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مقدمه

برای رسیدن  را می کشید. همه داشتند مقدمه چینی می کردند  زمستان، نفس های آخرش 
بهار و نوروز. بچه ها خواب لباس نو و اسکناس های عیدی شان را می دیدند. مردها، برنامه 
روزگار، خواب  اما  بهار، می تکاندند؛  از  پذیرایی  برای  را  زنان، خانه  و  نوروزی می چیدند  سفر 
ک؛  دیگری برای بهار 99 دیده بود. بال، بی خبر آمد. بی مقدمه. با مصیبت و حسرت. ترسنا
که از پشت تلفن، شانه های  کابوس های نیمه شب بچه ها. سنگین؛ مثل خبر تلخ مرگی  مثل 
که وسط الالیی های یک مادر  زلزله ای  تکان دهنده؛ مثل  تکان می دهد.  را  پدر  مردانه یک 

کودکش، خوابشان را زیر آوار مصیبت، ابدی می کند. برای 

مصیبتش،  صدای  بزنند؟  صدایش  »کرونا«  یا  باشد   »19 »کووید  اسمش  می کند  فرقی  چه 
به  روز  آمارها،  و  نمودارها  کرد.  را درگیر  از چند هفته، همه دنیا  کمتر  که در  بود  بلند  آن قدر 
»عطر  و  نو«  »لباس  جای  دیگر  سنگین تر.  روزبه روز  بال  و  شدند  ک تر  ترسنا و  صعودی تر  رو 
خانگی«  »قرنطینه  و  »ضدعفونی کننده«  »ماسک«،  نقل  همه جا  »عیددیدنی«،  و  شکوفه« 
و  ترحیم  اعالمیه های  و  کرد  سیاه پوش  را  خیلی ها  سفید،  ریه های  سی تی اسکن های  بود. 

ک سپاری های خلوت و بدون همراه، حجم مصیبت را دوچندان. خا

را ویران می کند،  گر سیل مصیبت، زندگی آدم ها  ا اما این، فقط یک روی سکه »کرونا« بود. 
سیل مهربانی هم روح امید را دوباره به جانشان برمی گرداند. »بهار همدلی« بعد از زمستان 
سخت در راه بود. سیل انسانیت، به راه افتاد. خانه و مسجد و مدرسه و دانشگاه و حوزه برایش 
کسی تنها نباشد. پول و اجاره بها و حقوق و  تفاوتی نداشت. همه تن ها یکی شده بودند تا 
پس انداز و خریدهای شب عید و حساب های بانکی، حاال دیگر برای خیلی ها بی اهمیت شده 

بود و بازار مهربانی، سکه.

در  و  بود  گرفته  کف دست  را  که جانش  پزشکی  تکان می داد.  را  زلزله محبت، حاال هر دلی 
کودک  که سه هفته  کرونایی ها، حساب روز و شب از دستش در رفته بود. پرستاری  بخش ویژه 
با اشک، روی دستکش های  را  بیمارستان، دلتنگی اش  از همان  و  بود  ندیده  را  خردسالش 
سفید  »گان  عروس«،  سفید  »لباس  جای  که  نوعروسی  می کرد.  خط خطی  یکبارمصرف، 
کبودی  کرده بود و روی صورتش جای فالن مدل »میکاپ«، رد سرخی و  بیمارستانی« به تن 
و  خودش  برای  کار  آن قدر  کهریزک،  در  که  مددکاری  دید.  می شد  را  بیمارستانی  تجهیزات 
رسیدگی به آن همه پدر و مادر پیر و تنها تراشیده بود که حتی وقت نمی کرد توی تلفن همراهش 
کز خبر بخواند.  ک مرگ و میر در آن مرا از بی اعتنایی غربی ها به خانه سالمندان و آمار وحشتنا

کرونا. آن ها حاال »مدافعان سالمت« شده بودند در خط مقدم مبارزه با 
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نوبت  حاال  می افتد.  پا  از  و  می شود  خسته  زود  پشتیبانی،  و  کمک  بدون  مقدم،  خط  اما 
و  ماسک  تولید  خط  به  شد  تبدیل  اتاق،  گوشه  کوچک  چرخ خیاطی های  بود.  خط  پشت 
شد.  نیاز  مورد  اقالم  تولید  کوچک  کارگاه های  اجتماعات،  سالن های  مخصوص.  روپوش 
حسینیه ها و ایستگاه های صلواتی، شب های اعیاد شعبانیه، جای شربت و شیرینی و شام، 
آبمیوه  تولید  کارگاه  شد  دانشگاه ها  و  مدارس  کردند.  خیرات  ماسک  و  ضدعفونی کننده  ژل 
کادر درمانی. شب نشینی های جوانانه، شد پاتوق  تازه و بطری های قهوه برای رفع خستگی 
نمایش  برای  جایی  شد  هم  تئاتر  سالن  حتی  عمومی.  کن  اما و  معابر  ضدعفونی  گشت های 

گان. همدلی و دوخت ماسک و 

کم  ایرانیان  یا زود، مقابل طوفان همدلی و سیل مهربانی  کرونا، باالخره دیر  ویروس مرگبار 
کش را از روی زندگی هایمان بر خواهد داشت؛ اما این روزها و خاطره این  می آورد و سایه ترسنا
که باید با دست ها و  طوفان و سیل دوست داشتنی، هرگز از ذهن هیچ کس نمی رود. روزهایی 
گذشت، مهربانی، همدلی و  قلم ها و قدم ها، در حافظه ایران ماندگار شود و برگ زرینی از ایثار، 

خ تاریخ بکشد. انسانیت را به ر

که توسط خبرنگاران  آن چه در ادامه می خوانید، تنها قطره ای از این اقیانوس مهربانی است 
گزارشگران »خبرگزاری فارس« برای ثبت این یادگار ماندگار در تاریخ ایران اسالمی، منتشر  و 

شده است.
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کروناییهایاروپاراویزیتمیکند کهازمطبش پزشکی

کی« متخصص رادیولوژیست با اینکه راه رفتن برایش سخت است؛ اما  دکتر »حمیدرضا ادرا
کارش شبانه روزی  کشورمان هم نکرده است. او در اتاق  خدماتش را محدود به مرزهای 
اروپایی،  کشورهای  تا  گرفته  از مناطق محروم  را  کرونایی  عکس های رادیولوژی بیماران 
پزشکان  محبت آمیز  پیام های  و  می کند  ویزیت  را  آن ها  و  دیده  چشم داشتی  هیچ  بدون 

اروپایی را دریافت می کند.

کرونا است( گزارش متعلق به قبل از شیوع ویروس  ) عکس های این 

گره خورده است؛  کی« به فیلم های رادیولوژی و سی تی اسکن  همه زندگی دکتر »حمیدرضا ادرا
عکس های  انبوه  تا  دوخته  هم  به  را  روزش  و  شب  و  گذاشته  مایه  جان ودل  از  که  حاال  چه 
کشورهای  گرفته تا عکس های ارسال شده از  کرونایی از مناطق محروم  رادیولوژی ریه بیماران 
گمشده  که  کند و چه آن موقع  آلمان، انگلیس ایتالیا و... را بدون هیچ چشم داشتی ویزیت 
کرد و راز سربه مهر زندگی اش  خود را بعد از 15 سال از طریق همین عکس های رادیولوژی پیدا 

را فهمید.

کشور شناخته شد، اما چه بسا با  گذشت به عنوان رادیولوژیست برتر  که  کی« در سالی  دکتر »ادرا
کرونایی از  که در تحلیل عکس های رادیولوژی ریه بیماران  حس مسئولیت پذیری و تخصصی 
خود نشان داده در سال جدید نیز به عنوان یکی از داوطلبان جهادی پزشکان شناخته شود. 
که خدماتش محدود به مرزها نشد. او عکس های رادیولوژی بیماران  متخصص رادیولوژیستی 
گرفتن هیچ قید و شرطی تحلیل می کند تا به سهم خودش بتواند  در سراسر اروپا را بدون در نظر 

کرده باشد. در دنیا با این ویروس مبارزه 
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مسیر پرفرازونشیب با پای نداشته

 او در حال حاضر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است. وقتی در سال 
1375 وارد کشور آلمان شد و تخصص خود را در رشته های سی تی اسکن و »ام آر آی« گرفت هنوز 

متخصصان این رشته در دنیا بسیار محدود بودند.

کرده است. وقتی می گویم پای نداشته، یعنی دکتر   او تمام این مسیر را با پاهای نداشته طی 
کنار  که خیلی جوان بوده حدود 18 یا 19 ساله پاهایش را از باالی زانو  در  کی همان موقع  ادرا
که شاهد هستیم یک ذره هم از انگیزه این مرد 57 ساله  گذاشت؛ اما همان طور  اروندرود جا 
که بدون پا آمده تا به  گواه حرف ما همین مسیر سختی است  کم نشده،  برای خدمت به خلق 
کی بی خبر بودیم.  امروز رسیده است. هرچند تا انتهای مصاحبه از جانبازی دکتر حمیدرضا ادرا
او سعی داشت دراین باره حرفی نزند تا اینکه روایت عکس های رادیولوژی، قصه جانبازی دکتر 

کرد. کی را برای ما رو  ادرا

کرونا مد نبود کرونا می خواند، وقتی 

کرونا نبود، مطالعات خود را به صورت  که در ایران هیچ خبری از ویروس  گذشته  از چند ماه 
کرده  کشور چین آغاز  کرونایی  خودجوش روی عکس های رادیولوژی و سی تی اسکن بیماران 
بود. همه عکس های ریه از شروع بیماری تا وخیم شدن حال بیمار را بررسی می کرد و هرلحظه 
با دیدن عکس ها و خواندن تحلیل ها، خدا خدا می کرد که این ویروس در کشور چین نابود شود 
کشور بیرون نگذارد؛ اما این اتفاق نیفتاد و حاال دکتر باید  و هیچ وقت پایش را از مرزهای این 
که پیش گرفته بود را دنبال می کرد و حاال از طریق سیستم  دست به کار می شد و باید همان راهی 
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که به دیگر پزشکان در سراسر دنیا و مناطق  جهانی و شبکه ای »پکس« شبانه روز تالش می کند 
کند. کشور خودمان کمک  دورافتاده 

سال هاست به سیستم جهانی وصلم

را در دفتر  او  پرکار است.  و بسیار  اداره می کند  را  رادیولوژی خیریه ای  بزرگ  کی مرکز  ادرا دکتر 
گفتگو با ما، عکس رادیولوژی را ویزیت می کند. بدون اینکه  کارش مالقات می کنیم. در حال 
تمرکزش را از دست بدهد سر خط مصاحبه را به دست می گیرد و درباره سیستم پکس توضیح 
کمک می کند تا رادیولوژیست ها بتوانند از   »pacs،می دهد: »سیستم الکترونیکی شبکه »پکس
سراسر دنیا عکس های بیمارانشان را با یکدیگر تبادل کنند و از یافته های یکدیگر برای تشخیص 
که یافته ای  کنند من شبانه روزی تالش می کنم  آنومالی ها در عکس های رادیولوژی استفاده 
خودم را در اختیار دیگر پزشکان در سراسر دنیا قرار دهم و حتی عکس های ارسالی آن ها را نیز 

کرده و نظرم را برایشان ارسال می کنم.« ویزیت 

گذاشته است برای چند ثانیه  کی درحالی که عکس یکی از بیماران را روی صفحه نور  دکتر ادرا
کالم را به دست  کاغذ در یک دقیقه می نویسد و بازهم رشته  سکوت می کند. نظرش را روی 
می گیرد و می گوید: »امروز درست شبیه به روز میدان جنگ است. من در طول مطالعاتم متوجه 
که این ویروس با شرایط خاص و ویژه ای به ریه حمله می کند و آنچه می توان به عنوان  شدم 
دارای  کرونا  ویروس  مبتالبه  که: ریه  است  نکته  این  گفت  مردم  به  ساده شده  پزشکی  علم 
که از انتهای ریه شروع به رشد می کند تا  کریستالی  ضایعاتی است شبیه به دانه های شنی و یا 
اینکه به قسمت فوقانی ریه می رسند. این لکه ها به سرعت ریه را سفید می کنند و باعث جمع 
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گرچه شباهت هایی با دیگر  کرونا ا کمی آب در ریه می شوند. درگیری ریه به ویروس  شدن مقدار 
کاماًل با ضایعات دیگر بیماری ها مثل  گرفتن ضایعات در ریه  بیماری های ریه دارد؛ اما نحوه قرار 

ذات الریه ،سل و... متفاوت است.«

سؤال های بی شمار پزشکان اروپایی

کی با اشاره به تشخیص به موقع این بیماری توضیح می دهد: »دوهفته ای است که پزشکان  ادرا
که ضایعات  کشورهای آلمان انگلیس و فرانسه، ایتالیا و... مرتب از ما سؤال می کنند  اروپایی از 
کرونا به چه شکلی است؟ ضایعات ریه چه تفاوت هایی با دیگر مشکالت ریوی  ریه در ویروس 
کرونا در ریه بیمار چیست؟ در وضعیت وخیم ریه بیمار در  دارد؟ اولین عالئم درگیری ویروس 
که با نمونه عکس ها آن ها را پاسخ می دهم. در  چه شرایطی قرار می گیرد؟ و هزار سؤال دیگر 
که  بیشتر مواقع عکس های بیمارانشان را برای تشخیص و تحلیل برایم ارسال می کنند طوری 
روزانه بالغ بر 25 عکس از ریه بیماران اروپایی را تحلیل می کنم و نظرم را برای آن ها می فرستم. 
که  پزشکان اروپایی بسیار قدرشناس هستند و بسیار محبت آمیز تشکر می کنند و خوشحال اند 
کمک های  کار بستن نظر پزشکان ایرانی وارد مرحله آزمون وخطا نشده اند و می توانند از  با به 

کنند. ما استفاده 

کرونایی همه جای دنیا یکسان است ریه های بیمار 

کشور  کرونایی چینی، بیماران  اینکه شما عکس های ریه بیماران  او می پرسم: با توجه به   از 
که می گویند وضعیت بیماران ایرانی با  خودمان و بیماران اروپایی را دیده اید. آیا درست است 

کشورها متفاوت است؟ دیگر بیماران در 

گر تفاوتی وجود داشته باشد در تفاوت فردبه فرد  »اصاًل این طور نیست همه موارد مشابه هستند ا



13 خبرگزاری فارس
www.farsnews.ir

بیماران است آن هم به دلیل سیستم ایمنی بدن هر بیمار. آنچه من تابه حال در عکس های 
رادیولوژی دیده ام رفتار این ویروس در ریه ها تقریبًا یکسان است. این ها که می گویند پایه علمی 

کمتر به آن ها پرداخته شود.« ندارد و همه شایعه است و بهتر است 

می پرسم: پزشکان کدام کشورها بیشتر از رادیولوژیست های ایرانی کمک می گیرند؟

 »اغلب پزشکان آلمانی عکس های ریه بیمارانشان را برای من می فرستند به این دلیل که آلمان 
باوجوداینکه  فعال است.  کشورشان  و سیستم پکس در  پیشرفته است  بسیار  ازنظر پزشکی 

کمتر به شبکه جهانی »پکس« متصل می شود.« ایتالیا بیشتر درگیر این ویروس شده؛ اما 

جذاب ترین عکس رادیولوژی

آی(  آر  )ام  و  )سی تی اسکن(  )رادیولوژی(،  عکس های  سال ها  این  تمام  می پرسم: در  دکتر  از 
که تابه حال دیده اید چیست؟ زیادی دیده اید. جذاب ترین عکس رادیولوژی 

 دکتر چندثانیه ای مکث می کند و لبخندی روی لبانش می نشیند و نمی خواهد جواب بدهد؛ 
عطف  ،نقطه  رسیده ام  مصاحبه  اینجای  به  گفتگویی  هر  در  وقت  هر  می دانم  خوب  من  اما 

مصاحبه ام شکل گرفته است، )این را تجربه می گوید.(

کار می شود. باالخره دکتر لب باز می کند و  من هم سکوت می کنم و مثل همیشه سکوت چاره 
می گوید: »عکس رادیولوژی خودم«

 قصه جذاب تر می شود.

 می پرسم: چرا عکس رادیولوژی خودتان؟

کش داری را چاشنی خنده هایش می کند و می گوید: »قصه دارد، حوصله شنیدنش دارید؟«  آِه 

 می گویم: »سراپا گوشم«
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قصه جانبازی دکتر

»18 ساله بودم و برای اولین بار از شهرم بروجرد دیار لرستان داوطلبانه وارد جبهه شدم. پدر و 
مادرم شدیدًا به من وابستگی داشتند. دلم پیش آن ها بود؛ اما نمی توانستم به جبهه نروم باید 
که من هم مرد شده ام. خدا را شکر زمان خدمت سربازی من هم رسید و حاال  ثابت می کردم 
جبهه رفتنم دیگر خدمت سربازی بود و دیگر مدام چشم های نگران مادرم جلوی چشمم نبود. 
کشورمان در هر دو سوی  سال 63 خرمشهر تازه آزادشده بود؛ اما نیروهای عراقی و مدافعان 
اروندرود مدام در حال تک و پاتک بودند. دریکی از همین حمله ها خمپاره دشمن مستقیم 
کنم فقط تا اینجا را به خاطر دارم؛ اما از  گر بخواهم خودم تعریف  کرد. ا به پاهای من اصابت 
دوستانم شنیدم با اصابت مستقیم خمپاره هر دوپایم شدید آسیب دیده بود طوری که اقدامات 
اولیه در بیمارستان صحرایی خرمشهر انجام شد. همان جا دکتر در بیمارستان صحرایی برای 
کردم در بیمارستان اهواز بودم و  که باز  کرده بود. چشم  زنده نگه داشتن من پاهایم را قطع 
کرده بود به هر دری زدم هر چه بیشتر  که پاهایم را قطع  پا نداشتم. سال ها به دنبال دکتری 

می گشتم کمتر پیدا می کردم.«

وقتی راز سربه مهر باز شد

بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  رشته   9 رتبه  با  من  گذشت  سال ها  اینکه  تا 
گذرانده بودم. سال 78 بود و 15 سال از  قبول شده بودم و حتی دوره تخصصی رادیولوژی را هم 

جانبازی من گذشته بود.

از  یکی  شد.  برگزار  ارتوپدها  و  رادیولوژیست ها  حضور  با  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  کنگره ای 
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گذشته بود تجربه 30 ساله اش را در اختیار رادیولوژیست ها و  که سن و سالی از او  ارتوپدهایی 
ارتوپدهای جوان می گذاشت.

وقتی عکس را روی صفحه نور گذاشت و عکس رادیولوژی را تفسیر می کرد نگاهم به پایین عکس 
کی( روی پاهای مصنوعی ام  گرده خورد زیر عکس به زبان فارسی نوشته شده بود )حمیدرضا ادرا
کنفرانس تمام شود. حاال او را در سالن می دیدم جلو رفتم و از او پرسیدم: »این  بند نبودم تا 
گفت:  که نشان دادید برای چه شخصی بود؟« مرد میان سال نگاهش روی من لغزید و  عکسی 
گفتم: »آن جوان  او  تا برود. به  گرفت  را  »جوانی در بیمارستان صحرایی خرمشهر.« و راهش 

منم.« درجایش میخکوب شد و حاال دیگر چشم از من برنمی داشت.

مرتب سرتاپایم را برانداز می کرد. وقتی متوجه شد تخصص رادیولوژی دارم حاال او روی پا بند 
گم شده بود.  که خوشحالی من در بین شادی او  نبود. آقای دکتر امامی به قدری خوشحال بود 
از همان موقع با هم رفت وآمد خانوادگی داریم. دکتر امامی بعدها راز دیگری را نیز با من در میان 
گفت: »حمیدرضا وقتی  گوشم  گوشه ای با هم تنها نشسته بودیم زیر  گذاشت یک روز وقتی در 
زیر عمل جراحی داشتم پاهایت را قطع می کردم به دلیل از دست دادن خون زیاد ،ایست قلبی 
که  که سر عمل بودیم دیگر امیدی به ماندنت نداشتیم. تو مرده بودی  کردی و همه آن هایی 

به یک باره زنده شدی و برگشتی به دنیا«.

کی در حالیکه حزن و خنده اش یکی شده نگاهش را به در اتاقش می دوزد و می گوید:  دکتر ادرا
که  گر امروزبا جان و دل برای سالمت بیمارانم تالش می کنم به شکرانه زندگی دوباره ایست  »ا

خداوند به من ارزانی داشته«. / سودابه رنجبر 
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کبان هایی که عمامه به سر داشتند پا

یک شنبه 13 رجب مردم یکی از مناطق محروم امیدیه وقتی از خانه بیرون می زدند، با یک 
کبان های سبزپوشی که زباله ها را از کف کوچه و خیابان  صحنه عجیب مواجه می شدند. پا

جمع می کردند، عمامه به سر داشتند!

کبان ها دقیق می شدند تا مطمئن شوند درست دیده اند.  بعضی هایشان می ایستادند و به پا
که آن روز را  کرده بودند  درست دیده بودند؛ جمعی از طلبه های شهر با شهرداری هماهنگ 
که   کنار خانواده شان باشند. اتفاقی  کار بیایند تا آن ها بتوانند روز پدر  کبان ها سر  به جای پا
به یک شروع خوب برای رفاقت و ارتباط بیشتر طلبه ها با این زحمتکشان دوست داشتنی 
شهر تبدیل شد. با یکی از این طلبه ها، »حبیب مّیاحی« در مورد این تجربه منحصربه فرد 

که در ادامه می خوانید. کردیم  گفت وگو 

که از دستمان بر می آید کاری است  این حداقل 

گروه رفاقتی طلبه ها شروع شد؛ ده نفر بودند و دور هم جمع شده  بودند تا درباره  ماجرا از یک 
کاری می توانند انجام دهند. از  که برای روز میالد امام علی علیه السالم چه  کنند  این صحبت 
بین تمام ایده ها، یکی را بیشتر از بقیه پسندیدند؛ اینکه به مناسبت روز پدر، به جای ده نفر از 
که سنشان از بقیه بیشتر است، وظایفشان را انجام دهند. بعد از برنامه ریزی  کبان های شهر  پا
کرد و هماهنگ  گذاشتند. شهردار استقبال  گرفتند و ایده شان را با او در میان  با شهردار تماس 
کار به آن ها پیشنهاد می دهند؛ از بین آن ها، محروم ترین  شدند. چند منطقه از امیدیه را برای 
که از  کاری  که تا االن ضدعفونی نشده است.  می گویند حداقل  کردند  منطقه شهر را انتخاب 
که به مردم یک روحیه بدهیم تا امیدوارانه تر با این بیماری  دستمان بر می آید همین است 

بجنگند.
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کبان شروع کنند، چند ساعتی وقت داشتند. یک یاعلی  آن روز قبل ازینکه کارشان را به عنوان پا
کاری، هر جایی باری روی زمین مانده  گفتند و رفتند سراغ بیمارستان شهر؛ فرقی نداشت چه 
بود یا محیطی نیاز به ضدعفونی داشت یا تختی باید مرتب می شد، یکی از آن ها مشغول شد. 
حواسشان به رعایت نکات بهداشتی هم بود؛ می گفتند حداقل امروز که تعطیل است، پرستارها 

کنند. کادر خدماتی چندساعت استراحت  و 

کردند کبان ها را از نزدیک لمس  زحمت پا

خدمات  مسئول  گفتند.  بسم اهلل  و  گرفتند  تحویل  را  کبان ها  پا سبز  لباس  شد  که   11 ساعت 
شهرداری، موقع دادن لباس ها هنوز مرّدد بود؛ می گفت حاج آقا الزم نیست حتما لباس ها را 
کارها را انجام بدهید. اما حاج آقا مّیاحی و دوستانش  بپوشیدها! می توانید با لباس معمولی 

که این لباس شریف را حتما بپوشند. برایشان خیلی مهم بود 

و  سیستان  و  خوزستان  سیل  و  کرمانشاه  زلزله  در  نبود؛  جهادی شان  کار  تجربه  اولین  این 
که دستشان آمده بود،  کاری  بلوچستان، با همین جمع به مناطق آسیب زده رفته بودند و هر 
انجام داده بودند. با این وجود این تجربه برایشان منحصربه فرد و خاص بود. داشتند از نزدیک 
کبان هایی که خیلی معمولی از کنارشان رد می شوند، چه کار سختی دارند وقتی  لمس می کردند پا
هر بار با دیدن هر زباله روی زمین خم می شوند و هر گوشه کوچه یا خیابان که کثیف باشد، چقدر 

در قبال آن احساس مسئولیت دارند.

کارمان افتخار می کنیم گفتند به لباس و 

کبان های عمامه به سر حسابی استقبال کردند؛ خیلی هایشان باورشان نمی شود  مردم از این پا
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شهرداری دارد منطقه آن ها را هم ضدعفونی می کند آن هم توسط آخوندهای شهر! آقای میاحی 
گرفتند.  کار با بچه های محله حسابی رفیق شدند و با هم عکس یادگاری  و دوستانش  حین 
دعای خیر پیرمردها و پیرزن ها حسابی خستگی را از تنشان تکاند و حالشان را خوب کرد. بعضی 
از پیرزن ها قربان صدقه شان می رفتند و آن میان دعا می کردند درد و بالی این طلبه ها بخورد 

کارشان را درست انجام نمی دهند! که  توی سر مسئولینی 

مسجدهای  جماعت های  امام  دیدند  وقتی  که  گرفتند  کبان هایی  پا از  را  بازخورد  بهترین  اما 
گاه فکر  کردند؛ می گفتند تا االن ناخودآ شهر، لباس آن ها را پوشیده اند، یک حس خوب را تجربه 
که می بینند این  کبانی، به هر حال شأن آدم را پایین می آورند اما االن  می کردند این لباس های پا
طلبه ها لباس خودشان که آنهمه ارج و قرب داشت را در آوردند و لباس آن ها را پوشاندند، دیگر آن 
کبانی  احساس بد را ندارند. حتی حاال که طالب برای روز میالد امام علی)علیه السالم( کار و لباس پا

را انتخاب کرده اند، به خودشان و کارشان افتخار هم می کنند.

کرد رفاقت ها سر درددل را باز 

که باید  حاج آقا مّیاحی می گوید: »لباس طلبگی در فضای مسجد و منبر و محراب، شأنی دارد 
رعایت شود اما یکی از شأن های این لباس، خدمت به مردم، هم سطح و همانند خود آن هاست 
و ما برای این خدمت، لباس شریف آن ها را پوشیدیم و به این موضوع افتخار می کنیم. چون 
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کار شیرین تر  کار را انجام دادیم، برایمان این  روز میالد حضرت امیرالمومنین)علیه السالم( این 
کار نشستند  گرفته  بودند، با این طلبه ها رفیق شدند و آخر  که حسابی روحیه  کبان ها   بود.« پا
که این روزها و  گفتند و دخلی  کنار هم و سر درددلشان باز شد؛ از حقوق های عقب افتاده شان 
در این شرایط سخت، بیشتر از قبل با خرجشان سازگار نمی شود. اما انتهای همه این دردها، 
که  با وجود تمام این سختی ها و مشکالت، چقدر  این جمالت را همه شان متفق القول بودند 
کنار خودشان دیده اند و به مشکالتشان گوش  برایشان ارزش داشته که آن روز طلبه های شهر را 

داده اند.

یک تصمیم برای قدم بزرگتر

حاج آقا مّیاحی و رفقایش  کوچه های منطقه را تمیز می کنند، زباله ها را از روی زمین بر می دارند 
کوفته اند و  کارشان تمام می شود، حسابی خسته و  که  و همه جا را ضدعفونی می کنند. بعد 
گرفته شده است. همان موقع یک جلسه تشکیل می دهند و به این اتفاق نظر  تمام توانشان 
کنند، هم از زبان  کبان ها را درک  کاری پا که حاال  هم بهتر توانسته اند شرایط سخت  می رسند 
می گیرند  تصمیم  خاطر  همین  به  گرفته اند؛  قرار  مشکالتشان  و  مسائل  جریان  در  خودشان 

کنند. مطالبه های این قشر زحمتکش را از طریق مسئولین شهر پیگیری 

دو شب بعد، باالخره جلسه در دفتر امام جمعه شهرستان هماهنگ شد. با فرماندار، مدیرعامل 
کبان ها  شرکت نفت و شهردار درحضور امام جمعه، پشت تلفن آمدند و تمام مسائل و مشکالت پا
را از زبان حاج آقا و دوستانش شنیدند. همگی برای برطرف شدن مشکالت، قول مساعد دادند و 

قرار شد این طلبه ها پیگیر باشند تا این قول ها به نتیجه ختم شود. 

کبان ها همچنان ادامه دهند و یکی از  کردند ارتباطشان را با پا بعد هم خودشان برنامه ریزی 
که امام جماعت هستند، به یک  کدام در مسجدی  که هر  برنامه هایشان هم می شود همین 
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کارشان باارزش  کنند. تا بدانند چقدر  کنند و از آن ها تقدیر  کبان های محله را دعوت  مناسب پا
کار باارزش را می دانند. است و همشهری ها و هم محله ای هایشان قدر این 

سنت پیامبر را دنبال کردیم

گذاشته  بودند »سنگر سالمت«.  گروهشان را  حبیب مّیاحی و دوستانش، در این برنامه اسم 
که هماهنگی را آنجا انجام می دهند و جلسات حضوری  گروه در شبکه های اجتماعی دارند  یه 
بیشتر  بهداشتی،  ضرورت های  به خاطر  خاص،  مورد  این  در  البته  می گذاریم.  مسجد  در  را 
کردند، تا  برنامه ریزیشان مجازی بود. چند شب پیش هم یک استگاه سالمت در شهر ایجاد 
که وسعشان می  رسید  اقالم ضروری بهداشتی را در اختیار مردم قرار دهند. خودشان مقداری 
کردند  گرفتند؛ ، با تولیدی ها صحبت  کمک  کمک خّیرین شهر  کردند و مقداری هم از  هزینه 
کمتر در دسترس مردم است را با قیمت مناسب تر تهیه  که  و  مقداری ماسک و مواد ضدعفونی 
که حسابی به آم ها قوت قلب  کرده بود  کنند. امام جمعه شهر هم در برنامه شان حضور پیدا 

داده بود.
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روز جمعه که نمازجمعه شهر به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا برگزار نشد، گفتند سنگر نماز جمعه 
کار ضدعفونی را  تعطیل نشده بلکه سنگر عوض شده؛ به منطقه محروم »چاه سالم« رفتند تا 

انجام دهند.

گر  کرم)ص( این بود: »طبیب دوار بطبه«؛ ما ا آقای مّیاحی می گوید یکی از ویژگی های پیامبر ا
کنیم. در دل جامعه  می خواهیم در جامعه اثرگذار باشیم باید از این سنت پیامبر)ص( پیروی 
کنیم و  که دردهایشان را پیدا  و بین مردم حضور داشته باشیم و خودمان به دنبال این باشیم 

کنیم. /  سیده راضیه حسینی برای درمانش فکری 
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کرد کهتاآخرینلحظهعمر،خودشراوقفمردم پزشکی

جبران  را  پزشکان  کمبود  بتواند  تا  ماند  بیمارستان  در  شبانه روز  کرونا  ویروس  شیوع  با 
کند. او حین ویزیت بیماران، سُرم به دست داشت و این تصویر او در شبکه های جهانی 
که نام دکتر »شیرین روحانی راد«  دست به دست شد. سه هفته از مصاحبه او نگذشته بود 
کدشت برای همیشه بر پیشانی این شهر ثبت  به عنوان نخستین شهید مدافع سالمت پا

شد.

از  دکتری  خانم  می شود،  دست به دست  مجازی  شبکه های  در  او  مصاحبه  فیلم  هم  هنوز 
با وجود ضعف و خستگی و درحالی که سرم به دست دارد  که  کدشت  بیمارستان شهدای پا
به عنوان  کوتاه  مصاحبه  این  در  او  نمی کشد.  کنار  خودش  پزشکی  مسئولیت  از  یک لحظه 
ویزیت  را  بیماران  دست،  به  سرم  باوجود  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اورژانس،  پزشک 
کارکنان بیمارستان درگیر هستند و چون نیروی جانشین نداشتم باید  می کند؟ می گوید: »همه 
می آمدم.« همان ضعف و خستگی ایمنی بدنش را تهدید و مبارزه اش را با ویروس کرونا سخت تر 
و سخت تر می کند. حدود یک ماه دیگر بازهم همان فیلم در فضایی مجازی دست به دست 
می شود البته این بار با زیرنویسی متفاوت: »خانم دکتر شیرین روحانی راد، همان خانم دکتری 

که هنگام ویزیت بیماران سُرم به دست داشت، شهید شد.«

که در این جامعه مسئولیتی دارد یک تلنگر  تماشای این فیلم چندثانیه ای برای هر شخصی 
که مسئولیتی نداریم! اما باید بدانیم  کنند خوب ما  است. شاید عامه مردم با خودشان فکر 
که می توانند رفت وآمدهای اضافه شان را  مسئولیت واقعی با تک تک افراد جامعه است. آن ها 

کمتر به این ویروس فرصت جوالن بدهند. کنند تا  محدود و محدودتر 
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هیچ تصویر رنجوری از او ندیدیم

گاهی فکر می کردیم  »دکتر شیرین روحانی راد« خواهر بزرگم، چشم وچراغ همه خانواده بود. 
شیرین پدر و مادری برای پدر و مادرمان شده است. ازبس که حواسش به همه افراد خانواده 
بود. بعد از یک ماه کار شبانه روزی در بخش های مختلف بیمارستان، ویروس کرونا به ریه هایش 
کار می کرد بستری شد؛ حتی یک نفر از خانواده او را در  که  کرد. او در همان بیمارستانی  حمله 
بستر بیماری ندیدند. حالش خوب نبود و ما نمی دانستیم؛ راستش به کسی نگفته بود که بیمار 
کدشت« باید شبانه روز اینجا  شده. گفته بود »به دلیل کمبود پزشک در بیمارستان »شهدای پا
بمانم.« هر صبح قبل از اینکه نگرانش شویم زنگ می زد و با ما حرف می زد، خاطرمان را جمع 
که قرص های فشار  که حالش خوب است، شب ها به پدر و مادرمان یادآوری می کرد  می کرد 

خونشان را بخورند. نمی دانستیم این احوال پرسی هر روزه، تتمه انرژی اش است.«

کنار هم باشیم قرار بود سال تحویل 

که تحویل سال  بیمارستان می مانم  بود: »حاال شبانه روز در  گفته  در آخرین صحبت هایش 
کرده بودیم. نمی دانستیم روز  کنار شما باشم.« ما هم دلمان را به این وعده خوش  نو بتوانم 
باید  این ها ما چطور  با همه  این دنیا می رود.  از  برای همیشه  زندگی مان  28 اسفند شیرین 
که  که خواهرمان دارد با مرگ دست وپنجه نرم می کند؟ وقتی به من اطالع دادند  می فهمیدیم 
گذشته بود. دکتر  کار  کار از  دکتر شیرین را به بیمارستان مسیح دانشوری انتقال داده اند دیگر 
رفت و ما هنوز امید به بازگشتش داشتیم. او رفت و حسرت یک بار دیگر دیدنش را بر دلمان 
که  کنیم. حاال فقط من مانده بودم  که رفتنش را باور  گذاشت. حتی حال رنجور او را ندیدم 
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چطور با پدر و مادرم روبه رو شوم؟ چطور این خبر را به آن ها برسانم؟« این ها را »علی روحانی 
که هزار بار بغض و اشک می دود وسط حرف هایش. راد« برادر دکتر شیرین در حالی می گوید 

کدشت اولین شهید مدافع سالمت در پا

کدشت دکتر »شیرین روحانی راد« تمام قد در بیمارستان  کرونا به پا در بحبوحه حمله ویروس 
خستگی  و  ضعف  باوجود  می کرد.  ویزیت  را  بیماران  شبانه روز  بود.  حاضر  کدشت  پا شهدای 
کرد و نامش به عنوان اولین شهید  کند تا اینکه خستگی بر او غلبه  حاضر نبود پست خود را ترک 

کدشت مهر شد. مدافع سالمت برای همیشه بر پیشانی شهر پا

که بتوان با سخت کوشی  سرسختی اش را از پدر به ارث برده بود از همان کودکی معتقد بود آنچه را 
کرده بود چندین سال پشت  کنکور پزشکی ثابت  به دست آورد حتمًا به دست می آید. این را در 
کنکور ماند، چون گفته بود فقط و فقط دانشگاه شهید بهشتی و آن هم رشته پزشکی. حتی رشته 

پزشکی شهرستان قبول می شد؛ اما می گفت: »من نباید از خانواده ام دور شوم.«
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کودکی دکتر »شیرین رو حانی راد« همراه با خواهر و برادرش عکس 

پزشکی در جانش ریشه داشت

کوچک تر است و دوره  که فقط 11 ماه از او  »هما روحانی راد« خواهر شیر به شیر دکتر شیرین 
گذرانده، انگیزه پزشک شدن شیرین را چیز  کودکی و نوجوانی را لحظه به لحظه با دکتر شیرین 
که من شاهد آن  از یکجایی در دل شیرین به وجود آمد  دیگری می داند: »عشق به پزشکی 
کدشت شهر آبای  بودم. وقتی شیرین 5 ساله بود و من 4 ساله از شهر میناب آمده بودیم به پا
و  بود  منتقل شده  میناب  شهر  به  سالی  چند  بود  کشور  وزارت  کارمند  پدرم  اجدادی مان.  و 
کنار مسیل بزرگ  کدشت و با بچه های قد و نیم قد فامیل  حاال تابستان بود و ما آمده بودیم پا
سیمانی آب بازی می کردیم. ارتفاع دیواره این مسیل که آن روز کم آب شده بود حدود سه متری 
که آن اطراف بازی می کردیم یکی از بچه ها شیرین را به داخل مسیل پرتاب  می شد. همان طور 
گوشم مثل ُپتک صدا می دهد. لب و  کم عمق در  کرد هنوز صدای برخورد بدن شیرین در آب 
دهان و زبان شیرین پاره شد و دندان هایش خورد شد. هیچ بیمارستانی او را پذیرش نمی کرد. 
که او را ببیند. زبان و لب و دهان شیرین را  کرد  با هزار بدبختی و خواهش یکی از پزشکان قبول 
کردند. شیرین چند ماهی به سختی غذا می خورد و درهمان عالم کودکی  آن روز به سختی بخیه 
کرده بود تشکر می کرد. این اولین جرقه عشق  که او را مداوا  و در خیال خود همیشه از پزشکی 

او به شغل پزشکی بود.

