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حادثه

سیما فرهانی شــهروند| مرگ یا زندگی؛ همه چیز 
بستگی به آنها دارد. این که جان بگیرند یا حق نفس کشیدن 
را ببخشند. تصمیم خیلی سختی اســت. آنهایی که جان 
عزیزشان را گرفته اند و حاال باید بین دوراهی سخت زندگی 
یکی را انتخاب کنند. انتقام بگیرند و کینه های دلشــان را 
خالی کنند یا این که ببخشــند و جان یک انسان را نگیرند. 
در تمام مراحل به اجرای حکم قصاص فکر می کنند، هیچ 
چیز نمی تواند آتش کینه و دشمنی را در دلشان خالی کند. 
ولی درست روز موعود، هنگام اجرا، شک و تردید به سراغشان 
می آید. حاال وقت گرفتن تصمیم اســت. خانواده ای دیگر را 
داغدار کنند یا از حق خودشــان گذشته و به یک انسان هر 
چند مجرم حق نفس کشیدن بدهند. اینجاست که گرفتن 
تصمیم سخت می شود. بعضی ها می بخشند. خودشان طعم 
مرگ عزیزترین فرد زندگیشان را چشیده اند و کامال می توانند 
این حس را درک کنند. بــه خیلی چیزها فکر می کنند. به 
عذاب وجدان، به این که حق زندگی کردن را از عزیزشــان 
گرفته اند و حاال باید خودشان زندگی کردن را از فرد دیگری 
بگیرند. با این که قصاص حق طبیعی آنهاست ولی با مهربانی 
و فداکاری از حقشان گذشته و زندگی را به قاتل می بخشند. 
خانواده هایی که گذشــت می کنند و معموال هم هیچگاه 
از این تصمیمشان پشیمان نمی شــوند. به همین بهانه دو 
خانواده ای که سال ها پیش قاتل عزیزترین فرد زندگیشان را 
بخشیده اند، در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« ماجرای این 

چند  سال را روایت می کنند. 
پشیمان نیستم

سامره علی نژاد زن میانســالی است که چهار  سال پیش 
بزرگترین و فداکارانه ترین تصمیم زندگی اش را گرفت. پسر 
17ساله اش را از او گرفتند، آن درست زمانی که همچنان به 
سوگ پسر کوچکترش نشسته بود. او را برای بار دوم داغدار 
کردند، عذابش دادند و کینه ها در دلش کاشــتند. پسر 17 
ساله ای که در یک درگیری خیابانی با ضربه چاقو کشته شد. 
مادری که شب و روز با خود می گفت اگر جوان قاتل نبود، االن 
پسرم در کنارم بود و شاهد خوشبختی و موفقیت هایش بودم. 
مادری که 7  سال برای اعدام قاتل پسرش لحظه شماری کرد 

و اما درنهایت به جای مرگ، 
با یک سیلی قاتل را مجازات 
کرد. او را بخشــید. خانواده 
قاتل را داغدار نکرد اما خودش 
برای همیشه داغدار ماند. حاال 
پشیمان نیست، تنها دردش 
دلتنگی مادرانه است و بس؛ 
او در این باره می گوید: »تقریبا 
چهار  سال یا بیشتر، از روزی 
که قاتل پســرم را بخشیدم 

می گذرد. االن اصال ناراحت نیستم. من از خون پسرم گذشتم 
ولی پشیمان نیســتم و هیچ وقت هم پشیمانی به سراغم 
نیامد. من قاتل را در این دنیا بخشیدم و حق زندگی کردن را 
از او نگرفتم، ولی در قیامت از او نمی گذرم. او شادی زندگی ام 
را از من گرفت. من یک مادرم و صد  ســال هم که بگذرد باز 
هم داغ فرزندم برایم تازه می ماند. 7  سال انتظار اعدام داشتم. 
کینه ها دیوانه ام کرده بودند. شب و روز تنها آرزویم این بود 
که قاتل پسرم اعدام شود. در هیچ شادی و جشنی شرکت 
نمی کردم. سر مزار پسرم عهد کردم که تا قاتلش اعدام نشده 
در هیچ مراسم شادی شرکت نکنم، مرتب افسرده بودم و غم 
داشتم. هر کس می گفت رضایت بده می گفتم شما جای من 
نیستید که بدانید در چه حالی ام. تا این که در یک لحظه او را 
بخشیدم و بعد راحت شــدم. دلم از کینه و نفرت خالی شد؛ 

همه چیز کنار رفت.«
او درباره علــت این که چطور رضایــت داد نیز می گوید: 
»قبل از روز اجرای حکم اعدام پسرم به خواب همه می رفت. 

