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 زن جوان که برای جراحی زیبایی 

دادسرا
بینی بــه یکــی از کلینیک های 
پایتخت رفته بــود، دچار مرگ 
مغزی شــد و با اهدای اعضای بدن او، چند بیمار 

فرصت زندگی دوباره یافتند.
به گزارش همشــهری، صبح دوازدهــم مهرماه 
محبوبه 35ساله برای جراحی بینی به یک کلینیک 
زیبایی در غــرب تهران رفــت. او از چند روز قبل 
تمام کارهای قبل از عمل جراحی مانند آزمایش 
و عکسبرداری را انجام داده بود و آن روز بی خبر از 
حادثه دردناکی که در انتظارش است قدم در اتاق 
عمل گذاشــت. زن جوان که مادر کودکی 4ساله 
بود در اتاق عمل بی هوش و جراحی آغاز شــد. اما 
بعد از عمل حالش بد شــد و از آنجا به  آی سی یو 
بیمارستانی در تهران انتقال یافت تا اینکه سطح 
هوشیاری اش آنقدر پایین آمد که پزشکان اعالم 
کردند دچار مرگ مغزی شــده و هیچ امیدی به 
بازگشت او به زندگی نیســت. به دنبال مرگ زن 
جوان ماجرا صبح یکشنبه هفدهم مهرماه به قاضی 
محمد وهابی، بازپرس جنایی تهران گزارش شد. 
خانواده محبوبه از تیم جراحی و پزشــک زیبایی 
شکایت داشــتند و آنها را مقصر مرگ عزیزشان 
می دانســتند و در این شــرایط پرونده با دستور 
بازپرس جنایی تهران برای انجام روند تحقیقات 
تخصصی به دادسرای جرایم پزشکی فرستاده شد.

تصمیم بزرگ
درحالی که پیکر زن جوان همچنان در بیمارستان 
بود خانواده او تصمیم بزرگــی گرفتند و با اهدای 
اعضای بدن وی به بیماران نیازمند موافقت کردند. 
دکتر فائزه اسالمی پزشک هماهنگ کننده اهدای 
عضو بیمارستان مسیح دانشوری درباره جزئیات 
این حادثه می گوید: زن جوان دوازدهم مهرماه در 
کلینیک پذیرش شده بود تا عمل بینی انجام دهد 
اما آنطور که به ما اعالم کردنــد بعد از عمل دچار 

ایست قلبی شده بود.
وی ادامه می دهد: متأسفانه آسیب هایی که به مغز 
او وارد شده جدی بود و سطح هوشیاری او در حال 
کاهش بود. تا اینکه وی دچار مرگ مغزی شــد و 
وقتی در جریان این حادثه قرار گرفتیم، شانزدهم 
مهرماه راهی بیمارستان مورد نظر شدیم که پس 
از انجام معاینات معلوم شد زن جوان دچار مرگ 
مغزی شــده و جانش را از دست داده است. همان 
شــب جلســه ای برگزار کردیم و اعضای خانواده 
محبوبه را خبر کردیم تا با آنها وارد مذاکرات شویم. 
زمان برای اهدای عضو بســیار اهمیت دارد و اگر 
تعلل صورت بگیرد قلب از کار افتاده و دیگر اهدای 
عضو فایده ای ندارد. خانواده محبوبه خیلی ناراحت 
بودند. مادر و پدرش، دختر بچه 4ساله او، همسرش 
و خواهرانش شــرایط بدی داشــتند و آنطور که 
متوجه شدم دخترش وابستگی شدیدی به مادرش 

داشته و از وقتی این اتفاق افتاده بود، شوکه بود.
دکتر اســالمی می گوید: خانــواده محبوبه وقتی 
متوجه شــدند که دیگــری امیدی به برگشــت 
دخترشان نیســت، تصمیم بزرگی گرفتند و پای 
برگه اهدای عضو را امضــا کردند. آنها گفتند حاال 
که محبوبه را از دســت داده اند حداقل مانع از آن 
شوند که خانواده ای دیگر عزادار شود. می گفتند 

اگر خودش بود و می توانست تصمیم بگیرد قطعا 
موافقت خود را اعالم می کرد. با رضایت آنها محبوبه 
برای انجام عمل اهدای عضو به بیمارستان مسیح 
دانشوری منتقل و کبد، کلیه ها، پانکراس و قرنیه ها 

اهدا شد اما قلبش شرایط اهدا را نداشت.

