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محمد علی نجفی بخشیده شد

پایان داستان میترا استاد

خبــر بخشــیده شــدن محمــد علــی
نجفــی ســحرگاه امــروز از ســوی بــرادر
حادثه مقتول در صفحه اینســتاگرامش منتشــر
مرجان همایونی شــد 77.روز قبــل خبــر قتــل میتــرا اســتاد
خبرنگار همســر دوم شــهردار اســبق پایتخــت نام
نجفــی را بــه تیتــر یــک بیشــتر روزنامههــا
و رســانهها تبدیــل کــرد و امــروز نیــز خبــر
اعــام رضایــت و بخشــیدن او باردیگــر
وی را بــه صــدر اخبــار رســانهها بــرد.
شــاید عصــر روز هفتــم خــرداد وقتــی
محمــد علــی نجفــی بــا اســلحهای کــه
قتــل را مرتکــب شــده بــود وارد اداره
آگاهــی شــد تــا تســلیم قانــون شــود و بــه
قتــل همســرش اعتــراف کنــد خــود را در
پایــان راه زندگــی میدیــد امــا امــروز بــا
گذشــت بــدون چشمداشــت خانــواده
مقتــول فرصتــی دوبــاره بــرای زندگــی بــه
نجفــی داده شــد.
حــاال نجفــی بخشــیده شــده و ایــن
خبــر را مســعود اســتاد هنــگام اذان
صبــح چهارشــنبه 22مــرداد در صفحــه
اینســتاگرامش منتشــر کــرد .پیامــی کــه
شــاید خیلیهــا منتظــر خواندنــش
بودنــد« :متقیــن کســانی هســتند کــه در
راحــت و رنــج انفــاق میکننــد و خشــم
خــود را فــرو میبرنــد و از خطــای مــردم
میگذرنــد و خداونــد نیکــوکاران را
دوســت مــیدارد .آیــه  134ســوره آل
عمــران».
بعــد از آن مســعود اســتاد بــرادر
و نماینــده خانــواده مقتــول بــا
اعــام پایــان یافتــن قصــه پــر غصــه