می گفت به مامانم بگویید ببخشد. یک  شب پیش از اجرا به 
خواب دخترم رفت. دخترم آن زمان کالس ششم بود. به او 
گفته بود که تو باید به مامان بگــی که رضایت بدهد. اگر تو 
بگویــی بــه حرفــت گوش 
می کند. وقتی دخترم خواب 
را برایم تعریف کــرد، من باز 
راضی نشدم. گفتم نمی توانم؛ 
تو چیزی از مــن می خواهی 
که شدنی نیست. من 7 سال 
هست که منتظرم. آن زمان 
آن قدر خشــمم زیاد بود که 
حد نداشــت. تا این که لحظه 
اجرای حکم دلم لرزید. تا آن 
زمان هیچ وقت در هیچ کجا صحنه اعدام را ندیده بودم. وقتی 
از نزدیک دیدم، متوجه شدم که چقدر ترسناک است. دلم 
برای خانواده اش سوخت. برای همین بخشیدمش. خواست 
خدا بود. معجزه شد. خدا مرا دوســت داشت که اجازه نداد 
یک پدر و مادر را داغدار کنم و آنها پسرشــان را باالی چوبه 
دار ببینند. حاال هم اصال پشیمان نیستم. حتی یک بار هم 
پشیمانی به سراغم نیامد و نگفتم که کاش اعدام می شد. تمام 
خانواده ام هم از این تصمیم من استقبال کردند. شوهرم مثل 
یک فرشته در کنارم ماند و از این تصمیم خوشحال شد. من 
راحت شدم، ولی نبود عبداهلل، پسرم، آزارم می دهد. من دو تا 
داغ دیدم. دو  سال پیش از کشته شدن عبداهلل، پسر 10ساله ام 
به نام امیرحسین تصادف کرد و مرد. اتفاقا آن زمان هم قاتل 
پشت موتوری که به پسرم زده بود، نشسته بود؛ راننده نبود، 
ترک موتور نشسته بود. من در سوگ پسر کوچکم بودم که 
قاتل پسر بزرگم را هم از من گرفت. با این حال به هیچ مادری 
توصیه نمی کنم؛ این تصمیم خیلی بزرگ و سخت است. باید 

خود فرد قلبا به این نتیجه برسد که ببخشد. فقط می توانم 
بگویم من بعد از بخشش راحت تر شدم. داغم کم نشد، ولی 

کینه هایم از بین رفت.«

من از خون پسرم گذشتم ولی پشیمان 
نیستم و هیچ وقت هم پشیمانی به سراغم 
نیامد. من قاتل را در این دنیا بخشیدم و 
حق زندگی کردن را از او نگرفتم، ولی در 

قیامت از او نمی گذرم

مکث

شهروند|  پیکر دختر 17ساله مهابادی پس از اهدای 
اعضای بدنش به زادگاهش مننقل شد و در میان بدرقه 
پرشــور مردم برای همیشــه رهســپار خانه ابدی شد. 
این دختر قبــل از انتقال به مهاباد در بیمارســتان امام 
خمینی)ره( تهران چنــد عضو از بدنــش را به بیماران 
نیازمند اهدا کرد. به گفته مسئوالن پیوند این بیمارستان، 
اعضای بدن مدینــه آذری پور می توانــد از مرگ 8نفر 

جلوگیری کند. 
2کلیه، کبد، پانکــراس، دریچه آئــورت و دریچه ریوی 
اعضایی هســتند که به سرپرســتی دکتر عباس خدادی 
مسئول پیوند بیمارســتان امام خمینی تهران از بدن این 
دخترنوجوان خارج شد تا به بیماران در انتظار پیوند زندگی 
دوباره ببخشــد. علت مرگ مغزی مدینه هنوز به درستی 
مشخص نیست اما آن طور که دکتر عباس خدادی می گوید، 
این دختر دچار ضایعه مغزی و کمبود اکسیژن شده و ابتدا 
به بیمارســتانی در اردبیل و ســپس با نظر تیم پزشکی به 
بیمارســتان امام خمینی)ره( تهران اعزام می شود که پس 
از آزمایش های الزم ازجمله آزمایش های عفونی به خصوص 
روی دریچه های قلب مدینه و تأیید سالمت آنها، استفاده از 
این دریچه ها و سایر اعضای بدن این دختر برای پیوند به سایر 
بیماران نیازمند امکان پذیر است، اما دلیل مرگ مغزی این 
دختر هنوز به درستی مشخص نیست، اما آن طور که اقوام 
نزدیک مدینه می گویند، او کامــال اتفاقی در اثر بازی دچار 
جراحت شده و قبل از رسیدن به بیمارستان بیهوش شده 
است. پدرومادر مدینه به دلیل شرایط روحی نامناسب امکان 
صحبت کردن درباره این حادثه را نداشتند، اما عموی این 
دخترنوجوان برای دقایقی با »شهروند« همکالم شد که در 