همسرم کارت اهدای عضو داشت
»همسرم سال ها قبل کارت اهدای عضو گرفته بود 
و می دانم که حاال روحش در آرامش است.« همسر 
محبوبه که هنوز مرگ ناگهانی او را باور ندارد این را 
می گوید و ادامه می دهد:  همسرم خودش کلینیک 
و دکتر زیبایی را پیدا کــرده بود. البته نمی دانم از 
فضای مجازی پیدا کرده بود یا از طریق دوســت 
یا آشــنا. اما می گفت خیلی تحقیق کرده و همه 
افرادی که نزد این پزشک رفته اند راضی هستند. 
حدود 32میلیون تومان هم هزینه جراحی بینی بود 
که پس از انجام کارهایش،  صبح زود به کلینیک 
رفت و ســاعت 8 به اتاق عمل منتقل شد. ساعت 
10 و نیم، 11 بود که به ما اطالع دادند حالش خوب 
نیست و به شدت نگران شدم. کارکنان آنجا مرتب 
می رفتند و می آمدند اما کسی اطالعات درستی 
به من نمی داد. باالخره گفتند باید به بیمارستان 
منتقلش کنیم که به شدت شوکه شدم. آنها دست 
و پایشان را گم کرده بودند و مرتب می گفتند باید به 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقلش کنند. 
بعد متوجه شدم که همســرم دچار ایست قلبی و 
تنفسی شده و دنیا روی سرم خراب شد. شاید اگر 
او زودتر از اتاق عمل به بیمارستان منتقل می شد 
هرگز چنین اتفاق دردناکــی رخ نمی داد و فرزند 
من بی مادر نمی شد. من از پزشک و تیم جراحی 
شکایت کرده ام و تا آخر پیگیر پرونده هستم چرا 
که شــکی ندارم اهمالی صورت گرفته است. آنها 
مرتب تقصیر را گردن دیگری می اندازند اما جواب 
بچه من که بی مادر شده را چه کسی می دهد؟ آنها 
می گویند که همسرم بعد از عمل به هوش آمده و 
بعد حالش بده شده است. اما مطمئنم او حین عمل 

دچار آسیب شده است.
شوهر محبوبه می گوید: همسرم در کنکور رتبه اش 
زیر 70 بود و لیسانس مهندسی تکنولوژی معماری 
داشت. او زنی فداکار، خیر و مادری مهربان و دلسوز 
بود. دخترم از روزی که مادرش رفته یک لحظه از 
کنار من تکان نمی خورد و خیلی شرایط سختی 
دارد. هم اکنون تنها چیزی که مــرا آرام می کند 
این است که اعضای بدن محبوبه،  زندگی بیماران 

زیادی را نجات داده است. 

پایان سرگردانی مردی که 
قاتل همسرش شد

برخی رشته های ورزشی در خراسان رضوی رو به تعطیلی است
بعضی از رشــته های ورزشــی در خراســان رضوی به حالت 
نیمه تعطیل درآمده انــد و گویا اهتمامی بــرای فعال کردن 
این رشــته ها در اســتان وجود ندارد این در حالی اســت که 
خراسان رضوی مهد پرورش ورزشکاران در زمینه های مختلف 
بوده اســت. اکنون یا برخی از رشته ها در اســتان نیست و یا 
تعدادی از رشته ها هیأت ورزشــی ندارند و زیرنظر رشته های 
دیگر و به صورت غیرقانونی مشغول فعالیت اند. این موضوع باعث 
دلسردی ورزشکاران شده است. از اســتاندار خراسان رضوی 
تقاضا داریم به این موضوع ورود و با به کارگیری افراد شایسته و 
با تجریه و تاسیس هیأت های ورزشی قانونی، ورزش این استان 