گرفتیم باهم معلم شدیم؛ اما او خودش را برای رشته پزشکی آماده می کرد. باالخره  که  دیپلم 
قبول شد. سرسختی او از همان دوران زبانزد بود.«

او سرسخت ترین عضو خانواده بود

خانواده دکتر شیرین معتقدند »استقامت و پشتکار فرزند ارشد این خانواده در زندگی به اندازه ای 
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که هیچ وقت باور نمی کردند شیرین هم ممکن است بیمار شود و از پا دربیاید. او طوری  بود 
که الحق هم همان طور  که خانواده او را قوی ترین فرد خانواده می دانستند  کرده بود  زندگی 
که داشت تمام خرید خانواده را انجام می داد؛ اما در همین  بود. باوجود مسئولیت های زیادی 
که جایش خالی است. خیلی ها فهمیدند نه تنها مایحتاج خانه پدری بلکه مایحتاج  چندروزه 

که تمکن مالی نداشتند را او تهیه می کرد. خیلی از افرادی 

چرا خانم دکتر شبیه به خانم دکترها نیست

کرده اند؛ اما هنوز بی قراری  خانواده روحانی راد، باوجود اینکه 10 روزی رفتن عزیزشان را تحمل 
به آن ها اجازه حرف زدن نمی دهد. به سختی حرف می زنند. فهیمه از دیگر خواهرهای دکتر 
چرا  که  می دادیم  را  غریبه ترها  و  همسایه ها  سؤال  جواب  باید  همیشه  »ما  می گوید:  شیرین 
کار می کند این چنین ساده پوش و ساده زیست  خواهرتان باوجوداینکه پزشک است و شبانه روز 
است؟ چرا ماشین ارزانی سوار می شود؟ چرا خانم دکتر شبیه به خانم دکترهای دیگر نیست؟ ما 
آن قدر با او رودربایستی داشتیم که هیچ وقت از او سؤال نمی کردیم که چرا؟ راستش بعضی موقع 

ها سؤال غریبه ها، سؤال ما هم بود.

هرازگاهی می شنیدیم که به دیگران کمک می کند. ارزاق می خرد و با کمک واسطه ها، بین برخی 
گر  که ا کم درآمد توزیع می کند؛ اما هیچ وقت به رویش نمی آوردیم. می دانستیم  از خانواده های 
صالح بداند خودش می گوید؛ اما حاال که خبر شهادتش روی بنر دیوار بیمارستان تاب می خورد 
کدشت می شناسند.  تازه فهمیدیم خواهرمان دکتر شیرین روحانی راد را بیشتر اهالی شهر پا

انگار از خودمان هم بهتر می شناسند.«
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پول توجیبی به بیمارش می داد

کدشت، واسطه بین نیازمندان و خیران  »فخری عربی« یکی از افراد معتمد یکی از محله های پا
است. نسبت فامیلی دوری هم با شیرین روحانی راد دارد می گوید: »خانم دکتر به من سپرده 
کنم. من هم به خیال  گر نیازمندی بیمار شد و هزینه درمان نداشت حتمًا به او معرفی  بود ا
که مستحق  اینکه حاال خانم دکتر فقط حق ویزیت را از آن ها نمی گیرد تعداد زیادی از بیمارانی 
که خبر شهادت دکتر در شهر پیچیده است  را به خانم دکتر معرفی می کردم؛ اما حاال  بودند 
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کردم یکی یکی با من تماس می گیرند و پشت گوشی،  که خودم به او معرفی  همان نیازمندانی 
گریه امانشان نمی دهد می گویند: »خانم دکتر هزینه داروهایشان، آزمایشگاه و تمام روند درمان 
از آن ها پول توجیبی هم می داده. راستش  آن ها را حساب می کرده و دست آخر هم به برخی 
من هم از این خدمات خانم دکتر بی خبر بودم. بعد از شهادتشان خیلی از فعالیت های خیریه 

ایشان برمال شده است.«

همه برای او واسطه خیر بودند

که هم صحبت می شویم به یک نکته از فعالیت های خیریه او اشاره  با هرکدام از اقوام و خانواده 
می کنند. مثاًل وقتی با سیده لیال موسوی، عروس خانواده   هم صحبت می شوم از کمک هایی که 
که هرساله برای معلم های مدرسه می نوشته می گوید،  به خانواده دانش آموزان و چکاب هایی 

کند. بدون اینکه ریالی درخواست 

به  دکتر  خانم  کمک های  از  می شوم  هم کالم  اقوامشان  از  یکی  موسوی«  علی  »سید  با  وقتی 
که همین امسال به کمک دکتر شیرین  بهزیستی می گوید: »به جشن شب یلدایی اشاره می کند 
کودک و نوجوان بی خانواده شاد  و دو نفر دیگر از خیران در بهزیستی برگزار شد و دل چند صد 
شد. جدیدترین خبر اینکه آستین باال زده بود تا در شب عید برای بچه های بهزیستی لباس 

عید بخرد«.

کنار او بودند واسطه ای برای خیر رساندن بودند  که در  که نگاه می کنیم همه افرادی  خوب 
کار یکدیگر مطلع باشند. بدون اینکه از 

معلم ها  و  سربازها  به  نسبت  دکتر  »خانم  می گوید:  کدشت  پا کارآزموده  دبیران  از   موسوی 
که سربازها را خیلی بیشتر  حساسیت زیادی داشت. از سربازها ویزیت نمی گرفت و مثل قدیم ها 
که سرباز وطن باید مراقب  گوشزد می کرد  گرامی می داشتند به آن ها دلگرمی می داد و به آن ها 

جسم و جانش باشد«.

آخرین عکس دکتر شیرین

که  گفت و گویی داشته باشیم. پدر و مادری  گزارش نتوانستیم با پدر و مادر دکتر شیرین  در این 
کرد.  هنوز رفتن دخترشان را باور نکرده اند. دکتر شیرین چهره بیمار خود را از خانواده اش پنهان 
که دکتر  کمی آرام می کند عکس سلفی است  که دل این پدر و مادر را  این روزها تنها تصویری 
کرونا  که قرار بود یادگار روزهای مبارزه با  گرفته عکسی  شیرین روی تخت بیمارستان از خودش 

باشد. اما یادگار سرسختی های او شد.

خیلی ها امروز دلیل ساده زیستی او را فهمیده اند. دکتر »شیرین روحانی راد« هر چه داشت را 
کرده بود. /  سودابه رنجبر  توشه آن دنیایش 
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آتشبهاختیارهادرمحلهسبالنچهمیکنند؟

که نمی تواند منتظر  کرونا پویش راه بیندازیم. اما بچه بسیجی  هیچ کس به ما نگفت علیه 
وقتی  بچه بسیجی ها  دهد.  انجام  محله اش  برای  را  فعالیت ها  این  بیاید  کسی  بنشیند 
مشکلی ببینند، خودشان وارد میدان می شوند، شرایط را بررسی می کنند، موارد موردنیاز را 

فهرست می کنند و می روند دنبال تهیه کردن آن ها. به این می گویند آتش به اختیار!

و  کند  با مردم صحبت  تا  بیاوریم  تلویزیونی یک روانشناس  برنامه های  گر هر ساعت هم در  ا
کاهش  کرونا وجود ندارد و... تاثیری در  کنید، دلیلی برای ترس از  بگوید: آرامش خود را حفط 
گر به ماسک یا دستکش یا ژل  که ا نگرانی های آن ها ندارد. نگرانی مردم آن موقع رفع می شود 
کنند. وقتی موجی ایجاد و  کردند، با مراجعه به داروخانه بتوانند آن را تهیه  ضدعفونی نیاز پیدا 
گر برای  که ماسک و ژل در هیچ داروخانه ای وجود ندارد، ما ا این پیام به مردم منتقل می شود 

هر نفر یک روانشناس هم اختصاص دهیم، بی فایده است... .

برای »علی ریوندی«، جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس و رفقایش در محله »سبالن«، ماجرا 
قوت  نقطه  نه،  که  ضعف  نقطه  همان  از  همیشگی.  نقطه  همان  از  شد؛  شروع  همین جا  از 
کرد، شاخک هایشان حساس شد و  بچه بسیجی ها. تا یک پدیده در میان مردم ایجاد نگرانی 
بی فوت وقت، آستین ها را باال زدند برای رفع سرچشمه آن نگرانی. نیروهای داوطلب و خیران 
کاری از  کرونا به آن ها ملحق شدند تا هر  محله هم با همین دغدغه از روزهای اول شیوع ویروس 

دستشان برمی آید، انجام دهند تا سالمت فیزیکی و روانی اهالی محله حفظ شود.
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در یکی از روزهای نوروز 99 با حضور در این محله و بازدید از پایگاه های مشارکت کننده در پویش 
که بیش از هر چیز، نظم و برنامه ریزی در  کرونا، با جزئیات این حرکت منسجم محلی  مقابله با 

آن جلب توجه می کند، بیشتر آشنا شدیم.

علی ریوندی

داوطلبانه، منظم و بجا؛ این را می گویند »آتش به اختیار«

ثانیه ای مکث  بزند. چند  کار  اول  را همین  که ترجیح می دهد حرف آخر  آنقدر  دلخور است! 
گرفته، مبنایش روحیه  گر می بینید یک بسیج عمومی در محله ما شکل  می کند و می گوید: »ا
کرونا، ما داوطلبانه یک  جهادی است. با توجه به شرایط حساس امروز به دلیل شیوع ویروس 
کرده ایم برای بهبود وضعیت محله مان. در این حرکت خودجوش ما، یک  کار جهادی را شروع 
کردند به نام »آتش به اختیار«.  نکته نهفته است. ببینید، مدتی قبل، حضرت آقا فرمانی صادر 
اما بعضی ها مفهوم این فرمان را به درستی متوجه نشده اند. برداشت هایشان آنقدر اشتباه و 
که چند روز قبل در مقابل حرمین در مشهد و  کار زشتی  که حتی  گاه آنقدر همراه با غرض است 
گر  کردند! اما اینطور نیست. ا قم انجام شد را هم بازتابی از همین فرمان آتش به اختیار معرفی 
مفهوم واقعی این فرمان را می خواهند، سری به محله ما بزنند. آتش به اختیار یعنی اینکه من 
بیایم با همکاری و کمک بسیجی ها و دیگر افراد مشتاق و داوطلب، یک تشکلی راه بیندازم برای 
کنم. و نکته مهم تر  کمک  که از دستم برمی آید، به مردم  خدمت به محله خودم و همان قدری 
گر جایی  کنم؛ آن موقع ا کار  که مثل همان زمان دفاع مقدس، منظم و مرتب و بجا  این است 
گروهان را برای یک دسته  نیاز به حضور یک دسته از نیروها داشت، یک دسته می رفت. یک 
نمی فرستادند. یا یک گردان را برای یک گروهان نمی فرستادند. االن هم همانطور است. نظم و 
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برنامه ریزی و تاثیرگذاری مثبت، از ویژگی های فعالیت های آتش به اختیار است«.

دلسوز محله ات باشی، منتظر کسی نمی مانی!

»ما تو را می شکنیم کرونا«. این جمله را حاال تقریبًا در همه جای محله سبالن می توانید ببینید. 
از نقطه شروع پویش همگانی سبالنی ها برای شکست کرونا که می پرسم، »علی ریوندی«، جانباز 
کرونا  فعال محله یک آدرس سرراست مقابلمان قرار می دهد و در ادامه می گوید: »شیوع ویروس 
کردیم  گرفت، با دوستان دور هم جمع شدیم و بررسی  که سالمت جسمی و روانی مردم را هدف 
ببینیم چه کارهایی از دستمان برمی آید برای اینکه محله مان را ایمن نگه داریم؟ اولین کاری که 
کافی نبود. به این نتیجه رسیدیم با توجه به  گندزدایی بود. اما این  ضروری به نظر می رسید، 
که در جامعه به وجود آمده و مردم هرکجا می روند دست خالی برمی گردند، باید روی  وضعیتی 
که  تولید ماسک و آماده کردن ژل و مواد ضدعفونی کننده هم متمرکز شویم. واقعیت این است 
کرونا  که نگرانی از ابتال به  کنیم. در شرایطی  باید با اقدامات عملی، آرامش روانی در جامعه ایجاد 
همه گیر شده، صرف صحبت های روانشناسان نمی تواند مردم را به آرامش برساند. آن ها وقتی 



خبرگزاری فارس34
www.farsnews.ir

گر نیازی به ماسک و دستکش و ژل ضدعفونی داشتند، با مراجعه به  که ا به آرامش می رسند 
داروخانه بتوانند آن را تهیه کنند و بی جهت دچار اضطراب نشوند. ما فکر کردیم در این شرایط، 
باید خودمان دست به کار شویم و با تولید ماسک و آماده کردن ژل، نیاز هم محله ای ها را تأمین 

کنیم.«

که مشخص  ماجرا همین قدر ساده اما در نهایت دغدغه مندی شروع شد: »محورهای فعالیت 
ببینید،  ببریم.  پیش  همزمان  را  کار  چند  این  بتوانیم  تا  برنامه ریزی  به  کردیم  شروع  شد، 
که نمی توانند بنشینند  اما بچه های بسیج  را بکنید.  کارها  هیچ کس نیامد به ما بگوید این 
که فرد یا نهادی مثل شهرداری، محیط زیست یا... بیاید این فعالیت ها را  و منتظر بمانند 
ببینند، خودشان وارد میدان می شوند،  انجام دهد. بچه بسیجی ها وقتی مشکلی  برایشان 
شرایط را بررسی می کنند، می بینند چه چیزهایی الزم است، آن ها را فهرست می کنند و بعد 

می روند دنبال تهیه کردنشان.«

اندک اندک جمع خادمان می رسد

کارهای  از همین جا دردسرها شروع شد: »به هر حال انجام  افتاد مشکل ها. درست  ... ولی 
گندزدایی یک محله 50 هکتاری و تهیه ماسک و ژل برای جمعیت حدود 30  سنگینی مثل 
هزار نفری یک محله، به امکانات نیاز دارد. به طور مثال ما برای تهیه مواد ضدعفونی کننده، به 
گندزدایی هم دستگاه واترجت و بادگیر، چکمه، ماسک  کلر نیاز داشتیم. برای اجرای عملیات 
کنیم  و... برای نیروهای داوطلب موردنیاز بود. بعضی از این ها را خودمان می توانستیم تهیه 
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کلر یا خودروی حمل کننده مواد ضدعفونی کننده، نیاز به  اما برای تهیه مواردی مثل واترجت یا 
کارشان همین بود. اما متاسفانه  که  کمک داشتیم. در این زمینه، ابتدا سراغ مسئوالنی رفتیم 
کردن هم،  کلی اذیت  کردند. بعد از  یک هفته به عبارتی ما را سردواندند و واقعًا خون به دل ما 

که دوباره سراغ دوستان قدیمی و جهادی رفتیم.« کمکی نکردند! اینجا بود  هیچ 

همینطور  و  بی عمل ها  از  گالیه  به جای  اما  می دهد  تکان  افسوس  به  سری  ریوندی 
کاسبی خود به حساب آورده اند،  که روزگار رنج و اضطرار مردم را فرصتی برای  فرصت طلب هایی 
هر  بزرگواری،  و  دریادلی  با  که  آن هایی  از  تقدیر  برای  کند  استفاده  فرصت  از  می دهد  ترجیح 
طور می توانستند در این حرکت مردمی سهیم شدند و باری از روی دوش خدمتگزاران محله 
برداشتند: »به لطف خدا، انسان های خوب و دغدغه مندی سر راهمان قرار گرفتند و کمک های 
صمیمانه شان شامل حال ما شد. سردار »ریوندی«، یکی از این دوستان بود. یک بار تماس 
کلر  کنار ما بایستد و پیگیر نیازهایمان باشد. برای مثال،  کافی بود تا همه جوره در  با ایشان 
کرد و در تأمین هزینه خرید واترجت هم برای محله سنگ تمام  موردنیاز را از قم برایمان تهیه 
کمک مالی  گر نبود  که به میان آمد، ا گذاشت. از آن طرف، پای تهیه پارچه برای تولید ماسک 

کار روی زمین می ماند. که در بازار فعال است، شاید  ارزشمند آقای »موحدی« 
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دکتر  و  ارتوپد(  تخصص  »شاه رضایی«)فوق  دکتر  مثل  بسیجی مان  پزشک  دوستان  از  باید 
که وقتی درباره نوع پارچه  کنم  »خاَلکی«)یکی از اندیشمندان بیمارستان بقیه اهلل )عج(( هم یاد 
غ از رشته های  برای تولید ماسک از آن ها مشورت خواستیم، فوری دور هم جمع شدند و فار
تخصصی شان، موضوع را بررسی و بهترین نوع پارچه را به ما معرفی کردند. در مرحله بعد و برای 
که در همین زمینه فعال است. فروشنده  کردند  تهیه پارچه هم، آقای »حسینی« را به ما معرفی 
گرفتیم، آب  کارخانه در یزد تماس  که با یک  گذاشت. 15 اسفند  پارچه را هم خدا سر راهمان 
گفتند تا 15 فروردین خبری از تولید نیست و قیمت هم تقریبی  کی را روی دستمان ریختند و  پا
کنیم. اما  محاسبه می شود و موقع تحویل باید بر اساس قیمت روز، مابه التفاوتش را پرداخت 
کاری می خواهیم،  که وقتی فهمید پارچه را برای چه  معامله با فروشنده ای قسمت مان شد 
گذشت بلکه پارچه هایش را متری 500 تومان زیر قیمت خرید خودش به ما  نه تنها از سودش 
داد تا بتوانیم این خدمت را برای مردم انجام دهیم. البته از خیران محترم محله هم نباید غافل 

کردند.« کمک های ارزشمندی به ما  کار بودند و  که مثل همیشه پای  شویم 

قلب پویش ما در مسجد محله می تپد

کرونا سر بزنیم و  بعد از توضیحات اولیه، قرار می شود به پایگاه های محله در پویش مقابله با 
کید می کند بازدید میدانی  که علی ریوندی تا کار از نزدیک آشنا شویم. اینجاست  با جزییات 
کنیم. می گوید: »از قبل از پیروزی انقالب،  را از مسجد محله به عنوان محور این پویش شروع 
از آن در دوران دفاع  ابوالفضل )ع( شروع شد و بعد  از همین مسجد حضرت  فعالیت های ما 
که چند نسل از هر خانواده را  مقدس تا امروز هم همچنان پایگاه اصلی ماست. اینطور است 
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کنید. بعد از پدرم، برادر بزرگم و من، پسر خردسالم هم االن پای  می توانید در این مسجد پیدا 
ثابت این مسجد است.«

سید مهدی شیخ االسالمی، نفر دوم از سمت چپ

که می شویم، علی آقا ریش و قیچی را به دست فرمانده پایگاه بسیج برادران شهید  وارد مسجد 
و  یکراست می رود سراغ اصل مطلب  »شجاعی« می دهد. »سید مهدی شیخ االسالمی« هم 
گندزدایی در محله انجام شود، پایگاه بسیج برادران شهید  می گوید: »از وقتی قرار شد عملیات 
انتظار می رفت  نیاز داشتیم.  امکاناتی  به  کار  این  برای  به طور طبیعی  آمد.  کار  پای  شجاعی 
دولت، شهرداری یا سازمان بسیج از همان آغاز شیوع ویروس کرونا بچه های بسیج را با امکانات 
ع وقت و به شکلی مطلوب تر  تا آن ها در اسر و وسایل موردنیاز، تجهیز سازماندهی می کردند 
کار انجام  که داوطلبانه برایش پیشقدم شده بودند، انجام دهند. خب، این  کار را  بتوانند این 
گرفتن امکانات موردنیاز با چند جا تماس  نشد. اما ما هم دست روی دست نگذاشتیم. برای 
کمک حاج  گرفتیم اما چیزی به ما ندادند)با خنده(. باز هم میدان را خالی نکردیم. این بار با 
کردیم و خالصه با یک موتور برق  علی ریوندی، با بعضی دوستان مثل سردار ریوندی رایزنی 
کار  کردیم. یکی از دوستان هم یک پمپ سمپاش دستی آورد و  کارمان را شروع  و یک پمپ 
کردیم،  که با فرغون حمل می شد شروع  کلید خورد. روز اول با مخزن 100 لیتری  گندزدایی محله 
کار می شد. در ادامه، با دوستان حوزه  کندی  که نیاز به شارژ مجدد داشت و منجر به  مخزنی 
که در اختیارمان قرار دادند، توانستیم هر شب با هزار لیتر مواد  کردیم و با وانتی  بسیج صحبت 

گندزدایی بخش بزرگ تری از محله بپردازیم«. ضدعفونی کننده، به 
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کار جهادی، بی نظمی برنمی دارد

کرده اید مشکل با یک وانت و واترجت و مقادیری مواد ضدعفونی کننده حل می شود و  گر تصور  ا
هرکس اراده کند، با این امکانات می تواند خیال اهالی محله را بابت گندزدایی راحت کند، معلوم 
کار میدانی سررشته ندارید. علی ریوندی وارد بحث می شود و می گوید:  می شود آنقدرها هم از 
کار ساده ای نیست. برای انجام منظم  گندزدایی محله ای با وسعت 50 هکتار،  »اجرای عملیات 
کوچه ها در آن مشخص است، مبنا قرار دادیم و  که تمام خیابان ها و  کار، نقشه محله را  و دقیق 
که مواد  کردیم. البته حتمًا می دانید  گندزدایی تقسیم بندی  کار  بنابر این نقشه، محله را برای 
ضدعفونی کننده، 48 ساعت بیشتر دوام ندارد. بنابراین بعد از 48 ساعت از گندزدایی محله اول، 
باید طوری برنامه ریزی کنیم که دوباره به آن محله برگردیم و از نو کار گندزدایی را انجام دهیم. به 
همین دلیل، بحث شیفت بندی نیروهای داوطلب و سازماندهی آن ها، موضوع مهمی است که 

کرد«. این زحمت را حاج مهدی تقبل 
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سید مهدی شیخ االسالمی در تکمیل صحبت های هم محله ای اش، می گوید: »شیفت بندی 
کار  نفر  این میان، 2  از  باشند.  کار  پای  نفر  نهایتًا 8  که هر شب  انجام دادیم  را طوری  نیروها 
کار با دستگاه واترجت را برعهده می گیرند. البته  گندزدایی دستی را انجام می دهند و 4 نفر هم 
کار می رفتند و باید مراعات  قبل از تعطیالت عید، برنامه ریزی سخت تر بود. اغلب بچه ها سر 
که شروع می کردیم، بچه ها تا حدود  خستگی آن ها را هم می کردیم. با این حال، ساعت 11 شب 
ساعت 3، 4 صبح کار می کردند و بعد از پایان عملیات گندزدایی هم می رفتند سر کار خودشان«.

حضرت  مسجد  بسیج  پایگاه  کار  سبالن،  محله  تمام  گندزدایی  می کند  یادآوری  سید  آقا 
کاماًل  که  کار آمده اند  ابوالفضل)ع( نبوده: »در محدوده محله، دو پایگاه بسیج دیگر هم پای 
حوزه  در  که  ستادی  محوریت  با  شود.  جلوگیری  موازی کاری  از  تا  هستیم  هماهنگ  آن ها  با 
بسیج 197 شهید آوینی تشکیل شده، محدوده فعالیت ما و سایر پایگاه ها تعیین شده است. 
کنیم.  کدام نقاط محله را ضدعفونی  که مثاًل ما امشب قرار است  به این ترتیب مشخص است 
کار، مواد ضدعفونی کننده و زمان اضافه بیاوریم، به ستاد اعالم می کنیم و در  گر در پایان  حاال ا
کلی در این  که آن ها تعیین می کنند. به طور  گندزدایی نقاطی می پردازیم  زمان باقیمانده، به 

زمینه، هیچ کس بی برنامه و سرخود عمل نمی کند.«

گندزدایی سهیم شد کرد و در  همسایه مخزن مان را پر از آب 

که در سکوت  فرمانده و نیروهایش شاید ندانند صدای پمپاژ مواد ضدعفونی کننده ای 
کوچه و خیابان می پاشند، چه آرامشی به اهالی محله می دهد و چه  نیمه شب بر تن 
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که  کنش های محلی  دعاهایی از پشت دیوار خانه ها پشت سرشان روانه می شود. از وا
کنش ها خوب بوده و مردم خیلی  می پرسم، چهره اش به لبخند باز می شود و می گوید: »وا
که بیشتر اهالی محله خواب  کرده اند. البته ما اغلب در نیمه شب  کار استقبال  از این 
که خودروهایی در  گندزدایی را انجام می دهیم. اما به هر حال پیش آمده  کار  هستند، 
کرده اند. یک بار هم اتفاق جالبی افتاد. یکی  کرده و تشکر  حال عبور بوده اند و توقف 
کار می کردیم، در میانه مسیر، محتویات  که با مخزن 100 لیتری  کار  از روزهای ابتدایی 
مخزن تمام شد. باید با دسترسی به آب، دوباره محلول ضدعفونی درست می کردیم. 
قاعدتًا باید دوباره به پایگاه برمی گشتیم اما یکدفعه دیدیم یکی از هم محله ای ها بیدار 
کرد شیلنگ  کمک  گفتیم، پایین آمد و  که به او  و در بالکن خانه شان است. موضوع را 
کار  کردیم. با همین اتفاق، او هم در  شیر آب حیاطشان را به مخزن وصل و پر از آبش 

گندزدایی محله سهیم شد.«

آقا سید مکثی می کند و صحبت هایش را اینطور به پایان می برد: »راستش را بخواهید 
که حداقل قدمی برای ایمن  کارها داریم دل خودمان را راضی می کنیم  درواقع با این 
گندزدایی  که عملیات  کار این است  نگه داشتن محله مان برداشته ایم. شکل مطلوب 
کاش از  کشور انجام شود.  کل پایگاه های بسیج در سراسر  گسترده و به وسعت  در سطح 
روز اول ضمن اجرای محدودیت های تردد، این تدبیر هم انجام می گرفت. به این ترتیب، 

کمتری از هموطنان مان به این ویروس مبتال می شدند.« حتمًا تعداد بسیار 
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وقتی حسینیه، پایگاه عملیات ضدعفونی محله می شود

حاال  محله،  دلسوزان  تدبیر  با  که  است  معصوم)ع(  چهارده  حسینیه  بعدی،  مقصد 
تجهیزات  ورود،  بدو  از  است.  شده  اهالی  سالمت  تأمین  برای  پایگاهی  به  تبدیل 
که پیشاپیش  گندزدایی جلب توجه می کند. علی ریوندی  مورداستفاده برای عملیات 
جمع وارد حسینیه شده، می گوید: »ما دو حسینیه فعال در محله داریم که از ظرفیت هر 
کرده ایم. از این میان، حسینیه چهارده  کرونا، استفاده بهینه  دو برای پویش مقابله با 
که در تمام مناسبت های مذهبی، با اجرای مراسم ویژه، پذیرای تعداد  معصوم)ع( را 
به  مربوط  فعالیت های  سازماندهی  پایگاه  به عنوان  همه محله ای هاست،  از  زیادی 
واترجت،  ازجمله  که می بینید  کرده ایم. تجهیزاتی  انتخاب  عملیات ضدعفونی محله 
نیروهای بسیجی  تهیه شده است. هر شب،  ریوندی  و سردار  کمک خیران محله  با 
بادگیر،  لباس،  با دریافت  این محل،  با حضور در  که نوب شیفتشان است،  داوطلبی 
کوچه و خیابان ها آماده می شوند.  ماسک، عینک و چکمه، برای عملیات ضدعفونی 
تهیه محلول ضدعفونی و پرکردن مخازن هم در همین محل انجام می شود. نیروها بعد 
کارشان در این نقطه تمام نمی شود.  از پایان عملیات، دوباره به حسینیه برمی گردند اما 
شست وشوی لباس ها، مرحله آخر است. تمام لباس ها هر شب شسته می شود تا برای 

استفاده نفرات شیفت بعدی در فردا شب آماده باشد«.
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ج شویم که علی آقا از یاران ویژه پویش مقابله با کرونا در محله  می خواهیم از حسینیه خار
سبالن رونمایی می کند. قدم زنان به انتهای حسینیه می رود و با اشاره به چهره های 
که بر پیشانی این محفل صمیمی می درخشند، می گوید: »ما معتقدیم هر  درخشانی 
کاری مربوط به بسیج است، شهدای محله هم در آن دخیل هستند. در این پویش هم 
همینطور است. ما در تمام برنامه هایی که در محله داریم، همیشه از این شهدای بزرگوار 
یاد می کنیم و سعی می کنیم همیشه به خانواده این عزیزان سر بزنیم به ویژه در ایام سال 
که امسال به دلیل شرایط خاص موجود نتوانستیم به دیدار این عزیزان برویم،  نو. حاال 

در این پویش از آن ها و شهدایشان یاد می کنیم«.

دست در دست هم تا تولید 20 هزار ماسک در خانه های محله

ماجرای حسینیه و خیریه »محبین امام حسین)ع(« که چند کوچه آن ط رف تر قرار دارد، 
کمی متفاوت است. این حسینیه که به همت خیران محله سبالن، خانه امید نیازمندان 
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خانواده های  این  از  ارزاق  سبدهای  تهیه  با  سال  از  فصل  هر  در  و  می شود  محسوب 
آبرومند میزبانی می کند، در یک ماه اخیر به پایگاه سازماندهی عملیات تولید ماسک 
و آماده سازی ژل ضدعفونی کننده تبدیل شده است. ریوندی درباره علت این تفکیک 
می گوید: »بهداشتی بودن فضای مرتبط با تولید ماسک، یکی از مهم ترین مالحظات ما 
گندزدایی انتخاب  بود، بنابراین این پایگاه را در مکانی مجزا از پایگاه مرتبط با عملیات 
کلر وارد فضای تولید ماسک نشود.« او مکثی می کند و با  کردیم تا برای مثال، آلودگی 
کار اصلی  که روی میز خودنمایی می کند، ادامه می دهد: »البته  اشاره به دستگاه برشی 
در روند تولید ماسک، در خانه های اهالی محله انجام می شود. ما در این پایگاه و یک 
کرده ایم، برش می زنیم و سپس پارچه های  که تهیه  نقطه دیگر، پارچه ها را طبق الگویی 
برش خورده را به در منزل خانواده های داوطلب می رسانیم. خوب است بدانید تمام 
که در هنگام تحویل  مالحظات بهداشتی در این مرحله رعایت می شود. به این ترتیب 
کید  پارچه ها، ژل ضدعفونی کننده و دستکش بهداشتی هم به متقاضیان می دهیم و تا
می کنیم قبل از شروع کار، دست هایشان را ضدعفونی کنند و حتمًا با دستکش کار کنند. 
برایشان توضیح می دهیم و شیوه دوخت  را  کار  از  پارچه قبل  کردن  شیوه ضدعفونی 
ماسک را هم از طریق یک فیلم کوتاه چند دقیقه ای که تهیه کرده ایم و در فضای مجازی 

برای این عزیزان ارسال می کنیم، به آن ها آموزش می دهیم.
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که با قرار دادن تعداد زیادی چرخ، این حسینیه را به  این امکان برای ما وجود داشت 
کنیم و با حضور تعداد زیادی از هم محله ای های داوطلب،  کارگاه تولید ماسک تبدیل 
در حجم باال به تولید ماسک بپردازیم و به سرعت به سقف موردنظر 20 هزار تایی پویش 
کید داشتیم با پرهیز از جمع کردن  کار را نکردیم. در درجه اول، تا گاهانه این  برسیم. اما آ

کنیم. کرونا جلوگیری  افراد در این مکان، به سهم خودمان از شیوع ویروس 

که در  که می بینید، فقط دو چرخ خیاطی در حسینیه قرار داده ایم تا افرادی  همان طور 
خانه امکان دوخت ماسک ندارند، بتوانند در شیفت های مشخص به اینجا بیایند و در 
کار دوخت ماسک به خانه های  کنند. در درجه بعد، با بردن  کار تولید ماسک مشارکت 
کردن آن ها در این پویش، از حرکت جهادی مقابله با  کردیم ضمن سهیم  اهالی، تالش 

کرونا، یک تمرین و رزمایش برای بحران های احتمالی آینده بسازیم.

