل رسیدیم و
او در حیاط را باز کرد ،ناگهان از پله ها به سوی
اتاق گریخت و من نتوانستم ضربه ای به او بزنم!
در همین حال با خودم فکر کردم ،آن ها (ح و
الف) این همه از من تعریف و تمجید کرده اند و
برایم ُافت دارد که دست خالی بازگردم این بود
که اسلحه شکاری همراهم را به سوی او نشانه
رفتم تا به پایش شلیک کنم اما او برای بستن
چفتیدرمنزلرویزانوهایشنشستکهگلوله
بهسینهاشخورد!وسپسباموتورسیکلتفرار
کردم!باوجوداینپولیاز«الف»نگرفتم.رئیس
پلیسخراسانرضوییادآورشد:در عینحال،
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پدرم در حالی که با بغضی در گلو اشک می ریخت
قصه تلخ زندگی مرا بازگو می کرد اما من چیزی
نمی فهمیدم و با بهت و حیرت به چهره غمگین
و بیمار پدرم می نگریستم .بــاورم نمی شد می
خواستم فریاد بزنم که این حرف ها دروغ است اما
پدرم هیچ گاه دروغ نمی گفت چرا که ...
ایــن هــا بخشی از اظــهــارات زن  48ساله ای
است که با افشای راز زندگی اش به کارشناس
اجتماعیکالنتریپنجتنمشهدگفت:سالهای
دور در یک خانواده پنج نفره و در جنوب کشور
زندگی می کردم .پدر و مادرم فرهنگی بودند و
دو برادرم را نیز در بمباران های روزهای آغازین
جنگ تحمیلی از دســت داده بــودم به همین
دلیل پدر و مادرم توجه خاصی به من داشتند.
من تنها فرزند خانواده بودم و همه نوع امکانات
رفاهی در اختیارم بود تا این که با اتمام مقطع
دبیرستان وارد دانشگاه شدم و در رشته ادبیات
فارسی ادامه تحصیل دادم .خالصه در سال دوم
دانشگاه تحصیل می کردم که روزی پدرم دچار
ناراحتی قلبی شد ،من که دست و پایم را گم کرده
بودم هراسان با اورژانس تماس گرفتم و با کمک
مادرم درحالی پدرم را به بیمارستان رساندم که
تقریبا نفس هایش به شماره افتاده بود با وجود
این پزشکان بیمارستان او را در بخش مراقبت
های ویژه بستری کردند تا این که با تالش کادر
درمانی به بهبودی نسبی رسید و با نظر پزشک
معالج چند روز بعد از بیمارستان مرخص شد.
پدرم را به منزل بردیم تا خودمان از او پرستاری
کنیم .هنوز چند ساعت بیشتر از ایــن ماجرا
نگذشته بود که پدرم مرا کنار تختش صدا زد و
گفت :می خواهد راز مهمی را برایم بازگو کند.
دلهره عجیبی داشتم نمی دانستم پدرم چه رازی
را در سینه دارد .با چشمانی متعجب کنارش
نشستم و دستش را فشردم .پدرم در حالی که
بغض غریبی گلویش را می فشرد و قطرات اشک
به آرامی بر چهره زیبایش می غلتید نگاهی به
چشمانم انداخت و گفت :هیچ وقت جرئت نکردم
این راز را برایت فاش کنم چون احساس می کردم
آمادگی شنیدن این حرف ها را نداری! اما امروز
که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنم و هر
لحظه احتمال دارد با یک حمله قلبی ناگهانی
از دنیا بروم با مشورت مادرت تصمیم گرفتم تا
این راز را با خودم به گور نبرم و حقیقتی تلخ را
برایت فاش کنم .پدرم ادامه داد 20 :سال قبل
زمانی که دختری سه ماهه بودی مادرت به دلیل
ابتال به یک بیماری صعب العالج دارفانی را وداع
گفت و پدرت نیز سرپرستی تو را به مادرش سپرد
چرا که او در یکی از روستاهای استان فارس به
تدریس مشغول بود و از سوی دیگر نیز به دلیل
فوت مادرت حال و روز مناسبی نداشت .در این
میان مادربزرگت که مخالف ازدواج پدر و مادرت
بود نقشه ای کشید تا پسرش با دختر دیگری و
بدون دلبستگی به تو ازدواج کند .در این شرایط
من و مــادر کنونی ات به دلیل از دســت دادن
فرزندانمان دچار ناراحتی های شدید روحی
بودیم و به دنبال دختر کوچکی می گشتیم تا او
را به فرزند خواندگی بپذیریم باالخره از طریق
یکی از دوستانمان با زن میان سالی آشنا شدیم.
آن زن که مادر بزرگ واقعی تو بود وقتی ما را در
آرزوی داشتن فرزند دید ،مدعی شد از نظر مالی
ضعیف است و توانایی نگهداری از نوه یتیم اش
را ندارد او گفت :عروسم فوت کرده و پسرم در
شهری دوردست مشغول به کار است و توانایی
نگهداری از فــرزنــدش را نــدارد خالصه من با
پرداخت مبلغی پول ،تو را از او گرفتم و این گونه
دختر ما شدی و ...
باشنیدنحرفهایپدرمتاچندروزدرشوکبودم
تا این که بیماری پدرم بهتر شد و مرا به منزل پدر
واقعیامدراستانفارسبرد.پدرمکهفکرمیکرد
به گفته مادربزرگم در یک سالگی فوت کرده ام
از دیدن من گویی روح تازه ای گرفت و از شنیدن
داستانزندگیامبینهایتخوشحالشد.منکه
با خواهر و برادر ناتنی ام روبه رو شده بودم ناگهان
چشمانمبهپیرزنبیماریافتادکهدرگوشهپذیرایی
اشک می ریخت .پدرم گفت :او مادربزرگت است
که با ما زندگی می کند ولی توان حرکت ندارد.
خالصه یک سال از مادربزرگم پرستاری کردم و او
درحالیکهازدروغگوییبهخاطرتنفرازعروسش
بسیارپشیمانبوددارفانیراوداعگفت.
و من هم بعد از پایان تحصیالت دانشگاه ،دبیر
یکی از دبیرستان ها شدم و از گناه مادربزرگم
گذشت کردم .اکنون درحالی این سرگذشت را
برای دانش آموزان بیان می کنم که دیگر پدر و
مادرم نیز در این دنیا نیستند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