را به جایگاه قبلی خود برگردانند.
میرمسعودی از مشهد

کارت اهدای عضو سند رسمی شود
به تازگی خبر رسیده که افراد دارای کارت اهدای عضو که رضایت 
دارند اعضای بدنشان پس از فوت به بیماران نیازمند اهدا شود، 
باید به دفتر اسناد رسمی بروند و درخصوص اهدای عضو خود 
امضای محضری بدهند که پس از مرگ شان کسی نتواند جلوی 
اهدای اعضای بدن آنها را بگیرد. این کار چه بســا در راســتای 
قانونمند کردن این پروسه انسانی است اما باعث می شود بسیاری 
از کســانی که کارت اهدای عضو دارند از چرخه یادشده کنار 
گذاشته شوند چرا که مگر چند نفر هستند که بخواهند به محضر 
رفته و دنبال قانونی کردن این کار باشند. راهکار این است که از 
همان اول کارت اهدای عضو سندی رسمی محسوب می شود و 

قانونا کسی نتواند در اجرای اهدای عضو خللی ایجاد کند.
کریمی از تهران 

خیابان ها و گذرگاه های فرعــی دوربین کنترل ترافیک 
داشته باشند

خوب است مسئوالن در راســتای تأمین امنیت و نیز کنترل 
ترافیک در خیابان ها و معابر فرعی نیز دوربین های هوشمند 
ثبت کنند تــا کنترل ترافیــک و ثبت تخلفــات راحت تر و 

قانونمند شود.
میرسپاسی از تهران

البسه ایرانی خوش دوخت اما گران است
 سال هاســت که برای خرید اجناس و به خصوص البســه 
ایرانی تبلیغ می شــود و انصافا طی چند سال اخیر طراحان 
و شرکت های تولید پوشاک وطنی بســیار خوب و خالقانه 
کار کرده اند به طوری که تشــخیص این اجناس از مشــابه 
خارجی شان ســخت و در برخی موارد غیرممکن است.اما 
متأسفانه قیمت ها به قدری باالســت که قشر متوسط اصال 
توان خریدشان را ندارد. با کم کردن و متعادل کردن قیمت ها 
هم مردم به خرید تشویق و ترغیب می شوند و هم از طراحان 

و شرکت های داخلی حمایت می شود.
ابوالحسنی از کرج

ادارات و شرکت های بزرگ مهدکودک داشته باشند
مادری شــاغلم که دارای 3 فرزند خردسال هستم که یکی 
از بزرگ ترین دغدغه های من نگهداری از فرزندانم در طول 
زمانی است که سرکار هستم. طبیعتا این نگرانی برعملکرد 
کاری من هم تأثیر گذاشته است. با وضع اقتصادی موجود و 
هزینه های سرسام آور زندگی نمی توانم شغلم را هم ترک کنم 
و امثال مادرانی مثل من کم نیستند. از مسئوالن درخواست 
می کنم با راه اندازی مهدهای کودک در ادارات و شرکت های 
بزرگ هم برای عده ای کارآفرینی کنند و هم نگرانی مادران 
شــاغل را رفع کنند تا با کیفیت بهتر و بیشــتری در محل 

خدمت شان حاضر شوند.
کمالوند از تهران

اردوهای دانش آموزی جدی تر پیگیری و برگزار شود
زمان ما یکــی از هیجان انگیز ترین کارها برای دانش آموزان 
رفتن به اردوی دانش آموزی از طرف مدرسه بود. خوبی این 
قبیل فعالیت ها این اســت که بچه ها عالوه بر کسب تجربه 
جدید بدون حضور خانواده، نحوه تعامل با هم سن و سال های 
خود را یاد می گیرند و این برای بچه هایی که هم اکنون مدام 
گوشی به دســت هســتند و صفحات و بازی های مجازی را 
دنبال می کنند بسیار مفید و آموزنده است. جا دارد مدارس 

