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قاضی پیشکسوت از تجربه  46ساله خود در منصب قضاوت میگوید:

طعمی که احقاق حق دارد وصف ناشدنی است
معصومه مراد پور
خبرنگار

شـــغل قضاوت در تمام دنیا از جمله مشاغل سخت و حساس شمرده میشود .اینکه با
استنادبهچندبرگسندومدرکیابراساسشهادتچندانسانعاقلوبالغیااعتمادبه
علمودانشخودبخواهیبرایسرنوشتیکانسانتصمیمبگیریکاریدشواراستو
بهطورمعمولچهرهایکهازاینافراددرجامعهیانزدشاکیومتهممتصوراستاینکه
افرادی خشک و سرد عاری از هرگونه حس و عاطفه هستند و به چیزی جز صدور رأی فکر
نمیکنند .اما اگر بیرون از مسند دادگاه به زندگی شخصی و رفتار و گفتارشان نگاه کنیم،
میبینیمکهمعادالتذهنیکلیشهایدرمورداغلبآنهااینگونهنیست.اصغرعبدالهی
یکیازقضاتیاستکه 46سالازعمرشرابرایقضاوتدرمحاکممختلفسپریکرده
توگوییانجامدادهایمکهدرپیمیآید:
است.بااوگف 

ëëیکیازشیرینترینخاطراتدورانقضاوت
خودرابرایمانبگویید؟
ســـال  1375کشـــیک ایـــام نـــوروز بودم.
پروندهای با موضوع ســـرقت از طالفروشـــی
به دستم رســـید .ســـارق که دو  -سه روز قبل
از عید از مغازه طالفروشـــی سرقت کرده بود
بـــه خاطر عذاب وجدان شـــب قبل از عید به
سراغ مالک طالفروشی رفته و اقرار به سرقت

کرده و علت سرقت را نیز بیماری همسرش
بیان کرده بود .حتی گفته بـــود آمادگی آن را
دارم تـــا در صورت لزوم از من شـــکایت کنی.
پـــس از آن هر دو نفر به کالنتری رفته بودند و
پرونده در روز نخست نوروز به کشیک ارجاع
شـــد .من برای متهم قرار تأمین صادر کردم
و متهـــم به لحاظ عجز از تودیـــع قرار باید به
زندان میرفت که مالباخته وقتی دید سارق

ضامن ندارد خودش وثیقه گذاشت و متهم
را آزاد کرد.
ëëدیدگاه شـــما در خصوص امیـــد در جامعه
چیست؟
خوشـــبختانه مـــا در جامعـــهای زندگـــی
میکنیـــم که اکثریت جوانـــان آن تحصیالت
دانشگاهی دارند و بایستی نگاه امیدوارانهای
به آینده داشـــته باشند کما اینکه سن امید به
زندگی در کشور افزایش یافته است .سن امید
به زندگی در سال  57نزدیک به  54سال بوده
که هم اینک به  74سال رسیده است.
ëëتلخترین حکمی که صادر کردید چه حکمی
بودهاست؟
تلخترین پرونده مربوط به مردی بود که از
سوی همسر و دو دخترش به قتل رسید و در
کف اتاق منزل اجارهایشان دفن شد که بعد
از نقل مکان ،صاحبخانه جدید جسد را کشف
کرد و قضیه برمال شد.
ëëتاکنون به بیـــش از  4هزار پرونده رســـیدگی
کردهاید.آیاقضاوتکارراحتیاست؟
قضـــاوت عالوه بر دشـــواری کاری اســـت
پراســـترس .به همیـــن جهت فـــردی که در
منصب قضاوت مشـــغول به خدمت است
با مـــرور زمان دچار انواع و اقســـام بیماریها
میشود.
ëëچرا برخی از مردم بـــر این باورند که قضات
خریدنیهستند؟
اگر تصـــور کنیم که در هـــر پرونده دو نفر
بهعنوان شاکی و متهم وجود دارند ،طبیعی

