
جزئیات جدید از ماجرای سکته قلبی یک پسر اهوازی به خاطر ترس از بازی مومو

وحشت مانی پیش از مرگ اسرارآمیزش
نبود،  بس  »کرونا  فراهانی[  ]سیما 
مومو هم بهش اضافه شد. آخر سکته 
می کنم« اینها آخرین جمالتی است که مانی 
واتس آپش  استوری های  در  پورحامدی 
منتشر کرد. درست چند ساعت پیش از 
مرگ اسرارآمیزش؛ مرگ مبهمی که حاال 
خبرساز شده و نگرانی های زیادی در جامعه 
پورحامدی  مانی  است.  گذاشته  برجای 
پسربچه یازده ساله ای است که چند روز 
قبل به طور ناگهانی جان باخت. از همان 
در  اهواز،  در  خبرنگاری  فوتش،  اول  روز 
توییترش نوشت که مانی به خاطر مومو 
و وحشت های این بازی خطرناک سکته 
قلبی کرده و جان باخته است. گفته ای که 

خیلی زود از سوی پلیس تکذیب شد. 
اما استوری های مانی و صحبت های بقیه دانش آموزان اهوازی صحتی است بر مومو و 
وحشت های آن؛ بازی ترسناکی که کودکان و نوجوانان را به چالش های مرگباری می کشاند. 
مانی که گفته می شود در اینستاگرام فالوورهای زیادی هم داشته، در آخرین استوری هایش 
البته در واتس آپ متنی نوشته و از وحشت و ترسش نسبت به بازی مومو گفته است: »کرونا 

بس نبود، مومو هم اضافه شد، هرچی می کشیم از دست این ژاپنی هاست.«
در یک استوری دیگر ویدیویی از خود منتشر کرده و می گوید:   »سالم بچه ها، من تا اطالع 
ثانوی به تماس های شما جواب نمی دهم. نگید مانی جواب بده، کار مهمی دارم، یا ُویس 
بفرست یا پیام بفرست. من به هیچ عنوان دیگر نه تماس تصویری و نه تماس صوتی را جواب 

نمی دهم. به خاطر شایعاتی که خیلی زیاد شده، آخر سکته می کنم.«
اینها چند ساعت پیش از مرگ مانی منتشر شده بود. پسربچه باهوش و شادی که 
هیچ کس تصورش را هم نمی کرد که این طور رازآلود جان خود را از دست بدهد. این پسر 
در مقطع پنجم ابتدایی در اهواز درس می خواند. واقعیت این ماجرا در گروه های تلگرامی 
والدین دانش آموزان در همان مدرسه منتشر شده است. اینکه مانی به خاطر وحشت 
از مومو جان باخت. پسری که به صورت آنالین درس می خواند و براساس شنیده ها گویا 
بیرون از خانه حالش بد شده و تا به بیمارستان برسد جان خود را از دست می دهد. حاال همه 
متن های استوری این پسر صحتی است بر وحشت این بچه نسبت به بازی مومو و شایعات و 
واقعیت های این ماجرای هولناک؛ با این حال هنوز نظر قطعی پزشکی قانونی دراین باره اعالم 

نشده است و مشخص نیست که این بچه چطور جان خود را از دست داده است. 
با وجود این، پلیس فتا صبح دیروز باز هم این موضوع را تأیید نکرد. سرهنگ رامین 
پاشایی، معاون اجتماعی و ارتباطات پلیس فتا دراین باره به خبرآنالین گفت: »خبر مرگ 
دانش آموز یازده ساله اهوازی به دلیل چالش مومو به هیچ عنوان تأیید نشده است. تا این 
لحظه، هیچ گونه شواهدی دال بر اینکه این چالش در کشور ما درحال انجام است، وجود 
ندارد. هیچ مدرکی هم مبنی بر اینکه از طریق تماس  یا پیام در شبکه های اجتماعی بتوان کسی 
را هک کرد، وجود ندارد.«با این حال، این ماجرا همچنان در فضای مجازی دست به دست 
می چرخد و باعث ترس و وحشت دانش آموزان والدین به خصوص در جنوب کشور شده 
است. دانش آموزانی که اکثرشان می گویند هشدار نسبت به این بازی آنها را ترسانده است. 
اما در این میان سوءاستفاده گرانی با عنوان این بازی اقدام به ترساندن مردم کردند که گروه 
وحشت خیلی زود در دام پلیس گرفتار شدند. ماجرا از این قرار بود که چندی پیش فردی به 
پلیس فتا مراجعه کرد و گفت: »دارنده اکانت واتس آپی که تصاویر پروفایل آن عروسکی به 
نام »مومو« و ارواح خبیثه است، اقدام به ارسال پیام بازی برای فرزندم کرده است. اما پس از 
مخالفت پسرم برای ادامه بازی، صاحب اکانت اطالعات خصوصی از خانواده ما ارایه کرد. او 
با تهدیدات مکرر پسرم را مجاب به ادامه بازی کرده بود. این مسأله موجب ترس و دلهره در 
میان خانواده ما شده است.«بررسی ها نشان داد که  افرادی با بهره گیری از شماره های موقت 
خارجی یا حتی داخلی اقدام به راه اندازی اکانت واتس آپ کرده و برای دیگران با همین روش 
مزاحمت ایجاد می کنند.  همین امر کافی بود تا پس از اقدامات پلیسی و پی جویی های فنی 