این اردوها را جدی تر و منظم تر برگزار و پیگیری کنند.
قوامی از شهریار

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

اختالفات شخصی دلیل دعوای خونین میان زندانیان بود

درگیری مرگبار در
زندان الکان رشت

 درگیری گروهی از زندانیــان محکوم به قصاص در زندان الکان 
رشــت با یکدیگر به جدالی تمام عیار تبدیل شد و برای ساعتی 
کنترل بخشی از زندان را از دســت مأموران خارج کرد. هرچند 
پس از ساعتی با مداخله پلیس آرامش به زندان بازگشت اما در این 
نزاع دسته جمعی تعدادی از زندانیان جان خود را از دست دادند و 

تعداد دیگری نیز مصدوم شدند.
به گزارش همشهری، روز یکشــنبه برای زندانیان زندان الکان 
رشت مثل همیشه آغاز شــده بود اما ساعتی از ظهر گذشته بود 
که صداهایی از بند 8شنیده شد. آنجا محل نگهداری زندانیانی 
است که اغلب مرتکب قتل و به قصاص محکوم شده و در انتظار 

مجازات هستند.
درگیری میان زندانیان چندان عجیب نیســت امــا این بار این 
درگیری به زد و خوردی خونین بین 2گروه از زندانیان تبدیل شد.

در شــرایطی که درگیری و زد و خورد هر لحظه بیشتر می شد 
نگهبانان زندان قصد داشــتند برای پایان دادن به ماجرا مداخله 
کنند اما درگیری زندانیان از بند 8 به راهروهای زندان کشیده شد 
و تعداد دیگری از زندانیان نیز در حمایت از دوستان شان به این 
زد و خورد پیوسته و دعوایی که تا همین چند دقیقه قبل نزاعی 
ساده به نظر می رسید به یک درگیری تمام عیار تبدیل شده بود. 
هرچه می گذشت افراد بیشتری وارد دعوا می شدند و اوضاع زندان 
متشنج تر از قبل می شد تا اینکه مأموران مجبور شدند وارد بند 
شوند. زندانیان عالوه بر درگیری با یکدیگر تاسیسات زندان را نیز 
تخریب می کردند و دقایقی بعد باعث قطع بخشی از شبکه برق 
زندان شدند. درحالی که زندانیان حاضر نبودند از درگیری دست 
بکشند، مأموران مجبور شــدند برای خاتمه دادن به نزاع از گاز 

اشک آور استفاده کنند.
این اقدام مأموران باعث شد تا زندانیاِن درگیر تا حدودی متفرق 
شوند. بررسی ها نشان می داد در زد و خوردهای بین 2گروهِ درگیر 
افراد زیادی مصدوم شــده و شــرایط برخی از آنها وخیم است. 
هرچند مأموران قصد داشتند برای امدادرسانی به مجروحان آنها 
را از مهلکه خارج کنند اما چند زندانی شرور مانع بودند تا اینکه 
سرانجام آنها نیز خود را تسلیم کردند و به این ترتیب درگیری به 

پایان رسید.

آتش در زندان
به دنبال این حادثه دود سیاهی که از زندان خارج می شد، توجه 
ساکنان رشت را جلب کرد. به تدریج زمزمه ها درخصوص حادثه 
در این زندان آغاز شد و بعضی ها ادعا می کردند که زندانیان زندان 

را به آتش کشیده اند که فرار کنند.

حادثه به روایت دادستان
به دنبال وقوع درگیری در زندان الکان این ماجرا به سیدمهدی 
فالح میری، دادستان مرکز گیالن گزارش و دستور انجام تحقیقات 

برای شناسایی مقصران این حادثه صادر شد.
او روز گذشــته درباره جزئیات آنچه در زندان الکان اتفاق افتاده 
بود گفت:  تعدادی از زندانیان بند8 زندان الکان رشت که بخاطر 
قتل محکوم به قصاص هستند بر اثر اختالفات شخصی با یکدیگر 
درگیر شــدند که با باال گرفتن درگیری این افراد، منازعه و دعوا 
به راهروی زندان کشید و با پیوســتن تعداد دیگری از زندانیان، 
فضای این بخش از زندان رشــت متشنج شــد. در این ناآرامی، 
تعدادی از زندانیان، تأسیسات موجود در راهرو و سالن زندان را 
تخریب کردند که در نتیجه پلیس در محل حاضر شد و برای آرام 
و پراکنده کردن زندانیان از گاز اشک آور استفاده کرد. مأموران 
انتظامی برای کاهش آثار گاز اشــک آور ناچار شدند در محوطه 
راهرو و سالن های زندان آتش روشن کنند و دود متصاعد شده از 