ادامه می خوانید: 
مدینه چطور دچار مرگ مغزی شد؟

خیلی ساده و باورنکردنی. او مشغول بازی بوده که ناگهان 
تعادلش را از دست می دهد. با صورت به زمین می افتد، اما 
مثل این که در حین سقوط ابتدا روی گردنش فرود می آید 

و همین موضوع باعث آســیب دیدگی و جراحت مغزی او 
می شود. 

پزشکان به شما چه گفتند؟
من همان روز چهارشنبه هفته قبل که این اتفاق افتاد، از 
مهاباد به طرف اردبیل حرکت کردم. وقتی به آن جا رسیدم، 
چهره مدینه نشــان می داد که دیگر امیدی به بازگشت او 
نیست. دکترها هم کم کم ما را آماده این موضوع می کردند. 
باالخره بعد از دو روز به ما گفتند که مدینه مرگ مغزی شده 

است.
پدرومادر مدینه خودشان برای اهدای اعضای بدن 

او داوطلب شدند؟
ماجرا از این قرار بود، که همان روزها در اردبیل من برای 
نخســتین بار این موضوع را با برادرم مطرح کــردم، اما از 
حرف های من خیلی ناراحت شد و به گریه افتاد. اصال قبول 
نکرد. راضی نمی شد، اما کم کم آرام تر شد. من به او گفتم که 
مدینه رفته ولی می شود جان چندنفر دیگر مثل او را نجات 
داد. باالخره با صحبت های کادردرمانی برادرم راضی شــد. 
حاال مانده بود زن برادرم، از او خیلی می ترسیدم، یعنی فکر 
می کردیم که اصال این درخواست را قبول نکند، اما در کمال 
تعجب وقتی موضوع را بــا او مطرح کردیم، خیلی منطقی 
قبول کــرد. آن قدر قوی و محکم بود که باورش نمی شــد. 
چند دقیقه بعد هم برگه رضایت را امضا کردند و فاطمه به 

بیمارستان امام خمینی)ره( منتقل شد.
مدینه فرزند چندم خانواده بود؟

بچه اول برادرم بود. برادرم یک پســر کوچک تر هم دارد. 
همه فامیل خیلی این دختر را دوست داشتند. باورش سخت 
است، اما خوب باید با واقعیت زندگی کرد. برادر من حدود 
10 سال است که برای کار در مرغداری به اردبیل رفته بود. 
با این حال همه مدینه را دوست داشتند، حتی برخی از اقوام 
هم به دلیل همین عالقه با اهــدای اعضای بدن او مخالف 
بودند، اما به هرحال آن کاری که درســت بود، انجام شد و 

مدینه با رفتنش جان چندنفر را نجات داد. 

عموی دختر مهابادی از جزییات مرگ برادرزاده اش به »شهروند« گفت

»مدینه« با رفتنش جان 8 نفر را نجات داد

گفت وگوی »شهروند« با دو خانواده ای که قاتل عزیزانشان را بخشیدند

اما کینه هایمان رفت
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ذ 2 مامور به نام های گروهبان یکم نوید حقیقت شناس و ستوان یکم »علی اکبر معصومی نژاد« در رامشیر و 
مرز میرجاوه به شهادت رسیدند. گروهبان یکم نوید حقیقت شناس در حین بدرقه متهمان از شهرستان 
رامشیر به رامهرمز توسط برادر متهم با شلیک 4 گلوله اجازه فرار به متهم را نداد و به درجه رفیع شهادت 
نایل شد. ستوان یکم »علی اکبر معصومی نژاد« هم در جنگ با گروهی از اشرار مسلح که تعداد آنها حدود 

1۵ نفر بود، در مرز میرجاوه به شهادت رسید.