با این تمرین، اهالی محله به یژه خانم ها یاد می گیرند حتی از پارچه های مازاد در خانه 
که دست به  هم برای اعضای خانواده شان ماسک بدوزند و اسیر سودجویی افرادی 

احتکار ماسک می زنند، نشوند.«

کرونا در محله سبالن محسوب می شود. در  سرای محله، پایگاه چهارم پویش مقابله با 
که از منازل جمع آوری شده، در مرحله آخر به  این پایگاه، ماسک های دوخته شده ای 

وسیله دستگاه پرس اتو، ضدعفونی می شود.
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محلول آب و نمک و عمر دوباره ماسک ابداعی ما

که پارچه موردنیاز برای تولید ماسک  »با توصیه دوستان متخصص، به این نتیجه رسیدیم 
گرچه پارچه یک الیه هم می توانست  کرونا باید از جنس نخ باشد.  محافظ در مقابل ویروس 
پارچه نخی دوالیه بدوزیم و به روش صحیح  با  را  گر ماسک  ا اما دیدیم  بیندازد  راه  را  کارمان 

کنیم«. کنیم، می توانیم عمر آن را به مراتب بیشتر  ضدعفونی 

کامل دهان و بینی   علی ریوندی، یکی از ماسک ها را به صورت می زند و با اشاره به پوشش 
گذاشت  توسط آن، در ادامه می گوید: »همسرم یک هفته برای طراحی الگوی این ماسک وقت 
که هم پارچه  از بررسی چند مدل ماسک موجود، به این الگوی نهایی رسید؛ طرحی  و بعد 
کمترین مهارت بتواند در خانه  که هرکس با ساده ترین چرخ و  کمی ببرد، هم آنقدر ساده باشد 

خودش آن را بدوزد.«

ریوندی،  گفته  به  نیست.  سبالن  محله  جهادگران  ابداعی  ماسک  ویژگی های  تمام  این  اما 
افراد استفاده  بارها توسط  قابلیت دارد  این ماسک  از ماسک های موجود،  برخالف بسیاری 
برمی گردید،  خانه  به  که  شب  و  کنید  استفاده  روز  طول  در  را  ماسک  این  »می توانید  شود: 
کافی است دو لیوان آب در یک ظرف بریزید و 3 قاشق نمک  کنید. چطور؟  به راحتی آن را احیا 
کنید و روی حرارت قرار دهید. بعد از اینکه آب جوش آمد، ماسک را از قسمت  هم به آن اضافه 
گرفته و داخل این محلول آب و نمک در حال جوش قرار دهید. بعد از چند  ِکش در دست 
کنید. بعد از خشک شدن، با یک اتوی معمولی  کش آویزان  دقیقه ماسک را بیرون بیاورید و از 

کنید. یا سشوار، ماسک را ضدعفونی 
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به این ترتیب، ماسک برای استفاده مجدد آماده است. شاید بپرسید آن محلول آب و 
کارکردی دارد؟ محلول نمک، به عبارتی یک فیلتر طبیعی در ماسک ایجاد  نمک چه 

کیفیت آن را ارتقا می دهد.« می کند و 
پویش  در  فعالیت ها  چرخه  می شویم،  نزدیک  نوروزی  تعطیالت  پایان  به  حالی که  در 
کرونا در محله سبالن با تدبیر بانیان و مجریان این حرکت جهادی،  همگانی مقابله با 
بسته  هزار   2 از  بیش  امروز،  تا  و  است  انجام  حال  در  هماهنگی  و  نظم  با  همچنان 
بهداشتی شامل ماسک و ژل ضدعفونی کننده به درب خانه اهالی محله سبالن تحویل 
جهادی  حرکت  یک  پویش،  »این  می گوید:  پایان  در  ریوندی  علی  است.  شده  داده 
بهداشتی،  محصوالت  این  نهایی  بسته بندی  در  کردیم  تالش  هم  ما  و  است  گروهی 
کنیم؛ از بسیج مسجد حضرت  از تمام مشارکت کنندگان در این پویش یاد و قدردانی 
ابوالفضل)ع(، هیئت رزمندگان محبان حضرت فاطمه)س(، شورایاری محله سبالن، 
هیئات محله، خیران محترم و از همه مهم تر، مردم عزیز همیشه در صحنه. امیدواریم 
کرونا را  به لطف خدا و با همکاری همه مردم، به زودی شعار پویشمان محقق شود و 

شکست دهیم«. /  مریم شریفی
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کردند!+فیلم کهبهخاطر»کرونا«ازقمفرار آخوندهایی

همین چند وقت پیش فیلمی از طلبه ها در شبکه های آن سوی آب منتشر شد و برخی هم 
با دیدن این فیلم در فضای مجازی نوشتند با شیوع کرونا آخوندها در حال فرار از قم هستند 
که واقعیت ماجرا  کسی ایجاد نشد  کامیون! شاید در آن زمان این سوال در ذهن  آن هم با 

چیست و چرا طلبه هایی که همیشه پای کار جهادی هستند این بار باید از قم فرار کنند؟

از روزی که پای این ویروس دردسرساز به کشور باز شد و اولین نتایج مثبت کرونا از قم اعالم شد، 
کار مخالفان و دشمنان همیشگی این انقالب قرار  که »قم هراسی« در دستور  مثل روز روشن بود 
گفتند  کردند، روز بعد  کیش فرار  کرونا به  که 300 طلبه قمی از ترس  کردند  گیرد. یک روز شایعه 
گزیده اند، فالن مستندساز در  کشور سکنی  52 آخوند با خانواده در فالن هتل لوکس جنوب 
گفتند و نگذاشتند قم قرنطینه  که با خودخواهی  زور  کرد  توئیتر خود آخوندها رو به این متهم 
گفت قم  کرد، بهمان بازیگر درجه سه هم به تبعیت از او  کشور شیوع پیدا  شود و این ویروس در 
باید قرنطینه می شد تا ما دچار چنین وضعیتی نمی شدیم. همین چند وقت پیش هم  فیلم 
کرونا آخوندها  کمک رسانی آخوندها به سیل زدگان خوزستان را منتشر کردند و نوشتند با شیوع 
کسی ایجاد  کامیون! شاید در آن زمان این سوال در ذهن  در حال فرار از قم هستند آن هم با 
کار جهادی هستند اینبار باید  که همیشه پای  که واقعیت ماجرا چیست و چرا طلبه هایی  نشد 
کنند؟ برای دریافت پاسخ این سواالت راهی شهر قم شدیم تا واقعیت ماجرا را از زبان  از قم فرار 

همین طلبه ها بشنویم.

قرارگاه حمایت و  به  روزها  این  که  ابن موسی الرضا)ع( است، جایی  اینجا مدرسه فقهی علی 
از اینجا به بیمارستان ها اعزام  کادر پزشکی و درمان تبدیل شده است، عده ای  از  پشتیبانی 
کنند، تعدادی دیگر جانشان  کرونا خدمت  کادر درمان به بیماران مبتال به  می شوند تا پا به پای 
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گذاشته اند تا با حضور در غسالخانه ها اقدام به غسل دادن متوفیان ناشی از  کف دستشان  را 
که چند نفر از طلبه ها به جمعمان اضافه  کنند. ساعتی از حضورمان در اینجا نگذشته  کرونا 
کرده اند و در  می شوند البته با ظاهری متفاوت، به جای عبا و عمامه لباس بسیجی ها را به تن 

کرونایی مشغول به فعالیت است. کف میدان خدمت رسانی به بیماران 

ماجرای فرار طلبه ها از قم چه بود؟

کلیپ را برای مان روایت می کندپس از  پخش این  حاج آقا ابراهیمی، با خنده و شوخی ماجرای 
کرده و مطالبی  که شبکه های معاند از این فرصت سو استفاده  کلیپ دوستان تماس می گرفتند 
که  کرده  بودند، در حالی  که طلبه ها در حال فرار از شهر قم هستند را منتشر  را تحت این عنوان 
گفته شده  که  کامیون ایستاده بودیم و جریان آن گونه  کنار آن  که در  ما از جمله افرادی بوده ایم 

نیست.

گرفته شد  که در جریان سیل سوسنگرد تصمیم  این موضوع برای اواخر فروردین ماه بود 
کامیون شدیم و راهی  کامیون ها راهی سیل بندها شوند،  ما هم سوار آن  که دوستان همراه 

کردند . منطقه شدیم که عده ای از این موضوع فیلمبرداری 

اینکه  است،  سوسنگرد  شهر  نزدیک  روستایی  می شود  مشاهده  کلیپ  آن  در  که  منطقه ای 
کنند برای ما مشکلی ندارد و خوشحال  شبکه های معاند زمینه شوخی و خنده مردم را فراهم 
کلیپ صدایم می کنند و می گویند »  که در آن  می شویم. من محمدرضا تیموری هستم فردی 

آقای تیموری بیا پایین!«
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موضوع برای مردم خیلی عجیب بود

کوت نعیم در نزدیکی سوسنگرد بودیم، ما به همراه تعدادی از دوستان برای  ما در روستای 
منطقه  آن  در  چون  و  بودیم  رفته  منطقه  آن  به  خوزستان  استان  سیل زده  مردم  به  کمک 
کامیون  کمترین امکانات وجود داشت ما سوار  اتومبیلی برای رفتن به منطقه وجود نداشت و 
با دیدن ما  بود و احساسات مردم  برای مردم خیلی عجیب  این موضوع  اتفاقا  سوار شدیم، 
کمک به  کامیون سوار شده اند و برای  برانگیخته شد و خیلی از اینکه عده ای از طلبه ها پشت 
گر جستجوی  این منطقه آمده بودند شگفت زده شده بودند. در زمان انتشار این شایعه حتی ا
ساده ای در اینترنت انجام می شد می توانستند عکس ها را در همان زمان و مکان با امکانات و 
کردند و با نشر این فیلم در  کنند اما شبکه های معاند از این ماجرا سو استفاده  کامیون مشاهده 

کردند! کرونا طلبه ها از قم فرار  که با شیوع  کردند  شبکه های مجازی اعالم 
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زمینه خنده جامعه را فراهم کردند

که با انتشار هر  حاج آقا با خنده می گوید: دشمنان ما، احمق هستند و به دنبال این هستند 
کنند. مطلب دروغی زمینه خنده جامعه را فراهم 

از حاج آقا ابراهیمی سوال می کنم حاج آقا در این منطقه چیکار می کردید؟ از لهجه اش مشخص 
کمک رسانی در اینجا حاضر شده است، با همان  کن قم نیست و این روزها برای  که سا است 
که در آن جا  این منطقه مدتی  برای خدمت به مردم  لهجه شیرین اصفهانی پاسخ می دهد 

که بدمان نمی آمد با وسیله شخصی به مناطق برویم اما وسیله  بودیم راستش را بخواهید ما 
که از آن، فیلم های بسیاری نیز پخش شد. کامیون ها بود.  رفت وآمد همان 

در مسیر رفت و آمد در خیابان و جاده سوسنگرد برای مردم جالب بود که عده ای طلبه سوار 
که رفت و آمد می کردیم عده ای از  کمپرسی بودند و از ما فیلم برداری می کردند. در مسیری 
گوار بسیاری از  روی ابراز احساس است فیلم برداری می کردند، فروردین ماه طی اتفاقی نا
اراضی کشاورزی مردم زیر آب رفت، آبی که از سد رها شده بود . حضور ما برای اهالی »کوت 
کامیون سواری ما فیلم برداری می کردند، اینکه یک کمپرسی با حضور  نعیم« عجیب بود و از 

عده ای طلبه برای کمک رسانی به آنان آمده بود برای شان جالب بود.

که جریان رودخانه وسعت پیدا  گرفته بود، هنگامی  کشاورزی را آب  منطقه وسیعی از اراضی 
گر منطقه ای به زیر  گونی های شن سعی می کردیم جلوی طغیان آب را بگیریم و یا ا می کرد ما با 
کمپرسی و  آب می رفت آنان به سرعت اقدام به تعمیر می کردیم، آن زمان وسیله رفت و آمدمان 

کامیون بود و شیفت های رفت و آمدمان نیز تغییر می کرد.

با  دارند  عالقه  بسیاری  افراد  دارد  قرار  بیماری  بحران  در  کشور  که  شرایط  این  در  متاسفانه 
تریبون ها داد و  کنند، و در  القا  را به جامعه  این فیلم های دروغ ترس  انتشار  با   و  فضاسازی 
که طلبه ها در حال فرار هستند غافل از اینکه این روزها ما در بیمارستان ها در حال  کنند  فریاد 
خدمت رسانی به بیماران هستیم و عده ای دیگر در غسالخانه ها در حال غسل دادن اموات 

کرونایی هستند.

گزینه خوبی برای فرار نیست کامیون 

کنند  فرار  بخواهند  طلبه ها  گر  ا که  بدانند  باید  مردم  می دهد،  ادامه  طبعی  شوخ  با  آقا  حاج 
کمپرسی  که ما با  گزینه خوبی نیست!  دلیلی ندارد  کمپرسی  وسایل نقلیه بسیاری وجود دارد و 
کلیپ را دیدم خندیدم. ما از انتشار این دروغ ها خسته و دلزده نمی شویم،  کنیم، وقتی این  فرار 

کارمان را انجام می دهیم. کرده ایم و  دیگر به این دروغ پردازی دشمنان احمق عادت 
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هیچ وقت نوکری مردم را رها نمی کنیم

حاج آقا تیموری به حضور طلبه ها در بحران ها اشاره می کند، به اینکه بسیاری از همین آخوندها 
که این  گمنامند و درحال خدمت رسانی به مردم هستند و ادامه می دهد، در روزهای اول  به 
ویروس کرونا میان مردم پخش شد طلبه ها کنار مردم بودند و در حال حاضر نیز مشغول فعالیت 
هستند ، ما هیچ وقت نوکری برای مردم را رها نمی کنیم و معاندین بدانند که نوکری برای مردم ، 
افتخار ماست و تا آخر پای مردم و رهبری خواهیم ماند و از خدا می خواهیم که مرگمان که همان 

شهادت در راه خدا است را در این مسیر قرار دهد.

حاج آقا ابراهیمی در ادامه حرف هایش از تبلیغات مسموم فضای مجازی می گوید مردم فهیم 
کثیری از  و بصیر ما، درگیر فضای مجازی شده اند؛ تبلیغات مسموم فضای مجازی ذهن تعداد 
گاهی خود تفاوت میان خوب و بد  مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است اما قطعا همه آنان با آ
کشور با وجود رحمت الهی، رهبری حضرت آقا و دولتمردان خالص و  را متوجه می شوند. این 

مبارزات ذهنی و عملی بر دشمنان پیروز و در همه عرصه ها سربلند و سرافراز خواهد شد.
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کرونایی ها! طلبه های فراری در یک قدمی 

روایت  برایمان  اینگونه  را  طلبه ها  رسانی  خدمت  و  بیمارستان ها  روزهای  این  هوای  و   حال 
بیمارستان ها  در  حضور  درخواست  طلبه ها  از  بسیاری  کرونا  بیماری  شیوع  با  که  می کنند، 
که در بیمارستان ها شرایط قرنطینه وجود داشت و حضور همراه بیماران  از آنجا  را داشتند، 
گرفتند به عنوان همراه بیمار در بیمارستان ها حاضر  در بیمارستان دشوار بود طالب تصمیم 
کمی سخت بود اما  کادر درمان  شوند. در ابتدای حضور طلبه ها پذیرش این موضوع توسط 
کمک حال آنها باشند شرایط بهتر شد  که طلبه ها می توانند در این شرایط سخت  وقتی دیدند 
کارهایی  که این روزها با اطمینان خاطر با ما همکاری می کنند. طلبه ها در بیمارستان  تا جایی 

از نظافت بیماران تا مراقبت از آنها را انجام می دهند.

نیست،  کرونا  بیماری  از  فراری  اصطالح  به  طلبه های  این  اقدامات  ماجرای  تمام  این  اما 
در  دقیقا  قم!  غسال خانه های  در  همینجا  کرونایند،  مرکز  در  حاال  کرونا  از  فراری  طلبه های 
کرونا. این طلبه ها به صورت خودجوش در این مکان حاضر شده اند  نزدیک ترین محل ابتال به 
کرونا  که بر اثر ابتال به  و بدون هیچ چشمداشتی اقدام به شست وشو و تطهیر امواتی می کنند 
جانشان را از دست داده اند. حضور در اینجا خاطرات جالبی را برایشان رقم زده است، عده ای 
کرده اند و عده ای دیگر هم از شهرهای دیگر به قم  به همراه همسرشان در این مکان حضور پیدا 

آمده اند تا نگذارند اموات مسلمانان روی زمین بماند.

گفت وگو  در ادامه صحیت هایمان دقایقی را با »حمید موالیی« یکی از طلبه های جهادی به 
می نشینیم، برایمان از روزهای حضور در غسالخانه می گوید، در روزهای اول عادت به پوشیدن 
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کارمان شده بود، جنازه برخی از اموات چندین  لباس ها نداشتیم و این موضوع باعث سختی 
که بر اساس احکام شرعی هرگونه آسیب  روز بر زمین مانده بود و بدن ها خشک شده بود از آنجا 
گردن غسال می گذارد غسل دادن این بدن های خشک  زدن به بدن فرد فوت شده دیه ای را بر 
شده برایمان خیلی سخت و از سوی دیگر رنج آور بود، جناره ها را به سختی و آهسته جا به 
که باید با توان بیشتری در اینجا بمانیم. من  جا می کردیم و از سوی دیگر احساس می کردیم 
کار خیر باشم  از حضورم در اینجا خیلی خشنودم، با حضور در اینجا و اینکه توانستم در این 
احساس خوبی دارم، وقتی با مردم گفت وگو می کنیم برخی از آنها می گویند می ترسیدم بر اثر ابتال 
به کرونا بمیرم و جنازه ام بدون غسل دفن شود، مردم در این خصوص خیلی دغدغه داشتند که 

کنیم. الحمد اهلل ما توانستیم این دغدغه را رفع 

کمک می کنند و تالش می کنیم در سایر  کمک زیادی برای تهیه تجهیزات و لباس به ما  خیرین 
استان ها هم این روند ادامه پیدا کند، هرچند در برخی استان ها این کار درحال انجام است و ما 
با حضور در این شهرها توانستیم مخالفان انجام غسل را اقناع کنیم که با رعایت نکات بهداشتی 

می توان اموات را غسل داد.

کمی سخت بود اما توکل  کنون جنازه از نزدیک ندیده بودند  که تا  انجام غسل برای طلبه هایی 
کار را انجام دهیم، حتی مواقعی از شهرهای تهران، خوزستان و یزد اموات را  به خدا باعث شد 
کنون در تهران، شاهرود و برخی شهرهای دیگر این  برای غسل دادن به اینجا می  آوردند البته ا
کار غسل تمام می شد خوشحالی خانواده میت از اینکه  کار توسط طلبه ها انجام می شود. وقتی 

ج شود. فوتی خانواده با غسل دفن شده است باعث می شود تا خستگی از تن ما خار

/  محمد رضازاده 
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کردنمنزلتانرابهمابسپارید ازخریدتاضدعفونی

بسیجی های »قرارگاه جهادی شهید سلیمانی« در منطقه ۸ تهران )نارمک( گل کاشته اند. 
کار کم نظیری که 2۴ ساعته سنگ بنای آن را گذاشتند و در مدت چند روز توانستند نیازهای 
کرونا تأمین  کوچک؛ اما بسیار ضروری اهالی منطقه شان را درمقابله با ویروس  به ظاهر 

کافی است اهالی محله شان درخواست بدهند. کنند. فقط 

ارسال  را به سایت قرارگاه »جهادی شهید سلیمانی«  کمک شان   زوج میان سالی درخواست 
کردند. وقتی بسیجی های قرارگاه ظرف مدت دو ساعت خودشان را به منزل زوج میان سال 
کامل آمده باشند و در  رسانند آن ها باورشان نمی شد چند بسیجی آموزش دیده با تجهیزات 
کنند. مرد خانه پرستار بیمارستان بود و  مدت یک ساعت بتوانند همه خانه آن ها را ضدعفونی 
کرونایش مثبت شده و در قرنطینه خانگی به سر می برد و همسرش از او پرستاری می کرد.  تست 
داروها و اقالم بهداشتی منزلشان روبه پایان بود و یکی از دغدغه های خانم خانه بیرون رفتن 
کردن خانه، عکسی از  از منزل و تهیه این لوازم شده بود. بچه های بسیجی بعد از ضدعفونی 
گرفتند و در عرض دو ساعت داروها، اقالم بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده را به خانم  نسخه 
کنید تا خودمان  کردند در صورت نیاز مجدد، درخواستتان را ارسال  کید  خانه تحویل دادند و تأ
را برسانیم. وقتی بسیجی های قرارگاه داشتند آپارتمان زوج میان سال را ترک می کردند، هنوز 

صدای قدردانی و دعاهای پی درپی خانم میان سال درراه پله ها می پیچید.

شما فقط در خانه بمانید

کار  کاشته اند.  گل  تهران  منطقه 8  در  سلیمانی«  شهید  قرارگاه  »جهادی  گروه  بسیجی های 
گذاشتند و در مدت 4 روز توانستند نیازهای به ظاهر  که 24 ساعته سنگ بنای آن را  کم نظیری 
کوچک؛ اما بسیار ضرورِی اهالی منطقه شان برآورده سازند. البد می پرسید این چه کاری است 
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کنند؟ که آن ها بتوانند برآورده  که 4 روزه جواب داده و چه نیازهای ضروری بوده 

گروه  جوان های  بمانید؟  خانه  در  اینکه  مهم تر  ضرورتی  چه  کرونا؟  از  مهم تر  بحثی  چه  امروز 
اهالی  درخواست های  آنالین  به صورت  که  کرده اند  طراحی  سایتی  نارمک  شهدای  جهادی 
نیاز نیست اهالی  با ورود به این سایت و ثبت درخواست دیگر  را ثبت می کنند.  منطقه شان 
منطقه 8 برای خرید به خصوص، خرید اقالم بهداشتی مثل دستکش ،ماسک  و مواد ضد عفونی 
گروه جهادی است. قباًل  کننده از خانه های شان بیرون بیایند. این تازه یکی از فعالیت های این 
کارآفرینی بود.؛ اما  کارشان درآمدزایی و  این سایت ها را به نام استارتاپ می شناختیم و اغلب 
کمک به تک تک اهالی منطقه 8 تعبیه شده  حاال صفرتا صد این سایت استارتاپی تنها برای 
http://ja- گروه جهادی شهدای نارمک را داشته باشید کافی است آدرس سایت  است. یعنی 
کوتاهی بنا به درخواستتان مثل  کنید در مدت  hadi8.com و درخواستتان در این سامانه ثبت 
کردن اتومبیل،  کردن داخل منزل، ضدعفونی  کردن مشاعات آپارتمان، ضدعفونی  ضدعفونی 
انجام خریدهای ضروری، ارسال ملزومات بهداشتی با هزینه دولتی و به تعدادی محدود ، انجام 
رسیدگی  دیگر...  آیتم های  و  خون  کسیژن  ا اندازه گیری  و  تب سنج  مثل  پزشکی  معاینه های 

می شود.
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صدای ما را از نارمک می شنوید

»احسان خامه چی« فرمانده پایگاه بسیج مسجدالنبی منطقه 8 یکی از بانیان ارشد این اتفاق 
است؛ وی می گوید: »پیش از اینکه به فکر راه اندازی این سایت باشیم معابر عمومی منطقه مان را 
کار شیوع پیدا  گروهای داوطلب در تهران بودیم. به سرعت این  ضدعفونی می کردیم. جزو اولین 
کرد و می دیدم که موازی کاری هایی انجام می شود. مثاًل نیروهای شهرداری در فاصله بسیار از کمی 
از ما یک میدان مشخصی از منطقه را ضدعفونی می کردند. گفتیم باید فکر تازه ای کنیم که انرژی 
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و مواد اولیه هدر نرود. در اولین قدم، قرارگاهی را به نام »قرارگاه جهادی شهید سلیمانی« در همان 
گروه های بسیجی با ما همراه شدند. حاال  که بیشتر  پایگاه مسجدالنبی نارمک تشکیل دادیم 
که چطور می توانیم امکانات بیشتری  محکم تر و قوی تر شده بودیم. ساعت ها اتاق فکر داشتیم 

را در اختیار اهالی منطقه مان قرار دهیم؟ درحالی که اهالی منطقه را در خانه هایشان نگه داریم.

 فکر تشکیل موکب یا ایستگاه هایی برای توزیع مواد بهداشتی خیلی کهنه شده بود و باعث تجمع 
اهالی می شد. دست آخر به این نتیجه رسیدیم که ما بیاید امکانات را به منزل اهالی برسانیم البته 

یک نکته خیلی مهم وجود داشت و آن این بود که اهالی باید خودشان درخواست می دادند.

کنید کافی است درخواست ثبت  فقط 

نتیجه  این  به  اینکه  »به محض  می گوید:  سایت  برنامه ریزی  مسئول  زیدی«  »محمد سجاد 
که مردم نباید برای بیرون آمدن از منازلشان تشویق شوند. این ایده به ذهنمان رسید  رسیدیم 
که  که فقط یک راه می ماند آن هم خدمات رسانی به صورت آنالین است. تعدادی از بسیجی ها 
کردیم و در همان مسجدالنبی ظرف مدت 24 ساعت  درزمینٔه استارتاپ تجربه داشتند را جمع 
کردیم .همین امروز هم برنامه  سایت بسیار راحت و قابل دسترسی را برای عامه مردم طراحی 
گوشی موبایلش اندروید  گر درخواست کننده ای اینترنت نداشت و یا  که ا کردیم  دیگری طراحی 

کند. نبود بتواند با شماره گیری #1000888*1*6655*  درخواستش را به ما اعالم 
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معرفت شهدا را به ارث برده اند

از  اسمی  که  هستند  بامعرفت  آن قدر  مسجدالنبی،  در  سلیمانی  شهید  قرارگاه  بسیجی های 
کدامشان  خودشان نمی برند و آبروی محلشان را درگرو بزرگی شهدای محله شان می دانند. هر 
که لب به سخن باز می کنند بعید است یاد شهدا را زنده نکنند. اغلبشان جوان و تحصیل کرده 
که جانبازان و ایثارگران این محله پابه پای بچه بسیجی های نوجوانشان  هستند. همین است 
آن ها همراه  با  و پمپ بنزین ها  کردن معابر  برای ضدعفونی  نیمه شب  تا 3  از ساعت 12 شب 
گروه های دو نفره به عابران ماسک و دستکش به صورت رایگان اهدائ  می شوند. همچنین در 
و در خدمات رسانی در  کرده اند  ثابت  را  برادری خود  قباًل  پایگاه  این  .بسیجی های  کنند  می 
بحران هایی مثل سیل و زلزله حضور داشتند حتی پیش تر، طرح هایی را برای محرومیت زدایی 

کرده اند. اجرا 

نیازمندان را به خیران معرفی می کنیم

کرده می گوید:  کار خود را آغاز  که تنها 4 روز است  »احسان خامه چی« با اشاره به اهمیت سایتی 
یکی دیگر از اقدامات و درگاه های این سایت طرح »دست به دست« است. در این طرح افرادی 
ج خانواده برنمی آیند  که در این شرایط اقتصادی دچار مشکالت شده اند و از پس تأمین مخار
مثل فروشنده ها، پیک ها موتوری، نظافتچی های منازل و ... را به خیران معرفی می کنیم تا در 

کنند. کمک  کارآفرینی به آن ها  کار مناسب خانگی و یا درزمینٔه  این شرایط بتوانند 
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مشاوره می دهیم تا نترسید

که در این مدت مورد اقبال قرارگرفته هماهنگی با دانشگاه عالمه طباطبایی   از طرح های دیگر 
که 7 نفر از روانشناسان این دانشگاه به صورت داوطلبانه در ساعت های مشخصی از روز  است 
می توانند به صورت آنالین پاسخگوی سؤاالت درباره مشکالت رو حی و روانی با موضوع ویروس 
کردن،  کنترل ترس در برابر ویروس، وسواس ضدعفونی  کرونا باشند. مشاوره ها موضوعاتی مثل 

کرونا... را بررسی می کنند. اضطراب درباره ویروس 
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بستر اعتمادسازی فراهم شده است

خ داده است و اعتماد و امنیت در محله  در همین مدت کوتاه فعالیت این گروه اتفاقات جذابی ر
نارمک دوچندان شده است »محمد سجاد زیدی« می گوید: »هنوز چند ساعت از باال آمدن 
سایت نگذشته بود که درخواست ضدعفونی کردن یکی از محدوده ها ثبت شد. پیگیری کردیم 
و متوجه شدیم چند دقیقه پیش آمبوالنس به دریکی از منازل مراجعه کرده و پیرزن و پیرمردی 
که در  کرونا بوده اند را به بیمارستان انتقال داده اند. حاال همسایه ها نگران اند  که به مشکوک به 
گروه جهادی نیم ساعته خودمان را به محدوده  محدوده آن ها این ویروس دیده شده، همراه با 
داشتند  نظر  زیر  را  ما  پنجره  پشت  از  همسایه  کردیم.  ضدعفونی  را  اطراف  تمام  و  رساندیم 
که یک ساعت پیش شاهد  بردن همسایه  بیمارشان توسط آمبوالنس اورژانس  همان هایی 

بودند. ما رضایت مردم  را از پشت پنجره هایشان احساس می کردیم«. /  سودابه رنجبر 
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کرونانترسیدیموبهکمکسیلزدههاآمدیم از

کار جهادی مرد میدان می خواهد. » محمد مهدی عینی«  همیشه پای کار اهالی محروم ترین 
شهرستان ایران بوده و هست، اما این بار صدایش بغض دارد. از روستایی هایی می گوید که 
انگار نان شان به شاخ آهو بسته شده.آهو می دود و این ها می دوند و کمتر کسی اینجا هست 
گوید  کند اما می  کار می  گالیه و بیشتر  کمتر  که به نان و نوایی برسد.به سیاق جهادی ها 
کمک های مردمی  برای ساختن خانه روستایی های سیل زده نورآباد لرستان چشم انتظار 

هستند.

روز ششم اسفند بود. از حوالی ظهر باران دم اسبی بارید و بارید. مردم نورآباد لرستان به انبوه 
ابرهای سیاه خیره بودند. چشم شان از باران ترسیده بود. حق داشتند. چند ماه اول سال را 
کرده بودند. حاال همین بو به نفس های ترس خورده شان می  گل و الی خو  به بوی سنگین 
خورد و دلهره سیل دوباره را به جانشان می انداخت. شب باران شالقی و سیل آسا بارید. تصویر 
گل آلود وسط شهر دلفان انگار روی دور تند افتاده بود. زور آب به دیواره و حائل ها  رودخانه 
کرد  که ناخوانده به خانه ها راه پیدا  چربید، باال زد و در یک چشم به هم زدن موج موج آب بود 

که نباید می شد. و دوباره شد هر آنچه 

ک نشده بود. دوباره همان تصویرها غم و غصه مکرر  هنوز آثار سیل فروردین از چهره شهر پا
شد و بغض به صدای اهالی انداخت. دیوار خانه ها شکم دادند و جلو آمدند.گچ روی شان با 
که تا نیمی از دیوار اتاق ها باال آمده بود  ترکچه های دنباله دار ور آمدند، روی آب سیاه گل آلودی 
که با هزار و یک قرض و وام و بدهی چند ماهی  افتادند و همان جا شناور ماندند. وسایل برقی 
کمر توی آب رفتند و بوی سوختگی موتورشان خانه را  بود دلخوشی اهل خانه شده بودند تا 
برداشت. بچه ها سرتا پا خیس و ترسیده دست های شان را چفت شانه های پدر و مادر های 
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کمتر چشم شان به آب سیاه  گریبان آنها  می کردند تا  کردند.سر در  کول افتاده شان  کت و  از 
که انگار عروسک های شان را بلعیده بود بیفتد. غلیظی 

که  ج شدن از خانه هایی  کردن مردم دلفان برای خار مسئوالن فرمانداری و شهرداری در راضی 
در دیوارشان به مویی بند بود دست به دامن معتمد ها شدند. خیلی زود دوباره اسم عینی روی 
کم به در این خانه ها نرفته  گروه جهادی امام رضا)ع(  زبان ها افتاد. در این چند ماه با بچه های 
کردند و با توزیع مواد  بود. با جهادگرهای دیگر پای درد مردم نشسته بودند. چند خانه را مرمت 
غذایی لبخند روی لب های شان نشانده بودند. نگرانی از بارش های مجدد به قوت خود باقی 
که عینی را روی دهانه لودر نشاندند. صدایش را باال برد. مرد خانه ها را صدا می  بود. همین شد 
کند. اصرار های  گوش بگیرد و با بچه ها و عیال، خانه اش را ترک  زد و از او می خواست حرف به 
کنان شهرستان نورآباد به خانه فامیل های شان رفتند و آن  عینی جواب داد و خیلی زود سا
گروه  کسی را نداشتند در ورزشگاهی اسکان داده شدند و تازه آماده باشد اعضای  که  هایی هم 

جهادی امام رضا)ع( شروع شد.
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گل و الی مدفون شده است  بهشت دلفان در 

گر حاال تماس بگیرید مسئول بومی جهادی ها در  از قرارگاه تهران تماس می گیرند و می گویند »ا
کند. آنجا تلفن های همراه در خیلی از ساعت های روز آنتن  شهرستان دلفان می تواند صحبت 
ندارند.« این فرصت فرار را از دست نمی دهم. می دانم که جهادی ها کمتر حرف می زنند و تمام 
وقت شان را وقف رسیدگی و نظم دادن به بی سامانی ها می کنند.حاال محمد مهدی عینی در 
کیلومتری می توانم صدایش را بشنوم. تلفن چند بوق می خورد و  دسترس است و از فاصله 600 

گفتگو اعالم آمادگی می کند. با سالم و دعا دادن همیشگی اش برای 

که صدایش آن ها  بی مقدمه از او می خواهم از اوضاع و احوال دلفان و نورآباد بگوید. تصاویری 
را پیش چشمان تر شده ام می نشاند هیچ نسبتی با آنچه من قبل تر از نورآباد دیده ام ندارد. آن 
کوه های بلند پرشده از برف، با آن ابرهای پایین رانده شده شان  دشت های فراخ سحرانگیز، آن 
کف می رفت. سبزه زارهایی  که با دیدن زیبایی شان نفس در سینه حبس می شد و مشاعر از 
که البه الی  گیاهان دارویی  که انگار تا آخر دنیا زیر پا پهن شده بودند و بوی تلخ و تند و چوبی 
که با آوردن نام  روستا هایی مثل پارچه بلوط  گل ها پیدا و پنهان می شد. این بود تصویرهایی 
کاری  گرفته ای از دوباره  اولیا و دلفان و نورآباد در ذهن من تداعی می شد. حاال عینی  با صدای 
کمرکش در آب رفته اند. از سرمایه ناچیز  که تا  پشت بند سیل فروردین می گفت.از خانه هایی 
که به باد رفته بود. با همه این سیاه روزی ها اما جمله های بعدی اش  ندارترین مردمان میهن 

کرد. کم  که داد  دلگرمی شد و اندکی از غم خبر هایی 

کار آمدند:»هر چه از غم این  محمد مهدی عینی می گوید جهادی ها از زمان توقف بارش ها پای 
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کمترین  کشور است. مردم نورآباد با  گفته ام. اینجا دومین شهرستان محروم  کم  مردم بگویم 
که ایمن نیست. هنوز خیلی از آن ها از بارسنگین سیل  امکانات در خانه هایی زندگی می کنند 
که دوباره در روز 8 اسفند آب همه خانه ها را احاطه  کمر راست نکرده بودند  فروردین ماه امسال 
گاه جهادی امام رضا در شهرستان نورآباد استان لرستان می گوید خیلی از  کرد.« مسئول قرار 
کمک سیل زده ها نیامدند:  کرونا به  اهالی شهر های نزدیک از نگرانی  مبتال شدن به ویروس 
کدام ظرفیت هایی داریم. مردم نگران بودند و ترس شان هم برای  »همه مثل هم نیستیم.هر 
کرونا داشتیم و همه  کیلومتری این شهرستان 3 مورد ابتالی مثبت به  ما عیب نیست. در 30 
کرده  که بیماری شیوع پیدا  مان هم می دانیم حضور در اجتماعات می تواند در این شرایط 
که نام قرارگاه ما مزین به نام مبارک ایشان است  کننده باشد اما با توسل به امام رضا)ع(  نگران 

کمک اهالی سیل زده رفتیم .« از همان روز اول بعد از توقف بارش ها به 

کلید خانه های شان را به جهادی ها دادند مردم 

بیرون کشیدن مردم و راضی کردن شان برای ترک خانه ها کم از هفت خوان رستم نداشته است.
خیلی های شان دیگر به وعده ها بی اعتماد بودند.همین بود که دنبال عینی فرستادند. خودش 
کرده تا خانه های  می گوید سوار بر دهانه لودر با مردم چپیده در خانه ها حرف زده و راضی شان 
که از  کلید خانه ها را به جهادی ها سپرده و به روستا های دور تر  کنند. مردم  نا ایمن شان را ترک 
سیل در امان مانده رفته اند: »عقبه  بیشتر اهالی نورآباد به طایفه ای اصیل می رسد. بیشتر آن ها 
پیوند های محکم فامیلی با هم دارند. این انسجام کمک حال این روستایی ها شد. فامیل های 
کردیم به خانه آن ها بروند.بعضی از  شان از روستا های دیگر به دنبال شان آمدند و راضی شان 

کار جهادی ها با رفتن مردم شهر شروع شد«. آن ها هم در ورزشگاه اسکان داده شدند و 
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که از نو باید خانه شوند خانه هایی 

قدم اول این بود که جهادگر ها به داخل خانه ها بروند و هر چه سالم مانده را از گل و الی آزاد کنند 
که تازه خریداری  گوید متاسفانه موتور بیشتر وسایل برقی خانه های  و بیرون بیاورند. عینی می 
کرد. باران  شده بودند سوخته است: »این وسایل بیش از یک روز در آب ماندند.کاری نمی شد 
کم پر از آب می شد. بعد از ورود به خانه ها این وسایل را بیرون  کم  سیل آسا می بارید و خانه ها 
کردیم. در مرحله بعد این وسایل برچسب نام مالک خوردند و  گل و الی تمیزشان  آورده  و از 
گاه  کردن آب به سرعت آغاز شد.خوشبختانه از قرار  ج  کردیم.کار خار در انباری جمع آوری شان 
کارواش در اختیار ما قرار دادند و ما با 120 نفر از نیروهای مان  مرکزی امام رضا)ع( دستگاه های 
کردیم. اما این مرحله زمان بر است و تنها تعدادی از این خانه ها می توانند  شروع به تمیزکاری 
که با توجه به آسیب های سیل بسیاری از این  برای سکونت دوباره یک خانواده آماده شوند چرا 

خانه ها پیبنای شان را ازدست داده اند و نیاز جدی به ایمن سازی دارند.
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این مردم تا چند سال بعد باید قسط سیل برده های شان را بدهند

گالیه دارند. وعده های بعد از سیل فروردین ماه اجرایی  خیلی از مردم نورآباد از مسئوالن شهر 
که در سیل پیش خانه خراب شان  از همان جایی شاخ خوردند  اینجا درست  نشد و اهالی 
که نیامده ،قرار بوده  گفتند قرار بوده دیواره رودخانه باالتر بیاید  کرد:»مردم محلی اینجا به ما 
که نشده، قرار بوده حائل هایی در یک متری  کف آن در فصل خشک سال انجام شود  الیروبی 
که خبری از آن ها نشد و همین دوباره سیل را به جان مردم محروم دلفان  رودخانه ها بسازند 
انداخت.راه ارتباط 30 روستا قطع شد. پل ها را سیل وحشی رودخانه با خود برد و خانواده های 
زیادی دوباره خسارت دیدند .درآمد بیشتر آن ها از راه کشاورزی است .سیل به زمین ها خسارت 
که دوباره سوخته اند  کرده و حاال همه آن ها دلهره عقب افتادن قسط وسایل برقی را دارند  وارد 

و حاال حاال ها باید نیمی از درآمد شان را به پای هیچ و پوچ بدهند«.