زندان به همین علت بود.
فالح میری درباره سرنوشت زندانیان دخیل در این درگیری گفت: 
با توجه به قطعی برق به دلیل تخریب تاسیسات توسط آشوبگران 
و ممانعت از خدمات رسانی به مجروحان توسط زندانیان، تعدادی 
از مجروحان فوت شــدند و بقیه برای مداوا به بیمارستان انتقال 
یافتند. با مداخله مأموران و پایان یافتن درگیری شرایط زندان 
به طور کامل تحت کنترل پلیس و نیروهای امنیتی و قضایی است 

و هیچ یک از زندانیان نیز فرار نکرده اند.

تصادف خونین مینی بوس و کامیون
تصادف یک دســتگاه مینی بوس با یک کامیون خاور در جاده 

خاوران حادثه تلخی را رقم زد و موجب جانباختن 2نفر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 8:27 صبح دیروز 
)دوشــنبه( در جاده خــاوران، میدان غنی آباد به ســمت 
فیروزآباد اتفاق افتاد و در جریان آن یک دستگاه مینی بوس 
که 3سرنشین داشت بنابر دالیل نامعلومی به شدت با قسمت 
عقب یک دستگاه کامیون خاور حامل بار ماسه برخورد کرد. 

شدت این تصادف به حدی بود که مینی بوس واژگون شد.
لحظاتی پــس از این حادثه ماجرا به آتش نشــانی گزارش 
شد و آتش نشــانان 2ایســتگاه خود را به محل رساندند و 
عملیات امدادرسانی آغاز شد. سید جالل ملکی، سخنگوی 
آتش نشــانی تهران در این باره گفت: متأســفانه بر اثر این 
حادثه 2نفر جان خود را از دســت دادنــد. او ادامه داد: در 
جریان این حادثه یکی از سرنشــینان مینی بوس با وجود 
مصدومیت توانســته بود خود را از آن خارج کند؛ اما 2مرد 
دیگر که 58 و ۶5 سال داشتند داخل مینی بوس گرفتار شده 
بودند که آتش نشانان در عملیاتی آنها را خارج کردند اما با 
تأیید عوامل اورژانس مشخص شد این دو نفر به دلیل شدت 
جراحات وارده فوت شــده اند. به گفته سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران علت وقوع 
این تصادف از ســوی کارشناســان پلیس راهور در دست 

بررسی است.

متهم مدعی است که عاشق همسرش بوده و ناخواسته مرتکب قتل شده است

مردی که مدعی است همســرش را به خاطر بیماری 

جنایی
وسواس به قتل رسانده است بعد از 3ماه سرگردانی در 

خیابان و پارک های پایتخت دستگیر شد.
به گزارش همشهری، بامداد بیست و نهم تیر ماه به قاضی محمد جواد 
شفیعی، بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران خبر رسید که زنی 
میانسال در خانه اش به قتل رسیده است. مقتول زنی بود 50ساله که 
پس از قتل جسدش مثله شده و نخستین فردی که با جسد مواجه شده 

بود، یکی از فرزندان وی بود.
پسر جوان در تحقیقات گفت: وقتی به خانه رسیدم هرچه پدر و مادرم را 
صدا زدم کسی جواب مرا نداد. وسایل خانه بهم ریخته بود که نشان می داد 
پدر و مادرم با یکدیگر درگیر شده اند. آنها این اواخر با هم دچار اختالف 
شده و مدام دعوا می کردند. با موبایل مادرم که تماس گرفتم، صدای زنگ 
آن از داخل خانه شنیده شد و پس از جســت و جو متوجه شدم گوشی 
موبایل مادرم در اتاق خواب اســت. کمی بعد و در حمام خانه با صحنه 
دلخراشی مواجه شدم. جسد مثله شده مادرم در حمام بود که با دیدن 

