کتابچه دوم

نذری که باید ادا شود

زندگــی یونــس در کار و ورزش خالصــه نمیشــود ،او در زندان کــه بود نذر
عجیبی کرد و حاال تالش میکند تا نذرش را تا آنجایی که در توانش اســت
اجرا کند .نــذری به نام آزادی محکومان قصاص .مرد جوان میگوید :پای
چوبه دار که بودم نذر کردم اگر جان ســالم به در ببرم و عمری بماند تالش
کنم تا رضایت اولیای دم زندانیان محکوم به قصاص را بگیرم .تا به حال
موفق شــدم رضایت ســه خانواده را بگیرم و ســه محکوم به قصاص را از
مرگ نجات دهم .وقتی به ســراغ اولیای دم میروم ،برای آنها از شرایط بد
زندان میگویم ،شــرایطی که شــاید خیلیها از آن بیخبر هستند .البته در
مورد زندانیانی وارد عمل میشوم که قتل هایشان ناخواسته و بدون نقشه
قبلی بوده است .زندانیانی که با آنها همبند بودهام و میدانم که در زندان
اصالح شدهاند و افرادی هستند که واقعاً از آنچه اتفاق افتاده پشیمانند.

بــرای مــرگ را نمیشــود .در آن یــک هفته هــزاران
فکــر به ذهنم آمد و حســرت اوج تمام این حسها
بود .حســرت برای نابودی زندگی که آرزوها برایش
داشــتم .هیچ کســی نمیتوانــد درک کنــد که تمام
شدن زندگی یعنی چه؟
باخودممیگفتمچقدردنیابیارزشبود.تکلیف
خانوادهام چه میشود؟ مرگ چه شکلی است؟ چرا
یــک دفعه ایــن اتفاق افتاد؟ زمانــی این حس بدتر
شــد که یکی از همبندی هایم را مقابل چشم هایم
اعدام کردند 15 .ســال در زندان بود و مدعی بود که
قتل انجام نداده است .اما در مراسم قسامه محکوم
شــناخته شــده بود و مقابل چشــم هایم به  15سال
زندگی پر از حســرتش در زندان پایــان دادند .وقتی
هم بندیام را قصاص کردند رئیس زندان به طرف
خانــواده مقتــول رفــت و بــا آنها شــروع به صحبت
کــرد .از ورزشــکار بودنــم گفــت ،از اینکــه در زندان
آدم آرامــی هســتم .از اینکــه قصــدم قتل نبــوده و
ناخواســته قاتل شده ام .از جوانیام گفت که  6سال
در زنــدان هدر رفته بود .از آنها خواســت تا به خاطر
همــه اینها و خیلــی چیزهای دیگر بــه من مهلت
بدهنــد ،آنها هــم در نهایت ناباوری مهلــت دادند.
دو مــاه دیگر میتوانســتم باز هم نفس بکشــم ،دو
مــاه دیگر میتوانســتم بازهــم آســمان را ببینم .دو
مــاه دیگــر میتوانســتم صــدای مــادرم را بشــنوم،
چقدر دلم برای مادرم تنگ شــده بود .دو ماه دیگر
میتوانستم ...اما ترسی ته دلم وجود داشت ،ترس
به پایان رســیدن دو ماه و طی کردن راهی که از صد
بار جان کندن هم سختتر بود.
ëëآزادی700میلیونی
فــردای آن روز خانــواده مقتــول به شــورای حل
اختالف کرمانشاه رفتند و با تالش آنها از قصاص به
شرط دریافت  700میلیون تومان گذشت کردند .اما
 700میلیون تومان برای من که  6سال از عمرم را در

زندان بودم و پدری که بازنشسته بود خیلی زیاد بود.
صحبتها دوباره شــروع شد و درنهایت آنها راضی
شدند که  250میلیون تومان بگیرند و از قصاص من
بگذرند .با اینکه این مبلغ هم زیاد بود اما با تالش
گــروه «یاران نجات» و یکی از خبرنگاران کرمانشــاه
ایــن مبلغ فراهم شــد و کمی هم خانــوادهام قرض
گرفتنــد و درنهایت موفق شــدم از خانــواده مقتول
رضایتبگیرم.
ëëطعمشیرینآزادی
 3ســال بعــد از آن روز ســخت و تلــخ ،در زندان
کرمانشــاه روی لوالیــش گشــت و باز شــد .یونس در
چارچــوب در ظاهــر شــد و اینبــار هم پاهایــش با او
همراهــی نمیکردند ،اما این بار از خوشــحالی بود.
شاید کســی بالهایش را نمیدید ،اما یونس زمانی
که در آهنی زندان باز شــد پرواز کــرد و از آنجا بیرون
آمد.
مرد جوان میگوید :بعد از آزادی با کمک یکی از
دوستانمکارهایتعمیراتآسانسورانجاممیدادم.
اما بعد از آن در مغازه اسباب بازی فروشی مشغول
به کار شدم.
همــه فکر میکنند انســان که از زندان آزاد شــود
همــه چیــز را فراموش میکنــد .اما اینطور نیســت،
صحنه درگیری نه تنهــا در زمانی که در زندان بودم
بلکــه اآلن که آزاد شــدهام نیز مانند یک فیلم مدام
جلوی چشم هایم به نمایش گذاشته میشود .قبل
از قتل باشــگاه بدنســازی داشــتم و در زندان هم به
ورزش ادامــه مــیدادم و اآلن هــم ایــن کار را انجام
میدهم.
مشتری داخل مغازه میشود و عروسکی را برای
دختــرش میخواهد .یونس هم به ســراغ مشــتری
مــیرود تا به زندگــی روزمرهاش بپــردازد زندگیای
کــه برای به دســت آوردن دوبــارهاش هیچ کلمهای
نمیتوان پیدا کرد.