متهم دستگیر شود. 
متهم در بازجویی ها گفت: »در گروه دورهمی با حضور دوستان در واتس آپ، مطالبی 
پیرامون مومو از سوی مدیر گروه و دیگران ارایه شده بود. من هم به بهانه شوخی با پسرعمه ام 
به همراه چند تا از دوستانم با شماره سیم کارت ناآشنا یا شماره های موقت خارجی اکانت های 
واتس آپی ایجاد کردیم و تصاویر پروفایل آن را »مومو« و ارواح ترسناک گذاشتیم. به او پیام 

چالش وحشت دادیم. قصد ما از این کار فقط شوخی بود.« 
با اعترافات این پسر سرگروه و ۶ نفر از دوستان او شناسایی شدند و اقدامات قضائی برای 

رسیدگی به این پرونده ویژه درحال انجام است.

طراحی نرم افزاری برای جلوگیری از سرقت
اجتماعی  معاونت  ]شهروند[ 
همگانی  »آموزش  نام  به  اپلیکیشنی 
پلیس« طراحی کرده که با استفاده از آن 
از  پیشگیری  درخصوص  شهروندان 
می بینند. آموزش  جرم  وقوع  و  سرقت 
سرگرد وحید سلطانی، معاون اجتماعی 
با  رابطه  در  پایتخت،  پیشگیری  پلیس 
گذشته  »در  سال  گفت:    نرم افزار  این 
اقدام  اجتماعی  معاونت  در  همکارانم 
نام  به  اپلیکیشنی  ساخت  و  طراحی  به 
»آموزش همگانی پلیس « کردند. در این 
نرم افزار، پلیس با استفاده از ابزاری که در 
دست دارد، نسبت به آموزش شهروندان 

درخصوص پیشگیری از سرقت و وقوع جرم اقدام می کند. در این نرم افزار با استفاده از 
فیلم های مداربسته، مصاحبه هایی که با سارقان دستگیر شده، صورت گرفته، استفاده از 
تجارب مالباختگان جهت نگهداری از اموالشان و همچنین هشدارهای سارقان درخصوص 
پیشگیری از سرقت و راه های خطایی که عاقبتش به زندان ختم می شود، به آموزش 
شهروندان می پردازد. شهروندان با کمک این نرم افزارها و آموزش های آن، نسبت به آموختن 
راه های پیشگیری از سرقت و وقوع جرم خود پیشقدم می شوند. برای نصب این نرم افزار که 
شامل بخش های توصیه های ایمنی، اطالعیه های پلیسی و تاالر پرسش و پاسخ است و 
 www.police.ir      آموزش آن به صورت همگانی است، می توانند شهروندان به آدرس سایت

مراجعه یا از طریق نرم افزار کافه بازار نسبت به دریافت آن اقدام و روی تلفن همراه نصب کنند.«
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تش نشانی کاشان  ماجرای تماس دختربچه 6 ساله  با آ

عملیات نجات در پی 
درخواست کودکانه »حنانه«

]مریم رضاخواه[ تماس دختربچه شش ساله با مأموران 
آتش نشانی کاشان از سه شنبه هفته گذشته حسابی 
سروصدا به پا کرد. دختربچه ای که هیچ اسمی به یاد ندارد. 
گریه هایش هم با ترس گره خورده است و تنها می گوید: »گاز 
را اشتباهی خاموش کرده، ولی بوی گاز همه جا را پر کرده.« 
مکالمه این دختربچه به نام حنانه با مأمور آتش نشانی 
کاشان این روز ها در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود. مکالمه ای دلهره آور و در عین حال حساس؛ 
آن سوی خط جان دو کودک در خطر بود و تنها راه نجات 