آن وحشت زده فریاد کشیدم و همسایه ها در جریان ماجرا قرار گرفتند.
با اظهارات فرزند مقتول تحقیقات ادامه یافت و مشخص شد که مقتول 
از بیماری وسواس رنج می برده و همین مسئله باعث بروز اختالفاتی 
میان او و همسرش شده بود. شــوهر این زن به تازگی بازنشسته شده 
و همســایه ها این اواخر مدام صدای درگیری و مشــاجره این زوج را 
می شنیدند. تیم پزشــکی که در صحنه حضور داشت اعالم کرد که 
حدود 10ساعت از مرگ زن میانسال می گذرد و بررسی ها نشان می داد 
که او بر اثر اصابت ضربات جسم سخت به سرش جانش را از دست داد.

همه شــواهد از این حکایت داشــت که قاتل، شــوهر مقتول است. 
بنابراین دستور بازداشت او صادر شد اما اثری از او نبود. این مرد بدون 
برجاگذاشتن ردی از خودش ناپدید شده بود تا اینکه بعد از گذشت 3ماه 
روز یکشنبه در یکی از پارک های پایتخت شناسایی و دستگیر شد. او 
دیروز برای تحقیق به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و پس از اقرار 
به قتل و بیان جزئیات آن با قرار قانونی بازداشت شد و در اختیار مأموران 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

تحقیقات برای رازگشــایی از مرگ 

داخلی
دختری جــوان که بــه داخل چاه 
خانه ای در پایتخت ســقوط کرده، 

توسط تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهری، عصر یکشنبه به قاضی محمد 
وهابی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که دختری 
جوان به داخل چاهی سقوط کرده و جانش را از دست 
داده است. به دستور بازپرس جنایی تهران تحقیقات 
در این باره آغاز و مشخص شد که دختر جوان مهمان 
خانه دوستش بوده که هنگام خروج از ساختمان در 
قسمت پارکینگ به داخل چاهی حدودا 13یا 14متر 
سقوط کرده و جانش را از دست داده است. با شکایت 
خانواده دختر جوان، تحقیقات در این باره به دســتور 
بازپرس جنایی تهران آغاز شــده است. از سوی دیگر 
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران دربــاره جزئیات این حادثه می گوید: ســاعت 
17:32یکشــنبه بود که گزارش حادثه ای به سازمان 
آتش نشانی اعالم شد و بالفاصله 2 ایستگاه با تجهیزات 
کامل به محل حادثه که ساختمان مسکونی 3طبقه 
در شرق تهران بود به محل حادثه اعزام شد. وی ادامه 
می دهد: در پارکینگ ساختمان یک حلقه چاه قدیمی 
وجود داشت و یک خانم حدودا 17 یا 18ساله در حال 
عبور از پارکینگ بوده که یکباره به دلیل تخریب دهانه 
چاه به داخل آن ســقوط کرده بود. آتش نشانان نیز با 
تجهیزات، دختر جوان را از داخل چاه بیرون کشیدند، 
اما متأسفانه او بر اثر این حادثه جانش را از دست داده 
بود. ملکی می گوید: در منازل قدیمی معموال چاه ها در 
وسط پارکینگ یا حیاط منزل وجود دارد و از همین 
رو الزم است که ایمن سازی صورت بگیرد و چاه ایمن 

شــود. معموال روی دهانه این چاه ها خــودرو پارک 
می شود و یا وسایل سنگین قرار داده می شود که بسیار 
خطرناک اســت.درصورتی که کف پارکینگ دفرمه 
شده باشــد این احتمال وجود دارد که دهانه چاه زیر 
موزاییک شسته شــده و ریزش کرده باشد و ضروری 
است که ایمن سازی های الزم در اسرع وقت انجام شود.

عاشق همسرم بودم
متهم متولد سال 36 اســت و می گوید 37سال قبل گفت و گو

ازدواج کرده و زندگی بدی نداشته است. او 3فرزند دارد 
و می گوید وسواس های همسرش او را تبدیل به قاتل کرده و حاال به شدت 
پشیمان است. مرد 65ساله مدام اشک می ریزد و با گریه می گوید که تا 
به حال حتی یک سیلی هم در گوش همسرش نزده و عاشق همسرش 

بوده است.