اســـت که بعد از صدور حکم یک نفر راضی
و دیگـــری ناراضی اســـت .در اینجاســـت که
فـــرد ناراضی به خاطر عدم موفقیتاش در
پرونده انواع و اقسام اتهامها را به فرد راضی
نســـبت میدهد و همین اتهامها به مرور در
جامعه گسترش پیدا میکند .اما باید در نظر
داشته باشیم که دستگاه قضایی قابل خرید
نیست و چنین افکاری باطل است.
ëëاینکه میگویند پای بیگنـــاه پای چوبه دار
میرود اما باالی دار نمیرود درست است؟
اســـتفاده از ابـــزاری مثل اعاده دادرســـی
و تجدیـــد نظرخواهـــی و همینطـــور وجود
مراجع نظارتی باعث شـــده تا اگر در صدور
رأی اشکالی وجود داشـــته باشد ،رفع شود و
هیچ حقی از کسی ضایع نشود.
ëëاگر زمان به عقب بر میگشت دوباره شغل
قضاوت را انتخاب میکردید؟
هرچند قضاوت کاری فرسایشی و دشوار
اســـت و همین مسأله باعث شـــده تا اغلب
قضات از ســـنین پایین به مصـــرف قرص و
دارو روی بیاورند ،اما طعمی که احقاق حق
دارد وصف ناشدنی اســـت بههمین جهت
اگر زمـــان به عقـــب برگردد بـــاز هم همین
شغل را انتخاب میکنم.
ëëاولین پروندهای که رسیدگی کردید به خاطر
دارید؟
بله چون سن شاکی و متهم باال بود ،یادم
هســـت .اولین پروندهای که رســـیدگی کردم
ترک نفقه بود که شاکیه سنی بیش از شصت

سال و متهم نزدیک هفتاد سال سن داشت.
ëëمهمترین پروندهای که در ســـال  97بررسی
کردید چه بود؟
پروندههایی که در شعبه  4دادگاه کیفری
یک اســـتان تهران رســـیدگی میشود بیشتر
پرونده قتل است که به نظر من همگی آنها
از درجـــه اهمیت باالیـــی برخوردارند .اما ما
بـــه جرایم اطفـــال و نوجوانان نیز رســـیدگی
میکنیـــم و یکـــی از پروندههـــای مهمی که
در ســـال  97تحت رســـیدگی بوده پروندهای
اســـت که متهمین آن دو جـــوان کمتر از 18
ســـال بودند که یکـــی از متهمین مـــادر خود
را کشـــته بود و متهم دیگر پـــدر متهم ردیف
اول را بـــه قتـــل رســـانده .البته بـــه تازگی نیز
پروندهای ارجاع شـــده که متهم آن شخصی
اســـت که افراد کارتن خـــواب را در پارکها و
معابر عمومی به آتش میکشیده که این امر
در رسانهها و فضای مجازی انعکاس زیادی
داشته است.
ëëبین ســـه اتفاق مهم زندگیتان – ازدواج –
تولد فرزند و شغلتان کدامیک برایتان مهمتر
است؟
مهمترین اتفاق زندگی برای من انتخاب
منصب قضاوت و اشتغال به کار قضایی بود.
طبیعی است که ازدواج و تولد فرزند برای هر
انسانی مهم است اما درجه اهمیت شغل را
ندارد.
ëëخودتان را خوشبخت میدانید؟
بله بسیار احساس خوشبختی میکنم .در
زندگی همسر قانعی دارم .از فرزندانم بسیار
راضی هستم .از اینکه در جامعه نیز با احقاق
حق مظلـــوم میتوانـــم نقـــش تأثیرگذاری
داشته باشم هم بسیار خوشحالم.
ëëیک قاضی در خانه کار هم میکند؟
کارهـــای ســـبک مثـــل جـــارو کردن(بـــا
جاروبرقـــی) شســـتن لباس(بـــا ماشـــین
لباسشـــویی) و شســـتن ظروف(بـــا ماشـــین
ظرفشویی) را بخوبی انجام میدهم.
ëëآشپزیهممیکنید؟
اگر موقعیت پیش آید آشـــپزی میکنم.
برنج را عالی آبکش میکنم و خورشت قرمه
سبزی ،قیمه وآش را خوب میپزم.
ëëاوقات فراغت بیشـــتر چـــه کارهایی انجام
میدهید .اهل ورزش هستید یا مطالعه.
اوقات فراغت را بیشـــتر با ورزش ســـبک
پیـــاده روی میگذرانـــم و مســـابقات فوتبال
لیگ سراسری ایران و باشگاههای اروپا را هم
تعقیب میکنم.
ëëتوصیه قضایی برای مردم دارید؟
در رابطه با پروندهها و مســـائل قضایی
که در جامعه به وجود میآید اگر مردم به
حـــق و حقوق خود قانع باشـــند اختالفات
کمتر شـــده و تعـــداد پروندههـــای ورودی
بـــه دادگاهها و دادســـراها کاهش مییابد.
برای این امر رســـانه ملی و ســـایر رسانه و
مطبوعـــات نقـــش و تأثیر بســـزایی دارند.
تقویـــت مبانـــی دینـــی و اعتقـــادی نقش
مهمی را ایفا میکنـــد .یکی از این وظایف
افزایش ســـطح دانش و اطالعات حقوقی
جامعه است.