اطالعات حنانه بود.
درنهایت مأموران آتش نشانی به خانه ای با در گل گلی 
می رسند که دخترک اعالم کرد. خانه ای دو طبقه و نیمه ساز 

در یکی از خیابان های اصلی کاشان.
فرماندهی  ستاد  مسئول  میری،  سیدسعید 
آتش نشان  کاشان است. او با راهنمایی هایش منجی دو 
کودک شد.  او  همان کسی  است که نقش مقابل  دختر 
کوچولو را به خوبی ایفا کرد. در زیر گفت وگوی این مأمور 
آنالین«  »شهروند  با  را  ساله  سی وشش  آتش نشان 

می خوانید:

تش نشانی را دارید؟    چند  سال سابقه کار در آ
یازده  سال است که  وارد سازمان شده ام.

تش نشانی شدید؟    چه شد که وارد آ
در یکی از قسمت های شهرداری مشغول بودم که با 
توجه به کمبود نیروی آتش نشانی و عالقه ای که داشتم 

درخواست انتقال به آتش نشانی را دادم .
خ داد؟    چه روزی این حادثه ر

ششم مرداد ماه، حدود سه ماه پیش بود.

   چرا این مکالمه سه ماه بعد منتشر شد؟
به دلیل برخی مشکالت و معذوریت هایی که داشتیم. 
البته  مکالمه هم با زیرنویس انگلیسی منتشر شد که کمی 

زمان  برد و میکس  مکالمه  هم طوالنی شد.
   جزئیات ماجرا چه بود؟

شیفت  تعویض  از  ساعتی  پنج  بود  ظهر  نزدیک 
صدای  خورد.  زنگ  سازمان  گوشی  که  می گذشت 
دختربچه ای را می شنیدم که بسیار ترسیده بود. مادر و 
پدرش در خانه نبودند، اما غذا داخل زودپز روی شعله 
اجاق گاز قرار داشت.  خواهر بزرگ تر با  صدای سوپاپ 
زودپز پارچ آبی را روی گاز و قابلمه می ریزد که همین موضوع 
باعث خاموش شدن شعله گاز می شود. اما بوی گاز خانه 
را پر می کند. حنانه خواهر شش ساله که  سال گذشته در 
برنامه های آموزشی مهدکودک شرکت کرده بود، مهارت در 
مقابله با آتش و مسمومیت ها را آموزش دیده بود. حنانه 
مهارتی خیلی سطحی  در برخورد با شرایط اضطراری ناشی 
از آتش سوزی و دود پیدا کرده و با این آموزش توانسته 
بود  جان خود و خواهرش را نجات دهد. اما مشکلی که 
وجود داشت آدرس خانه را بلد نبود، حتی به خاطر ترس و 
استرسی که داشت، نام پدر و مادرش هم به یاد نمی آورد. 
او را به آرامش دعوت و راهنمایی اش کردم تا پنجره خانه را 

بازکند.
داد،  دختربچه  این  که  آدرسی  به  توجه  با     

چطوری خانه را پیدا کردید؟
حنانه تنها نشانه هایی از در خانه شان می دانست. 
دری گل گلی و آهنی، کناره هایش سیاه با چوب هایی که 
آن را قفل کرده بودند.  برق می زند و دری که والدینش 

خوشبختانه سازمان آتش نشانی مجهز به سیستم اعالم 
آدرس است. اما آدرس دقیق نیست. به محض این تماس 
مأموران ایستگاه 4 سازمان آتش نشانی خود را به آدرس 
اعالمی سیستم رساندند. خانه داخل کوچه ای بود که خیلی 
هم طوالنی نبود. همان جا از همسایه ها پرسیدند چه کسی 
در این کوچه دو دختر کوچک دارد که همسایه ها راهنمایی 
کردند و مأموران به در خانه گل گلی رسیدند. خانه ای دو 
طبقه که این کودکان و پدر و مادرشان در طبقه زیرزمین 