اگر عاشق همسرت بودی، چرا جانش را گرفتی؟
به خاطر وسواس های شــدید او. اما این را بدانید که من هرگز قصد گرفتن 
جان همسرم را نداشتم و واقعا برای لحظاتی از خود بی خود شده بودم و حاال 
به شدت پشیمانم. من همسرم را دوست داشتم و نمی دانید این روزها چه 

رنجی می برم. هم به خاطر دلتنگی و هم  عذاب وجدان.
مگر وسواس او چقدر شدید بود که این اتفاق افتاد؟

ما 37سال کنار هم زندگی  کردیم و حاصل زندگیمان 3فرزند است. از همان 
ابتدای زندگی وسواس داشت اما خیلی کم بود. به مرور بدتر شد و این اواخر 
دیگر دارو هم جواب نمی داد و واقعا اعصاب مرا بهم می ریخت. به عنوان مثال 
هروقت به خانه برمی گشتم و دست به دســتگیره می زدم با مواد شوینده 
دستگیره ها را می شست. آنقدر وسایل و شیرآالت و دستگیره ها و... شسته 
بود که رنگ همه  چیز را برده بود. خودش را پیر کرده بود و هرچه به او می گفتم 

فایده ای نداشت.
او را نزد پزشک نبردی؟

مگر می شود او را به دکتر نبرده باشــم؟ او تحت درمان بود، از سال ها قبل 
تحت درمان بود و قرص مصرف می کرد اما این اواخر انگار داروها روی او تأثیر 
نمی گذاشت. با همه اینها من حتی یک بار هم دستم روی همسرم بلند نشده 
بود و هنوز باور ندارم که چرا این همه از خود بی خود شدم و کنترلم را از دست 

دادم و با مادر بچه هایم اینطور رفتار کردم. 
از روز حادثه بگو چه اتفاقی افتاد که به قتل منجر شد؟

چند روزی بود که در خانه بنایی داشتیم و آن روز چکشی روی اپن آشپزخانه 
بود. همسرم شروع کرد به غر زدن و بعد هم نظافت. بر سر همین مسئله با هم 
درگیر شدیم. در یک لحظه کنترلم را ازدست دادم و همان چکش را برداشتم 
و ... همسرم غرق در خون روی زمین افتاده بود و نفس نمی کشید. هر لحظه 
ممکن بود بچه هایم برسند و با آن صحنه مواجه شوند.  زورم نمی رسید جسد 
را بیرون ببرم. برای همین آن را به حمام بردم و مثله کردم  تا از خانه خارجش 

کنم اما حالم بد شد. بعد  جسد را با همان وضعیت رها کردم و گریختم.
در این مدت کجا پنهان شده بودی؟

در خیابان ها سرگردان بودم و در پارک ها می خوابیدم. چندین بار خواستم 
خودم را معرفی کنم اما صدایی در گوشم می پیچید که خودت را معرفی نکن 

چون اعدامت می کنند.
اعتیاد داری؟

نه. فکر نکنید من متوهم هستم! در زندگی ام لب به سیگار هم نزده ام. فقط 
قرص فشــار مصرف می کنم و حتی بیماری اعصاب و روان هم ندارم. اگر 

می گویم صدا شنیده ام دروغ نمی گویم و متوهم نیستم.
در مدتی که فراری بودی از بچه هایت خبر داشتی؟

یکبار به محل کار پسرم رفتم و وقتی دیدم او حالش بد است ترسیدم و فورا 
محل کارش را ترک کردم. او از مرگ مادرش ناراحت بود و حق دارد که مرا 
مقصر بداند.اگر بچه هایم مرا نبخشــند، مرگ حقم است. چون دیگر بدون 

همسرم زندگی برایم خیلی سخت است.

جراحی زیبایی بینی به قیمت جان زن تحصلیکرده تمام شد 

مرگ زن جوان به چند نفر زندگی بخشید 
سقوط مرگباردختر جوان به داخل چاه
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