زندگی

عید در خانه بیمار
حبیب حسینقلی زاده

تکنیسین فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی -تبریز

ســال  ۱۳۸۸نفسهای آخرش را میکشــید .آن
ســال من شــیفت بودم و برای اینکــه خودمان را
ســرگرم کنیم ،یک ســفره هفت ســین بــا انواع و
اقســام لوازم و تجهیــزات کاری درســت کردیم،
ســفره هفت ســینی از قرآن ،ماهی ،سبزه ،سکه،
سرنگ ،سرم ،سوند ،سرســوزن ،سنجد و سماق
درست کردیم و خودمان از این کار لذت بردیم.
کنــار همــکارم نشســته و منتظر تحویل ســال نو
بودیــم .انتظــار هــر اتفاقــی را داشــتیم جــز یک
مأموریــت ،یعنــی تصورمــان ایــن بود کــه زمان
تحویل سال ،بیمار نخواهیم داشت.
امــا دقایقی مانده به ســاعت  ۲۱و تحویل ســال،
از بیســیم ،اعالم مأموریت شــد ،بیمار خانمی
 48ســاله با کاهش هوشــیاری بــود .فاصله مان
بــا محــل کــم بــود ،طــوری کــه قبــل از رســیدن
اقــوام آن خانــم و باز کــردن در ،رســیده بودیم.
اصــاً چنین صحنــه هایی را دوســت نداشــتم،
دخترخانمی  ۱۲ســاله در را باز کرد ،با لباســی نو
و تمیــز گفــت زود باشــید ،طبقــه دوم هســتیم،
پلههــا رو کــه بــاال رفتیــم ،طبقــه دوم دو در بــاز
بــود ،دختربچــه وارد یکــی از واحدهــا شــد و مــا
هم پشــت ســرش وارد خانه شــدیم و یک پســر
 15ســاله که کت و شلوار پوشــیده و گریه میکرد
وســط هــال نشســته بــود .ســفره هفــت ســینی
هــم روی میــز چیده شــده بــود .دختربچــه وارد
آشپزخانه شــد ،در همین لحظه صدای انفجار
توپ تحویل ســال شنیده شــد .صدای تلویزیون
بلند بود که تبریک عید میگفت .وارد آشپزخانه
کــه شــدیم خانمــی دراز کشــیده بــود و کنــارش
یــک خانم و آقا نشســته بودند که بعــداً متوجه
شــدیم این خانــم و آقا همسایهشــان هســتند.
سریع باالی ســر بیمار رسیدیم .وضعیت قلب
و تنفــس و هوشــیاری بیمــار را بررســی کــردم و
همکارم از ســابقه بیماری و مصرف داروهایش
سؤال میکرد و من هم گوش میدادم .در حین
صحبــت کــردن همــکارم ،متوجه شــدم بیمار
برای کاهش وزن دارو مصرف میکرده است ،که
با دیدن داروها متوجه شدیم از قرص متفورمین
(کاهنده قند خون) بهصورت خودسرانه استفاده
کرده است .افت شدید قند خون داشت .پس از
تزریق دارو بیمار آرام آرام چشمانش را باز کرد،
دختربچه رفت باال سر برادرش و گفت :داداش
مامان بیدار شد ،بیا بریم عیدیمون رو بگیریم.
همســایه بیمار با صدای بلند خندید ،بیمار هم
بلند شد و در حالی که سعی داشت اصالً به روی
خودش نیاورد که چه اتفاقی افتاده گفت :خسته
بودم ،کمی خوابیدم .ما هم توضیحات الزم را در
مورد مصــرف این داروها دادیم و توصیه کردیم
برای بررسی وضعیت بیمار حتماً به بیمارستان
بروند که موافقت نکرد .دختربچه حین رفتن ما
گفت :صبر کنید میوه و شیرینی عید نخوردید .با
اینکه تحویل ســال را از دســت دادیم ،اما خنده
آن دختر و پسر بهترین عیدی بود.
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