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زنــــدگی
تازهها

كاهش سيروز كبدي با قهوه

نوشيدن قهوه در روز خطر مرگ ناشي از سيروز كبدي را  66درصد كاهش
ميدهد.
یک مقاله علمي كه در مجله هپاتولوژي منتش��ر شده به شواهد روز افزون
تأثير قهوه و خواص بهداشتي آن بر سالمت كبد اشاره دارد.
فهرس��تي از مزاياي نوشيدن قهوه از جمله كاهش خطر سرطان كبد و خطر
خودكشي در اين مقال ه منتشر شده است .همچنين مطالعات اخير نشان ميدهد
مصرف  200ميلي گرم كافئين در روز حافظه بلند مدت را افزايش ميدهد.
در اين مطالعه دكتر «وون پواي كو» از دانش��كده پزش��كي س��نگاپور به
بررس��ي چگونگي تأثير قهوه در به حداقل رساندن مرگ و مير ناشي از سيروز
كبدي پرداخته است.
مدير تيم تحقيق ميگويد :اين مطالعه روي تأثير چاي س��ياه،چاي سبز و
ساير نوش��يدنيها در كاهش خطر مرگ و مير ناشي از سيروز كبدي متمركز
شده است اما با اين حال تنها قهوه اين خطر را كاهش ميدهد.
محققان ميگويند نوشيدنيها در انتخاب شيوه زندگي سالم مؤثر هستند
نوشيدن تنها  2فنجان قهوه در روز خطر مرگ سيروز كبدي را كم ميكند.
محققان بين سالهاي  1993و  1998دادههاي مربوط به رژيم غذايي،شيوه
زندگي و تاريخچه پزشكي را از طريق پرسشنامههايي ثبت كردند و نتايج اين
پرسشنامه را به مدت  15سال مورد مطالعه قرار دادند.
نتاي��ج بهطور كلي نش��ان ميدهد اف��رادي كه هر روز حداق��ل  20گرم از
نوش��يدنيهاي الكلي را استفاده ميكردند به علت سيروز كبدي جانشان را از
دس��ت دادند در حالي كه مصرف قهوه با خطر كمتر مرگ ناشي از سيروز در
ارتباط بود به عبارتي شركت كنندگاني كه هر روز  2فنجان قهوه مينوشيدند
 66درص��د كمت��ر از قهوه خوره��اي غير روزانه در مع��رض خطر مرگ و مير
بيماريهاي كبد قرار داشتند.
محققان هش��دار دادند نوش��يدن قهوه هيچ ارتباطي با س��يروز ويروس��ي
(هپاتيت ب) ندارد.اين مطالعه براي نخس��تين بار تفاوت اثرات قهوه بر سيروز
غير ويروسي و ويروسي را نشان داده است.
محققان ميگويند اگرچه تحقيقات نشان میدهد دريافت كافئين از منابع
متنوعتر مانند نوش��ابههاي انرژي زا بويژه براي كودكان و نوجوانان مضر است
اما تأثير كافئين موجود در قهوه در پيشگيري و كنترل سيروز كبدي را نبايد
نايده گرفت و آن را به عنوان يك عامل درماني بالقوه در بيماران كبدي مورد
ارزيابي قرار داد.