تا شب عید روستایی ها را به خانه  های شان بر می گردانیم 

کن در نورآباد  که خانه 70 خانوار سا برآورد های اولیه جهادی های بومی منطقه نشان می دهد 
که در حاشیه رودخانه بودند آسیب های جدی دیده است. محمد مهدی عینی  و روستاهایی 
کار شروع می شود و تا  کار آمدند.هر روز از ساعت 7 صبح  می گوید بچه های جهادی به میدان 
کار ها سخت تر از همیشه شده است :»می  تاریکی هوا ادامه دارد. اما با دست خالی پیش بردن 
کرونا متمرکز شده است. مردم حق دارند نگران این  که االن همه حواس ها روی  ویروس  دانم 
که شیوع زیادی در استان های مختلف مان داشته است. با همه این مشکالت  بیماری باشند 
کمک سیل زده ها آمده اند. نه ما و نه این مردم دیگر منتظر  120 نفر از اهالی جهادی نورآباد به 
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اجرایی شدن وعده ها نمی مانیم .می خواهیم با کمک هم دوباره خانه های این مردم محروم را 
کنار  گر مردم خیر و نیکوکار توجه اندکی به این روستایی ها بکنند در  کنیم. دم عید است. ا نونوار 
که تعداد شان زیاد  کارهای بزرگی انجام دهیم. برای ساخت دوباره این خانه ها  هم می توانیم 
کمک  گر دست مان با  کار داوطلب هستیم و ا هم نیست به مصالح نیاز داریم. ما 120 نفر نیروی 

مردم پر شود می توانیم اهالی نورآباد را تا شب عید به خانه های شان برگردانیم.
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از راه های دور و نزدیک یاری رسان سیل زده ها باشید 

کمک های بی دریغ مردم  گاه جهادی امام رضا می گوید جهادی ها منتظر  مسئول بومی قرار 
کرونا نترسیدیم. به  کار را با سرعت بیشتری پیش ببرند: »ما از  مان به سیل زده ها هستند تا 
که در این راه دست مان را  کرده ایم. از مردم خوب مان می خواهیم  کار  میدان آمدیم و شروع به 
کنند.متولیان  کمک  بگیرند و آن ها هم از خانه های شان در نقاط مختلف ایران عزیزمان به ما 
کمک به سیل زدگان را در قالب پوستر هایی در شبکه های  قرارگاه جهادی امام رضا راه های 
که حاال  کشور را  کرده اند. امیدواریم مردم مان اهالی دومین شهرستان محروم  اجتماعی توزیع 
گرفته از  گرفتار شده اند در یابند و خیلی زود مثل همیشه مرهمی به دل های خسته و  در سیل 

محرومیت شان شوند. /  معصومه اصغری 

کمک به سیل زدگان لرستان

بهسازی منازل سیل زدگان و تامین وسایل زندگی با محوریت نیازمندان شهرستان نورآباد.

راه های همیاری:

6209 1001 3870 5029
بانک دی به نام بنیاد جهادی مهر الرضا

*780*1083*1#
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کرونارادرآغوشمیگیرند کهمبتالیانبه آنها

افرادی هستند که بیماران بدحال مبتال به کرونا را در آغوش می گیرند! باورتان می شود؟ وقتی 
کرونای خود را به قرنطینه بیمارستان ها می سپرند؛  فرزندان، پدر و مادر مشکوک به ویروس 
آن ها سخت ترین خدمات را به پدر و مادرهای آلوده به ویروس می دهند! راستی چرا؟ من به 

نیابت از شما این سؤال ها را از کمک بهیارها پرسیده ام.

که عالئم  کسانی  کنند. حتی اهالی شهر از  همه تالش می کنند فاصله شان را از یکدیگر رعایت 
که بیماران  کرونا دارند فراری شده اند. با همین شرایط یکسان، افرادی هستند  ابتال به ویروس 
کرونایی را در آغوش می گیرند! باورتان می شود؟ البد می پرسید؛ چرا؟ چرا باید آن قدر به  بدحال 
این بیماران نزدیک شوند؟ چه چیزی واجب تر از حفظ سالمتی؟ تازه این بخشی از ماجرا است. 
که به  کنند. بماند بقیه خدماتی  آن ها بیماران را در آغوش می گیرند تا بتوانند آن ها را جابه جا 

آن ها می دهند.

کرونا، حالت  کرده اید. بعد از سرفه های پی درپی، وقتی بیمار مبتال به  تابه حال با خودتان فکر 
کسی آن ها را تمیز می کند؟ چه  تهوع می گیرند و همه محتویات  معده اش بیرون می ریزد چه 
که دیگر توان بلند شدن از روی تخت ندارد، لگن می گیرد؟ چرا با این سرعت  کسی برای بیماری 

کم وکاست ارائه می دهند. انتقال ویروس، بازهم این افراد ،همه این خدمات را بدون 

چهره های مهربان زیر ماسک

بیمارستان ها می  قرنطینه  به  را  کرونای خود  به ویروس  و مادر مشکوک  پدر  فرزندان،  وقتی 
سپرند؛ چرا باید افراد دیگری سخت ترین خدمات را به پدر و مادرهای آلوده به ویروس بدهند؟! 
من هم به نیابت از شما از تک تکشان این سؤال ها را پرسیدم. از تک تک »کمک بهیارهایی« 
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جواب  و  بکشند  کار  از  دست  نتوانستند  بیمارستان،  در  حضورمان  ساعت  یک  طول  در  که 
کار دادند. سؤال های ما را در حین انجام 

در این روزهای سخت کرونایی بیشتر کارکنان بیمارستان، لباس هایشان شبیه به یکدیگراست. 
کمک بهیار و خدمات فرقی نمی کند! همه رفته اند زیر لباس استریل و ماسک  پزشک، پرستار، 
و عینک. حتی گاهی تشخیص دادن پرسنل خانم از آقا هم سخت شده است. چند نفر از کمک 

بهیارها را به ما معرفی می کنند.

وقتی با کمک بهیار همراه می شویم

می دهند.  نشانم  دور  از  را  او  دارد.  بهیاری  کمک  سابقه  سال  از 8  بیشتر  قباد«  اوالد  »زینب 
کنار تخت بیمار ایستاده و قاشق قاشق غذا را به دهان  کارش است. آرام و بی صدا  حواسش به 
پیرمرد می گذارد. جلو می روم که با او هم کالم شوم با حرکت سر اشاره می کند که کمی صبر کنید. 
کمی آب به او می دهد و دهانش را تمیز می کند.  آخرین قاشق غذا را به دهان پیرمرد می گذارد. 

متکا را زیر سر پیرمرد می گذارد و با لبخندی از تخت فاصله می گیرد.

کرونا دارد؟« که به او غذا دادید  می پرسم: »پیرمردی 

جواب می دهد: »بله! تا 10 روز پیش جواب آزمایش او مثبت بود. خدا رو شکر امروز خیلی حالش 
گذرانده.« بهتره، خوب غذا خورد. خطر را از سر 

کارهای شخصی آن ها ویروس به شما منتقل شود؟ نمی ترسید در مواجه با بیمارها و انجام 

که  نگاهش را به انتهای سالن می اندازد، قدم هایش را تندتر می کند و می گوید: »ترس!؟ ترس 
کنارش مسائل بهداشتی را هم به شدت رعایت می کنیم.  کنیم و در  کنترل  هست؛ اما باید آن را 
کسی می تواند به  کنیم چه  گر میدان را خالی  که فاجعه می شود. ا گر قرار باشد ما هم بترسیم  ا

بیماران به خصوص بیماران بدحال خدمات بدهد؟ با توکل وظیفه مان را انجام می دهیم.«
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کمی فتیله  که مردم  کمی مکث می کند و ادامه می دهد: »شاید بهتر باشد بگویم وقتش رسیده 
کاهش می دهد؛ اما در این شرایط،  که ترس ایمنی بدن را  ترسشان را باال بکشند. درست است 

کادر درمان را دوچندان می کند.« بی خیالی بیشتر آسیب می زند و زحمت 

کمک بهیارهای شهید

 در راهرو بیمارستان قدم می زنیم تا خودش را به بخش دیگری برساند به یک باره سر جایش 
می ایستد و می گوید: »می دانید چند نفر از همکارانمان را در این مدت از دست دادیم؟ چند نفر 
جزی شهدای مدافع سالمت هستند؟« انگار بغض می دود وسط حرف هایش. سکوت می افتد 
اوایل  »از  می کند:  روایت  را  دل تنگی هایش  و  می کشد  بلندی  آه  بازهم  بیمارستان.  راهرو  در 
که من هم مرخصی بگیرم و بروم پیش پدرم  بهمن ماه پدر پیرم را ندیده ام، رفته بود شهرستان 
کردم. چطور می توانستم همکارانم  دیدن اقوام. با آمدن این ویروس همه مرخصی هایم را لغو 
را تنها بگذارم و بروم؟ نزدیک به دو ماه نیم است هیچ یک از افراد خانواده راندیدم حتی اجازه 
کنند این  ندادم پدرم به تهران برگردد. آن وقت خیلی ها بار سفر بستند و رفتند بدون اینکه فکر 

رفت وآمدها چه پیامدهای منفی را به دنبال داشت.«
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گردنم حلقه کن دستت را دور 

ناله  صدای  می شویم.  کرونا  به  مشکوک  بیماران  بخش  وارد  که  نشده  تمام  حرفش  هنوز 
دنبالش  به  می کند.  جدا  مصاحبه  از  را  قباد  اوالد  زینب  و  می پیچد  سالن  فضای  در  بیماری 
که قصد دارد از روی ویلچر به روی تختش برود و  حرکت می کنم. نالٔه خانم میان سالی است 
گفتگویش را باخانم میان سال  کمک بهیار جلو می رود،  کرده. »زینب«  کالفه اش  این درماندگی 
کمکت  کمی آرام بگیری. خودم  ازاینجا هم می توان شنید »عجله نکن. چند دقیقه بنشین، 
گردن من حلقه کن.  می کنم بخوابی روی تخت )چند دقیقه می گذرد( خوب حاال دستت را دور 
گفتم خودت را هول بده روی تخت. می شمرد یک، دو،  که  با دست دیگر تخت را بگیر، سه را 

سه. موفق می شوند.

شما دعای خیر آن ها را نمی شنوید

می پرسم: چرا آن قدر به بیمارها نزدیک می شوید؟

لبخندی می زند و می گوید: »مگر می شود از راه دور به آن ها غذا داد؟ مگر می شود از راه دور آن ها را 
سوار ویلچر کرد؟ وقتی بیمار آن قدر بدحال است و حرکت او محدود می شده هیچ راهی غیرازاینکه 
دونفره آن را در آغوش بگیریم و جابه جا کنیم نمی ماند؟ البته حق دارید که آن قدر تعجب کنید شما 
فقط خدمات ما را می بینید. شما شنونده دعاهای قشنگی که بیماران در حق ما می کنند نیستید. 

دعاهای آن هاست که به ما انگیزه می دهد.
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کرونا ندارد هاجر خانم 

 زینب ما را یک راست می برد باالی سر یکی از بیمارها و می گوید: »هاجر یکی از همکاران ما و 
که  کمک بهیار است. چند روزی است در بخش مشکوکی ها بستری شده حاال همه منتظریم 
که بستری بوده آرام و قرار نداشته و مرتب به  جواب تستشان بیاید هرچند این چند روز هم 
کمک می کند. »هاجر فتحی پور« روی تختش جابه جا می شود و می گوید: »20 سال است  ما 
کمک بهیار هستم. خیلی سخت است حاال من بخوابم و همکارانم به من خدمات بدهند؟ 
وقتی سرفه و بدن درد به سراغم آمد. پزشک بخش اصرار کرد که حتمًا باید سی تی اسکن بدهم. 
کرونا برسد. حاال آمرز جواب  خیلی اوضاع خوب نبود و دستور بستری صادر شد تا جواب تست 
گر جواب مثبت هم باشد من سر  که جواب منفی باشد. خودم می دانم ا کند  تستم می آید. خدا 

سالمت بیرون می برم از این ویروس.

کنم. این روزها بعدازاینکه  که تست منفی باشد تا بتوانم به همکارانم کمک  بیشتر دوست دارم 
کارمان زیاد شده است. وسط حرف های هاجر،  چند نفر از همکارانمان درگیر ویروس شدند 
پرستار از راه می رسد و با لبخندی نشان از رضایت می گوید: »خدا رو شکر جواب تست منفی 
که انگار هیچ مشکلی نداشته. به سرعت ماسکش  بود. هاجر چنان از روی تخت پایین می پرد 
که سرم داخل دستش است قصد  را عوض می کند. دستانش را ضدعفونی می کند و همان طور 

رفتن می کند. پرستار می گوید: »بیا سرمت را دربیاوریم!«

گرفتند  تماس  بار  از صبح چند  بهیارهای بخش جراحی  تندتر می کند: »کمک  را  قدم هایش 
کنم همان جا سرم را درمیاورم.« خیلی دست تنها هستند، باید بیمارها را به بخش منتقل 
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شرمندگی پیرمرد

اورژانس  بیمارستان است. در ورودی  و ورزیده  بهیاران جوان  کمک  از دیگر  »زیداهلل فتحی« 
مستقرشده همکارانش می گویند: »چند هفته اخیر همه شیفت ها را اینجا بوده« کم حرف است 
گذشته و آقای زید اهلل هنوز  و پرزور. در به جابه جایی بیمارها حرف ندارد. ساعت از 4 بعدازظهر 
و  بزنیم  کمتر حرف  ترجیح می دهیم  را همکارانش می گویند.  این  بخورد  ناهار  نکرده  فرصت 

کارهای اوباشیم. بیشتر ناظر 

که همراه او پسر جوان بی تاب و بی قراری است. انگار  »زید اهلل« در حال کمک به پیرمردی است 
آمده همه دادوفریادهای خود را سر کمک بهیار زید اهلل فتحی بزند؛. کمک بهیار در چشم بر هم 
زدنی شانه های پیرمرد را باال می کشد و او را یک تنه از روی ویلچر بر روی تخت برانکارمی گذارد؛ 
اما پسر جوان مدام فریادمی زند و بدوبیراه می گوید؛ چهره پیرمرد منقلب می شود و اشک راه 

می گیرد روی صورتش.

که وسط این معرکه مانده به سرعت فاصله می گیرد و پیرمرد را می برد تا سی تی اسکن  فتحی 
کرونا است  که مشکوک به  با پیرمردی  کوچک  برای عکس ریه. در یک آسانسور محوطه ای 

که توی راه با پیرمرد خوش وبش می کند نا حال پیرمرد عوض شود. همراه می شود؛ می بینم 

کرونا بستری می کند. بازهم او را  عکس را انداخته اند و پیرمرد را در بخش مردان مشکوک به 
بهیار می گوید: »گریه های من به  کمک  زیر لب به  بغل می کند و می گذارد روی تخت پیرمرد 
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خاطر شرمندگی بود. ببخشید که نمی توانستم به پسرم تشر بزنم. آن وقت دستان کمک بهیار را 
کن.« می گیرد و می گوید: »پسرم را ببخش. او را حالل 

کوتاهشان  کنم و آن ها جواب بدهند؛ هرچند همان جواب های  کمک بهیارها سؤال   قرار بود از 
با هیچ حساب وکتابی جور درنمی آید؛ مگر با چرتکه عشق به خدمت، مگر با منطق عشق به 

هم نوع. مگر برای جلب رضای خدا. /  سودابه رنجبر 
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اینجوان،»مدافعانسالمت«رابه»مدافعانوطن«پیوندزد/لبخندپرستاران،
مزدطرحهایمنبود

کارگاه خیاطی بانوان در یکی از  کنار عکس  کارگاه تولید ماسک را  وقتی عکس بانوان در 
گرفته و پیام بسیار  کردم جهان قشنگی شکل  گذاشتم، احساس  ستادهای پشت جبهه 
زیبایی را منتقل می کند. ایده ترکیب عکس های دفاع مقدس با عکس های بسیج همگانی 

گرفت. کرونا،همان موقع در ذهنم شکل  برای مبارزه با ویروس 

ماجرا از دست به دست شدن چند عکس متفاوت در فضای مجازی شروع شد. عکس هایی 
لبش  روی  تأیید  و  از تحسین  لبخندی  بعد،  و  را میخکوب می کرد  اول، مخاطب  نگاه  در  که 
که فعاالن داوطلب در عرصه دفاع از جان انسان ها  می نشاند. عکس های ترکیبی خالقانه ای 
گره می زد به قهرمانان فراموش نشدنی همه دوران ها،  در این روزهای حساس و پراضطراب را 
که واژه زیبای  کافی بود  به رزمندگان جبهه و پشت جبهه در دوران دفاع مقدس. همین تلنگر 
که در خط  کاری  »مدافعان سالمت« بیش از پیش بر قامت پزشکان و پرستاران متعهد و فدا

کرونا خدمت می کردند، اندازه شود. مقدم مبارزه با ویروس 

»مجتبی میناوند«، اولین هنرمندی بود که با اجرای این ایده جذاب، هم کاربران فضای مجازی 
ملتهب این روزها را به تأمل واداشت و هم الهام بخش دیگر هنرمندان در این زمینه شد. خالق 
این عکس های ترکیبی جذاب معتقد است در هجمه سنگین رسانه ای علیه ایران برای القای 
ناامیدی و وحشت به مردم در مواجهه با کرونا، هنرمندان می توانند با برجسته سازی هنرمندانه 
کادر درمانی و دیگر فعاالن صحنه مبارزه با این ویروس، پرچمدار تلطیف فضا  مجاهدت های 
گفت وگوی ما با این  و پیام آور امید و آرامش در جامعه و قوت قلب مدافعان سالمت باشند. با 

گرافیست و مستندساز خوش فکر 24 ساله همراه باشید. عکاس، طراح، 
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بانوان پیشگام، الهام بخش آقای طراح

گزارشی از تلویزیون  کشور و افزایش تقاضا برای تهیه ماسک،  کرونا در  »چند روز بعد از شیوع 
که با احساس مسئولیت، 2، 3 شیفته مشغول  کارگاه تولید اقالم بهداشتی  پخش شد از یک 
کمک به  که برای  گزارش و دیدن بانوانی  تولید این اقالم ازجمله ماسک بودند. تماشای این 
کادر درمانی بیمارستان ها و مردم بی وقفه مشغول تولید ماسک بودند، مرا خیلی تحت تاثیر 
کار روی یک  که مدتی است در حال  قرار داد و همان موقع، جرقه ای در ذهنم زده شد. ازآنجا
کرد  پرتاب  گاه  ناخودآ مرا  گزارش  این  در دفاع مقدس هستم،  زنان  نقش  با موضوع  مستند 
کارگاه خیاطی  که از  به حال وهوای آن ایام و نقش بانوان در پشتیبانی از جبهه ها. به عکسی 
را  کردم. وقتی آن عکس  کامپیوترم داشتم، نگاه  از ستادهای پشت جبهه در  بانوان در یکی 
کردم جهان  گذاشتم و با هم تطبیق دادم، احساس  کارگاه تولید ماسک  کنار تصاویر این  در 
گرفته و پیام بسیار زیبایی را منتقل می کند. ایده ترکیب عکس های دفاع مقدس  قشنگی شکل 
کرونا، از همان موقع در ذهنم شکل گرفت.« با عکس های بسیج همگانی برای مبارزه با ویروس 

مجتبی میناوند معطلمان نمی کند و بالفاصله می رود سراغ اصل مطلب و از احساسی می گوید 
کرد: »یک جور احساس وظیفه مرا در این مسیر قرار داد. فکر  کار دلی ترغیب  که او را به یک 
گرفتار یک بحران شده اند و نیاز به همدلی و امید دارند،  که جامعه و مردم  می کنم در شرایطی 
افرادی که دارای تخصص هستند از جمله هنرمندان عکاس، طراح، کاریکاتوریست و... به جای 
اینکه همراه شوند با فریادهای »ماسک در داروخانه ها نیست« و »مواد ضدعفونی کننده نایاب 
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شده«، باید بیایند با استفاده از تخصص و هنر خود به مردم امید و روحیه بدهند. من بعد 
کرونا توسط  با  به مردم در مبارزه  زیبای خدمت رسانی  به مصادیق  با توجه  روز،  اتفاق آن  از 
کردم به جست وجو در میان عکس های دفاع  گروه های مختلف، شروع  پزشکان و پرستاران و 
کاماًل دلی بود  کار  کردم. واقعیتش را بخواهید، این یک  کار ترکیبی را آماده  مقدس و چند نمونه 
و ابتدا قصد منتشر کردنش را نداشتم _ مثل کارهایی که قباًل در این سبک انجام داده بودم - اما 
کردند و  کارها را برای دوستانم در موسسه فرهنگی »ُمحِرم« فرستادم، خیلی استقبال  وقتی 
کن، االن وقتش است«. بنابراین، انتشار این طرح ها را واقعًا مدیون  گفتند: »حتمًا منتشرشان 
که این عکس های ترکیبی را با عنوان مجموعه »هم رزم« در  این دوستان هستم. اینطور بود 
گذاشتم و به لطف خدا و همراهی فعاالن فضای مجازی، در سطح وسیعی  صفحه شخصی ام 

بازنشر شد.«

کردند برای خطر داوطلب شدند، یاد دفاع مقدس را زنده 

مردان  و  زنان  هستند؛  ایران  مردم  روزهای  این  قهرمانان  بی شک  پرستاران،  و  پزشکان 
با  که  که به قیمت جانشان پای سالمتی مردم ایستاده اند. سربازان سفیدپوشی  بی ادعایی 
کردند.  کاری هایشان، یک بار دیگر حال وهوای ایام دفاع مقدس را برای مردم ایران زنده  فدا
که طراح جوان داستان ما را سر  همین روحیه ایثار و ازخودگذشتگی در بیمارستان ها هم بود 
ایران در دو  کنار هم قرار دادن عکس پیشمرگان مردم  از  تا طرح های چشم نوازی  آورد  ذوق 
که یک پرستار در قم  کند: »خبری شنیدم با این مضمون  مقطع از تاریخ این سرزمین خلق 
که بخش قرنطینه بیماران  دارد از روابطش استفاده می کند تا بتواند خودش را به بیمارستانی 
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کرونایی دارد، برساند و آنجا مشغول خدمت شود! این موضوع، خیلی برایم ارزشمند بود. یا 
و  نرفته  روز است خانه  بیمار، 10  به هموطنان  برای خدمت  که  را دیدم  با پرستاری  گفت وگو 
کاری را انجام  کار بزرگی است. واقعًا چند نفر از ما می توانیم چنین  فرزندش را ندیده. این، خیلی 
کار را داریم که داوطلبانه قید خانواده و فرزندمان را بزنیم؟ مشابه  دهیم؟ کدام یک از ما دل این 

کرد.« کاری ها و ازخودگذشتگی ها را در ایام دفاع مقدس می توان پیدا  این شکل فدا

کید می کند: »البته موضوع ایثار پزشکان و پرستاران در موضوع  میناوند این را می گوید و فوری تا
که وابسته به  کرونا و تحسین آن توسط مردم، موضوعی نیست  از بیماران مبتال به  مراقبت 
که نه فقط در  کاماًل انسانی است  اعتقادات مذهبی یا سالیق سیاسی باشد. این یک موضوع 
ایران بلکه در تمام نقاط دنیا، یک ارزش محسوب می شود و مورد احترام قرار می گیرد. دیدیم 
کرده بودند از طرف  کرونا  که خود را وقف نجات بیماران مبتال به  کادر درمانی  کشور چین هم  در 

گرفتند.« مردم و رسانه ها مورد تقدیر قرار 

»مجتبی میناوند«
طراح عکس های ترکیبی »مدافعان سالمت« و »مدافعان وطن«

ح های من بود لبخند پرستاران، مزد طر

کرد و صاف و مستقیم  که از دل برآمده بود، راهش را پیدا   طرح های زیبای مجتبی میناوند 
در  را  طرح هایم  مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  دیدم  »وقتی  نشست:  باید،  که  آن ها  دل  بر 
رضایتشان  و  خوشحالی  عکس ها،  زیر  پیام های  در  پرستار  چند  و  گذاشته  گرامشان  اینستا
کاربران فضای مجازی هم در صفحه خودم  کرده اند، خیلی خوشحال شدم. یکی از  را اعالم 
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پیامی ارسال کرده و نوشته بود: »خواهر من، پرستار است. وقتی طرح هایتان را برایش فرستادم، 
که می بینیم عکاسان و طراحان به فکر ما  گفت: باعث امیدواری ماست  خیلی خوشحال شد و 
هستند. خیلی خوشحالم که کار ما آنقدر ارزشمند بوده که آن را با کار پزشکان و پرستاران دوران 

دفاع مقدس مقایسه می کنند. این به ما انگیزه می دهد.”«

را  لحظه، مزدش  همان  ما  طراح خوش ذوق  که  پنهان  از شما چه  نیست،  پنهان  که  خدا  از 
گرچه  گفتم:  گرفت: »من دیگر چه می خواهم؟ وقتی این پیام را خواندم، نفس راحتی کشیدم و 
نتوانستم به بیمارستان ها بروم و کمکی به بیماران بکنم، خدا را شکر حداقل توانستم لبخندی 
به لب پرستاران و پزشکان بیاورم... بعید می دانم در دنیا چیزی باالتر از خوشحالی این پرستار 
که شرایط سختی را می گذرانند. اینکه  وجود داشته باشد. چون او االن باالی سر بیمارانی است 
کرده و در این شرایط سخت به او روحیه داده، واقعًا  فکر می کنم طرح های من، حال او را خوب 

حس خوبی به من می دهد.«

کنند؛ حتی به اسم خودشان! کار مرا تکمیل  فعاالن فضای مجازی 

که  کره جنوبی و چین داشتیم  کاش ما هم هنرمندانی مثل هنرمندان  »مدام با خودم می گفتم 
کشورشان، به سرعت وارد عمل شدند و برای مقابله با این ویروس،  کرونا در  در همین بحران 
اثر  اثر هنری می تواند چنین  که در عمل هم دیدیم یک  کردند. حاال  ارائه  کمک های خوبی 
کادر درمانی بگذارد، نیاز به حضور هنرمندان در این میدان بیشتر احساس  مثبتی روی روحیه 

می شود.«

هنرمندان اما فقط یک حلقه از این زنجیره هستند و به ثمر نشستن تالش هایشان نیازمند 
که  کاریکاتورها را در همین چند روز دیده ام  یاری و همراهی حلقه های دیگر است: »من بعضی 
کارها باید همه جا منتشر شود تا بیشتر و بیشتر دیده شود.  کارهایی قشنگی بوده. این  خیلی 
کمک فعاالن فضای مجازی قابل انجام است. عکس های من بعد از آنکه در  این موضوع هم با 
صفحه شخصی ام منتشر شد، بارها از طرف دیگران بازنشر شد، در تلگرام دست به دست شد، 
کنید در بسیاری از موارد،  به فضای توییتر رفت و ری توییت شد و... این خیلی خوب است. باور 
عکس های من از طریق بازنشر پست های دیگران به دست افراد مختلف رسید. مثاًل چهره های 
شناخته شده ای مثل آقایان ده نمکی، یامین پور و سید محمود رضوی، طرح های مرا در صفحه 
کردند و اصاًل اسمی از  یکی از فعاالن فضای مجازی دیدند و پسندیدند و پست ایشان را بازنشر 

کارها به میان نیامد. طراح این 

گر ممکن  من نه تنها از این موضوع ناراحت نشدم بلکه به آن دوست فعال فضای مجازی گفتم ا
کنند. ممکن  است، به دوستان فعال دیگر هم پیغام بدهد این طرح ها را در صفحاتشان بازنشر 
کارهایشان در این روزها خسته شده باشند یا به خاطر  است چند پرستار به دلیل حجم سنگین 
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که وجود دارد، روحیه شان را از دست  بعضی اتفاقات ناخوشایند و هجمه سنگین رسانه ای 
کارهای هنری شاید بتواند به آن ها انگیزه و امید بدهد. آن  داده باشند. دیدن همین طرح ها و 
وقت حتمًا بهتر می توانند به بیماران کمک کنند و بیشتر در نجات جانشان مؤثر باشند. برعکس 
که در  گر پزشک و پرستار دل و دماغ نداشته باشد، نمی تواند به بیماری  این هم صادق است؛ ا
کند. بنابراین هنرمندان و فعاالن فضای مجازی حاال بیشتر از هر  کمک  شرایط بحرانی است، 

زمان دیگری می توانند مؤثر باشند.«

تجلیل از مدافعان مردم، ترویج خشونت است؟!