دکتر پیرحسین کولیوند ،رئیس اورژانس کشور:

مأموریت اورژانس ،تزریق امید به مردم است
زهره صفاری
خبرنگار

تعهد خدمت و شوق نجات انسانها تنها رسالت سفیدپوشان اورژانس است.
آنها از خودگذشـــتگی میکنند و خطرات را به جان میخرند تـــا قلبی را به تپش
وادارند و نفسهای به شـــماره افتاده را به زندگی بازگردانند .امدادگران اورژانس
طالیه داران امیدند و برای نجات هموطنانشـــان و عشـــق به ایران میایســـتند و
اجازه نمیدهند سختیها خللی در کارشان ایجاد کند .پیرحسین کولیوند که سه
توگوی
سالی است بر کرســـی ریاست اورژانس کشـــور قرار گرفته است ،در گف 
صمیمانه با روزنامه ایران از عشق بهکار و دغدغههایش میگوید.
ëëیکی از مجموعههای مهم خدماترسانی
به مردم در کشـــور اورژانس است و بیتردید
هر کســـی که قدم در این مجموعه میگذارد
عرق به نوع دوســـتی و ایثار و فداکاری در وی
نمایانتر است اما آیا میتوان میهندوستی
را نیـــز در این مجموعـــه همان قدر آشـــکارا
لمس کرد؟
از آنجـــا کـــه تاریـــخ زندگـــی ما بـــا وطن
پیونـــدی ناگسســـتنی دارد ،عالقـــه ،انگیزه،
دفاع ،عمران و آبادانی این مرز و بوم هر روز
بیشـــتر میشـــود .این عرق و عالقه به وطن
در قـــرآن و روایات نیز آمده اســـت .ما برای
اعتالی ایران اســـامی ،بســـیاری از عزیزان
و جوانانمـــان را از دســـت دادهایم و همین
امر این عـــرق را بیش از پیش کرده اســـت.
بـــرای آبادی و ارتقـــای ارزشها باید وطن و
مملکت را دوســـت داشـــت تا با این عشق
بتوانیم کشورمان را بهتر بسازیم.
ëëدر ایـــن میـــان امیـــدواری چه نقشـــی در
پیشرفت اهداف کشور دارد؟
وقتـــی امیـــد وجود داشـــته باشـــد موتور
تالش و انگیزه پرشـــتابتر شده و پیشرفت
کشور بیشتر میشود .انسانها وقتی امیدوار
باشـــند هدفشـــان را با دقت بیشتری دنبال
میکنند.

ëëنقـــش امدادگران اورژانـــس در تزریق این
حس امید چگونه است؟
بحث فوریتهای پزشکی همین تزریق
امید است .وقتی کســـی را نجات میدهیم،
امیـــد حیـــات را در او و خانـــوادهاش بـــاال
بردهایـــم .یکـــی از مأموریتهـــای اورژانس
ایجـــاد امید بـــرای مـــردم اســـت .مصداق
بـــارز این امر را هم میتـــوان در صحنه یک
تصادف و ...دیـــد .زمانی که یک مددجو در
انتظار اورژانس اســـت با دیـــدن امدادگران
حـــس خاصی پیـــدا میکنـــد و بـــه نجات و
حیات دوباره امیدوار میشود .از سوی دیگر
امدادگرانی که در ایام تعطیالت بدون هیچ
اعتراضـــی و فقط به خاطـــر کمک به مردم
کشورشـــان انجام وظیفه میکنند و دلتنگی
و دوری از خانـــواده را بـــه جـــان میخرند تا
هموطنانشـــان در آسایش باشـــند به نوعی
درس امید و فداکاری میدهند.
ëëبا توجه به اینکه براســـاس این برنامهریزی
تعـــداد زیادی از امدادگـــران در زمان تحویل
سال در پایگاهها حضور دارند ،برنامه خاصی
برای نوروز آنها دارید؟
از آنجـــا کـــه بســـیاری از همـــکاران در
پایگاههای سیار در قالب کمپهای نوروزی،
در درمانگاههـــا ،بیمارســـتانها و مراکـــز