خواهــرش ،خــود را فرزنــد روســتا زادهای
بــ ه نــام کاکابــرار از دیــار کرمانشــاهان
معرفــی کــرده کــه در دامــن مــادر و در
مکتــب پــدر فقــط درس مهــرورزی
آموختــه و نمیتوانســته جــز بخشــش
و آموختــن درس گذشــت بــه دیگــران
قدمــی بــردارد.
وی کــه دکتــرای تخصصــی هــوا و فضــا
را از معتبرتریــن دانشــگاههای کشــور
دریافــت کــرده اســت خــود را مؤســس
خانــه هــوا و فضــای ایــران در شــهرداری
معرفــی کــرد.
بــرادر مقتــول نوشــته« :و امــا در آخــر
داســتان مــان بواســطه پادرمیانــی
بــزرگان کرمانشــاه و کشــور و همچنیــن
وکالی عزیزمــان مســعود افــرازه و
محمــود حاجیلویــی ،پــدرم ،مــادرم و
مهیارمــان آقــای محمدعلــی نجفــی را
بخشــیدیم و از خــون عزیزمان گذشــتیم
و خرســندیم کــه هیــچ معاملــهای بــا
خــون آن بزرگــوار نکردیــم و امیــدوارم
آقــای محمــد علــی نجفــی در ایــن چنــد
صبــاح باقــی مانــده ،بــه دور از سیاســت،
بــه تزکیــه نفــس بپــردازد .اجــر همــه
خیرخواهــان و هدایت همــه بدخواهان
بــه راه راســت را از درگاه خداونــد متعــال
مســألت دارم».
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هشــتگ پرکاربــرد امــروز از همــان اول صبح مشــخص بود .پســت اینســتاگرامی
مســعود اســتاد بــرادر میتــرا اســتاد کــه از بخشــش محمدعلــی نجفــی خبــرداده
ت بـ ه دســت چرخیــد و بازتــاب گســتردهای پیــدا کــرد .او ایــن
بــود بســرعت دسـ 
پســت را همزمان با اذان صبح منتشــر و در آن تأکید کرد که در رضایت اولیای
دم هیــچ معاملـهای در کار نبــوده اســت .کاربــران زیــادی اســکرین شــاتی از این
پســت را بــه اشــتراک میگذاشــتند و نظرشــان را بــا هشــتگ نجفــی مینوشــتند.
بعضیهــا خوشــحال بودنــد و بعضیهــا میگفتنــد خانــواده اســتاد نبایــد
میبخشــیدند .کســانی هــم بودنــد کــه شــک داشــتند ماجــرای بخشــش بــدون
معامله بوده باشد:
گانــدی« :همونطــور کــه قصــاص حــق خانــواده مقتــول هســت ،رضایــت
هــم حقشــونه امــا میــان رضایــت گرفتــن و رضایــت دادن تفــاوت بســیاره».
ســلمانه« :بــرادر میتــرا اســتاد در قبــال تهمتهایــی کــه خیلیهــا بــه
خواهرش زدن واکنشــی نداشــت و نجفی رو بخشــید! امیدوارم پشــت بخشــش
نجفــی از طــرف بــرادر میتــرا اســتاد زد و بنــدی نباشــه ،گذشــتن از جــرم نجفــی
هزینــه چنیــن اقداماتــی رو بــرای برخــی افــراد پاییــن میــاره»،
خلــوت گزیــده« :از ماجــرای محمدعلــی نجفــی ...آغــاز تــا پایانش بعدها
یــک ســینمایی خــوب خواهنــد ســاخت ......مســعود اســتاد خواهــر میتــرا امــروز
دم اذان صبــح از بخشــیدن نجفــی خبــر داد،».
شهریوری« :باور کنیم قرار نیست پولی از نجفی بگیرن؟»،
پســر خــاک« :بــه شــخصه از نجفــی خوشــم کــه نمییــاد .امــا اینکــه چــرا
بعضــی دوســتان بیشــتر از اولیــای دم پیگیــر اعــدام شــدن ایشــون هســتن بــرام
قابــل درک نیســت»،
پریــزاد« :ولــی مــن فکــر مــی کنــم ایــن بخشــش از صدتــا قصــاص بدتــره!
کجــا ،چطــور میخــواد زندگــی کنــه؟»،
حاج امیر آقا« :نجفی میدانست که اعدام نمیشود،».
ســرباز آخریــن نبــرد« :تــو پرونــده نجفــی و میتــرا اســتاد بــرای مــا اســتقالل
و قــدرت قــوه قضائیــه اهمیــت داشــت کــه خداروشــکر بهــش رســیدیم و حکــم
قصــاص صــادر شــد .اینکــه خانــواده مقتــول بخشــیده و چطــور بخشــیده دیگــه
بــه خودشــون ربــط داره نــه بــه مــا»،
ـرادر میتــرا اســتاد گفــت به هیچ
معینــا« :یادمــه اولیــن روز دادگاه نجفــی بـ ِ
وجــه رضایــت نمیدیــم .چنــد هفتــه بعد وقتــی دوبــاره ازش مصاحبــه گرفتند
گفــت درصــد رضایــت دادنمــون حداقله!(همــون موقــع بــا خــودم گفتــم وقتی
از بــه هیــچ وجــه رســیده بــه حداقــل پــس کمکــم رضایــت کامــل رو میــدن)»،
علیرضــا حمیــدی« :واقعــاً اگــه نجفــی قصــاص میشــد بــراش بهتــر
نبــود؟ پایــان تلــخ بهتــر از تلخــی بیپایــان»،
ملک شهبازی« :پایانبندی هندی سناریو شبه هالیوودی و جنجالی،».
محمــد خلیلــی ســاتلو« :بــرادر میتــرا اســتاد خبــر از بخشــش نجفــی داد
امیــدوارم بخشــش از روی ترحــم باشــد!»،
لیــا« :میخــوام بگــم کــه بخشــیدن از خــون عزیزامونــم بایــد اول تــو نــت
باشــه کــه همــه ببینن».