فقط  پرمعنی  و  زیبا  طرح های  این  بابت  طراح  آقای  می کردید  تصور  ما  مثل  هم  شما  گر  ا
کاربران فضای مجازی در امان  کرده و از تیر و ترکش های بعضی  بازخوردهای مثبت دریافت 
کرد وقتی بدانید این بار هم بوده اند افرادی که ساز مخالف بنوازند!  بوده، حتمًا تعجب خواهید 
گفتند:  کاربرانی در پیام هایشان به او  کرد وقتی معدود  مجتبی میناوند هم همین قدر حیرت 
کار، داری ترویج  کار این پزشکان و پرستاران را با موضوع جنگ مقایسه می کنی؟ با این  »چرا 
خشونت می کنی!« او سری تکان می دهد و می گوید: »فکر می کنم همه ما در این نکته مشترک 
که جنگ، اتفاق خوبی نیست. آنچه در همه این سال ها برای ما مقدس بوده، »دفاع«  هستیم 
کشور و مال و جان و ناموس مردم در برابر دشمن. حاال هم باز همین  است؛ دفاع از مرزهای 

دفاع برای مان ارزشمند و مقدس است؛ دفاع از جان انسان ها در برابر یک ویروس جدید.
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کردم و هرچه بیشتر نگاه  کنید بعد از دریافت این پیام ها، بارها و بارها طرح هایم را بازبینی  باور 
کمتر اثری از خشونت دیدم. نشان دادن عکس بانویی در بیمارستان سوسنگرد در حال  کردم، 
که  رسیدگی به بیماران، ترویج خشونت است؟! یا نشان دادن عکاسان و فیلمبرداران شجاعی 
بعد از بمباران شیمیایی حلبچه، داوطلبانه به آن منطقه رفتند و با اینکه می دانستند حضور در 
آن مناطق می تواند به آلوده شدن خودشان هم منتهی شود، این خطر را به جان خریدند و با 
کردند، باعث افشای این جنایت صدام و ثبت آن در تاریخ شدند؟! که تهیه  عکس و فیلم هایی 

کاری و ازخودگذشتگی است. آن روزها عکاسان با رفتن به  حرف این طرح ها، فقط روایت فدا
با رفتن به بیمارستان های محل  امروز هم عکاسان و فیلمبرداران  گذشتند،  از خود  حلبچه 
کرونا برای انعکاس خدمات پزشکان و پرستاران، خطر  نگهداری بیماران قرنطینه شده مبتال به 
کاری ها  گر این عزیزان این ایثار را نمی کردند، آیا فدا ابتال به این ویروس را به جان می خرند. خب، ا
کرونا پشت درهای بخش قرنطینه  با ویروس  کادر درمانی در مواجهه  و ازخودگذشتگی های 
که مشغول ضدعفونی کردن  بیمارستان ها نمی ماند؟ حتی عکس مربوط به ماموران شهرداری 

اتوبوس ها هستند هم روایتگر ازخودگذشتگی این عزیزان است.«

ک می داند و در ادامه می گوید:  میناوند این نگاه نازیبا را تکمیل کننده پازل بدخواهان این آب و خا
»ماجرا این است که بعضی ها دوست دارند فضای امیدواری را از ما بگیرند. دلشان می خواهد فقط 
ناله و فریاد کنیم که ماسک در همه داروخانه ها تمام شده و هیچ کس به فکر نیست و... یعنی فقط 
تلقین سیاهی. درحالی که در کشورهای دیگر هم همین شرایط وجود دارد. دوستان ما که در خارج 
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از کشور سکونت دارند، می گویند آنجا هم به دلیل شیوع کرونا ماسک نایاب و مواد ضدعفونی گران 
کشورها هم  کشور ما به راه افتاده را در آن  که علیه  شده. اما آیا شما این هجمه سنگین رسانه ای 
می بینید؟ خیر. بنابراین در چنین شرایطی که ما تحت فشار همه جانبه قرار داریم، باید از کارهای 
کرونا دارند انجام می دهند، حمایت و  که اقشار مختلف برای مبارزه با ویروس  انسان دوستانه ای 

آن ها را برجسته کنیم.«

با یک توییت همه دنیا فهمیدند مدافعان سالمت، قهرمانان ارزشی این سرزمینند

کاربر در فضای  »یکی از قشنگ ترین اتفاقات در فضای مجازی برای طرح های من، توسط یک 
توییتر رقم خورد. این خانم فعال در حوزه بین الملل، عکس های ترکیبی مرا همراه با ترجمه 
توضیحات  عالوه براین،  او  کرد.  ری توییت  گذاشته ام،  عکس  هر  برای  که  شرحی  انگلیسی 
کار پزشکان و پرستاران  بیشتری را هم به زبان انگلیسی نوشت و توضیح داد: »در این طرح ها، 
که با نیروهای صدام حسین در  گرفته  کار رزمندگانی قرار  کنار  کرونا در  ایرانی در مبارزه با ویروس 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می جنگیدند.« این بازتاب بین المللی، اتفاق بسیار خوبی بود. 
کشورهای اروپایی، چنین تفکری وجود داشته باشد و چنین ارزشی  بعید می دانم در آمریکا و 
که ما در ایران به این عزیزان داریم، یک نگاه  برای پزشکان و پرستارانشان قائل باشند. نگاهی 
کادر درمانی  که  کاری  کشورهای غربی، هر  ارزشی است و نباید این حس را از دست بدهیم. در 

که در مقابلش پول دریافت می کنند.« انجام دهند را وظیفه آن ها می دانند، وظیفه ای 
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میناوند مکثی می کند و در ادامه می گوید: »ممکن است عده ای در ایران هم چنین دیدگاهی 
این موضوع  به  این شکل  به  که: »چرا  گفتند  را  به من همین  نفری هم  داشته باشند. چند 
کارها حقوق می گیرند دیگه.« اما واقعًا به  پرداخته ای؟ خب، پزشکان و پرستاران برای همین 
کرونا قرار  خود ما چقدر پول بدهند، حاضر هستیم خودمان را در معرض ابتال به ویروسی مثل 
بدهیم و جانمان را به خطر بیندازیم؟ آیا واقعًا این پزشکان و پرستاران نمی توانستند از زیر این 
کنند؟ این حرف ها، طعنه های بعضی ها به رزمندگان مدافعان حرم را  مسئولیت شانه خالی 
که می گفتند این ها برای رفتن به سوریه، پول های کالن می گیرند. جالب است  کرد  برایم تداعی 
بدانید یکی از دوستانم مستندی برای یکی از رزمندگان مدافع حرم ساخته بود. آنجا در سوریه 
گفت: »فالنی! بعضی ها می گویند ماهانه 10 میلیون تومان و 2 تا سکه به شما می دهند.  به او 
کات خورد به خانه اش در جنوب  راست می گویند؟« بعد، به جای نشان دادن جواب او، تصویر 
شهر تهران و شرایط زندگی بسیار ساده اش را نشان داد و در ادامه معلوم شد برای دفاع از حرم، 

کرده و حاال حسابی مشکالت مالی دارد. کارش را هم رها 

کسی جویای حقیقت باشد، همین تصاویر را ببیند، متوجه اصل ماجرا می شود.  گر  ببینید! ا
کنار بیماران  گل درشت نیست. حاال هم هرکسی بداند حضور در  دیگر نیازی به تعریف های 
ک باشد، خودش  کرونا، تا چه حد می تواند برای پزشکان و پرستاران خطرنا مبتال به ویروس 
این  ما در  این عزیزان، اسطوره های  ارزشمند است.  و  بزرگ  آن ها چقدر  کار  متوجه می شود 
کشورهای دیگر چنین اسطوره هایی  زمانه اند و باید در وصفشان شعرها سرود و متن ها نوشت. 

گاه قدرشان را نمی دانیم.« ندارند و به دروغ برای خودشان می سازند اما ما داریم و 
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ح های جدید، به شرط حمایِت مسئوالن آرشیو عکس های دفاع مقدس طر

کرده ام. البته حدود 15 فریم عکس  »تا امروز 6 طرح از این مجموعه عکس های ترکیبی را منتشر 
انتخاب کرده بودم و 3، 4 طرح جدید را هم آماده انتشار دارم و مشغول انجام کارهایی نهایی شان 
که به آرشیو عکس های دفاع  هستم. اما برای باقی طرح ها، نیازمند همکاری عزیزانی هستم 
که در آن ها، دو قطعه عکس به خوبی به  کنید طرح هایی  گر دقت  مقدس دسترسی دارند. ا
که به اصل عکس دسترسی داشته ام.  کیفیت باالیی دارد، طرح هایی است  هم چسبیده اند و 
درباره باقی طرح ها، تمام تکیه من به جست وجوهای اینترنتی بوده و متاسفانه پیگیری هایم 
کردن اصل عکس های دفاع مقدس هنوز به نتیجه نرسیده... تمام دغدغه من این  برای پیدا 
کیفیتی ارائه دهم تا بعدها  کارهای با که این طرح ها داشته،  که با توجه به بازخورد خوبی  است 

امکان استفاده های بهتری از آن ها فراهم شود.

دلم می خواهد این عکس ها از فضای مجازی بیرون بیاید و در قالب پوستر در فضاهایی مثل 
کتاب ها، روزنامه ها، مجالت و... مورد  ایستگاه های مترو و دانشگاه ها نمایش داده شود و در 
گیرد تا بیشتر دیده شود. اما همه این ها مستلزم دسترسی به اصل عکس هاست«.  استفاده قرار 
می دهد:  ادامه  اینطور  و  می شود  باز  روزها  این  خالق  طراح  و  عکاس  دل  درد  سر  دیگر  حاال 

کاماًل دلی بود. کار من  »می دانید، 

هزینه  برایش  نهادی  از  نه  و  کرده بودم  آماده  خاصی  موسسه  برای  نه  را  طرح ها  این  من 
کردم و با هدف تجلیل از زحمات  کاماًل شخصی طراحی  گرفته بودم. این عکس های ترکیبی را 
کردم. حتی ابتدا نمی خواستم  مدافعان سالمت و بدون چشمداشت در فضای مجازی منتشر 
کند، چون بعضی  ایجاد  آن ها مشکل  از  استفاده  برای  قرار دهم، مبادا  را در عکس ها  اسمم 

کنند. که می خواهند از این طرح ها پرینت بگیرند و استفاده  دوستان پیام دادند 

بعد، اسمم را خیلی ریز در عکس ها کار کردم، جوری که بدون دقت زیاد، قابل تشخیص نیست. 
کار، مادیات اصاًل برای من مطرح نبوده و نیست. اما یک انتظار و توقع معنوی  بنابراین در این 
که به آرشیو عکس های دفاع مقدس دسترسی دارند. انتظار  داشتم از دوستان و نهادهایی 
کارها باید  که ما مستندسازان در این قبیل  غ از روند طوالنی  کنند فار کمک  داشتم حمایت و 
کمترین زمان به عکس های موردنیاز برای تکمیل این طرح های ویژه  بتوانم در  کنیم،  طی 
که  کنند  کنم. یک توقع دلی بود؛ دلم می خواست پیگیری  مدافعان سالمت دسترسی پیدا 

کسی است و پیشقدم می شدند برای حمایت.« طراح این عکس و پوسترها چه 

 با قیچی مجازی، سر و ته عکس ها را نزنید!
ً
لطفا

کار هنری  که  مجتبی میناوند اینجا هم به فکر بهتر شدن حال جامعه و مردم است: »افرادی 
گر حمایت  گر حالشان خوب باشد، حال جامعه هم با آثار آن ها خوب می شود. اما ا می کنند، ا
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کنند. بنابراین جایشان خالی می ماند و افرادی  کار  نشوند و حالشان خوب نباشد، نمی توانند 
از جاهای دیگر می آیند با تولید آثار جعلی و بی ارزش، جای آن ها را پر می کنند و به هنر و فرهنگ 
کرده ام  که بی چشمداشت طرح هایم را منتشر  جامعه آسیب می زنند. انتظارم این بود حاال 
بگویند  و  بگیرند  کار است، تماس  که دستشان در  آن هایی  گرفته،  قرار  استقبال هم  و مورد 
که این اتفاق نیفتاده هم ناامید  کنیم. البته حاال  اصل طرح هایت را بده در سایتمان استفاده 
کنم تا آن ها دیگر نتوانند از  کارهای خیلی بهتری ارائه  که  نمی شوم. اتفاقًا انگیزه ام بیشتر شده 

کنند«. کنارش به سادگی عبور 

کاربران فضای مجازی، صحبت هایش را به  طراح دغدغه مند داستان ما با یک درخواست از 
کار، توضیحات  کرده اند و با این  پایان می برد: »خیلی جاها دیدم عکس ها را به اصطالح »ِکراپ« 
نام  عکس،  شرح  در  که  بوده  این  من  سعی  تمام  کرده اند.  حذف  و  بریده  را  عکس ها  پایین 
عکاس ها را بیاورم و موقعیت زمانی و مکانی عکس ها را ذکر کنم. مثاًل عکس جانفشانی رزمندگان 
در آزادسازی خرمشهر، متعلق به آقای »سعید صادقی«، عکاس پیشکسوت دفاع مقدس است.

من با علم به زحمات عکاس ها برای ثبت این عکس های ارزشمند، وظیفه خودم می دانستم 
که به این عکس ها لطف  کنار عکسشان بیاورم. از همین جا از همه دوستانی  اسم آن ها را در 
ج شده در قسمت پایین آن ها  دارند، درخواست می کنم موقع استفاده از عکس ها، اطالعات در
را حذف نکنند چون در درجه اول به لحاظ شرعی، قانونی و اخالقی، این کار باعث تضییع حقوق 
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عکاسان است و در درجه دوم، این اطالعات، تکمیل کننده عکس هاست و حذف آن، می تواند 
که قرار بود برسانند، آسیب بزند. بنابراین تقاضا می کنم عکس ها را با تمام اطالعاتش  به پیامی 

کنند«. /  مریم شریفی بازنشر 
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اینجوانهایدندانپزشکروزانه3هزارماسکتولیدمیکنند

خوبی  به  را  ظهور«  »منتظران  گروه  دارند  جهادی  کارهای  آتش  بر  دستی  که  آن هایی 
و  سیستانی ها  و  گردی ها  بشا سراغ  گروهی  که  دندانپزشکی  دانشجویان  می شناسند. 
ک را پشت  لرستانی ها می روند و برای همیشه دعای خیر محروم ترین مردم این آب و خا
گروه شان می اندازند. منتظران ظهور این بار برای شکست احتکار پا به میدان جهاد  نام 
کنار گذاشته اند و روزانه  گذاشته اند. این دندانپزشکان جوان یک هفته  ای می شود درس را 

3 هزار ماسک تولید می کنند.

رک و راست از حاشیه می رود به اصل متن. تا می گویم دندانپزشکی کجا و تولید و دوخت ماسک 
گروه جهادی  کجا، جوابم را در آستین دارد. جالل عادلی دانشجوی رشته دندانپزشکی و عضو 
کرونا انگار همه ما به سال های دفاع مقدس پرتاب شده ایم.  منتظران ظهور می گوید با شیوع 
که آن موقع هم در بحبوحه  همه ما متولد دهه 60 و 70 هستیم. از بزرگترهای مان شنیده ایم 
جنگ تحمیلی بازار احتکار سکه بوده است. خیلی ها ستون پنجم دشمن بوده اند و اجناس 

کرده و بعد با قیمتی بسیار باالتر روانه بازار می کردند. ج  مورد نیاز مردم را از دسترس شان خار

عادلی از شیوع ناامیدی برخی از خانواده ها برای تهیه ماسک و دیگر لوازم بهداشتی می گوید و 
که تبعات روانی منفی دارد  کاربران فضای مجازی می خواهد به جای دامن زدن به این جو  از 
کرونا دوباره شاهد  گذشته است اما با شیوع  کار جهادی تولید ماسک بیایند :»آن  روزها  پای 
کمی پیگیری  گذاشته ایم و با  کنار  کار را  احتکار لوازم مورد احتیاج مردم هستیم. فعال درس و 
کنیم  کننده ماسک شده ایم.کار سختی نبود.همین جا از همه مخاطبان تان دعوت می  تولید 

کار جهادی  محتکران را از رو ببرند.« به ما بپیوندند و با این 
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رایگان  خدمات  ارائه  روی  ظهور  منتظران  جهادی  گروه  اصلی  کارکرد  عادلی  آقای 
گروه شما   که دندانپزشک های  دندانپزشکی به محرومان متمرکز بوده است. چطور شد 

گرفتند؟ تصمیم به تولید ماسک آن هم بدون تجربه قبلی 

گروه  کرونا پیش آمده بگویم. اعضای  که  بعد از شیوع بیماری  پیش از هر چیز باید از شرایطی 
کند باعث ناراحتی دو  که دیگران را ناراحت و پریشان  جهادی روحیه ویژه ای دارند. هر چیزی 
چندان آن ها می شود. این عزیزان یک فرق اساسی با برخی از کاربران فضای مجازی دارند. آدم ها 
در این فضا تنها ابراز تاسف می کنند و می روند و دیگر اثری از آن ها نمی بینیم. بچه های جهادی 
که اصاًل ابراز تاسف نمی کنند. سکوت و صبر دارند. متوجه نقطه  روحیه شان به این صورت است 
به میدان عمل  پا  کار جهادی  انجام  برای  بالفاصله  و  برآورد می کنند  ضعف ها می شوند. یک 
که خیلی با حرف زدن صرف میانه ای ندارد. با شیوع  کار جهادی است  می گذارند. این خاصیت 
کمبود ماسک و از آن بدتر احتکار لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم  کرونا مدام شاهد اخبار  بیماری 
کننده  گذاشتیم و ظرف مدت یک هفته تولید  کنار  کار دندانپزشکی را  که فعال  بودیم. این شد 

ماسک شدیم.

که سن و  کار سوال برانگیز می شود. چطور ممکن است جوان هایی  دقیقا همین بخش 
کار تولید فاصله زیادی داشته است طرف  سالی ندارند، پزشک هستند و تجربه شان با 

کارگاه تشکیل دهند و به تولید هم برسند؟ مدت یک هفته 

که افراد  کارها با اعتماد پیش می رود. یعنی یک زیرساخت هایی وجود دارد و زمانی  بخشی از 
نیکوکار دیگر به شما اعتماد کنند کارها با سرعتی باور نکردنی پیش می رود. از ویژگی کار جهادی 
سرعت عمل داشتن در آن است. یعنی بدانیم ضرورت االن چیست و در اولین فرصت نسبت 
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کارنامه خوبی در  گروه منتظران ظهور  کنیم. خب الحمداهلل  به رفع مشکل موجود اقدام عملی 
کشور داشت. محروم ترین استان های 

که اینجا دارند را  که داریم هر امکاناتی  اعضای ما تهرانی هستند و با این وجود در هر برنامه ای 
کشور می روند تا افتخار  کنند و با شوق به سمت دورافتاده ترین روستا های  به سادگی رها می 
تولید  کارگاه  به یک  عزیزان  از همین  نفر  کمک 10  با  باشند.  را داشته  این محرومان  خادمی 
کنیم  کارگاه را راضی  گرفتیم. موفق شدیم صاحب  ماسک در حاشیه شهر تهران رفتیم.کار را یاد 
تا به تهران بیاید .با هماهنگی های بعدی خوشبختانه جایی را در اختیار دوستان ما قرار دادند 

کلید خورد. کار در یک شیفت  و 

االن این خط تولید 10 نفره جهادی روزانه چند ماسک به بازار می فرستد؟

روزانه 2 هزار و 500 تا 3 هزار ماسک تولید می کنیم. تنها یک هفته از فعالیت ما در این زمنیه 
به 10 هزار  را  تولید  و میزان  باشیم  کاری داشته  آینده دو شیفت  تا هفته  قرار است  می گذرد. 

ماسک در یک روز برسانیم.

خیلی از تولیدکنندگان این نوع ماسک ها از نبود مواد اولیه گالیه دارند.گروه جهادی منتظران 
ظهور هم با این کمبود رو به رو شده است؟

کارگاه موجود  کردید.خوشبختانه مقداری مواد اولیه درانبار صاحب  بله .به نکته مهمی اشاره 
کمک حال ما باشند و این مواد اولیه را با قیمت  بود. از مسئوالن می خواهیم در این زمینه 
کرده و از آن مهم  مناسب در اختیارمان قرار دهند تا ما بتوانیم با همین رویه خط تولید را حفظ 
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کاالی ضروری را با قیمت مناسب به بازار مصرف برسانیم. تر این 

از چه روش هایی برای اعالم حضور در این مسیر و کمک گرفتن از خیران و مسئوالن کمک 
گرفته اید؟

در کار جهادی اصل بر اعتماد است. تا زمانی که شما در این مسیر تولید و خروجی عملی نداشته 
باشید نمی توانید نظر دیگران را به حسن نیتی که گروه دارد جلب کنید. خوشبختانه با پیگیری 
که در یادگیری و سپس تولید ماسک داشتند از طریق فضای مجازی و  گروه و همتی  اعضای 
کردیم. بالفاصله دوستانی از وزارت بهداشت  شبکه های اجتماعی اقدام به معرفی این پویش 
کمک این عزیزان در استان های دیگر هم امکاناتی فراهم و  کمک ما آمدند و قرار است با  به 

تولید ماسک  را به این شکل بومی می کنیم.

کمک  اقشاری  چه  از  انداخته اید،  راه  به  ماسک  تولید  پویش  برای  که  تبلیغاتی  در 
خواسته اید؟ چه گروه هایی با چه مهارتی می توانند به شما بپیوندند؟

کمک و همدلی هم قصد  این هجمه محتکران همه ملت ما را مورد تهدید قرار داده است. ما با 
کار  که این  داریم بازار سیاه محتکران را از ریشه بخشکانیم. وارد میدان عمل هم شدیم و دیدیم 
کوچک  کارگاه  کردم با 10 نفر در یک شیفت و یک  که عرض  چندان پیچیده نیست. همان طور 
گر بخواهیم  که ا کنیم. معنی این اتفاق ها این است  روزانه بیش از 2 هزار و 500 ماسک تولید می 
به سادگی می توانیم به محتکران ضرر بزنیم و بازار لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم را از دست آن 
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کمی با خیاطی آن هم به طور مبتدی آشنا باشد در خانه ها  که تنها  کسی  کنیم. هر  ج  ها خار
کمک حال ما باشد. هم می تواند 

که به طور مبتدی  با این حساب خیلی از خانم های خانه دار در شهرستان های مختلف 
خیاطی می کنند هم می توانند به پویش جهادی تولید ماسک بپردازند.

دقیقا همین طور است.

ح کنم.االن  اجازه می خواهم اینجا یک دغدغه و نگرانی عمومی را درباره تولید ماسک مطر
کارگاه ها می تواند به خانه ها در شهرستان های مختلف برود. به  می فرمایید خط تولید از 

کننده حق دارد نگران بهداشتی بودن تولید این ماسک ها باشد. این ترتیب مصرف 

کردید.خوشبختانه الیاف و موادی برای این نوع ماسک ها استفاده  دغدغه مهمی را مطرح 
کامال قابلیت شستشو و ضد عفونی شدن را داشته باشند.در واقع این ماسک ها به  که  می شود 
کردن به راحتی و بدون نگرانی  کننده با ضد عفونی  هیچ عنوان یک بار مصرف نیستند و مصرف 
کارخانه ها هم امکان آلوده شدن  که در  کند.ضمن این  می تواند تا مدتی از آن ها استفاده 
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کاالی بهداشتی  کارگاه ها هم دستگاه هایی برای ضد عفونی این  ماسک ها وجود دارد و در این 
کنون این دستگاه را در اختیار دارد و ماسک ها بعد  گروه جهادی ما هم ا گرفته می شود.  در نظر 

از تولید ضد عفونی شده و سپس بدون تماس فیزیکی با دست بسته بندی می شوند.

در حال حاضر چند استان در زمینه تولید ماسک  پیشنهاد همکاری با گروه منتظران ظهور 
را داشته اند؟

گسترش خط  گروه های جهادی 20 استان به ما در خواست همکاری داده اند. ان شااهلل بعد از  از 
گروه های جهادی آموزش می دهیم و به زودی شاهد  کار را به  تولید به این استان ها می رویم. 

روسیاهی و متضرر شدن محتکران در بازار ماسک بهداشتی خواهیم بود.
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گروه جهادی تان بپیوندند؟ مخاطبان از چه طریقی می توانند برای کمک به این پویش به 

کنند. این  کرونا را رها  پیش از هر چیز از آن ها می خواهم شایعات فضای مجازی در باره بیماری 
که نصیب تان می شود  بیماری هم به زودی از جامعه ما می رود.در فضای مجازی تنها چیزی 
کار  یاس و ناامیدی است. اما در میدان عمل هرگز چنین جوی در جریان نیست. هر چه هست 
گذاشته ایم بعد از تولید ماسک و ایجاد موازنه  برای فردایی بهتر است. انشااهلل با دوستان قرار 
که با کمک متخصصان می  کننده برویم. حتم داریم  در این بازار به سراغ تولید مواد ضد عفونی 
گروه جهادی  گر عالقه مند پیوستن به  کار خوبی برای این خط تولید نیز باشیم. ا توانیم نیروی 
کنید و به سادگی عضو  کافی است از طریق درگاه اینترنتی ما ثبت نام  منتظران ظهور هستید 

گروه شوید. /  معصومه اصغری جهادی این 





99 خبرگزاری فارس
www.farsnews.ir

بسیجی ها چطور با کرونا می جنگند؟

گفتند  کرونا به شهرشان برگشتند.به ما هم  »بسیاری از هم کالسی ها با شنیدن خبر آمدن 
آژیر جنگ به صدا درآمده. آن موقع توپ و  گفتم  کسی شوخی نداردها!  این ویروس با 
به  غیبی  امدادهای  جنگ  زمان  است.  جنگ  کننده  آغاز  ویروس  یک  حاال  بود  خمپاره 
کمک رزمنده ها می آمد. حاال هم امداد غیبی به داد پزشکان و پرستارانی می رسد که 20 روز 
کرده ایم.  گفتم رفیق! ما خودمان را بیمه حضرت ابوالفضل  کرونا زندگی می کنند.  است با 

شما هم نترس بیا وسط میدان«.

کزی بود که تعطیل شد.   کرونا که وارد ایران شد و پایش به تهران رسید دانشگاه ها جزو اولین مرا
کرونا  باعث شد بسیاری از دانشجویان همان روزهای اول  بار و بندیلشان را  نگرانی از ابتال به 
کنند و به شهرشان برگردند تا  آب ها از آسیاب این ویروس بیفتد. اما زور نگرانی از ابتال به  جمع 

گری دانشجویان بسیجی نچربید. کرونا به زور معرفت، تعهد و روحیه انقالبی  ویروس 

 بسیاری از دانشجویان بسیجی دانشگاه های علوم پزشکی، ماندن و خدمت داوطلبانه 
در بیمارستان ها را به رفتن ترجیح دادند و این روزها  بی سر و صدا و بی ادعا وسط معرکه 
اند. معرکه جنگ با کرونا! و حاال بسیاری از اتفاقات سال های جنگ، برای ما جنگ ندیده 
که تا امروز فقط برای مان با تصاویر،  کاری و ایثار بسیجیانی  ها یکی یکی تکرار می شود. فدا
چشممان  کرد،جلوی  می  پیدا  معنا  شفاهی  خاطرات  و  ها  کتاب  و  مانده  جا  به  های  فیلم 

مجسم شده است.
کرونا؛ آتش به اختیار جنگ با 

دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل یکی از مصادیق این ضرب المثل اند 
کی بود مانند دیدن “ و چشم ما را به همه ندیده های زمان جنگ  گوید “شنیدن  که می 
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که پای اولین بیمارکرونایی به بیمارستان باز شد، با پیش بینی  کنند. از روزی  روشن می 
که به وجود آمده بود بسیج شدند  تا  افزایش تعداد مبتالیان در تهران و جو روانی سنگینی 

آتش به اختیار بارهای بر زمین مانده را بردارند.

کرونایی عوض می کنیم  ورق مساجد را در این روزهای 

کار  کردنشان  دانشجویان بسیجی داوطلب دانشگاه بقیة اهلل، حاال  یک جا بند نیستند و پیدا 
که  کنیم  راحتی نیست. مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل را در شرایطی پیدا می 
کردن الکل است. دانشجوی سال ششم دکترای است و نامش  گوید در بازار به دنبال پیدا  می 

»محسن شهریور«.

می پرسیم الکل که در بیمارستان ها  به اندازه کافی وجود دارد. با عجله می گوید:» برای بیمارستان 
کاری؟ نفس نفس زنان  نه، برای مساجد دنبال الکل و مواد ضدعفونی کننده هستم.« برای چه 
ادامه می دهد:» برای اجرای طرح غربالگری در مساجد. فعاًل توضیح مختصری برایتان می دهم 
گروه دانشجویان داوطلب به مسجدی در یکی از مناطق حاشیه ای  تا بعد. چند روز قبل اولین 

کاری انجام شود؟« تهران اعزام شدند.« می پرسیم:»چرا مساجد؟ قرار است چه 
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گر... در خانه های خدا بسته نمی ماند ا

در  کنیم.  استفاده  کرونا  بحران  با  مقابله  برای  مساجد  ظرفیت  از  است  می گوید:»قرار 
خانه های خدا در این روزهای بحرانی نباید بسته بماند.« این جمله برایم با همه آنچه در 
کرونا و  این چند روز شنیده بودم تناقضی آشکار داشت. پرسیدم:» به دلیل بحران شیوع 
کرده اند، شما می خواهید مردم  کن مذهبی منع  پرهیز از تجمعات، مردم را از حضور در اما

کنید؟«  را در مساجد جمع 

گوید:»نه. اینطور نیست. با وجود همه  که می رسیم مکثی می کند و می  به اینجای مصاحبه 
که سواد درست و حسابی  اطالع رسانی ها هنوز هم بسیاری از سالمندان در مناطق حاشیه ای 
ندارند و اهل تماشای تلویزیون هم نیستند از خطرات این ویروس و سرعت انتقال آن با خبر 
کنار هم می نشینند.  کوچه و محله  نیستند. به رسم عادت آن هم در روزهای آخر اسفند در 
بسیجی  دانشجویان  غریبه اند.  هم  ماسک  و  دستکش  با  نیستند.  ضدعفونی  مواد  دنبال 
داوطلب از طریق ارتباط با ناحیه بسیج محله های مختلف فراخوان زده اند برای حضور مردم و 
سالمندان در مساجد که اقالم بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا را در اختیارشان 
کنند و عالوه بر  گیری  کسیژن خونشان را اندازه  قرار دهند، با استفاده ازتجهیزات، درجه تب و ا

کنند.« این به آنها آموزش دهند چطور از خودشان مراقبت 

کرونا به سبک بسیجی ها  کردن روی  کم  آموزش روش 

از  را تکمیل می کند و می گوید: »دیروز هم تعدادی  دانشجوی سال ششم دکترا توضیحاتش 
از  یکی  و  امامزاده قاضی صابر  به حرم  تیم جهادی  قالب یک  دانشجویان مدافع سالمت در 
مدارس رفتند. تست سالمت را برای سالمندان انجام دادند و آموزش های الزم برای پیشگیری 
کردند. ما بسته های سالمت را در اختیار آنها قرار می دهیم. این ویروس  کرونا را ارائه  از ابتال به 
کند و از پا در بیاورد. برای  گرفتار  گروه سنی دیگر ممکن است  لعنتی سالمندان را بیش از هر 
کردن سالمندان و توصیه به آنها برای بیرون نیامدن از خانه به  گرفتیم با ایمن  همین تصمیم 

کنیم.« کم  کرونا را  جز در مواقع ضروری، روی ویروس 

راهکارهای جنگ با مهمان ناخوانده در مساجد

روزهای  این  در  مساجد  ظرفیت  از  استفاده  سالمت  مدافع  دانشجوهای  دغدغه های 
بحرانی است. شهریور می گوید: »به مردم آموزش می دهیم  با رعایت چه نکاتی می توانند لذت 
کمک ناحیه  کردن مساجد با  مناجات در خانه خدا را از دست ندهند.ما عاله بر ضد عفونی 
بروید رسم  گر می خواهید به مساجد  ا کنیم  به مردم توصیه می  نیروهای داوطلب  و  بسیج 
کنید. در صف نماز جماعت با  حسنه دست دادن بعد از پایان نماز جماعت را فعال فراموش 
فاصله ازهم بایستید، با خودتان از خانه ُمهر بیاورید و از مهرهای مساجد استفاده نکنید. فعال 
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کنار بگذارید و به روش دیگری ذکر بگویید. با مراقبت های بهداشتی، درهای خانه  تسبیح را 
خدا در این روزهای کرونایی می تواند همچنان باز بماند. بسیجیان  در این بحران باید جان 
برکف وسط میدان باشند.می توان مثل زمان جنگ از ظرفیت مساجد برای تمرکز امکانات 
کرد. برای مثال نواحی بسیج از طریق مساجد برای جذب داوطلب خدمت در  استفاده 
کمک های مردمی از طریق مساجد محلی جمع آوری شود  بیمارستان ها فراخوان بزند، 

و...«

نام مدافعان سالمت برازنده شماست 

کدام رشته تحصیلی هستند، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، دکترای  فرقی نمی کند دانشجوی 
نام دانشجویان  روزهای بحرانی  این  رادیولوژی. در  عمومی، دانشجوی دکترای تخصصی  یا 

بسیجی مدافع سالمت برازنده شان است.

کرونا در بیمارستان بقیة  را در اورژانس بیماران مشکوک به  از این دانشجویان بسیجی  یکی 
روز  همان  از  که  است  ای  ساله   27 دانشجوی  باحقیقت«؛  کنیم.»محمد  می  مالقات  اهلل 
اورژانس و  کمک حال متخصص طب  اورژانس بیمارستان رسانده است و  را به  اول خودش 

متخصص بیماری های عفونی شده برای ویزیت اولیه بیماران.

گفته بود همسر و فرزند  تازه صاحب فرزند شده و مسئول بسیج دانشجویی بعد از معرفی ایشان 
گرفته اش  کرده تا مبادا ترکش های این ویروس، خانواده تازه شکل  کوچکش را راهی خانه پدری 

کند. را درگیر 
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جلوی ایستگاه پرستاری ایستاده و در حال نشان دادن فیلم بیمار بهبود یافته به مرد جوانی 
کند. دانشجوی  تماشا می  را  فیلم  ریزان  و اشک  نیامده  کارش  به  که غرور مردانه هم  است 
گوید شادی این پرستاران بعد از به دنیا آمدن نوزاد مادر مبتال به  داوطلب  به مرد جوان می 
کرونا را دیدی؟ به زودی بچه شما هم در همین بیمارستان به سالمت به دنیا می آید و همسرت 

هم با بهبودی مرخص می شود.

گریه های مرد جوان به دلیل ابتالی همسر باردارش به  که ماجرا چیست.   دستمان می آید 
کردن پدر نگران. صحبت های او و نشان  کرونا است و محمد باحقیقت در حال آرام  ویروس 

کند. دادن فیلم، مرد جوان را آرام می 

روانشناسی در بحران 

گوید:» بازار شایعه در این روزها داغ داغ است و مردم به جای آنکه  باحقیقت جلو می آید و می 
کرده اند. یکی از دالیل  کنند خودشان را درگیر فضای مجازی  اخبار را از مجاری اصلی رصد 
ام  رشته  اینکه  با  است.  موضوع  همین  حاد  های  بیماری  اورژانس  در  من  داوطلبانه  حضور 
دکترای عمومی است اما یک طورهایی در این بخش که محل مراجعه بیماران مبتال یا مشکوک 

کروناست شده ام یک روانشناس تمام عیار. به 

کرونا بگیرد می  کسی  که هر  روحیه بعضی از بیمارها به دلیل شایعه پردازی هایی از این قبیل 
میرد، به شدت پایین است. راستش من ابتدا فقط  به نیت کمک به پزشکان برای گرفتن شرح 
کنار این مسئولیت وقتی اشک یک بیمار یا همراه بیمار را  حال بیماران به اورژانس آمدم اما در 
کنم با  کنار او می نشینم و سعی می  به دلیل ترس و اضطراب می بینم با رعایت نکات بهداشتی 

کنم.« که شده بیمار را آرام  هر روشی 

کمتر از بسیجی های 1۴ ساله زمان جنگیم؟

و  پدر  نترسیدید خودتان هم مبتال شوید؟  اورژانس شدید؟  وارد  روز است    می پرسیم چند 
مادرتان مخالف این حضور داوطلبانه نبودند؟ می گوید:»همسر و فرزندم را به میهمانی اجباری 
فرستادم برای حفظ سالمت خودشان. راستش پدر ومادرم هم نمی دانند درارتباط مستقیم با 
کمتر از بسیجی  مبتالیان هستند. اما در این شرایط بحرانی اصال وقت این حرف ها نیست. ما 
کشیدن  کنار  که زمان جنگ در خط مقدم حضور داشتند؟ االن وقت  های 14 ساله ای هستیم 
کردیم هر وقت نیاز بود وسط میدانیم. حاال  نیست. ما بسیجی ها در همه این سال ها ادعا 

که پای حرف هایمان بایستیم و پزشکان و پرستاران را تنها نگذاریم.« وقتش است 

که  شد  آغاز  زمانی  همان  از  کرونا  با  مقابله  برای  بسیجی  دانشجوی  این  های  دغدغه  البته 
از 2 ماه قبل با رصد مقاله های علمی و  کرد. محمد باحقیقت  کشورچین را درگیر  کویید19، 

گود مبارزه  شد. کرونا وارد  تخصصی و تحقیق در در خصوص ویروس 
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خودمان را بیمه حضرت ابوالفضل)ع( کرده ایم رفیق!