زندگی می کردند و طبقه اول نیمه کاره بود.
   بعد چه شد؟

درها قفل بود. مأموران توانستند درها را باز، شیر گاز را 
خاموش و برق را قطع کنند تا از فاجعه آتش سوزی و انفجار 
جلوگیری شود. آنها وارد خانه شدند و دو دختربچه شش 

ساله به نام حنانه و سه ساله به نام حسنی را نجات دادند.
   پدر و مادرشان کجا بودند؟

بنایی می کند، مادرشان هم  و  کارگر است  پدرشان 
خانه دار است، اما گاهی از بیماران و سالمندان در خانه هم 
پرستاری می کند.  مادرش آن روز گویا برای مراقبت از یکی 
از بیماران رفته و یک ساعتی  بچه ها را در خانه تنها گذاشته 

بود.
برای  دیگری  کودکان  هم  این  از  پیش     
گرفته  تماس  تش نشانی  آ سازمان  با  کمک خواهی 

بودند؟
چند  سال پیش بود که بچه ای با سازمان تماس گرفت، 
البته نه جانش در خطر بود و نه مشکلی وجود داشت، 
ترسیده بود. به خاطر هوای بارانی مادرش او را به مهد نبرده 
و در خانه تنها گذاشته بود. کودک هم با آتش نشانی تماس 
گرفته بود. در آن زمان سیستم اعالم آدرس نداشتیم، اما 
کودک نام پدر و مادرش را می دانست و اینکه پدرش کارمند 
بود و مادرش وکیل. همین سرنخ کافی بود تا مادرش را پیدا 
کنیم و با گوشی اش تماس بگیریم، اما او در جلسه دادگاه 
بود و نمی توانست به خانه بیاید. آن روز حدود چهار ساعت 
با این پسربچه صحبت کردیم تا او نترسد و مادرش به خانه 
بازگردد. مورد مشابه دیگری هم برای سه خواهر ُنه، هفت و 
چهار ساله رخ داد که آنها هم در خانه بودند و تنها. پدر مشاور 
امالک بود و بنگاه دار. ترسیده بودند که با آتش نشانی 
تماس گرفتند. آن روز هم پدر را پیدا کردیم. این موارد 

مسبوق به سابقه است.
و  مهارت های  باید  سنی  چه  از  بچه ها      

آموزش های مواجه با خطرات را آموزش ببینند؟
بهتر است بچه ها از سه سالگی این مهارت ها را آموزش 
ببینند. مهارت فرار از آتش، یکی از مهم ترین مهارت هایی 
است  که همه افراد به ویژه کودکان باید آن را یاد بگیرند  
تمرین کردن  با  افراد  کنند.  تمرین  دوره ای  صورت  به  و 
می توانند مهارت کافی در برخورد با شرایط اضطراری ناشی 
از آتش سوزی و دود را پیدا کنند و حداقل جان خود را 
نجات بدهند. کمی که بزرگ تر شدند استفاده از کپسول 
آتش نشانی را هم باید آموزش ببینند. من خودم یک دختر 
دوازده ساله و یک پسر ده ساله دارم که از کودکی همه 
اینها را به آنها آموزش داده ام. در کنار این مهارت ها باید به 

کودکان مان آدرس و اسم هم آموزش دهیم.
   پس از نجات دو کودک  چه حسی داشتید؟

من به عنوان یک مأمور آتش نشان از اینکه پشت 
تلفن جان  دو کودک را نجات داده بودم، خوشحال بودم. 
از اینکه به یک خانواده کمک کردم. هر ثانیه دیرتر مأموران 
به خانه این دو دختر می رسیدند، امکان داشت حادثه ای 
تلخ رقم بخورد. دو تا کودک که ترسیده بودند و بیش از حد 
استرس داشتند، ولی با ورود مأموران آتش نشان این 

ترس فروریخت.

ذره بین

حنانه تنها نشانه هایی از 
در خانه شان می دانست. 

دری گل گلی و آهنی، 
کناره هایش سیاه با 

چوب هایی که برق می زند و 
دری که والدینش آن را قفل 

کرده بودند.  خوشبختانه 
تش نشانی مجهز  سازمان آ

به سیستم اعالم آدرس 
است. اما آدرس دقیق 
نیست. به محض این 

تماس مأموران ایستگاه 
تش نشانی   4 سازمان آ
خود را به آدرس اعالمی 

سیستم  رساندند. خانه 
داخل کوچه ای بود که خیلی 

طوالنی نبود

دختر شش ساله در کنار خواهرش حسنیحنانه 