بهداشـــت ،متخصصین بهداشت ،دارویی،
انتقال خون و مدیریت بیماریهای واگیردار
مستقر هستند ،ترتیبی اتخاذ کردهایم که در
زمـــان تحویل ســـال و در روزهای تعطیالت
نـــوروز بـــا همکارانمـــان در جشـــن شـــروع
ســـال نو همراه باشـــیم .همچنین عیادت از
بیماران در بیمارســـتانها و حضـــور در کنار
خانواده همکارانی که جانشـــان را از دســـت
دادهاند از دیگر برنامههای عیدانه ما است.
ëëرئیس اورژانس کشـــور تعطیـــات نوروز را
چگونه میگذراند؟
مـــن بهعنوان نماینده تـــام االختیار وزیر
بهداشت در امر فوریتها هرسال تعطیالت
نـــوروز در جمـــع همکاران حاضر هســـتم تا

خدمترســـانی در این ایام با شرایط بهتری
انجام شود.
ëëبدون شـــک در این ســـالها اتفاقات تلخ و
شیرین بسیاری را شـــاهد بودید؛ چند مورد را
بیان میکنید؟
دو مـــوردی کـــه در ذهنم مانـــده مربوط
به روز اول و ســـیزدهم فروردین اســـت .روز
اول فروردین  97ســـاعت  4صبح تصادفی
در تهران به ما اعالم شـــد .وقتی امدادگران
ســـر صحنه رســـیدند پای پســـر جوان قطع
شـــده بود .حســـابی وحشـــت کرده بـــود و از
دیدن پـــای قطع شـــدهاش شـــوکه بـــود .از
آنجا که شـــرایط بیمار خاص بود امدادگران
بالفاصله وارد عمل شـــدند و پـــس از مهار

خونریـــزی ،مصدوم را به یکی از مجهزترین
مراکز درمانـــی منتقل کردند .خوشـــبختانه
پای آن جوان پیوند خورد اما هنوز نمیشـــد
دربـــاره نتیجه این پیوند نظری داد .موضوع
را فراموش کرده بودم تا اینکه سه ماه پیش
آن جـــوان را دیدم که روی پـــای خودش راه
میرفت .حس بسیار خوبی داشت...
ســـیزدهم فروردیـــن نیـــز در یکـــی از
اســـتانهای جنوبـــی جوانـــی را که دســـتش
قطـــع شـــده بود بـــا بالگـــرد به بیمارســـتان
انتقـــال دادیـــم و خدا را شـــکر او نیـــز پیوند
موفقیتآمیزی داشـــت و تعطیالت نوروز را
برایمان شیرین تمام کرد.
ëëهشدار ،توصیه و پیشنهادی برای گذراندن
نوروزی آرام و بیدردسر به مردم دارید؟
افـــرادی که به بیماریهـــای مزمن مبتال
هســـتند پیش از ســـفر با پزشک معالجشان
مشـــورت کنند .بیماران دیابتی ،مبتالیان به
فشار خون و بیماران ریوی باید مراقبتهای
ویـــژهای داشـــته باشـــند و داروهایشـــان را
در دســـترس قرار دهند .هرگـــز داروها را در
معرض نور مســـتقیم خورشید به طور مثال
روی داشـــبورد و نزدیـــک بخـــاری خـــودرو
نگذارند ،چراکه حرارت باعث میشود دارو
از زنجیره تأمین و اثربخشی خارج شود.
اگر در طول مســـیر سفر با صحنه تصادف
یـــا حادثـــهای روبـــهرو شـــدند در صورتـــی که
تخصص پزشکی ندارند تجمع بیمورد نکنند
و بالفاصله با اورژانس  115تماس بگیرند.