گذر شما هم به ایستگاه پایش ورودی بیمارستان ها افتاده است. هنوز پایتان  این روزها شاید 
را به داخل بیمارستان نگذاشته یک نفر با دستگاه تب سنج جلوی چشمتان سبز می شود و 
می کند،  بررسی  را  خونتان  کسیژن  ا میزان  هم  نفر  یک  می کند،  اندازه گیری  را  بدنتان  دمای 
که  که تاثیر قابل توجهی در روند توقف انتقال ویروس در بیمارستان ها دارد. افرادی  اقدامی 
کرده و به اورژانس  کرونا داشته باشند را از ورود به بیمارستان نهی  عالئم مشکوک به بیماری 
می فرستند تا از انتقال بیماری پیشگیری شود. بسیجیان داوطلب در بیمارستان بقیة اهلل 
ح  کاری تشکیل داده اند و به صورت شبانه روزی، طر گروه شش نفره در سه شیفت  یک 

پایش را در این بیمارستان  اجرا می کنند.

کرونا چند چند شدند؟ »حمیدرضا فرهادی«؛ دانشجوی   سراغ یکی از آنها می رویم تا ببینیم با 
اصفهانی سال سوم پرستاری است و یکی از پاسداران جوان. مراجعه به بیمارستان ها بیشتر 
هم  دست  به  دست  اینها  همه  سخت تر.  هم  پایش  طرح  اجرای  در  داوطلبان  کار  و  شده 
کرونایی  می دهد تا مصاحبه ما به سختی انجام شود. می پرسیم حال و روز شما در این روزهای 
کرونا به  از دوستان شهرستانی من با شنیدن خبر آمدن  چطوراست؟ می گوید: »بسیاری 
تهران همان روزهای اول به شهرشان برگشتند.به ما هم گفتند چرا به دل خطر رفتید؟ این 
کسی شوخی نداردها! اما آژیر جنگ برای ما به صدا درآمده است. ۴0سال قبل  ویروس با 
با توپ و خمپاره بود،حاال یک ویروس کوچک و موذی آغاز کننده جنگ است. آن سال ها 
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کمک رزمنده  ترس معنایش را برای بچه بسیجی ها از دست داده بود، امدادهای غیبی به 
فضای  در  مدت  این  در  و  داریم  ایمان  غیبی  امدادهای  این  به  هم  ما  حاال  آمد.  می  ها 
بیمارستان ها شاهدش بوده ایم. این امداد غیبی به داد پزشکان و پرستارانی می رسد که 
20 روز است رنگ خانه و زندگی شان را ندیده اند و در تماس مستقیم با بیماران مبتال به 
کرده ایم و امیدواریم این ویروس به  کرونا قرار دارند. ما خودمان را بیمه حضرت ابوالفضل 

کبری کند«. /  عطیه ا کم  زودی شرش را از سرمان 
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تــالششــبانهروزیبــرایتولیــد»ماســک«/پابهپایپزشــکان»کرونــا«راشکســت
خواهیــمداد+فیلــم

سر و صدای دستگاه ها و بهم پیوسته بودن خط تولید، صحبت کردن با کارکنان را برای مان 
کردن در  کار  کردیم. هرچند  کالم با آنها صحبت  که بود چند  دشوار می کرد اما به هر ترتیبی 
کید داشتند برای  که صحبت می کردی تا کار آسانی نیست اما با هرکدامشان  شیفت شب 

سالمت هموطنان اینجاییم نه پول.

کارخانه های تولید ماسک از این پس به صورت دو شیفت یا سه شیفت اقدام به تولید  مقرر شد 
گرفته شد،  کرونا  که چند روز قبل توسط ستاد ملی مقابله با  کنند« این تصمیمی بود  ماسک 
گرفته شد. هرچند این خبر خیلی امیدبخش بود  کشور  کرونا در  که با شیوع ویروس  تصمیمی 
که شاید این  اما انتشار برخی مطالب در فضای مجازی این تردید را در ذهن آدم ایجاد می کرد 
گزارش و بررسی روند  گرفتیم برای تهیه  تصمیم تبلیغاتی بیش نباشد. به همین دلیل تصمیم 

کننده سر بزنیم، آن هم شبانه! کارخانه های تولید  تولید ماسک به یکی از 

ساعت 7 عصر بود که به سمت شهرک صنعتی نصیرآباد حرکت کردیم، پس از طی کردن مسیری 
کارخانه یکی از پرسنل از ما خواست تا  دو ساعته باالخره به مقصد رسیدیم؛ قبل از ورود به 
کفش هایمان را با کاور بپوشانیم، با نگاهی به داخل کارخانه مشخص شد که محیط کامال ایزوله 

کارکنان الزامی. است؛ و رعایت نکات بهداشتی برای همه 
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برای سالمت هموطنان اینجاییم نه پول

کامال برطرف شده بود، ساعت تقریبا 10 شب  کارخانه ها  شک و شبهه مان درباره افزایش تولید 
کار. هرچند سر و صدای دستگاه ها و بهم پیوسته بودن  کارکنان با اشتیاق در حال  بود و همه 
کالم  که بود چند  کارکنان را برایمان دشوار می کرد اما به هر ترتیبی  کردن با  خط تولید، صحبت 
که  کار آسانی نیست اما با هرکدامشان  کردن در شیفت شب  کار  کردیم. هرچند  با آنها صحبت 

که برای سالمت هموطنان اینجاییم نه پول. کید داشتند  صحبت می کردی تا

کار  کارخانه است، چند سالی است در اینجا مشغول به  کارکنان شیفت شب این  علی آقا یکی از 
کار است، از او می خواهم درباره شیفت های  شده متأهل است و در قسمت تولید مشغول به 
کرونا در کشور شایع شد و  کاری و نحوه تولید ماسک برایم توضیح دهد، می گوید » وقتی بیماری 
کز درمانی به گوشمان رسید تصمیم گرفتیم شیفت های  خبرهایی در مورد کمبود ماسک در مرا
کشور  تولیدی را افزایش دهیم. ما واقعا از روی اجبار اینجا نیستیم بلکه هدفمان سالمت مردم 
که ترس ندارد، در  کرونا  کرونا نیستی؟ پاسخ می دهد »نه،  است«. از او می پرسم نگران ابتال به 

کامال ایزوله است در خانه هم نکات بهداشتی را رعایت می کنیم«. کار، محیط  محل 
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کنار مردم بودن است وظیفه ما تولید ماسک و در 

کمی هول می شود، می خندد و می گوید »من خیلی  وقتی دوربین را جلوی آقا رضا می گذاریم 
دوست  هرچه  می گویم  گفت«.  باید  چه  دوربین  جلوی  نمی دانم  نیستم،  مصاحبه  اهل 
کردن؟! لبخندی روی لبش جاری می شود و ادامه  کار  داری بگو، نصف شب هم شد وقت 
کرونا سهیم باشند،  می دهد »انگار متوجه نیستی داریم می جنگیم همه باید در جنگ علیه 
کمبود ماسک مواجه است و وظیفه ما هم تولید ماسک  کشور با  که بی تفاوت بود،  نمی شود 
کنار مردم بودن«، می گویم این جا چه وظیفه ای را بر عهده داری؟ پاسخ می دهد» من  و در 
کمبود  گر  وظیفه بافندگی نخ را بر عهده دارم، در دو شیفت فعال در این بخش فعال هستیم و ا
رفع نشود تعداد شیفت ها به سه شیفت خواهد رسید«. می گویم نگران سالمتی خانواده ات 
نیستی؟ با همان چهره خندان می گوید » نگرانی وجود دارد، اما با رعایت بهداشت می توان 
کننده  کمبود مواد بهداشتی مواجهیم ولی با ساخت مواد ضدعفونی  کرد، ما هم با  پیشگیری 

کنیم«. در منزل سعی می کنیم بهداشت را رعایت 

کارخانه ممنوع است توزیع ماسک در 

در این کارخانه عالوه بر ماسک، کاور و کاله مورد نیاز و چندین قلم کاالی پزشکی دیگر هم تولید 
کشور این خطوط تولید هم ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده اند  که با توجه به نیاز  می شود 
و در دو شیفت این اقالم را تولید می کنند. تمام اقالم تولیدی توسط دولت خریداری شده و 
کارخانه ممنوع است. اغلب لوازم  فروش و توزیع ماسک و اقالم مصرفی بیمارستان ها در این 
مصرفی پیش خرید شده و در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرد تا خطوط مقدم جبهه مقابله با 

کمبود اقالم مصرفی نشوند. کرونا دچار 
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تولید ۴0 هزار ماسک در هر شیفت

کارکنان و پرسنل حضور دارد، هر  کنار  که در  کارخانه  کبری مدیرعامل این  آقای مهرداد نژادا
کارکنان تالش می کند روحیه آن ها را  کردن با  کار آنها نظارت می کند و با صحبت  گاهی به  از 
کارخانه  کند. برایمان درباره وضعیت و نحوه فعالیت  در این شب های پر از خستگی تقویت 
کردیم، در سال 80 فعالیت خودمان  توضیح می دهد: » از سال 1372 فعالیت خودمان را آغاز 
کاالی مصرفی و بهداشتی تولید می کنیم. پک استریل  گسترش دادیم و امروز بیش از 40 قلم  را 
کاله بیمار و پزشک البسه بیمارستانی،  اتاق عمل، اقالم بیمارستانی از قبیل باند پانسمان، 

پیشبند و ماسک و... از جمله تولیدات این شرکت هستند.

در  فعال هستند، هرچند  کارگاهی دو شیفت  نفر در قسمت  تا 40  از 30  بیش  درحال حاضر 
نفر هم در بخش فروش در  کنون 20  ا نفر می رسید،  از 100  کارکنان ما به بیش  گذشته تعداد 
گذشته حدود  کردیم تولید ماسک را باال ببریم، در  حال فعالیت هستند. در حال حاضر سعی 
کرد  کرونا ظرفیت تولید افزایش پیدا  ۴ هزار ماسک تولید می کردیم ولی با شیوع ویروس 
که درحال حاضر بین 20 الی 30  و به صورت فول تایم در حال فعالیت هستیم به طوری 
می کنیم، امیدواریم  تولید  بنددار  ماسک  هزار   15 و  کشدار  پزشکی  الیه  سه  ماسک  هزار 
برای  تالش  درحال  ما  مهندسی  و  فنی  شود. گروه  برابر  دو  ظرفیت  این  ظرفیت  افزایش  با 
که امیدواریم تا پایان سال دستگاه تولید ماسک را نیز خودمان  ساخت دستگاه هستند 
کنیم؛ در حال حاضر توزیع ماسک دست ما نیست و دولت درحال توزیع ماسک است و  تولید 

کرده است. ماسک ها را خریداری 

کنون  تا  ما  پاسخ می دهد »کارکنان  کارکنان سوال می کنم،  کبری درباره سالمت  نژادا آقای  از 
مشکل جسمانی و ابتال به این بیماری نداشته اند و در محیطی ایزوله درحال فعالیت هستند، 
کننده اسپری و ضد عفونی می شود تا تولیدات  کار در شیفت صبح با محلول ضدعفونی  محیط 
کار  قابل اطمینان باشد. از شیوع این بیماری ناراحتیم اما تالش خود را برای تولید ماسک به 
کنیم و نقش موثری  کرونا تالش  گرفته ایم و این قول را می دهیم پا به پای پزشکان برای شکست 
کز درمانی داشته باشیم؛ مردم نگران این بیماری نباشند ویروس را  در تولید و تامین نیاز مرا

قطعا در آینده نزدیک شکست می دهیم«. /  محمد رضازاده
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کروناشد+فیلم خاطراتنجاتغریقیکهغسالقربانیان

گفت  گروه فهمیده بود اضطراب دارم.  »آماده شدم؛ لباس مخصوص و دستکش. مسئول 
گذاشتم و از الی در چشمم به  آقا مصطفی هیچ اجباری نیست ها! ماسک را روی صورتم 
کم مانده بود بگم ما  کرد،  که باید غسلشان می دادیم. ترس دوباره غلبه  دو پیکری افتاد 
را به خیر و شما را به سالمت. اما همان لحظه زیباترین معجزه زندگی مثل نواری از جلوی 
چشمم گذشت و شد آب روی آتش دلم .حاال یک ماه است داوطلبانه هر روز با یک ذکر و 

کرونایی را غسل و کفن می کنم«. توسل، اموات 

کرونایی شدند تا جسم های بی جان قربانیان  این روزها فقط طلبه ها نیستند که غسال اموات 
که نه طلبه و بچه حزب  کار آمده اند  کنند. جوانانی پای  این ویروس را با عزت بدرقه آن دنیا 
اللهی اند، نه آباء و اجدادشان غسال بوده و نه در تمام عمر، پایشان به غسالخانه باز شده است.
اما نشسته اند زیرپای همه ترس هایشان، چراغ خاموش آمده اند به میدان و برای رضای خدا 

کرونایی. شده اند غسال اموات 

که  »مصطفی دامچی«؛ جوان دهه هفتادی مازندرانی یکی از همان جوان های اهل دل است 
کشور شده است. در روزهای  گروهی از طلبه ها التیام دل داغدیدگان شمال  حاال  پا به پای 
کرونایی در فضای مجازی دست به دست شد.  کرونا  فیلمی از نحوه دفن اموات  اول شیوع 
کرد و داوطلبانه  جوان با غیرت شمالی بعد از دیدن این فیلم، قرنطینه خانگی را بر خود حرام 
گفت و خاطره نگاری ما با این جوان مازندرانی وقتی شنیدنی تر  گپ و  »جهادگرسالمت« شد. 
گفت من غریق نجات هستم. ماجراهای او و راز توسلش و جدال با  آب شنیدنی است.   که  شد 
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گفتم من هم هستم کرونایی  بعد از دیدن تدفین غریبانه اموات 

که تازه از سنگینی ماسک مخصوص و چند  از نفس های به شماره افتاده اش نگفته پیداست 
الیه لباس خالص شده و از غسالخانه بیرون آمده است. می پرسیم تا االن هر چه خوانده بودیم 
کرونایی بود، شما جوان دهه هفتادی در  کفن اموات  از حضور داوطلبانه طلبه ها برای غسل و 

کنید؟ غسالخانه چه می 

کرونا با بر و بچه های بسیجی همراه شدم و خیابان  گوید:»من از اوایل اسفند و بعد از شیوع  می 
که یک روزی می  کردیم. یک شب خیلی اتفاقی با یکی از طلبه ها  های بابلسر را ضدعفونی می 
کرده بود حرفی شدم. قبل از آن هم فیلمی دیدم  کرونایی را شروع  کار شست و شوی اموات  شد 
گفتم  گرفتم و  کرونایی  و دلم لرزید و حالم  زیر و رو شد. با حاج آقا تماس  از تدفین غریبانه اموات 
کار شستن اموات هستیم. شما سراغ  گفت مطمئنی؟ ما طلبه ها پای  من هم هستم. حاج آقا 

گفتم من هم هستم.« کارهای دیگر بروید. 
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کرد که پای جوان دهه هفتادی را به غسالخانه باز  صحنه ای 

کرد چه بود؟ این  که دل جوان دهه هفتادی را زیر و رو  و پایش را به غسالخانه باز  صحنه ای 
که جسم مومن بعد از مرگ حرمت دارد  گوید:»همیشه شنیده بودم  سوال را می پرسیم.می 
کرونایی با لباس بیمارستان دفن می شدند.  و  روح به جسم تعلق دارد. روزهای اول، بیماران 
کفنی، نه نمازی،  کردند. نه  کندند و پیکر را در عمق سه متری دفن می  زمین را با بولدرز می 
نه تلقین و سنگ لحدی. نزدیکان درجه یک میت از ترسشان حتی حاضر نبودند تا باالی سر 
از رعایت حداقل واجب در  که شنیدم وقتی  را هم  بیایند. فتوای رهبری  قبر پدر و مادرشان 
گرفتم.با همسرم  گفته بودند، تصمیمم را  کرونایی  کفن و نماز میت و دفن اموات  مورد غسل و 

کردم. نگران بود و اضطراب داشت اما باالخره راضی شد.« صحبت 

جدال با مرگ در آب

از اولین روزی بگویید که وارد غسالخانه شدید؟ حس تان چه بود؟ نترسیدید؟ پشیمان نشدید 
از داوطلب شدن؟

 روایت مصطفی دامچی از روز اول و تغسیل اولین جسم بی جان شنیدنی ست؛» روز اول روز 
که میت می دیدم.  عجیبی بود. رد ترس نشسته بود روی صورت رنگ پریده ام. اولین بار نبود 
که در جدال با آب بازنده می شدم و در میان موج های بی رحم دریا به  گاهی  من غریق نجاتم. 
که باید چشم های  جسم بی جان غریق می رسیدم، از دل آب تا ساحل من می ماندم و میتی 
بی رمق و مات از وحشت مرگش را می بستم و تا رسیدن به ساحل او را روی دوشم می کشیدم. 

کرونایی قائله دیگری بود. عادت داشتم به دیدن اموات، اما غسالخانه و غسل دادن اموات 

گروه به مراحل آماده شدن بچه ها نظارت  آماده شدم. لباس مخصوص، دستکش، مسئول 
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گفت آقا مصطفی هیچ اجباری  کریمی فهمیده بود اضطراب دارم. جلو آمد و  گل  کرد. آقای  می 
نیست ها!

که باید غسلشان می  گذاشتم و از الی در چشمم به دو پیکری افتاد   ماسک را روی صورتم 
کم مانده بود لباس ها را در بیاورم و بگم ما را به خیر و شما را به  کرد،  دادیم، ترس دوباره غلبه 
کار خدا بود. همان لحظه زیباترین معجزه زندگی مثل نواری با سرعت از جلوی  سالمت. اما 
گذشت و شد آب روی آتش دلم و حاال بیشتر از یک ماه است هر روز با یک ذکر و یک  چشمم 

کنم. کفن می  کرونایی را غسل و  توسل، اموات 

راز آرامش غریق نجات دهه هفتادی و ماجرای یک توسل  

کرونایی اش  سراغ »مصطفی دام چی«؛ غریق نجات دهه هفتادی آمده ام تا  خاطرات روزهای 
گر مجبور می  کنم اما باید می فهمیدم  آرام دل ناآرامش در آن لحظه ها چه بود، حتی ا را زیر و رو 

کرد؛ شدیم در خاطرات سال های قبلش سرک بکشیم. پرسیدم، روایت 

»من غریق نجات هستم. یک سال قبل همین وقت ها بود. دریا ناآرام بود. موج ها حریف 
پسر 13 ساله شدند و پسرک داشت غرق می شد. برای نجات او به دل آب زدم. بی خبر از آنکه 
خواهر برای نجات برادر، پدر و مادر برای نجات جگرگوشه ها به دریا آمده بودند. یک غریق 
کردیم دیدیم وسط  نجات دیگر هم با دیدن این صحنه خودش را به موج ها سپرد. چشم باز 

هیاهوی موج و دریا به جای یک غریق باید جان 4 غریق را نجات دهیم.
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کرد حتی از زنده ماندن  که بچه دریا بودم را ناامید  دریا طوفانی شده بود و ارتفاع موج ها من 
که هر  خودم. پدر دست و پا می زد و چشم هایش با وحشت و التماس، پسر و دختر و مادر را 
گرفتند می پایید. مادر داشت جان می داد از جان دادن و خفه شدن  لحظه از هم فاصله می 

بچه هایش.

دست من فقط به یک جا بند بود، همان فریادهای همیشگی ام؛«یا ابوالفضل... یا ابوالفضل...« 
کرده در زندگی من. چند شاخه چوب جلوی چشمم سبز شد. توصیف این  این آقا معجزه ها 
صحنه ها راحت نیست. هر قدر هم با جزییات اما نمی توانی بی رحمی آب و گردابی که زیر پایت 
درست می کند تا بازنده اش شوی را تصور کنی. فقط این را بگویم که سقای کربال من را شرمنده 
آن پدر و مادر نکرد و با لطف خدا و مدد او همه مان زنده ماندیم و زیباترین معجزه زندگی ام 
کربال روزی آن خانواده شد و ارادت من به حضرت عباس بیشتر  رقم خورد. بعد از آن اتفاق سفر 

و بیشتر«.

کرونایی ترس سراغم آمد،به حضرت عباس متوسل شدم؛ مثل  کاور اموات  وقتی با دیدن 
همیشه، مثل همه لحظه های معلق در آب میان مرگ و زندگی. شروع کردم و عجب مددی 
کردم به شستنش،  که شروع  کرونایی  دارد این آقا و ماجرای جالبی پیش آمد. اولین میت 

که چهره اش آرامش عجیبی داشت. یک پدر شهید بود. سیدی خوش سیما 

که روی بدنش ریختم و پاهای بی جانش را   اصال آن روز روز عجیبی بود. سطل آب اول را 
لمس کردم،حاج آقا گل کریمی در همان حال که کفن پیرمرد سید را آماده می کرد بی خبر از 
آنچه در دل من گذشته بود و بی خبر از توسلم به سقای کربال، شروع کرد به خواندن روضه 
حضرت ابوالفضل. عجب قصه ای شده بود. هنوز روضه جان نگرفته بود اشک های من 
قطره قطره از چشم هایم جاری و این اشک روضه با آب غسل پیرمرد همراه شد. ۴ نفری 
که در غسالحانه بودیم یک دل سیر گریه کردیم و زیارت عاشورا را هم بعد از شستن پیرمرد 

کرونایی شدم«. خواندیم. شروع خوبی بود و من از همان روز همراه اموات 

کار شدند بازاری ها برای خرید تجهیزات دست به 

که  کرونا. اینطور می شود  تفاوت ما و غربی ها درست همین جاست. تالقی همدلی، معنویت و 
همه دست به دست می دهند حتی برای حفظ عزت و احترام مردگان.

کردند  کمک  »خیلی ها  می گوید:  همدلی ها  از  و  است  همدلی  این  مصداق  خودش  دامچی 
گران بود اما  ک سپرده شوند. تجهیزات خاص  کرونایی با احترام و عزت به خا برای آنکه اموات 
کردند.هر دست لباس بیشتر از سیصد هزار تومان هزینه  خیران،کاسب ها و بازاری ها حمایت 
کافی تهیه شد و برای امنیت بیشتر، ماسک های شیمیایی که زمان جنگ  داشت. اما به تعداد 

از آن استفاده می شد را به ما دادند«.
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که به روی ما بسته شد درهایی 

کم نیست. غسال داوطلب دهه  که بگذریم در این راه سختی ها هم  از همدلی و همراهی مردم 
کم نداشتیم. یک روز  خبر دادند در یکی از روستاهای اطراف  گوید:»ما مشکل هم  هفتادی می 
کرونایی از دنیا رفته، سریع خودمان را به روستا رساندیم تا این شهید  بابلسر جانباز شیمیایی 
کنیم. اما مسئول غسالخانه روستا، در را به روی ما باز  کفن  جانباز را با عزت و احترام غسل و 
که مسئول غسالخانه بود  نکرد.دو ساعت پیکر آن شهید بزرگوار روی زمین مانده بود و آقایی 
کل غسالخانه ضدعفونی  گفتیم  گفت اجازه ندارم.  کلید ندارم، یک بار می  گفت  یک بار می 
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کریمی؛  گل  که. خالصه تالش های آقای  می شود، قرار نیست شما این بنده خدا را غسل بدهی 
گروه و بقیه بی فایده بود و دست آخر جلوی در غسالخانه پیکر جانباز را بعد از تیمم  مسئول 
ک  کردیم. برایش نماز خواندیم و او را با دعا و روضه در قبرستان روستا به خا کفن  بدل از غسل 

سپردیم«.

کنید بی غسل و کفن کش  روایت ترس ها و بیم ها؛ فقط خا

با شنیدن خاطرات غریق نجات مازندرانی وقتی از بی مهری ناشی از ترس نزدیک ترین اقوام 
گوید دلگیر می شویم. کرونایی ها می 

»من در این مدت صحنه های عجیب و غریب زیادی دیدم. صحنه هایی از ترس فرزندان از 
کنش ها. کرونا فوت شده بودند و در عجب می ماندم از وا که بر اثر  پیکر پدر و مادرشان 

کسپاری به قبرستان آوردند. نماینده بهداشت پیکر را از ماشین  یک روز پیکر مادری را برای خا
پایین آورد. دخترش در فاصله 40 متری پیکر مادرش ایستاده بود. ما رفتیم و به دخترشان 
کار را رایگان و برای  کفن می کند، این  که  اموات خانم را غسل و  گفتیم یک خانم غسالی هست 
گر می خواهید شما هم  رضای خدا انجام می دهد. طلبه ها و ما هم برای شان نماز می خوانیم، ا
کفن و  گفت غسل و  برای خواندن نماز بیایید. اجازه نداد من حرفم تمام شود، با حالت بدی 
کارها را  گفتم شما همین جا بمانید. ما خودمان همه  کنید.  کش  نماز نمی خواد. فقط زودتر خا
انجام می دهیم. دلیل این همه ترس را نمی فهمیدم. چه کسی گفته باید از پیکر میت کرونایی؛ 
که می دیدم در تصمیمم برای شست و شوی  آن هم مادر، 40 متر فاصله بگیری.  این ترس را 

اموات کرونایی مصمم ترمی شدم.

گروه داوطلب شدند برای  در عوض نزدیکان درجه یک بعضی از اموات، وقتی می فهمیدند یک 
کاری  کفن عزیزانشان انگار خدا دنیا را به بهشان می داد و برای قدردانی حاضر بودند هر  غسل و 
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کردن نهار و شام و صبحانه  گرفته تا آماده  کسری های غسال های داوطلب  کم و  بکنند. از تهیه 
گروه.« مفصل برای اعضای 

حرف آخر

کنید از خانواده جهادگران سالمت. من از اسفند تا  می پرسیم حرف آخر. می گوید: »قدردانی 
کوچک دارم و همسرم به تنهایی مسئولیت خانه و زندگی  کنار خانواده ام نبودم. دو بچه  حاال 
کنیم.  گر همراهی خانواده هایمان نبود نمی توانستیم خدمت  گرفته است. ا و بچه ها را بر عهده 
کاش ایثار خانواده های جهادگران سالمت را  این روزهای سخت باالخره تمام می شود اما ای 

کبری فراموش نکنیم«. /  عطیه ا
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کرونابدانید کهبایددربارهغسلوکفنودفنفوتشدگانمبتالبه تمامچیزهایی

نگرانی اش درباره  از  و  آمد  از جمع خانواده های داغدار به طرفم  یک جوان داش مشتی 
گفتم: الحمدهلل غسل پدرتان انجام شد، یک دفعه  گفت. وقتی  غسل ندادن پیکر پدرش 
گفت:»حاج آقا! جونم  از این رو به آن رو شد و با خوشحالی با همان لحن خاص خودش 

رو می دم برای شما طالب«.

در  کرونا  ویروس  آرامستان قم، دفن جانباختگان  در  درباره حفر خندق جدید  هرچه شایعه 
کنید. با ما همراه باشید  گور دسته جمعی و بدوت رعایت موازین شرعی شنیده اید، فراموش 
کنیم. همه چیز از اولین  کفن و دفن این هموطنان را از نمای نزدیک برایتان روایت  تا ماجرای 
غسل  از  غسالخانه  نیروهای  امتناع  درباره  خبری  انتشار  از  شد؛  شروع  کرونا  شیوع  روزهای 
کافی  انتشار همین خبر  از سرایت بیماری.  کرونا به دلیل ترس و نگرانی  فوت شدگان ویروس 
گروهی از طالب در شهر قم با قبول تمام خطرات احتمالی موجود، برای تجهیز و تدفین  بود تا 
کرونا پیشقدم شوند. این طلبه های داوطلب و  منطبق بر احکام شرعی جانباختگان ویروس 
که نه فقط برای خانواده های متوفیان بلکه برای تمام  کار، بار زمین مانده ای را برداشتند  فدا

جامعه به دغدغه ای بزرگ تبدیل شده بود.

با گفت وگوهای ما با حجت اإلسالم والمسلمین دکتر »محمدحسن زمانی«، رییس ستاد حوزوی 
کمیته »تجهیز و تدفین  کشور، و نیز یکی از طلبه های داوطلب در  بحران و حوادث غیرمترقبه 
فوت شدگان ویروس کرونا« همراه باشید تا در جریان دغدغه مندی اهالی این کمیته برای انجام 
کفن و دفن  تمام دستورات شرعی در این زمینه قرار بگیرید و ببینید زیر پوست ماجرای غسل و 
کرونا، یک رویداد انسانی و سرشار از حس مسئولیت پذیری، نوعدوستی و  جانباختگان ویروس 

ایثارگری در جریان است.
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ب وارد میدان شدند
ّ

طال

که اولین بار توسط پزشکان قم صورت  کشور  کرونا در  »به محض تشخیص و شناسایی ویروس 
کردیم  کل هالل احمر قم دعوت  گرفت، از مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم به همراه مدیر 
کشور با حضور این عزیزان به بررسی ابعاد  و در جلسه ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه 
که حوزویان در این زمینه می توانند انجام دهند، پرداختیم. در  کرونا و اقداماتی  موضوع شیوع 
ادامه باتوجه به گستره کارهایی که طالب می توانند برعهده بگیرند، تصمیم گرفتیم کمیته های 
کمیته های 8  تخصصی تشکیل دهیم تا فعالیت ها با نظم بهتری انجام شود. یکی از مهم ترین 

گانه ای که شکل گرفت، کمیته تخصصی »تجهیز و تدفین فوت شدگان ویروس کرونا« بود.«

شکل گیری  و  کرونا  ویروس  شیوع  اول  روزهای  به  برمی گردد  زمانی  حجت اإلسالم والمسلمین 
کرونا از  که در اثر ابتال به ویروس  موضوعی جدید به نام شیوه غسل، تکفین و تدفین هموطنانی 
کرونا، مسئله ساز شده بود، موضوع  دنیا رفته بودند: »یکی از موضوعاتی که در روزهای اول شیوع 
کرونا بود. غسل دادن این هموطنان برای  کفن و دفن اموات ناشی از ابتال به ویروس  غسل و 
نیروهای غّسالخانه، به یک دغدغه تبدیل شده بود. آن ها نگران بودند که در اثر غسل این اموات، 
کار شوند.  کند. به همین دلیل جرات نمی کردند وارد این  کرونا به خودشان هم سرایت  ویروس 
از آن طرف، خانواده های این متوفیان هم شرایط و آمادگی انجام این امور را نداشتند. اینطور بود 
که خبر به طالب رسید، موضوع برایشان  کرونا بالتکلیف ماند. در روز دوم  که پیکر فوت شدگان 
گرچه پیکرها در سردخانه نگهداری می شد اما به اصطالح روی زمین ماندن پیکر  سنگین آمد. 
گروهی از طالب، فرشته نجات شدند و  مؤمن، برای آن ها واقعًا قابل قبول نبود. به این ترتیب 
گفتند: »احترام مؤمن،  کرونا،  با اعالم داوطلبی خود برای تجهیز و تدفین جانباختگان ویروس 

ایجاب می کند وارد عمل شویم. ما نمی گذاریم پیکر مومنان روی زمین بماند.”«

کرونا کشور پس از شیوع  جلسه در ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه 
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کرونا اساتید حوزه و شخصیت های قریب اإلجتهاد، داوطلب غسل و تدفین فوت شدگان 

کار همنوع باشد، فرقی ندارد در میدان جنگ با دشمن  گره گشایی از  که انجام خدمت و  نیت 
کنی، یا در مناطق زلزله زده و سیل زده، یا در بیمارستان یا در غّسالخانه و آرامستان.  خدمت 
ک، همین بوده. ویروس  مرام طلبه های داوطلب در تمام موقعیت های بحرانی این آب و خا
کرونا، همت بلند این مردان و زنان بی ادعا برای خدمتگزاری به هموطنان را از زاویه ای دیگر 
گروهی از طالب )خواهران و برادران( برای بحث  کشید: »بدون هیچ گونه اعالم نیاز،  به تصویر 
کردند و داوطلب شدند. وقتی موضوع را  کرونا مراجعه  کفن و دفن متوفیان ویروس  غسل و 
کردیم، از این خدمت داوطلبانه و مخلصانه طالب  با مسئوالن بهشت معصومه)س( مطرح 
کردند. خوب است بدانید حتی از اساتید حوزه و شخصیت های قریب اإلجتهاد هم در  استقبال 

میان این داوطلبان حضور داشتند.

حضور  برای  زمینه  این  در  داشت،  وجود  که  خاصی  شرایط  به  باتوجه  بخواهید  را  راستش 
ارائه  کار  این  برای  را  یا همسر  باید اجازه نامه پدر  گفتیم:  کردیم.  خواهران طلبه، سختگیری 
کنید. این خواهران هم به جای خالی کردن میدان، رفتند و با اجازه نامه پدر یا همسر برگشتند.«

بود:  کننده  غافلگیر  هم  هم درس هایشان  برای  حتی  داوطلب  طلبه های  این  کاری  فدا
پیکر  به  نزدیک شدن  جرات  کرونا،  ویروس  سرایت  ترس  از  رسمی  غّسال های  »درحالی که 
گاهانه و با علم به خطرات موجود، وارد میدان شدند.  فوت شدگان را نداشتند، این طلبه ها آ
که قبل از سایر  گردان تخریب در دوران دفاع مقدس افتادم  که دیدم، یاد رزمندگان  آن ها را 
کسازی مسیر حرکت رزمندگان  رزمندگان وارد میدان مین می شدند و خیلی هایشان در راه پا
کمیته تجهیز و تدفین فوت شدگان بر اثر  به شهادت می رسیدند. این طلبه های داوطلب در 
کرونا هم، رزمندگان بی ادعای عرصه دفاع از سالمت هستند. جالب است بدانید وقتی از بخش 
گزارش از فعالیت این طالب به بهشت معصومه )س( رفته بودند، با  رسانه ای حوزه برای تهیه 
گفته بودند: »ما برای مطرح شدن اینجا نیامده ایم.  مخالفت آن ها مواجه شدند. این عزیزان 

اجازه بدهید گمنام بمانیم«.

گروه فوت شده و 60 طلبه داوطلب  3

اعالم  آن ها مثبت  کرونای  که تست  امواتی  گروه هستند؛  اخیر، 3  بیمارستانی  »فوت شدگان 
گرچه  کرده اند.  که بر اثر ابتال به آنفلوانزا فوت  کرونا بودند و امواتی  که مشکوک به  شده، امواتی 
اما به لحاظ خطر سرایت ویروس، یکسان هستند. طالب  گروه شرایط مختلفی دارند  این 3 
گرفته اند. البته چند دانشجو  گروه از این اموات را برعهده  داوطلب هم، تجهیز و تدفین هر سه 

هم در این جمع حضور دارند«.

معصومه)س(  بهشت  در  طالب  این  کاری  برنامه  به  اشاره  با  ادامه  در  زمانی  حجت االسالم 



خبرگزاری فارس122
www.farsnews.ir

می گوید: »طلبه های داوطلب در 2 شیفت صبح تا ظهر و ظهر تا شب تقسیم بندی شده اند و هر 
کفن و دفن  روز 14 تا 16 طلبه در بخش خواهران و تا 22 طلبه در بخش برادران در زمینه غسل و 
کرونا مشارکت دارند. خوب است بدانید در حال حاضر، حدود 60 طلبه داوطلب  فوت شدگان 
کار تجهیز و تدفین این اموات مشغول خدمت هستند و تعدادی هم ثبت نام  به طور ثابت در 

کرده و در نوبت هستند تا در این ثواب شریک شوند«.