صداي پاي جدايي
نه فقط براي من ،بلكه براي همه فاميل دوست
داش��تني بود .محبتهاي��ش را هيچگاه فراموش
نميكنم .به قدري مهربان و دلسوز بود كه احساس
ميكنم لياقت داشتن او را نداشتم به همين دليل
خداوند هديهاش را از من پس گرفت.
سيارهدنيايي مادرمحسنباگفتناينجمالت
ادامه داد 21< :س��اله بودم كه محسن به دنيا آمد،
خوب يادم هست از شدت شادي تا صبح نخوابيدم
و ب��ا بزرگت��ر ش��دنش در غمگينترين لحظات
ش��اد بودم .از همان كودكي دوس��ت داشت روي
پاي خودش بايس��تد و مستقل شود همين طور
هم شد .چشم به هم زدني محسن بزرگ شده بود
و جلوي چش��مانم كه راه ميرفت در دلم برايش
دع��ا ميخواندم تا خدا او را از هر باليي محافظت
كن��د .روزه��ا به خوب��ي پيش ميرفت ت��ا اينكه
تصميم به ازدواج گرفت ،با اينكه ارتباط چنداني با
خانواده همسرش نداشتيم اما خوشبختي پسرمان
خوشحالمان ميكرد.
داماد اول خانوادهاي شده بود كه پسر نداشتند
و در مواق��ع مورد نياز براي آنها حكم پسرش��ان
را داش��ت .آن روز تل��خ هم به همي��ن دليل رقم
خ��ورد >.مادر محس��ن با ي��ادآوري آن روز گفت:
<همسرم بيماري سختي را پشت سر گذاشته بود
و ميخواس��تيم براي مدتي نزد دخترم در كانادا
برويم و آن روز كه محسن بدون همسرش به خانه
ما آمد اين خبر را به او داديم .خوشحال شده بود
و ميگفت با خيال راحت به س��فر برويد و نگران
اوضاع نباشيد من همه چيز را رو به راه ميكنم و
هواي برادر و خواهرانم را دارم .جملههاي محسن
كه هميش��ه باعث قوت قلب من و پدرش ميشد
درآن روز دله��رهاي به دلمنش��اند كه دليل آن را
نميفهميدم.
با صداي زنگ موبايل حرفهاي محسن قطع
شد و از آن طرف خط صداي جيغ به گوش رسيد.
همس��ر محس��ن بود كه از دعواي پدرش با پسر
همسايه ميگفت و از او ميخواست زودتر خودش
را به آنجا برساند .به محسن گفتم نرو ممكن است
اتفاق بدي بيفتد اما او گفت من را كه ميشناسي
اهل دعوا نيس��تم ،ميروم ببينم چه اتفاقي افتاده
است و با همس��رم بر ميگرديم كه قبل رفتنتان
با هم باشيم.
به سرعت از پلهها پايين رفت ،سوئيچ ماشين را
جا گذاشته بود دوباره برگشت ،باز هم به او اصرار
كردم ن��رود اما قبول نكرد و مدام ميگفت نگران
نباشيد زود برميگرديم>.
لحظههاي نفسگير
روز شنبه چهارم ارديبهش��تماه سال 1389
ساعت  6عصر بود كه اصرارهاي پدر و مادر محسن
به جایی نرس��ید و او براي خاتمه دادن به دعواي
ميان پدر زنش و پسر همسايه از خانه آنها رفت.
محم�د جوانمرد رش�يد پدر محسن ميگويد:
<احساس عجيبي به سراغ من و همسرم آمده بود

زيرا با مرگ او هيچ چيزي تغيير نميكند و محسن
ديگر باز نخواهد گشت اما لحظهاي صداي محسن
كه از تهديدهاي چند ماه قبل مادر نادربرايم گفته
بود ،در گوشم خاموش نميشد.
نادر حدود  28سال داشت و پسر  32ساله من
را كشته بود .نميتوانستم بپذيرم كه او زنده باشد
و من در حس��رت ش��نيدن صداي محسن روز و
شبها را سپري كنم.
ه��ر چه��ار فرزن��د و همس��رم ميگفتند اگر
حاضر به قصاص نادر شوي روزهاي سختي را در
پيشخواهي داش��ت و لحظهاي نيست كه عذاب
وجدان نداشته باشي اما هيچ كدام از اين حرفها
نظرم را تغيير نميداد و وقتي روز سه شنبه به من
گفتند بايد روز شنبه ساعت  4صبح براي اجراي
حكم حاضر شوي احساس ميكردم باالخره آتش
كينهام خاموش ميشود.
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گذشت خانواده مقتول از قصاص قاتل فرزند

سهیال نوری

بخشش جان

احساس پاك مادرانه و حس عاطفه پدر در تقابل با حس انتقام قرار گرفته بود .پدر و مادر نميدانستند در اين جدال ،حسرت جاي خالي محسن
پيروز خواهد شد يا شانس دوباره زندگي قاتلش .آقای محمد جوانمرد رشيد و خانم سياره دنيايي كه پسر خود را در يك دعواي خانوادگي از
دست داده بودند با وجود غم بزرگي كه بر دلشان سنگيني ميكرد ،از جان قاتل فرزندشان گذشتند و به او فرصت زندگي دوباره هديه كردند.