حوادث
گفتوگو با مرتضی سلیمی
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر

امدادگری عزتی است که خدا به ما داد
کامرانعلمدهی
خبرنگار

برخی واژههـــا را نمیتوان براحتی
تفســـیر کرد .پی بردن بـــه مفهوم
ذاتی برخی کلمات نیازمند حسی
قوی و تجربهای عمیق است .ظاهر
این نوع واژهها فقط به منزله کلیدی برای ورود به دنیایی است که همراه شدن با آن
کار هرکسی نیست .نوع دوستی ،انسان دوستی ،ایثار ،جانفشانی ... ،و ایراندوستی.
اینها همان کلید واژههایی هســـتند که روخوانی و تکرار آن و ادعای داشـــتنش ،کار
سادهای است اما فقط افرادی میتوانند آن را در عمل اثبات کنند که مفهوم درونی
این واژهها را حس کرده باشند .و آنها که در سازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احمر خدمترسانی میکنند نمونهای از این افراد هستند که از بدو ورودشان به این
مجموعه انسان دوســـتی را در ایثار و ایران دوستی را در جانفشانی و گذشت معنا
کردهاند و ماحصل کارشـــان هم امیدی اســـت کـــه در دل واماندگان ،مصدومان و
آسیبدیدگانحوادثوسوانحمختلفپدیدارمیشود«.مرتضیسلیمی»رئیس
توگو با گروه حوادث ایران از همین بیمها و امیدها میگوید و
این مجموعه در گف 
نوع نگاهشان به واژههایی چون نوع دوستی و ایران دوستی و...
ëëدر نگاه بسیاری از مردم جامعه کار شما و حضور در عملیات دشوار را فقط بهخاطر
وظایفی میدانند که به شما محول شده است .اما اگر عرق به میهن و نوع دوستی با
کارشماعجیننباشدآیاکیفیتامورمحولهبهمجموعهشماباهمینکیفیتانجام
میشد؟
بهطور قطع همه ما که در جمعیت هالل احمرجمهوری اسالمی ایران مشغول به
ارائه خدمت به هموطنان هستیم دارای عرق میهن دوستی و وطن پرستی هستیم
اما تمایز کار ما با سایر دستگاهها در این است که فعالیت در جمعیت هالل احمر
فراتر از ملیت،نژاد ،عقیده ،مذهب ،طبقه یا عقاید سیاســـی اســـت و بارزترین آن
نجات جان انسانهاســـت همانگونه که در آیه  32سوره مائده قرآن کریم ،خداوند
میفرماید:هرکس،انسانیراازمرگرهاییبخشد،چناناستکهگوییهمهمردم
را زنده کرده اســـت .اصول کاری کارکنان جمعیت هالل احمر همیشه براین اصل
استوار بوده است .در اینجا که بحث وطن پرستی و عرق ایران دوستی در جمعیت
هالل احمر مطرح شد یادی میکنیم از حدود یک هزار و ۵۰۰ایثارگر ،اعم از جانباز،
آزاده و شهدای جنگ تحمیلی و ۴۸۹شهید امدادگر خانواده بزرگ جمعیت هالل
احمر که به انقالب تقدیم شده است ،امدادگرانی که هنگام انجام وظیفه و کمک
به رزمندگان مورد اصابت گلوله و خمپاره قرار گرفتند و به درجه رفیع شهادت نائل
آمد هاند.