حجت االسالم »محمدحسن زمانی«

کرونا رعایت می شود تمام احکام تجهیز و تدفین میت درباره فوت شدگان 

می پرسم: در تجهیز و تدفین فوت شدگان در اثر ویروس کرونا دقیقًا چه کارهایی انجام می شود؟ 
که باید برای تجهیز و تدفین  حاج آقا زمانی بالفاصله در جواب می گوید: »تمام وظایف شرعی 
کار  اموات مسلمان انجام شود«. و در تشریح این جمله، ادامه می دهد: »از همان روز اول، 5 
ُحنوط  گرفت؛  انجام  این هموطنان  درباره  بگیرد،  انجام  تدفین  و  تجهیز  در  باید  که  اساسی 
کفن، نماز، دفن شرعی )دفن  کافور به مواضع هفت گانه سجده(، تیمم بدل از غسل،  )مالیدن 

رو به قبله(.

کرونا وجود  کردیم، مشخص شد متاسفانه امکان غسل فوت شدگان بر اثر  کار را شروع  از وقتی 
گفته بودند: »امکان انتقال ویروس  کید به ما  ندارد. پزشکان و متخصصان وزارت بهداشت با تا
که بتواند مانع  کرونا به واسطه آب وجود دارد و چون طالب داوطلب به لباس های مخصوصی 

کنند. کرونا  جذب آب شود دسترسی ندارند، بنابراین نباید اقدام به غسل فوت شدگان 
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کرونا، مدیریت محترم حوزه علمیه قم  که از ابتدای ورود حوزه علمیه به جریان مبارزه با  از آنجا
کارهایتان را منطبق بر ضوابط وزارت بهداشت انجام  کردند: »باید تمام  کید  به تمام طالب تا
کارشناسان و متخصصان وزارت بهداشت را الزم  دهید«، ما هم در این زمینه، تبعیت از نظر 
گر امکان  ا که  دانستیم. فتوای مقام معظم رهبری و دیگر مراجع عظام تقلید هم این است 
غسل میت وجود نداشته باشد یا در اثر غسل احتمال ضرر برای زنده ها داده شود، تیمم بدل از 
کفایت می کند. بنابراین با توجه به جمیع این توصیه ها، ما در شرایط خاص پس از شیوع  غسل 

گذاشتیم«. کرونا بنا را بر تیمم بدل از غسل  ویروس 

حفظ جان سربازان خط مقدم، اولویت است

کار از سر رفع تکلیف، در قاموس خادمان راه خدا جایی ندارد. هر زمان از آن ها سراغ بگیری، 
از  گر  ا کار به بهترین شکل ممکن هستند. تا همین 5، 6 روز قبل  در حال تالش برای انجام 
حال وهوای طلبه های داوطلب در بهشت معصومه )س( شهر قم می پرسیدی، غیر از غم غربت 
کرونا از دنیا رفته بودند، یک غم بزرگ هم روی دلشان سنگینی  که در اثر ابتال به  هموطنانی 
می کرد. دلشان رضا نبود به تجهیز این اموات با تیمم بدل از غسل. دلشان می خواست هرطور 
کنند.  کمال احکام شرعی در این زمینه فراهم  شده، شرایط را برای غسل آن ها و انجام تمام و 
آنقدر هم تالش و پیگیری کردند تا عاقبت با فراهم کردن شرایط الزم، توانستند تمام متخصصان 
حوزه بهداشت و درمان و مسئوالن امر را برای انجام غسل جانباختگان ویروس کرونا قانع کنند.

کمک حجت اإلسالم زمانی و دوستانش، باالخره یکی از طلبه های داوطلب  با اصرار زیاد ما و با 
کرده  که شرط  کرونا حاضر به مصاحبه می شود. این طلبه  کمیته تجهیز و تدفین فوت شدگان  در 
اشاره ای به نام و مسئولیتش نکنیم و با عنوان »سرباز والیت« از او یاد شود، با روایتش ما را به متن 
کرونا می برد و می گوید: »همزمان با انجام  کردن شرایط غسل اموات  ماجرای تالش ها برای فراهم 
گروهی از طلبه های جهادی یک پیگیری همه جانبه  کرونا،  تیمم بدل از غسل برای فوت شدگان 
کردند و در  کردن لباس های مخصوص موردنیاز برای انجام غسل این اموات شروع  را برای پیدا 
که به یک لباس ایمنی رسیدیم، با دکتر »برازنده«،  چند مرحله هم به نتایجی رسیدند. اولین بار 
گرفتیم و شبانه به در منزل ایشان رفتیم. آقای دکتر با دقت لباس  مدیر حوزه بهداشت قم تماس 
گفتند: »درست است طلبه ها، جهادی و جان برکف  کردند و  کردند و با احترام آن را رد  را بررسی 

هستند اما حفظ جان و سالمتی آن ها برای ما در اولویت است.”

گرفتند و با هماهنگی های انجام شده، موفق  در مرحله بعد، دوستان ما با وزارت دفاع تماس 
شدند یک نمونه لباس مخصوص با ایمنی باال را از آن ها بگیرند. خوشبختانه این بار لباس 
کند.  جلب  را  قم  بهداشت  حوزه  کارشناسان  و  برازنده  دکتر  موافق  نظر  توانست  ارائه شده، 
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کرونا را با این لباس و  کتبی، انجام غسل فوت شدگان  به این ترتیب، این دوستان با یک تأییدیه 
گرفت  کردند. در همین مقطع، یکی از دوستان تماس  رعایت تمام نکات ایمنی، بالمانع اعالم 
کردیم. بروید ببینید به  گفت: »در شهرک فاطمیه یک مدل لباس مخصوص ضد آب پیدا  و 
لباس  این  دیدیم  و  رفتیم  موردنظر  نشانی  به  قم  بهداشت  بچه های  با  می خورد؟«  دردتان 
که یک  کردیم، طرف معامله  که  درست مثل همان لباس ارائه شده از وزارت دفاع است. سئوال 
گفت چند سال قبل از طریق یک مزایده، حدود 300، 400 دست از این لباس ها را  کاسب بود، 
کرد و در  که سر قیمت رسید، مبلغ باالیی برای هر دست لباس طلب  کرده است. بحث  تهیه 
گفتم: این  کوتاه بیاید. اما وقتی  گفت وگو حاضر شد تا 100 هزار تومان برای هر لباس  نهایت با 
که تا االن امکان غسلشان وجود  کرونا الزم داریم  لباس ها را برای غسل دادن اموات ویروس 

کاهش داد.« کرد و بعد با مردانگی خاصی، قیمت را به نصف  نداشته، احوالش تغییر 

کرونا در بهشت معصومه)س( قم غسالخانه ویژه فوت شدگان 

می دانید ممکن است قرنطینه شوید؟

از  یکی  برای  را  غسل  اولین  ایمنی  نکات  تمام  رعایت  با  بود  قرار  که  اسفند   19 دوشنبه  »روز 
را  موارد  تمام  و  شد  غسالخانه  وارد  بهداشت  ناظر  دهیم،  انجام  کرونا  ویروس  فوت شدگان 
به لحاظ رعایت نکات ضدعفونی، ایمنی و زیست محیطی با دقت بررسی کرد. نوبت به پوشیدن 
که رسید، با حساسیت و دقت بسیار، لباس همه طلبه ها را بررسی و حتی سفارش  گروه  لباس 
می کرد: »روی درزهای اتصال چکمه به شلوار را باید با چسب بپوشانید مبادا از آنجا آب به داخل 
کند. چسب هم باید رنگی باشد تا به محض باز شدن آن، متوجه شوید.« ما هم  چکمه نفوذ 
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کارشناس انجام دادیم. بعد هم ماسک های مخصوص به صورت زدیم  تمام نکات را طبق نظر 
گذاشتیم و آماده اولین غسل شدیم. کاله مخصوص طلق دار بر سر  و 

تماس  دیگری  از  بعد  یکی  مسئوالن  شویم،  عمل  وارد  بخواهیم  تا  نبود.  کار  پایان  این  اما 
به  توجه  با  »می دانید  گفت:  قم  فرماندار  مثال،  به عنوان  می کردند.  نگرانی  ابراز  و  می گرفتند 
کشور هستید و همیشه  تماس با آب، احتمال خطر برای شما وجود دارد؟ شما جوانان انقالبی 
گفتم: تمام  در مواقع بحرانی در خط مقدم بوده اید. جان شما برای ما خیلی مهم است...« 
کرونا، تمام احکام شرعی  کنیم در امر تجهیز و تدفین فوت شدگان  که تالش  دغدغه ما این است 
که سالمتی و جان خودمان را به خطر نیندازیم. ما تمام  کاماًل مراقبیم  انجام شود. اما حتمًا 
نکات ایمنی را رعایت می کنیم. ان شاءاهلل با دعای خیر شما و مردم هم مشکلی پیش نمی آید. 
کارزار غسل با این شرایط بحرانی، لحظه بسیار سختی بود  اما واقعیتش را بخواهید ورود به 
گفت:  گرفت و  کار تماس  و سخت تر هم شد وقتی یکی از مسئوالن چند دقیقه قبل از شروع 
خدای  طلبه ها  این  از  افرادی  یا  فرد  گر  ا گرفته اید؟  برعهده  را  کار  این  مسئولیت  شما  »االن 
کرونا مبتال شود، شما مسئولیتش را می پذیرید؟ می دانید بعد از انجام غسل  نکرده به ویروس 
گفتم: هیچ کدام از این طلبه ها به اجبار وارد این میدان  شاید الزم باشد قرنطینه شوید؟...« 
کار شرعی  که  گاهی از خطرات موجود، داوطلب شده اند  نشده اند. همه آن ها داوطلبانه و با آ

روی زمین مانده را انجام دهند. اما مطمئن باشید از رعایت نکات ایمنی غفلت نمی کنیم«.

ساعت ۴ عصر، زمان ایستاد

برای  زمان  معصومه)س(  بهشت  در  انگار  اسفند،   19 دوشنبه  روز  عصر   5  ،4 حدود  ساعت 
طلبه های داوطلب از حرکت ایستاد. قرار بود در این ساعت، تمام تالش ها و پیگیری های 2 
کرونا را با انجام غسل شرعی، برای سفر  هفته ای شان به ثمر برسد و اولین فرد فوت شده بر اثر 
آخرت بدرقه کنند. و باالخره شد آنچه دغدغه مندان در سالن غسالخانه و دل های بی قرار پشت 
گفتم اما آنچه  کرونا  درهای آن منتظرش بودند: »از دل نگرانی ها برای غسل اولین فوت شده 
که در آن لحظات وجود داشت. با توکل به خدا  فراموش نمی شود، فضای معنوی خاصی است 
کار با آن  گرچه  کردیم.  کار را شروع  و توسل به اهل بیت)ع( لباس های مخصوص را پوشیدیم و 
گرمای عجیبی را تحمل می کردیم، اما به لطف خدا و عنایت ائمه  لباس ها بسیار سخت بود و 
کارها به خوبی انجام شد. در پایان غسل، یک روضه هم خواندیم و دلی تازه  اطهار)ع( همه 

کردیم«.

اما برای این طلبه های عاشق و خستگی ناپذیر، این تازه شروع ماجرا بود. حاج آقا مکثی می کند 
گرفتند، اینطور می گوید: »یکی از  و لبخندبرلب از مزدی که وقتی هنوز عرقشان خشک نشده بود 
2 نفر فوت شدگان کرونا که در نوبت اول موفق به غسلش شدیم، یکی از بزرگان سادات قم بودند 
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کار، وقتی پسر ایشان مرا دید، با چشمان اشکبار و حس  که احترام ویژه ای داشتند. بعد از پایان 
که  کار بزرگی  گفت: »ان شاءاهلل مادرم حضرت فاطمه زهرا )س( در آن دنیا به این  و حالی خاص 

کردید، شهادت می دهند و وساطت می کنند برای عاقبت بخیری تان«. شما 

کرونا در بهشت معصومه)س( یکی از بازماندگان فوت شدگان 

تلخ و شیرین های غسالخانه بهشت معصومه)س(

آقا از سختی ها، حساسیت ها، خطرات و هشدارها برای انجام غسل  که حاج  در تمام مدتی 
گوش می دهم و یک جاهایی از خودم  کرونا می گوید، در سکوت به حرف هایش  فوت شدگان 
کاری خودش را به آب وآتش  می پرسم چه چیزی باعث می شود انسان تا این حد برای انجام 
»تلخ ترین  می گوید:  باشد،  خوانده  سکوتم  البالی  از  نپرسیده،  را  سئوالم  انگار  آقا  حاج  بزند؟ 
که با خانواده های  کار در غسالخانه بهشت معصومه )س(، لحظاتی بود  لحظات در روزهای 
می گفتند:  خاص  لحنی  با  که  می شدیم  مواجه  کرونا  فوت شدگان  نگران  و  افسرده  داغدار، 
کرد و تا حد توان تمام  »پدر ما، مادر ما، برادر ما، در تمام عمرش، تمام احکام شرعی را رعایت 
کنید  کاری  واجباتش را انجام داد. حاال شنیده ایم امکان غسل دادنش وجود ندارد. نمی شود 
کارهای غسل را انجام می دهیم...« برای ما دیدن  غسلش انجام شود؟ اصاًل خودمان می آییم 
کرونا بود اما شرایط،  این صحنه ها بسیار سخت بود. دغدغه ما هم انجام غسل فوت شدگان 
دستمان را بسته بود. برای این خانواده های عزیز توضیح می دادیم تمام کارهای تجهیز و تدفین 
طبق احکام شرعی برای عزیزانشان انجام می شود اما در این شرایط خاص، انجام غسل برای 
زنده ها ایجاد خطر جانی می کند و طبق فتوای مراجع تقلید، جایز نیست. این توضیحات را 
می دادیم اما همین دل نگرانی ها و غم خانواده ها از یک طرف و حقی که اموات بر گردن ما دارند، 
کردیم تا باالخره به لطف خدا توانستیم شرایط الزم را برای  از طرف دیگر باعث شد آنقدر تالش 
کنیم«. حاج آقا مکثی می کند و در ادامه می گوید: »اما نقطه مقابل  کرونا فراهم  غسل اموات 
کرونا دیدیم. واقعًا شیرین ترین  این لحظات تلخ را بعد از فراهم شدن امکان غسل فوت شدگان 
گذاشتن انواع  که می بینیم خانواده این متوفیان، بعد از پشت سر  لحظات برای ما، زمانی است 
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فشارهای روحی و روانی، وقتی می شنوند عزیز ازدست رفته شان با رعایت تمام احکام شرعی 
غسل داده شده، از ته دل می گویند: »خدا را شکر«. همان چند لحظه به آرامش رسیدن این 
که  از این افراد  خانواده ها و رضایت قلبی شان، شیرین ترین اتفاق برای ماست. ما در بعضی 
شاید ظاهر دیندار و مؤمنی هم نداشته باشند، آثار این اتفاق را به وضوح می بینیم. انگار همین 

ماجرا، جرقه ای می شود برای توجه و تمایل بیشتر آن ها به سمت خدا.«

جوان داش مشتی گفت: جانم را برای شما طلبه ها می دهم

که صورتش به خنده باز می شود: »در یکی از روزهای  خاطره دلنشینی در ذهن حاج آقا جرقه زد 
بعد از آن دوشنبه، در محوطه بیرونی غسالخانه، یک جوان داش مشتی از جمع خانواده های 
گفت. وقتی  داغدار جدا شد و به طرف من آمد و از نگرانی اش درباره غسل ندادن پیکر پدرش 
گفتم: الحمدهلل غسل پدرتان انجام شد، یک دفعه از این رو به آن رو شد و با خوشحالی با همان 
گفتم: برای ما نه، ان شاءاهلل  گفت: »حاج آقا! جونم رو می دم برای شما.«  لحن خاص خودش 
کنید. با خوشحالی به طرف خانواده اش رفت اما شب  جانتان را در راه خدا و اهل بیت )ع( فدا 
کرده باشم؟«  که لطفتان را جبران  کنم  گفت: »حاج آقا! من برای شما چه  گرفت و  با من تماس 
گفتم: کاری الزم نیست انجام بدهید. گفت: »برای طلبه های جهادی چه کاری می توانم انجام 
گفتم: امکانش نیست. اینجا باید نکات  کنم؟«  دهم؟ بیایم پیش شما در غسالخانه خدمت 
که به  ایمنی خاصی رعایت شود. ضمن اینکه خادمان اینجا از میان افرادی انتخاب شده اند 
کمک  کندن قبرها  گفت: »بیایم در  و  باز هم دلش راضی نشد  باشند.  احکام شرعی مسلط 
گفتم: تعداد زیادی قبر از مدت ها قبل برای اینطور مواقع آماده  کنم؟« مانده بودم چه بگویم. 
کنید. فردا عصر بیرون  گفتم: فقط دعای مان  کنم برای شما؟«  کار  گفت: »پس من چه  شده. 
غسالخانه دوباره دیدمش. گفت: »برای فاتحه خوانی برای پدرم آمده بودم. حاج آقا کاری ندارید 

انجام بدهم؟...«.

آرامستان بهشت معصومه)س(  قم
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کرونا دریغ نمی کنیم از عقیق و تربت تا روضه؛ از هیچ کاری برای فوت شدگان 

کمیته تجهیز  که طلبه های  کاری است  کرونا،  راه آمدن با دل داغدار خانواده های فوت شدگان 
و تدفین با تمام وجود انجام می دهند. حاج آقا در این باره می گوید: »تمام تالش ما این است 
که خانواده هایشان دوست دارند، انجام  کرونا را همان طور  کار تجهیز و تدفین فوت شدگان  که 
کفن عزیزشان قرار دهند. یا بگویند  گر دوست داشته باشند عقیق، تربت و... را در  دهیم. مثاًل ا
کنید، حتمًا انجام می دهیم. یکبار هم یک  کفن  که خودمان می آوریم،  او را با خلعت خاصی 
گفتم: باشد. خودم هم موقع غسل، برایش  گفت: می خواهم قرآن در قبر پدرم بگذارم.  جوان 
کفن، روضه بخوانیم هم اطاعت می کنیم.  گر بخواهند در حین غسل و  قرآن می خوانم. حتی ا
که حتمًا روضه بخوانیم. در بین  کید و خواسته خودمان است  البته برای خانواده شهدا، این تا
کفن،  که هنگام غسل و  کرونا تا امروز یک پدر شهید و یک مادر شهید داشتیم  فوت شدگان 
کار در بهشت معصومه)س( روی ما بسیار زیاد است اما تا حد  برای شان روضه خواندیم. فشار 

گر خانواده متوفیان خواسته ای داشته باشند، انجام دهیم. امکان تالش می کنیم ا

که آن ها  کار اقامه نماز بر پیکر اموات و دفن آن ها را بر عهده دارند  گروه از دوستان ما هم  یک 
کارها را انجام می دهند. به دلیل شرایط خاص این روزها،  کامل نکات ایمنی این  هم با رعایت 
کار تدفین، خانواده های این عزیزان می توانند  امکان تشییع پیکرها وجود ندارد اما پس از پایان 

سر مزار حاضر شوند و به دعا بپردازند.«
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گور دسته جمعی؟! یک بیل بردارید و به بهشت معصومه)س( بیایید!

کفن و  که از نزدیک در جریان دغدغه مندی طلبه های داوطلب در زمینه غسل و  برای آن هایی 
کفن و دفن  کرونا هستند، شنیدن شایعات رسانه های معاند درباره  دفن جانباختگان ویروس 
که ناراحت کننده است، خنده دار هم به نظر می رسد. برای اینکه یک بار  این افراد، همان قدر 
به این القائات بی پایه و اساس پاسخ داده باشیم، از حاج آقا می پرسم: حتمًا شما هم شایعات 
کرونا یا دفن این اموات  درباره حفر خندق جدید در بهشت معصومه)س( قم برای فوت شدگان 
کارهای تجهیز و  گور جمعی را شنیده اید. با توجه به حضور بیست و چند روزه تان در متن  در 
کرونا در بهشت معصومه)س( چه پاسخی برای این القائات فضای مجازی  تدفین فوت شدگان 

دارید؟

کشور  ج از  گر این شایعات را افرادی در خار حاج آقا سری به تأسف تکان می دهد و می گوید: »ا
نیستند،  هدایت  قابل  گر  ا و  کند  هدایتشان  خدا  کنیم  دعا  می توانیم  فقط  کرده اند،  درست 
کشور است، پیشنهاد می کنم به بهشت معصومه  کن در داخل  گر شایعه پرا کند. اما ا نابودشان 
که  )س( بیاید و سری به قطعه های 41 و 42 بزند. این دو قطعه پر از قبرهای آماده و خالی است 
برای چنین روزهایی آماده شده است. برای اینکه این قبرها در اثر باد و باران و طوفان پر نشود، 
کافی است  ک رویش ریخته شده. این فرد  گذاشته شده و چند سانت خا روی آن ها سنگ لحد 
یک بیل دستش بگیرد و چند ضربه به زمین بزند تا به این قبرهای خالی برسد. بنابراین ایجاد 
این قبرها به 4سال قبل برمی گردد و اتفاق جدیدی نیست. از طرف دیگر، موضوع دفن اموات 
روز  از  رد می شود.  احکام اسالم، خودبخود  به  توجه  با  و  بی پایه است  اساسًا  گور جمعی،  در 
گانه و به صورت دفن شرعی یعنی رو به قبله دفن  کرونا در قبرهای جدا اول، تمام فوت شدگان 

کذب محض است.« شده اند و تمام این شایعات، 

ادامه  و  معصومه)س(  بهشت  در  بحران  قطعه های  ماهیت  به  می زند  هم  گریزی  آقا  حاج 
که  معصومه)س(  بهشت  سابق  رییس  وکیلی،  آقا  حاج  از  کنیم  یادی  باید  »اینجا  می دهد: 
همین  آماده سازی  آن ها،  از  یکی  که  دادند  انجام  مدیریتشان  زمان  در  ارزشمندی  کارهای 
کمیته ای تشکیل داده بود به نام »کمیته تدفین  قطعه های بحران بود. ایشان 3، 4 سال قبل 
کمیته، نمایندگان نهادهای مختلف  میت برای موقعیت های بحرانی«. در این جلسات این 
کارهایی می تواند  شرکت می کردند و در بررسی موقعیت های بحرانی، اعالم می شد هر نهاد چه 
کمیته حضور داشتم و بعدها هم تعدادی  و باید انجام دهد. خود من هم در 3، 4 جلسه این 
را برای موقعیت های بحرانی  تا آموزش های الزم  را به بهشت معصومه)س( بردیم  از طلبه ها 
گر ما با موقعیت های بحرانی مثل زلزله مواجه  ببینند. آقای وکیلی در همان جلسات می گفت: »ا
کشته و جسد به دنبال داشته باشد، باید تعداد زیادی قبر  که خدای نکرده تعداد زیادی  شویم 
آماده برای تدفین آن ها داشته باشیم. این تمهیدات را از حاال باید برای چنین موقعیت هایی 
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 42 و   41 قطعه های  که  بود  گذشته  سال های  در  ایشان  آینده نگری  همین  با  بیندیشیم.« 
به عنوان قطعه های بحران در بهشت معصومه)س( ایجاد شد و امروز می توانیم در این شرایط 

کنیم.« بحرانی از آن ها استفاده 

خیری که تکثیر می شود

را  کرونا  تدفین فوت شدگان  و  تجهیز  با دقت و حساسیت، موضوع  تمام مسئوالن  هنوز هم 
عزیزان،  این  از  یکی  هستند.  داوطلب  طلبه های  سالمتی  مراقب  همه جانبه  و  دارند  زیرنظر 
آقای »موسوی«، رییس بهشت معصومه)ع( قم است. با اینکه من شخصًا هر روز 7 صبح در 
را  ایمنی لباس هایشان  را زیر نظر دارم و شرایط  غسالخانه حاضر می شوم و یک به یک طالب 
بررسی می کنم اما ایشان راضی نمی شود و خودش هم از طریق دوربین های غسالخانه، تمام 
که مدام با من در تماس است و مثاًل می گوید: »حاج آقا!  مدت مراقب اوضاع است. اینطور است 
ک است...« می گویم: ایشان  چرا آن دوست طلبه دمپایی پایش است و چکمه ندارد؟ خطرنا
کامل نپوشد و نکات  کار آماده نشده. مطمئن باشید تا لباس هایش را  تازه آمده و هنوز برای 

کند. کار غسل را شروع  کامل انجام ندهد، اجازه نمی دهیم  ایمنی را به طور 

کارکنان  برای  حتی  که  داریم  کید  تا ایمنی  نکات  رعایت  بر  همگی  آنقدر  بدانید  است  جالب 
گانه  غسالخانه اموات عادی هم تجهیزات ایمنی تأمین کرده ایم. با اینکه آن ها در یک سالن جدا
کرده ایم و این  کار می کنند، اما جانب احتیاط را رعایت  کرونا  و با فاصله از سالن غسالخانه اموات 

عزیزان هم با لباس های مخصوص و با رعایت نکات ایمنی اموات عادی را غسل می دهند.«

کرونا در قم را با  حاج آقا نفسی تازه می کند و می گوید: »الحمدهلل 6 روز است تمام فوت شدگان 
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استفاده از لباس های مخصوص و رعایت دقیق نکات ایمنی غسل می دهیم. به لطف خدا تا 
کامل هستند.  امروز هیچ مشکلی برای هیچ کدام از طلبه ها به وجود نیامده و همگی در سالمت 
خوب است بدانید ما تعدادی از لباس های مخصوص خریداری شده را هم برای نقاط بسیار 
این مناطق هم  کرده ایم و به لطف خدا در  ارسال  تهران  و  گیالن  کرونا مثل  با ویروس  درگیر 
کریم و از همکاری صمیمانه تمام  کرونا انجام می شود. خدا را شا کار غسل برای فوت شدگان 
کار  که در یک تالش جمعی توانستیم یک  نهادهای مرتبط هم تشکر ویژه داریم و خوشحالیم 
کنیم و خوشحالیم  کرونا را در شهر قم فراهم  هدفمند را به نتیجه برسانیم و امکان غسل اموات 
با  به زودی  امیدواریم  است.  کرده  پیدا  گسترش  هم  دیگر  استان های  به  خوب  کار  این  که 

کشور عملی شود«. کار در تمام  دغدغه مندی و تالش ائمه جمعه و مسئوالن، این 

جزیره مجنون، دمشق یا بهشت معصومه)س(؛ عرصه های جهاد برای ما فرقی ندارد

پایان این گفت وگو را به حال وهوای خانه طلبه های داوطلب کمیته تجهیز و تدفین فوت شدگان 
کرونا گره می زنم. می پرسم: نظر همسر و خانواده تان درباره مشارکتتان در موضوع غسل و کفن و 
کرونا چیست؟ از سر نگرانی، مخالفت نکردند؟ حاج آقا در جواب می گوید: »همسرم  دفن اموات 
ایشان می داند هر  و  کردیم  ازدواج  با همین شرایط  این شرایط زندگی من عادت دارد. ما  به 
که مملکت اسالمی نیاز داشته باشد، من این جان ناقابل را فدا می کنم. درباره مشارکت  لحظه 
کرونا، روز اول ماجرا را مطرح نکرده بودم. به همین دلیل  در موضوع تجهیز و غسل فوت شدگان 
وقتی به خانه برگشتم و با مالحظات خاصی وارد شدم و با دقت خاصی لباس هایم را عوض 

کرد. کردم و دست ها را شستم، ایشان تعجب 

همسرم  کرد.  همراهی  و  استقبال  ایشان  همیشه  مثل  و  کردم  مطرح  را  موضوع  دوم  روز  اما 
نه تنها  بنابراین  بوده.  حاضر  صحنه  در  همیشه  و  است  جهادگر  و  بسیجی  و  طلبه  خودش 
با  است.  جلوتر  من  از  جهادی  کارهای  در  خودش  بلکه  ندارد  من  فعالییت های  با  مخالفتی 
گفتند باید یک  گرفتند و  همین پیشینه، امشب وقتی دوستان از دانشگاه علوم پزشکی تماس 
بیاوردید  گفتم:  کنیم،  آماده  کرن معابر  سری لباس مخصوص برای بیمارستان و ضدعفونی 

منزل ما، خودمان تا صبح آماده شان می کنیم«.

حاج آقا برای اینکه حق مطلب ادا شود، یادی می کند از خواهران طلبه و ادامه می دهد: »این 
همراه  جهادی  فعالیت های  با  طلبه ها  تمام  خانواده  نیست.  من  خانواده  مختص  روحیه، 
که  هستند. همین جا باید تشکر ویژه داشته باشم از خواهران طلبه و یکی دو خواهر دانشجو 
کرونا حضور دارند و زحمات فراوانی متحمل می شوند.  کمیته تجهیز و تدفین فوت شدگان  در 
بعضی از این بانوان محترم، همراه همسرانشان می آیند و درواقع، خانوادگی در این جهاد حضور 
کفن اموات  کار سنگین غسل و  که شرایط سخت غسالخانه و  دارند. از همه این خواهران بزرگوار 
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کرونا را متحمل می شوند و با وجود خستگی فراوان میدان را ترک نمی کنند، تشکر می کنم«.

حاج آقا در پایان می گوید: »برای ما نیروهای جهادی، عرصه های جهاد فرقی ندارد؛ چه جزیره 
مجنون، چه دمشق و چه بهشت معصومه)س(. ما در تمام موقعیت های بحرانی در صحنه 
کرد. ما سرباز والیت و خادم مردم هستیم و هرکجا آقا  حاضر خواهیم بود و ایفای نقش خواهیم 

کنند، به صحنه می آییم و جانمان را هم فدا می کنیم«. /  مریم شریفی امر 
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کروناییچهمیکنند؟ بیماراناعصابورواندرروزهای

مراقبت های  ساده ترین  برای  که  بیمارانی  می کنند؟  چه  کرونا  با  روان  و  اعصاب  بیماران 
کمک نیاز دارند. سرای احسان این روزها از حدود ۴50  کارهای روزانه به  فردی و انجام 

بیمار اعصاب و روان در شرایط قرنطینه نگه داری می کند.

بیمار  سالمتی 450  از  صحبت  که  زمانی  است؛  عجیبی  کردن  تلف  وقت  گاهی  رفتن  حاشیه 
کهریزک و نزدیک به جاده  اعصاب و روان در میان باشد. »سرای احسان« تهران جایی دورتر از 
کرونا  کنترل سالمت مددجویان خود در برابر  ترانزیتی امام رضا)ع( برای رعایت نکات بهداشتی و 

کمک مسئوالن و خیران چشم دوخته است. به 

دست به دامن خدا در قرنطینه

کسی اجازه ورود ندارد، بیماری اعصاب روان معمواًل بستر بیماری های زمینه ای را فراهم می 
کند. آستانه سالمت سیستم ایمنی بدن آن ها هم به همین دلیل تحریک پذیر است. پس این 
کادر درمانی تایید  گر مسئوالن و  گزارش سرای احسان را تلفنی می نویسم. ا بار و خالف میلم 
کنند، حضور من و عکاس خطری برای سالمت مددجویان این مجموعه ندارد، به زودی در 
کنترل چندانی  کرونایی سری به این مجموعه می زنم. بیماران اعصاب و روان معمواًل  روزهای 
روی رفتار و عادت های خود ندارد اما آموزش پذیر است. این باور مسئوالن سرای احسان است 
کامل و نسبی مقبول رسانده است. بیمارانی  گذشته چند بیمار را به بهبود  که در سال های 
که فقط به خانه برنگشتند. عضوی عادی نه وابسته و بیمار برای خانواده خودشان و جامعه 

شدند.

مجموعه  پزشکان  و  پرستاران  بهیاران،  احسان  سرای  خودخواسته  قرنطینه  در  روزها  این 
که روزهای دور از خانه و خانواده را در  وضعیت سالمت مددجوها را مدام زیرنظر دارند.بهیارانی 
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گذرانند. یکی از بهیارها حرف جالبی  کنار خانواده معنوی شان؛ مددجویان اعصاب و روان می 
زده که در ذهنم مانده است: »ما دست به دامن خداییم در زندگی. دامنی از این نزدیک تر سراغ 
گفته  که قرار است، در همان به زودی  ندارم. قلب این بچه ها یک تکه آینه است.« بهیارانی 

شده، پای حرف های آن ها هم بنشینم.

طاهری«،  »علیرضا  را  جمله  این  دهیم.«  می  انجام  باشد،  الزم  کار  هر  بچه ها  این  »برای 
کند، نیروی انسانی مجموعه در ارائه خدمت به این  گوید تا ثابت  مدیرعامل سرای احسان می 
کننده برای  کمبود مواد بهداشتی و ضدعفونی  گذارند اما َنقل، َنقل  کم نمی  گروه آسیب پذیر 
کند. منظورش از بچه ها هم مددجویان  که حمایت خیران آن را اداره می  این مجموعه است 

اعصاب و روان بوده.

50 نفر را به خانه فرستادیم

که یا سرپرست  از تدبیرها و تمهیدات مجموعه برای مراقبت از بیماران اعصاب و روان می گوید 
ندارند یا سرپرست آن ها، شرایط مالی مناسبی ندارد. به همین دلیل درهای سرای احسان 
از سال 1377 به روی این بیماران و خانواده هایشان باز است: »134 خانم و 350 آقا مبتال به 
انواع بیماری های اعصاب و روان در این مجموعه به صورت شبانه روزی نگه داری می شوند. 
که شرایط جسمی و روحی بهتری نسبت به بقیه داشتند را به خانه فرستاده  حدود 50 مددجو 
کنیم. به خانواده هم اصول  ایم. هزینه های نگه داری شان در خانه را توسط خیران تامین می 
کامل  کرونا و مراقبت ویژه از عضو مبتال به بیماری اعصاب و روان را  بهداشتی الزم برای مقابله با 
توضیح داده ایم. پیش از این مددجوها مرخصی خانگی داشتند که با توجه به شرایط فعلی لغو 

شده و  450 بیمار ما در شرایط قرنطینه نگه داری می شوند.« 

کرونایی 16 یار روزهای 

بیماران اعصاب و روان به مراقبت تقریبًا لحظه به لحظه نیازمندندبه همین دلیل بهیاران، 
کنار مددجوها مانده اند. رعایت  کادر اجرایی و درمانی سرای احسان هم در شرایط قرنطینه در 
کار؛  کردن محوطه، بخش ها و اصاًل ساده ترین  بهداشت فردی، جمعی، توزیع دارو، ضدعفونی 
جمع بودن شش دانگ حواس بهیاران به اینکه بیماران همدیگر را در آغوش نگیرند و به هم 
که نیروهای اجرایی مجموعه انجام می دهند. طاهری  کارهایی است  دست ندهند از جمله 
گوید: »4 بهیار خانم و 12 بهیار آقا در شرایط قرنطینه همراه این بیماران هستند. پزشک  می 
کارهای الزم را انجام می دهند.  گذشته  و پرستار هم داریم. روانشناسان مجموعه هم مانند 
که در سرای احسان  این مددجویان سال ها؛ حدود 15 سال است  از  بسیاری  خوشبختانه 
هستند. سرای احسان فقط یک مرکز مراقبتی یا درمانی نیست. ما شعارمان این است: مراقبت 
و درمان، آموزش و مهارت ورزی و بازگشت به خانه. بعضی از مددجوهای ما حالشان خوب 
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کاری برای خودشان راه انداخته اند. به خانه برگشته اند و حاال سرپرست  کسب و  شده حاال 
کامل  تا بهبود  گرچه هنوز  ا که هنوز در خدمت شان هستیم هم  بیمارانی  اند.  یک خانواده 
راه پیش رو دارند اما آموزش پذیرند. نحوه شستن دست، بهداشت فردی، خودداری از تماس 
کرده ایم. با این حال در این  فیزیکی و توجه به زمان مصرف دارو را در این سال ها مرتب تمرین 

شرایط نظارت ما چند برابر شده است«. 