و آرام و قرار نداش��تيم .چن��د ماه قبل هم چنين
دعوايي رخ داده و با وس��اطت محسن خاتمه پيدا
كرده بود اما زن همس��ايه (مادر قاتل) محسن را
تهديد كرده بود مدام ياد جملههاي تهديدآميز او
ميافتادم تا اينك��ه دخترم از كانادا تماس گرفت.
به دلي��ل اختالف زماني ايران و كان��ادا دخترم از
خواب پريده و تماس گرفته بود تا از کابوس نگران
كنندهاش تعريف كند اما مادرش از دعواي پيش
آمده چيزي به اونگفت و بعد از اينكه تلفن را قطع
كرد هرچه با محس��ن و خانواده همسرش تماس
گرفتيم كسي پاسخ نداد.
اواخ��ر ش��ب بود كه خواهر همس��ر محس��ن
تماس گرفت و گفت س��ريع خودتان را برسانيد و

ديگر توضيحي نداد .دقايقي نگذشت كه به محل
زندگي آنها رس��يديم .جمعي��ت داخل كوچه از
يك س��و و صداي آژير ماشين پليس و آمبوالنس
از س��وي ديگر به ما فهمانده ب��ود نگراني هايمان
بيدليل نبود.
در كم��ال ناباوري متوجه ش��ديم با رس��يدن
محس��ن دعوا خاتم��ه پيدا كرده ب��ود اما باجناق
محسن از او خواسته بود به در منزل همسایه بروند
و با آنها صحب��ت كنند .نادر (عامل جنایت) هم
كه از طريق آيفون متوجه حضور محس��ن پشت
در ش��ده بود گمان ميكرد براي دعوا آمده است
و به محض اينك��ه در را باز كرد چاقويي را كه در
دست داشت به قفسه سينه محسن فرو كرده بود.

به گفته ش��اهدان ماجرا اين اتفاق حدود س��اعت
 7عصر افتاده بود اما خانواده همس��ر محس��ن او
را به بيمارس��تان منتقل نك��رده بودند و به دليل
خونريزي شديدي كه داش��ت اواخر شب آخرين
نفسهايش را كشيد و زماني كه ما به آنجا رسيديم
كار ازكار گذش��ته بود >.محمد جوانمرد ادامه داد:
<بعد از مراسم خاكس��پاري محسن ديگر خانواده
همسرش را نديديم اما هنوز هم آنها را به خاطر
سهلانگاريشان مقصر مرگ فرزندمان ميدانيم.
محس��ن عصاي دستم بود و به قدري در قلبم
خاط��رات زيبايي از او حك ش��ده بود كه به هيچ
عنوان نميتوانس��تم قاتلش را ببخش��م .با اينكه
همسرم ميگفت اجازه بده از قصاص نادر بگذريم

بخشش زندگي
بعد از مراسم هفتمين روز درگذشت محسن
قات��ل او را در دلم بخش��يده بودم ام��ا ازآنجا كه
همس��رم راضي نميشد از جان او بگذريم فقط از
خدا ميخواس��تم آنچه را درست است به ما الهام
كند ،طي  4سال رفت و آمدمان به دادسرا و انجام
كارهاي مربوط به قصاص ،كوچكترين برخوردي با
خانواده نادر نداشتيم اما اين اواخر هر بار مادرش
به س��راغم ميآمد به او ميگفتم توكل و اميدت
به خدا باشد>.
س��ياره دنيايي كه به گفته خودش با نزديك
شدن به زمان اجراي حكم قصاص ،با صداي زنگ
تلفن تمام بدنش به رعشه ميافتاد و نا خود آگاه از
محسن تقاضاي كمك ميكرد از خوابي كه ديده
بود چنين گفت< :محسن در حالي كه بستهاي در
دس��ت داشت به خوابم آمده بود و ميگفت آن را
براي خواهرش آورده است.
به او گفتم خيلي دلتنگت هستم ،همان طور
كه او را درآغوش ميگرفتم پرسيدم محسن جان
با نادر چه كنيم و در پاسخ به سؤال من سه مرتبه
گفت او را رها كنيد .از خواب پريدم و آنچه را ديده
بودم براي همسرم تعريف كردم اما تأثيري نداشت
و براي انجام مراحل پاياني حكم به دادسرا رفتیم
و تمام نامههاي مربوطه را امضا كرديم.
به خانه كه بازگش��تيم كارم ش��ده بود گريه و
فكر كردن به اينكه آيا تصميم درستي گرفتهايم
يا نه؟ تا اينكه محس��ن به خ��واب خواهرش آمد
و از جاي��گاه خوبي كه به واس��طه رضايت پدر و
مادرش از او داشت برايش تعريف كرد و همه اين
اتفاقات دس��ت به دست هم داد تا آن اتفاق خوب
رقم بخورد>.
با اينك��ه مادر نادر فرص��ت در آغوش گرفتن
فرزندش و نوازش كردن او را دارد اما آغوش سياره
دنيايي براي هميش��ه در حسرت حضور محسن
خواهد ماند اما خدا را شكر ميكند كه همسرش
پيش از حضور پيدا كردن پ��اي چوبه دار در روز
15بهمنماه حاضر به بخشش جان نادر شد.