 ëëکاردرگروههایامدادونجاتدربســـیاریازکشورهابهعنوانامریانساندوستانه
محسوب میشـــود .آیا نوع نگاه ما ایرانیها به این مفاهیم تأثیری در کار پرسنل شما
داشتهاست؟
عمـــده فعالیت جمعیت هالل احمر در حوزه امـــداد و نجات بر دوش داوطلبان
(امدادگران و نجاتگران) جمعیت هالل احمر بوده است .بیش از  50هزار امدادگر
و نجاتگر در قالب بیش از  6300تیم عملیاتی در  13رسته عملیاتی بدون کمترین
چشمداشـــتی و در سختترین شرایط ممکن مشغول ارائه خدمت به هموطنان
هســـتند .بیتردید نوع نگاه مردم ایران و نوع دوســـتی و انســـان دوستی این مردم
که عجین شـــده با فرهنگ ناب ایرانی و اســـامی اســـت و در بســـیاری از طرحها و
برنامههایجمعیتهاللاحمرنمایانبودهاست.
ëëدر تعطیالت نوروز ایرانیها بیشتر اوقاتشان به دید و بازدید و استراحت و تفریح
میگذرد.اماآنهاکهدرسازمانهاییمانندهاللاحمروامدادونجاتخدمترسانی
میکنند چنین شرایطی ندارند .آیا این وضعیت باعث اعتراض فعاالن مجموعه
یشود؟
شمانم 
تمامی امدادگران و نجاتگران و پرسنل جمعیت هالل احمر فقط و فقط براساس
ایمان و اعتقاد خود و حس انســـان دوستانه و بشردوستی پا در این عرصه گذاشته
و این تنها عاملی اســـت که آنها را در ارائه خدمات امداد و نجات به هموطنان در
تمامی ایام سال و در سختترین شرایط ممکن استوار کرده است.
خدمـــات این افراد در نجات جان هموطنان که در بســـیاری از اوقات ســـبب بروز
خطرات جانی برای خودشـــان نیز میشـــود نمونه بارز فداکاری است که در طول
اجرای طرح ملی امداد و نجـــات نوروزی تمامی امدادگران و نجاتگران جمعیت
هالل احمر بدون کوچکترین توقع یا حتی اعتراضی به ارائه خدمت میاندیشند.
ëëآیاخانوادههایتانهمبااینشرایطکنارآمدهاند.بههرحالممکناستنیروهای
شمابابحثایثاروجانفشانیعجینشدهباشنداماخانوادههایآنهاکهلزوماًنباید
یکنگاهواحدداشتهباشند.بهعنوانمثالخانوادهخودشماباحضورگاهوبیگاهتان
درمأموریتهامشکلیندارند؟
تمامـــی خانـــواده خادمان جمعیـــت هالل احمـــر همچون تمامی فعـــاالن این
حوزه شـــامل (امدادگران و نجاتگران و پرســـنل خدوم جمعیـــت) با بحث ایثار و
ازخودگذشـــتگی عجین شـــدهاند .خانواده من نیز به مانند خانـــواده هزاران نفر از
امدادگران و نجاتگران و پرسنل جمعیت با مأموریتهای متعدد امدادی و حضور
در مناطق مختلف کشور در طول سال کنار آمده و در بیشتر اوقات بهعنوان مشوق
بنده برای ایفایمؤثرتر تالشمیکند .بیتردید این نقش در خانوادههمکاران بنده
که در پایگاههای امدادی و در شرایطی به مراتب سختتر مشغول ارائه خدمت به
هموطنانهستندمشهودتراست.
ëëکارشـــمااغلبباخطرومشـــکالتحادثهایهمراهاســـت.زمانومکانآنهم
مشخصوازقبلتعیینشدهنیست.شایدخاطراتکاریشماخیلیشیریننباشد
اماآیادراینسالهاشماباخاطرهشیرینیبخصوصدرایامنوروزمواجهبودهاید؟
نزدیک به  24ســـال اســـت که بهعنـــوان یک امدادگر کوچـــک در جمعیت هالل
احمر مشـــغول به کار و فعالیت هستم و بیشتر دوران خدمتم را در حوزه امداد و
نجات گذراندهام .تک تک لحظات سرشار از خاطرات متعدد است که به تعبیری
میتـــوان گفت از بهترین و بدترین اتفاقها در همه حوزهها به دنیا آمدن و از دنیا
رفتنهااست.
یکـــی از خاطراتی که در ذهنم نقش بســـته اســـت و هیچگاه هـــم آن را فراموش
نمیکنم مربوط به یکی از بازدیدهای نوروزی چند سال گذشته است .بنده به همراه
جمعی از همکارانم با صحنه تصادفی روبهرو شـــدیم کـــه واژگونی خودرو باعث
محبوس شدن کودک خردسالی شده بود.
پس از ارزیابی مشخص شـــد که کار از کار گذشته است والدین کودک از زنده بودن
فرزندشـــان قطع امید کرده بودند و اشـــک حســـرت از دیدگانشـــان جاری بود .اما
امدادگـــران و نجاتگران جمعیت هالل احمر با تمام وجود نســـبت به رهاســـازی
کـــودک از خودرو اقـــدام کردند و با کمک نیروهای فوریتهای پزشـــکی راه هوایی
کودک را باز کردند .در همین موقع بود که در مقابل چشمان حیرت زده حاضران و
پدر و مادر کودک وی به زندگی برگشت.