 شهادت 
2 مامور

پدرش را کشته بودند. 
سال های پیش؛ درست 
مسافرکشی  که  وقتی 
می کرد، مظلومانه در دام 
یک سارق افتاد و به قتل 
رسید. تنها برای سرقت 
این  پرایدش،  خودروی 
مرد 57ساله را به یک 
بیابان خلوت کشاندند 
او را کشــتند و در  و 
چاهی دفن کردند. برای 
فرزندانش سخت بود که 
قاتل بی رحم را ببخشند. 
به خصوص برای پســر 
بزرگتــر؛ آن قدر کینه 
طناب  حتی  که  داشت 
دار قاتــل پدرش را هم 

خودش بافت. محل جنایت را داربست زد تا قاتل 
را همانجا اعدام کنند. اصرار داشت و نمی خواست 
گذشت کند. تمام خواهر و برادرهایش تصمیم را به 
او واگذار کرده بودند. تا این که به سراغ خانواده هایی 
که قاتل عزیزشان را اعدام کرده بودند، رفت. وقتی 
عذاب وجدان آنها را دیــد و آرامش خانواده هایی 
که بخشیده بودند را هم حس کرد، درست وقتی 

که طناب دار به گردن 
انداخت، بخشید  قاتل 
و حق زندگــی را از او 
نگرفت. محمد ابراهیم 
که  پسری  درخشنده 
قاتــل بی رحم پدرش 
را بخشــید در این باره 
می دهــد:  توضیــح 
بازنشســته  »پدرم 
جهاد کشاورزی بود. و 

با خودروی پرایدش مسافرکشی می کرد. یک روز 
قاتل خودرو را به صورت دربســتی کرایه می کند 
و می گوید که می خواهد برود از کســی طلبش را 
بگیرد. او پدرم را به ترمینال ضبط پسته در کاشمر 
پشت روســتای کندر می برد. در راه به بهانه ای 
تلفن پدرم را می گیرد. آنجا که می رسند از پدرم 
می خواهد پیاده شود. دست راست پدرم فلج بود. تا 
بخواهد پیاده شود، ناگهان قاتل با سنگ به سر پدرم 
می زند و پدرم بیهوش می شود. بعد از آن با چاقو او 
را می کشد و جسدش را در چاهی می اندازد. خودرو 

را سرقت می کند. او چند 
روزی را با خودروی پدرم 
به دزدی می رود تا این که 
یک روز همســایه مان 
او را شناسایی کرد و با 
من تماس گرفت. با هم 
او را دستگیر کردیم و 
تحویل پلیــس دادیم. 
بعد از دســتگیری اش 
را  پدرم  شدیم  متوجه 
کشته است. پدرم مرد 
مظلومی بــود و وقتی 
متوجه این ماجرا شدم 
حتی یک لحظه هم به 
بخشــش فکر نکردم. 
ما چهار برادر و ســه 
خواهریم. همه خواهرها 
و برادرهایم تصمیم را به من واگذار کرده بودند. من 
خیلی اصرار داشتم. تا جایی که دادم طناب دار را 
برایم بافتند. محل جنایت را داربست زدم و خواستار 
قصاص در مألعام و در محل جنایت شدم. هیچ کس 
نمی توانست مرا راضی کند. حتی خانواده قاتل هم 
جرأت نکردند به سراغم بیایند چون می دانستند 
به هیچ عنوان راضی نمی شوم. تا این که چند روز 
پیش از اجرای حکم، به 
سراغ خانواده هایی که 
بخشیدند و نبخشیدند، 
رفتــم. آنهایــی که 
نبخشیده بودند عذاب 
وجدان داشــتند. اما 
آنهایی که بخشــیده 
بودند حالشــان بهتر 
شد  باعث  همین  بود. 
دودل شوم. ولی با این 
حال گذشت نکردم. تا این که لحظه اجرای حکم 
وقتی طناب دار را خــودم بر گردن قاتل انداختم، 
دلم برایش ســوخت. او را بخشیدم. همه تعجب 
کرده بودند. هیچ کس بــاور نمی کرد. حتی خودم 
هم بعد از این همه  سال مانده ام چطور شد که او را 
بخشیدم. تمام فکر و ذکر من اعدام قاتل پدرم بود. 
اما بخشیدمش و االن آرامش دارم. پشیمان نیستم. 
او پدرم را از ما گرفت. پدر مظلومم را که بی دفاع بود. 
آن هم تنها به خاطر سرقت خودرو. بخشیدنش کار 

آسانی نبود. ولی توانستم.«

بخشش کار آسانی نبود، ولی توانستم

چند روز پیش از اجرای حکم، به سراغ 
خانواده هایی که بخشیدند و نبخشیدند، 
رفتم. آنهایی که نبخشیده بودند عذاب 

وجدان داشتند. اما آنهایی که بخشیده بودند 
حالشان بهتر بود. همین باعث شد ببخشم 

حدود ۸5 درصد از رانندگانی که 
باعث تصادفات مرتبط با خواب 
می شوند، مرد هستند و حدود 
یک سوم آنها حداکثر ۳۰سال 

سن دارند.