بزودی شما را می بینیم

ج نشدن  کید بر خار کرونا و تا که خبرهای مربوط به  گوید  مدیر عامل سرای احسان از روزی می 
کار این مجموعه داشت: »این سرا با حمایت  از خانه زیاد شد؛ اینکه این خبرها چه تاثیری بر 
که مدام به ما سر می زدند. این مراجعه حضوری برکت معنوی  خیران اداره می شود. بزرگوارانی 
گلریزان »نو می شویم« برای تامین لباس نو  و مادی برای مددجوها می شد. قرار بود 13 اسفند 
کرد.  کرونایی آن را لغو  و اقالم مددجویان با حضور خیران برگزار شود اما احتیاط و مراعات های 
هزینه های جاری مجموعه را خیران همیشگی تامین می کنند با این حال خرید اقالم مربوط به 
مقابله با کرونا، تهیه موادغذایی مغذی و مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن و هزینه های 
کمک داریم. در چنین  که نیاز به حمایت و  گندزدایی، سنگین است  جانبی مانند تامین دارو و 
شرایطی از این عزیزان انتظار نداریم به سرا بیایند، می توانند از طریق پرداخت الکترونیک یا 
کمک ها با پیک همراه ما باشند. بدون شک به زودی و روزی این بیماری تمام می شود  ارسال 

و ما در سرای احسان در خدمت این عزیزان خواهیم بود«.

شیفته آن خانواده شدیم که...

که  از طاهری می خواهیم واضح تر درباره نیازهای این مددجویان توضیح دهد: »موادغذایی 
کافی دارند مانند نارنگی و پرتقال، مواد غذایی سالم، ماسک، دستکش، الکل   C و D ویتامین
کننده دست، موادشوینده، لباس استریل مخصوص  97درصد و غیرصنعتی، ژل ضدعفونی 
بهیاران، موادضدعفونی کننده و اقالم بهداشتی مانند دستمال کاغذی، ظروف یکبار مصرف  و 
مواردی مانند این. متاسفانه برای تامین داروهای موردنیاز این مددجویان از حمایت نهادهای 

کنیم«. کنیم و دارو تهیه  سالمت برخوردار نیستیم. باید شخصا به داروخانه مراجعه 

کمک هایی شاید  کرده است.  گیر  کمک های مردمی، مسئوالن سرای احسان را غافل  بعضی 
کم و کوچک اما با برکت که معنایش برای سرای احسانی ها این بوده است؛ همیشه چشم های 
که حواسشان به ما هست. این جمله ها مضمون حرف های طاهری است و  مهربانی هستند 
گوید: »در بلوای احتکار و سیاهدلی سودجوها، شیفته آن خانواده ای شدیم که چشم روی  می 
که  شیشه نیم لیتری الکل ضدعفونی خودشان بستند و به دست ما رساندند. خانواده دیگری 
کند  گالن الکل برای ضدعفونی آوردند. این ها ما را دلگرم می  اوضاع مالی بهتری داشتند هم 4 
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که مردم به فکر این قشر دردکشیده و مظلوم هستند«.

که ما را تنها نگذاشته خّیری 

مرکز  این  مددجویان  اعصاب  تمدد  و  درمانی  های  شیوه  از  یکی  مسافرت  و  گردشی  تورهای 
کرونا امسال این سفرها لغو می شود.  که هزینه آن را خیران تامین می کنند. با توجه به  است 
مدیرعامل سرا می گوید: »برنامه های جایگزین مانند بازی های فردی ساده، نمایش ویدئویی، 
که برای سالمت مددجویان مناسب  انواع سرگرمی هایی  اجرای زنده و ویدئویی موسیقی و 
باشد، انجام و جایگزین خواهد شد. خیران و هنرمندان در این زمینه هم می توانند به ما کمک 
که به زودی به بهره برداری می رسد  کاری  گوید،  کمک بی وقفه یکی از خیران هم می  کنند«. از 
و در شرایط قرنطینه کمک می کند، قوای جسمی بیماران به دلیل تحرک بدنی کم تحلیل نرود: 
کرونایی خیر خوبمان؛ »علی روحی« در حال ساخت مجموعه  »حتی در همین شرایط روزهای 
کار او در چنین شرایطی فقط یک  فیزیوتراپی برای مددجویان اعصاب و روان است. ادامه این 
که به ما می گوید خدای  کار خیر نیست؛ قوت قلب ما و مددجویان شده است. حس خوبی 

خوب حواسش به ما هست«. /  نعیمه جاویدی

کمک به سرای احسان آشنا شوند و در تامین اقالم مورد  که مایل هستند با نحوه  افرادی 
نیاز بیماران اعصاب و روان سهمی داشته باشند، می توانند از یکی از این دو نشانی اقدام 

کنند:

کوچه جباری و جزایری ساختمان 401- طبقه  1- خیابان شریعتی _ پائین تر از بهار شیراز _ بین 
4- واحد 14 / شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 تا 12     /     تلفن تماس: 77680260-5

کیلومتر بعد از روستای قلعه  کهریزک _ جاده دوتویه _ یک  2- سرای احسان: جاده قدیم قم _ 
نو چمن     /     تلفن: 56526494
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کارخانه تا جهادی گروههای از / میرویم کرونا جنگ به همدلی« »توفان با
کارتولیدماسک اسباببازی،پای

وزارت بهداشت حاضر نمی شد پارچه های الزم برای دوخت ماسک را در اختیار ما بگذارد! 
و  دغدغه ها  نداشتند.ما  اعتماد  ما  بهداشتی،به  شرایط  در  ماسک  تولید  برای  درواقع 
کرونا،شما فرمانده خط مقدم  گفتیم:در مبارزه با  کردیم و  کاماًل درک  نگرانی های آن ها را 

هستید و ما سرباز شماییم.هرطور شما بگویید،آماده خدمت هستیم.

کرونا را شکست خواهند داد و همچنان  گفته اند به یاری خدا و با عزم و اراده جمعی،  از روز اول 
که هرکدام عالوه بر مراعات اصول بهداشتی،  پای حرفشان ایستاده اند. به همین دلیل است 
نمی کنند.  دریغ  ناخوانده،  ویروس  این  درآوردن  زانو  به  برای  برمی آید  دستشان  از  کاری  هر 
بعضی ها ماسک و مواد ضدعفونی کننده رایگان بین همشهریانشان توزیع می کنند، بعضی دیگر 
گروه  کوچه و خیابان های محله و شهر را برعهده می گیرند و یک  کار ضدعفونی کردن  داوطلبانه 
هم مثل جهادگران استان اصفهان و تهران، یک حرکت جمعی به وسعت تمام ایران را برای 
تولید ماسک پایه گذاری می کنند. چند روزی می شود که یک حرکت خودجوش مردمی با عنوان 
که قرار  کرده؛ یک حرکت جهادی  پویش ملی »طوفان همدلی« در فضای مجازی اعالم وجود 
کشور را در قالب یک پیکره واحد برای تولید  گوشه وکنار  کوچک داوطلب در  گروه های  است 

کند. ماسک موردنیاز وزارت بهداشت سازماندهی 

کارگروه بهداشت و درمان مجمع جهادگران بسیج  گفت وگو با »امیرحسام ایزدی«، مسئول  در 
سازندگی تهران بزرگ و قرارگاه جهادی عمار استان تهران و از بانیان اصلی شکل گیری پویش 

ملی طوفان همدلی، با جزییات این حرکت مردمی بیشتر آشنا شدیم.
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بار زمین مانده را برداشتیم

و  با دوستان جهادی دور هم جمع شدیم  کشور،  کرونا در  اولین روزهای شیوع ویروس  »در 
به  شده بود،  اعالم  بهداشت  وزارت  سوی  از  که  نیازهایی  جمع بندی  و  شرایط  بررسی  از  بعد 
کرونا، تولید ماسک  که در حال حاضر یکی از نیازهای خط مقدم مبارزه با  این نتیجه رسیدیم 
می خواهد  تجهیزات  هم  چون  برود  بارش  زیر  نیست  حاضر  هم  کسی  هر  که  حوزه ای  است؛ 
گروه های جهادی  کار  که برداشتن این بار بر زمین مانده،  و هم نیرو. به این نتیجه رسیدیم 
گروه های جهادی پر بود از فعالیت های عمرانی و  کارنامه  است اما یک مشکل وجود داشت. 
کارگروه خیاطی و  که جایش خالی بود،  فرهنگی و بهداشتی در مناطق محروم اما تنها شاخه ای 

فعالیت هایی در این زمینه بود.«

کارگروه بهداشت و درمان مجمع جهادگران بسیج سازندگی  برای »امیرحسام ایزدی«، مسئول 
انگار تلنگری بود  تهران بزرگ و قرارگاه جهادی عمار استان تهران و دوستان جهادگرش این 
کنار  گروه های جهادی برای آینده. همه این ها اما به معنی  برای ترمیم و تکمیل سازه استوار 
گذاشتن نبود: »با توجه به اینکه ما در مجمع جهادگران بسیج  کشیدن و دست روی دست 
کارگروه بهداشت و درمان فعال هستیم، این حوزه را با بحث تولید  سازندگی تهران بزرگ در 
ماسک های بهداشتی تنفسی نزدیک دیدیم و تصمیم گرفتیم پای کار بیاییم. در جلسه طراحی 
و برنامه ریزی، درباره شیوه های قابل اجرا برای همگانی کردن گفتمان جهادی برای طرح تولید 
کردیم و خروجی این جلسه، پویش  گروه های مختلف بحث و همفکری  کمک  ماسک و جلب 

ملی »طوفان همدلی« برای تولید 500 هزار ماسک شد.«
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امیرحسام ایزدی

گفتیم: شما فرمانده خط مقدم هستید و ما سرباز شماییم

با  را  مشکل ها«  افتاد  »ولی  معنی  اول،  خوان  از  گذر  از  بعد  خوش ذوقش  همراهان  و  ایزدی 
کار آمدنشان فقط 50 درصد  کردن آن ها و پای  کردند. تازه فهمیدند خطر  تمام وجود درک 
نمی شد  حاضر  بهداشت  وزارت  اما  کردیم  آمادگی  اعالم  ماسک  تولید  برای  »ما  بوده:  قضیه 
که برای تولید ماسک در  کار را در اختیار ما بگذارد! ماجرا این بود  پارچه های الزم برای این 
شرایط بهداشتی، به ما اعتماد نمی کردند. البته حق هم داشتند. ما دغدغه ها و نگرانی های 
کرونا، شما فرمانده خط مقدم هستید  گفتیم: اینجا در مبارزه با  کردیم و  کاماًل درک  آن ها را 
و ما، سرباز شماییم. هرطور شما بگویید، آماده خدمت هستیم. به این ترتیب، با توجه به 
کارشناسان آن ها  کردیم و  کارگاه هایمان را ضدعفونی  استانداردهای موردنظر وزارت بهداشت، 
کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی به صورت سرزده  هم برای بازدید آمدند. همچنان هم 
کارگاه ها بازدید می کنند. بعد از رفع نگرانی های وزارت بهداشت، همکاری ما برای  می آیند و از 

تولید ماسک ها شروع شد.«

که داوطلبانه وارد حوزه  گروه نیستید  سؤال آخر را همین ابتدا می پرسم و می گویم: شما اولین 
تولید ماسک شده اید. مردم و حتی وزارت بهداشت سئوال دارند این حجم ماسک تولیدی 
کادر درمانی؟! مهندس جهادی 25  نه  و  به دست مردم می رسد  نه  که  توزیع می شود  کجا 
ساله داستان ما مکثی می کند و در پاسخ می گوید: »برای جلوگیری از این قبیل مشکالت، ما از 
کردیم. بنابراین ما ماسک های  گذار  همان ابتدا، بحث توزیع ماسک ها را به وزارت بهداشت وا
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تولیدی را به وزارت بهداشت تحویل خواهیم داد و این دوستان با توجه به اشرافی که نسبت به 
کار توزیع ماسک ها را انجام خواهند داد.« گروه های متقاضی دارند، 

کرونا، بسم اهلل... که دارد نیت مبارزه با  هر 

گرفتیم و  کند، تماس  کمک  که فکر می کردیم می تواند در این مسیر به ما  »با هر فرد و نهادی 
طرح مسئله کردیم. بعضی مثل وزارت ورزش و جوانان، خیریه سفیران مهربانی، سازمان بسیج 
سازندگی سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ، قرارگاه جهادی عمار استان تهران، شبکه 
کشور، بنیاد علوی، بیمه ایران، معاونت فرهنگی ورزش  ملی امداد و نجات سمن های جوانان 
و جوانان اصفهان، بسیج سازمان فنی و حرفه ای، مجامع سازمان های مردم نهاد استان های 
و  امکانات  که  دیگر  مجموعه های  بعضی  مقابل،  در  و  آمدند  کار  پای  و...  اصفهان  و  تهران 
کردند و دست  با بودجه مردم تهیه شده، تعلل  که همگی  تجهیزات بسیار خوبی هم دارند 
کردند! به نظر می رسد مدیریت این مجموعه ها از روحیه جهادی و انقالبی فاصله  یاری ما را رد 
از دولت و سپاه و...  ابالغیه رسمی  که در این شرایط حساس هم همچنان منتظر  گرفته اند 
گروه های جهادی، خیریه ها و عموم مردم این بار هم مثل همیشه برای  هستند. اما در عوض، 

کار و خدمت پیشقدم شدند.«

گروه های جهادی،  امیرحسام ایزدی فرصت را مغتنم می شمارد و ضمن دعوت دوباره از تمام 
گروه های مردمی برای پیوستن به این پویش، درباره یک  کارگاه های محلی و دیگر  خیریه ها، 
تقدیر معنوی از مشارکت کنندگان اینطور برای مان می گوید: »هیچ محدودیتی وجود ندارد. هر 
گروهی حتی با 2 نفر عضو می تواند برای مشارکت در این پویش داوطلب شود. تنها شرط برای 
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کردن  که قابلیت تمیز و ضدعفونی  کار است؛ فضایی  کار، داشتن یک فضای مناسب برای  این 
کارگاه های محلی، مسجد محله یا پایگاه بسیج می توانند یک اتاق را به این  داشته باشد. حتی 

کنند. کار  کار اختصاص بدهند و بعد از انجام مراحل ضدعفونی آن اتاق، شروع به 
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کار را بگیرد، ما  گوشه  کار پویش طوفان همدلی بیاید و یک  که پای  گروه جهادی و خیریه  هر 
ج می کنیم. این یکجور تقدیر از مشارکت آنان است و عالوه بر  لوگوی آن گروه را در پوستر پویش در
گروه ها، باعث افزایش انگیزه اعضای آن ها هم می شود. این پوستر هر  برجسته شدن نام این 

گروه های جدید به آن اضافه می شود.« هفته به روز شده و نام 

تحویل ۴0 هزار ماسک به برکت میالد موال )ع(

حضور  می گذرد،  تولدش  از  هفته ای  یک  که  همدلی«  »طوفان  سراسری  و  بزرگ  پویش  در 
داوطلبانه گروه های مردمی باز هم با خود برکت آورده است: »پویش طوفان همدلی را یک هفته 
کلید زدیم.  قبل با هدف تولید 500 هزار ماسک )در مرحله اول( در دو استان تهران و اصفهان 
کردیم و در طی همین یک  گروه جهادی و خیریه و با 120 چرخ خیاطی شروع  کار را با مشارکت 10 
کارگاه در این پویش مشغول دوخت ماسک  هفته، ظرفیت تولید ما 2 برابر شد و حاال بیش از 20 
گروه های  هستند. با تکیه بر همین شروع امیدوارکننده، اطمینان داریم در ادامه با پیوستن 

بیشتر، ظرفیت تولید ما و سرعت آماده کردن ماسک ها افزایش خواهد یافت.«

با  که همزمان  از یک حرکت منطقی آهسته و پیوسته می گوید  قرارگاه جهادی عمار  مسئول 
اضافه شدن نیروهای جدید، شتاب می گیرد: »طرح تولید 500 هزار ماسک را به چند بخش 
کردیم و در بخش اول، تحویل 40 هزار ماسک را متعهد شدیم. خوشبختانه با تالش  تقسیم 
کار  کار بودند، بخش اول  کوچک مشغول  کارگاه  که در 3 شیفت در 20  شبانه روزی نیروهایی 
کار، در قالب تولید 80 هزار ماسک  در پایان روز میالد امیرالمؤمنین )ع( آماده شد. بخش دوم 
تعریف شده است و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا ان شاءاهلل در هفته اول فروردین 99 به 

سقف تولید 500 هزار ماسک برسیم.«
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وقتی کارخانه های عروسک سازی با »طوفان همدلی« همراه می شوند

کار  کارگاه های داوطلب می دهیم تا  »خوب است بدانید ما پارچه ها را برش می زنیم و تحویل 
که باید  کردن آن ها را انجام دهند. این نکته از این جهت اهمیت دارد  دوخت ماسک ها و اتو 
کارگاهی به سلیقه خود پارچه ها را برش نزند. ضمن  اندازه و مدل ماسک ها یکسان باشد و هر 
چرخ  می توانند  دوستان  این  ندارند.  زدن  برش  امکان  مردمی،  کارگاه های  این  اغلب  اینکه 
کنند اما تأمین دستگاه برش واقعًا از عهده آن ها  خیاطی های موردنیاز را به هر طریقی فراهم 

ج است.« خار

که می تواند هم سرعت  امیرحسام ایزدی در ادامه با خوشحالی از اتفاق خوبی خبر می دهد 
کارخانه  تولید ماسک ها را افزایش دهد و هم در ادامه حجم تولید را باال ببرد: »خوشبختانه 2 
کرده اند. ما  عروسک سازی در یزد و حاشیه تهران هم برای پیوستن به پویش ما اعالم آمادگی 
کار برش و  پارچه و الگوی ماسک را تحویل این دوستان می دهیم و آن ها با دستگاه هایشان 
کارخانه قابلیت تولید هزار ماسک در ساعت را دارد،  دوخت را انجام می دهند. با توجه به اینکه 
کارخانه ها کمک بسیار خوبی برای ما خواهد بود. در قدم اول، قرار است تولید  اضافه شدن این 
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کارخانه بسپاریم.« 200 هزار ماسک را به این 2 

به  سری  بزرگ  تهران  سازندگی  بسیج  جهادگران  مجمع  درمان  و  بهداشت  کارگروه  مسئول 
تحولی در  بیایند، چه  کار  پای  کارخانه   10 گر  ا کنید  و می گوید: »تصور  تکان می دهد  حسرت 
سرعت و حجم تولید ماسک ها اتفاق می افتد؛ می توانیم به تولید روزانه یک میلیون ماسک هم 
که با پول مردم ساخته شده، پای این  کارخانه هایی  که  برسیم. اما جای دریغ و افسوس است 

کار جهادی داوطلب شده اند.« کارخانه از بخش خصوصی برای این  کار نیامده اند اما این 2 

کنید کمرمان زیر این بار سنگین خم نشود! کمک 

که  »ان شاءاهلل امام زمان)عج( و رهبر حکیم انقالب از ما و همه بسیجیان و نیروهای داوطلبی 
کار می کنند، راضی باشند. اما راستش را بخواهید با  کرونا  واقعًا جانانه دارند در زمینه مبارزه با 

کار تا این حد سخت شود...« کار جهادی می کنم، اصاًل فکر نمی کردم این  اینکه 10 سال است 

حتمًا برای شما هم عجیب است بسیجی های داوطلبی که همیشه خستگی را خسته کرده اند، 
این  تکمیلی اش  توضیحات  با  ایزدی  امیرحسام  بزنند.  حرف  خستگی  و  کار  سختی  از  حاال 
ک می کند: »ما نیروهای استخدامی هیچ نهادی ازجمله سپاه نیستیم. همه  عالمت تعجب را پا
ما بسیجی، جهادی و نیروهای داوطلب مردمی هستیم. خود من، دانشجوی مقطع دکتری 
کرده ام  کارهای پژوهشی ام را رها  که  رشته مهندسی هسته ای از دانشگاه علم و صنعت هستم 
کردیم. پویش ملی طوفان همدلی،  و سراغ تولید ماسک آمده ام. ما واقعًا با »هیچی« شروع 
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هرکس  یعنی  می رود.  پیش  جهادی  روحیه  با  هم  فقط  و  است  جهادی  کار  واقعی  مصداق 
که بخواهد. ما با تمام وجود داریم  کند؛ اما مهم این است  کمک  بخواهد، حتمًا می تواند به ما 
تالش می کنیم و یک هفته است خواب به چشم هایمان نیامده اما با این حال، کمرمان دارد زیر 
این بار سنگین خم می شود. می دانید چرا؟ چون بعضی مسئوالن واقعًا ما را خسته می کنند. 
از  کنیم.  را بررسی  کوچک، می گویند: بلند شو بیا اینجا در جلسه موضوع  کار  برای انجام هر 
کل برگزار  گر می خواهی به پویش شما ملحق شویم، بیا یک جلسه با مدیر  بعضی ها شنیدیم: ا
کار نیست. ما برای  گزارش  گرفتن برای  کن. اما واقعًا در این شرایط بحرانی، وقت عکس و فیلم 

کارها را تلفنی هماهنگ می کنیم.« کرده ایم و باقی  کتفا  کمترین میزان جلسه ا این پویش به 

تولید  کارگاه های  نیازهای  به  صحبت هایش  پایان  در  نمی بیند  بی مناسبت  آینده  دکتر  آقای 
کند: »ما مشغول تولید ماسک هستیم اما مثل همه مردم هیچ کجا ماسک  ماسک هم اشاره 
کنیم. دستکش های موردنیاز را هم با قیمت های باال  که برای نیروهایمان تهیه  پیدا نمی کنیم 
که  کنیم. از آن طرف برای تأمین مواد ضدعفونی کننده هم مشکل داریم. از آنجا  می توانیم تهیه 
کارگاه های  کارگاه ضدعفونی شود، مصرف مواد ضدعفونی کننده در  کل  در پایان هر شیفت باید 
که دانشجوی شیمی هستند،  گروهی از بچه ها  که وجود دارد،  کمبودی  ما باالست. با توجه به 

کرده اند.« خودشان شروع به تولید مواد ضدعفونی کننده 

نمی خواستیم در مقابل کرونا، منفعل باشیم

کوثر نور« و »فتح«، از اولین داوطلبانی بودند  گروه های جهادی »سفیران  دختران و بانوان فعال 
گروه  گفتند. »فائزه مسعودی«، نماینده این دو  که به فراخوان اهالی »طوفان همدلی« لبیک 
اینطور  امسال  اسفند  کرونایی  روزهایی  در  فعالیت  برای  جمع  این  دغدغه مندی  از  جهادی 
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کرونا، آرام و قرار نداشتیم و مدام از خودمان می پرسیدیم:  می گوید: »از شروع شیوع ویروس 
االن نقش ما به عنوان یک خانم چیست؟ چه باید بکنیم؟ وقتی متوجه شدیم آقایان بسیجی 
کمک الزم ندارید؟  کردیم:  در محدوده سکونتمان دارند معابر را ضدعفونی می کنند، سئوال 
گفتیم:  گفتند: غذایمان تأمین است.  گفتیم: پس ما برایتان غذا تدارک می بینیم.  گفتند: نه. 
کارآفرینی فعال  که در زمینه  حداقل می توانیم برایتان میوه و تنقالت بیاوریم. از آن طرف، مادرم 
گر بتوانیم  کاری از دست ما برمی آید. حتی ا کن ببین چه  است، مدام می گفت: »برو پرس وجو 

برای اطرافیان هم ماسک بدوزیم، خوب است«.

کرونا به طور جدی مطرح شد، مدام پیگیر بودیم  که موضوع شیوع  خالصه! از روز دوم اسفند 
کاری انجام دهیم و در این شرایط، منفعل نباشیم. وقتی دوستان خبر دادند پوستر پویش  تا 
»طوفان همدلی« برای تولید ماسک را در فضای مجازی دیده اند، خیلی خوشحال شدیم. با 
کارآفرینی،  گرفتم و با بیان تجربیاتمان در فعالیت های جهادی در حوزه های  رابط پویش تماس 
کردم به لحاظ نیروی انسانی، امکانات و تجربه  فرهنگی و آموزشی در شهرهای مختلف، اعالم 

عملی، ظرفیت خوبی برای مشارکت در این پویش داریم«.

کارگاه دوخت ماسک می شود کارگاه خانگی تبدیل به  وقتی 

که مشارکت ما در پویش طوفان همدلی قطعی شد، من به دوستان جهادی و  »4، 5 روز قبل 
بسیجی ام و مادرم هم به دوستان هیئتی اش خبر دادیم و جمع خوبی برای دوخت ماسک دور 
کارگاه هم آشنا بودم و آن ها هم تا شنیدند، پای  هم جمع شدیم. عالوه براین با دوستان چند 
که زنان سرپرست خانوار در آن مشغول تولید روتختی بودند،  کارگاه ها  کار آمدند. یکی از این 
نیروی  برای جذب  کردند.  تولید ماسک  به  گذاشتند و شروع  کنار  را  سفارش های خودشان 
داوطلب هم فراخوان دادیم تا هرکس می تواند، با چرخ خیاطی اش به ما ملحق شود. بعضی ها 
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با چرخ هایشان آمدند و بعضی دیگر، چرخ هایشان را فرستادند و نیروهای داوطلب پشت آن 
چرخ ها نشستند«.

کید می کند همه فعالیت ها در کارگاه دوخت ماسک، بعد از مرحله  خانم جهادگر 28 ساله البته تا
کوچک خانگی  کارگاه تولیدی  کلید خورد: »خانواده من از یک سال قبل، یک  ضدعفونی کردن 
کرده اند. از وقتی موضوع مشارکت در پویش  با 2_3 چرخ در یکی از طبقات خانه مان راه اندازی 
کردیم و بعد از ضدعفونی  طوفان همدلی مطرح شد، تمام وسایل مربوط به آن تولیدی را جمع 
کامل فضای کارگاه، کار دوخت ماسک را در آن شروع کردیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت 
در تولید ماسک، همه نیروهای حاضر در کارگاه ما با حساسیت زیاد، مسائل بهداشتی را مراعات 
کارگاه می شوند، دستهایشان را پس  می کنند. آن ها لباسشان را تعویض کرده و با لباس تمیز وارد 
کار هم دستکش به دست دارند. در هر ساعت هم  از شست وشو، ضدعفونی می کنند و در حین 
گروهی  دوباره دست هایشان را می شویند یا ضدعفونی می کنند. ماسک ها در نهایت، توسط 
از دوستان ما اتو می شوند و البته در مرحله آخر و قبل از استفاده در بیمارستان هم تمام این 

ماسک ها استریل می شوند«.

یاد بانوان دهه 60 در تدارکات پشت جبهه برای مان زنده شد

که با همدلی انجام  کارهای بزرگی  »درباره مشارکت بانوان دهه 60 در تدارکات پشت جبهه و 
کرده بودم اما  کارها را در اردوهای جهادی تجربه  می دادند، زیاد شنیده بودم. یک مدل از این 
کارهای پشت جبهه بانوان در دهه  کرد تا آن حس و حال  پویش طوفان همدلی فرصتی فراهم 
کنار محله ها، در مساجد و پایگاه های  گوشه و  کنم. حاال در  60 را در نزدیک ترین شکلش تجربه 
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و  کار  بزرگ در آن مشغول  و  کوچک  و  گرفته  کارگاه هایی به صورت خودجوش شکل  بسیج، 
کرونا هستند«. خدمت بدون چشمداشت برای رزمندگان خط مقدم مبارزه با 

کارگاه تولید ماسک، انگار قند در دل فائزه  مرور خاطرات و صحنه های همین 2، 3 روز فعالیت در 
که لبخندبرلب ادامه می دهد: »این روزها بسیاری از مردم حس و حال خاصی دارند  آب می کند 
کنند. یکی از دوستان ما  که می توانند، در این جهاد همگانی شرکت  و دلشان می خواهد هرطور 
که داوطلب شده بود برای دوخت ماسک، متاسفانه در غم از دست دادن یکی از عزیزانش داغدار 
کار  گرچه خودش نتوانست بیاید اما چرخش را فرستاد و یک نفر دیگر توانست با چرخ او  شد. او 
که دلش می خواست سهمی  کمردرد است، از آنجا  گرفتار بیماری و  که  کند. یک خانم دیگر هم 
کمردرد، 2ساعت پای چرخ  در این حرکت داشته باشد، چرخش را آورد. خودش هم با همان 
نشست و چند تایی ماسک دوخت و رفت. خانم های جاافتاده و پیشکسوت به جای خود، ما 
کار ایستاده اند. این بچه ها 24 ساعت چشم  که عجیب پای این  بچه های دهه هشتادی داریم 
که  روی هم نگذاشتند و یک سره مشغول دوخت ماسک بودند. با همت همه این دوستان بود 

کمتر از 72 ساعت و فقط با 8 چرخ ساده، توانست 7500 عدد ماسک بدوزد«. گروه ما در 

عیدی ما، حاضری زدن در پویش تولید ماسک بود

کوثر  گروه های سفیران  شب و روز عید میالد امام علی)ع( امسال برای دختران و بانوان جهادگر 
کارگاه تولید ماسک،  نور و فتح حسابی متفاوت بود. آن ها این عید بزرگ را دور از خانواده و در 
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گذاشتند: »10 نفر در شب و روز  کرونا پشت سر  در حال پشتیبانی 24 ساعته از جبهه مبارزه با 
کارگاه را تمام مدت روشن نگه داشتند. بعد از نیمه شب، 5 نفر تا اذان صبح مشغول  عید، چراغ 
کار را  کردند و باز از حوالی ظهر،  دوخت ماسک بودند و بعد، شیفتشان را با 5 نفر بعدی عوض 

کردیم. با تمام نفرات دنبال 

از  نفر   3 گذشت.  خوش  ما  به  حسابی  اما  بودیم،  کار  مشغول  دائمًا  گرچه  عید،  روز  و  شب 
کردند و از این طریق در این حرکت  دوستان، شام شب عید و صبحانه و ناهار روز عید ما را تقبل 
کار تولید ماسک سهیم  سهیم شدند. اینجا هرکس با هر میزان از مهارت و توانایی، می تواند در 
که تا قبل از این اصاًل خیاطی نکرده بودند اما االن دارند ماسک می دوزند.  کسانی بودند  باشد. 
که داوطلبان می توانند سراغ این  کاری هم داریم  کارهای دیگری مثل اتوکردن یا وسط  البته 

کارها بروند.«

از کهگیلویه و بویراحمد تا سیستان  و بلوچستان، همه مشتاق مشارکت هستند

ک گذاشته ایم،  کارگاه تولید ماسک را در فضای مجازی به اشترا »در این چند روز که عکس های 
کرده ایم. پیام های بسیاری از نقاط دور و نزدیک دریافت 
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کرمان و... پیام داده  کهگیلویه و بویراحمد، سیستان  و بلوچستان،  دوستانی از استان های 
و پرسیده بودند چطور می توانند این پویش را در استان و شهر خود راه بیندازند. ما هم این 
دوستان داوطلب را به مجریان اصلی پویش طوفان همدلی معرفی کردیم تا راهنمایی های الزم 

کنند و به این پویش ملحق شوند«. را در این زمینه دریافت 

که  فائزه مسعودی اما از فرصت حسن استفاده را می کند و در پایان خطاب به عالقه مندانی 
گروهی حتی متشکل از  مشتاق مشارکت در این پویش دوست داشتنی هستند، می گوید: »هر 
کافی دارند،  کار مناسب و چرخ خیاطی به تعداد  کردن یک فضای  که امکان فراهم  3، 4 نفر 
شماره  با  تماس  طریق  از  و  کرده  جست وجو  مجازی  فضای  در  می توانند #طوفان_همدلی را 
کار، داشتن یک  که در اطالعیه ذکر شده، با این پویش همراه شوند. درواقع الزمه این  تلفنی 
کرد  که بتوان به راحتی آن را ضدعفونی  کار خیاطی است؛ فضایی  فضای مناسب برای انجام 
کنار  در  کرد. مردم وقتی  فراهم  آن  نفر در  و همدالنه چند  کار دسته جمعی  برای  را  و شرایط 
هم قرار می گیرند، قدرتمندتر می شوند و مشکالت را راحت تر پشت سر می گذارند. این بار هم 
کرونا به سالمت خواهیم  مثل همیشه با همدلی مردم، ان شاءاهلل از مشکالت ناشی از شیوع 

گذشت«. /  مریم شریفی
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روایتگمنامینظافتچیها/چهکسیبیشتریندستمزدراازکروناییهامیگیرد؟

پزشکان و پرستاران حین درمان فاصله شان را با بیمار حفظ می کنند اما آنکه لباس بیمار 
کمکش می کند برای تنظیف لباس  کرونایی را عوض می کند، ناز بیمار بدحال را می خرد و 
کرونایی را جمع می کند، در تماس  تا مبادا خجالت بکشد، زباله های عفونی اتاق بیماران 
مستقیم و نزدیک با بیمار است و از همه بیش تر در معرض ابتال، قهرمان قرنطینه گردی امروز 

ماست؛ »نیما جودی« مشت نمونه خرواری است از ایثار نیروهای خدمات.

کرونایی برای ما خبرنگارها تکراری نمی شود. نه آدم هایش نه سوژه هایش.  قرنطینه بیماران 
که  از در چفت و بست دار قرنطینه وارد می شوی پرستار به استقبالت می آید  مهم نیست هر بار 
که مراقب باش! نزدیک بیمار نشو! دستت را به جایی  کیدهای مکررش می لرزاند  و دلت را با تا
همه  کردن  فراموش  و  دنیایت  همه  شدن  عوض  برای  کافیست  دقیقه  چند  فقط  و...  نزن 

ترس هایت. 

که باعث  کرد  کام تلخ این روزهایم را شیرین  بار اول، تماشای معرفت پرستاران و پزشکان آنقدر 
کله ام پشت در قرنطینه پیدا شود. این بار با توصیه های بهداشتی با آب و تاب  شد باز هم سر و 
کرونا مثبت، بی حال روی  تر از دفعه قبل وارد می شوم. تعداد بیماران بیشتر است و چند بیمار 
تخت در راهروی بخش خوابیده اند در انتظار بستری. پزشک در حال بررسی سی تی اسکن ها 

است و پرستاران هم در جنب و جوش رسیدگی به بیماران.

گوشه ای می ایستم و دقیق می شوم در احوال پرستارانی که چند روز دیگر یک ماه می شود 
گیر انداخته اند. انصافا عیار انگیزه شان هنوز مثل روزهای  پنجه در پنجه این ویروس عالم 
بار هم قصه  این  اما چشمانشان عجیب خسته است و دلتنگ. می خواهم  اول است 

ماندن و جنگیدن را از زیرزبان یکی از آنها بیرون بکشم.
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که  کرده و خوابش برده، آنقدر خسته هست   دستیار پزشک، ماسک را حفاظ چشم هایش 
که  کند. شاید قرار است همین دختر جوان  صداهای اطراف هم چرت بی وقتش را پاره نمی 
کنم تا  گزارش من باشد. پس صبر می  گفت داوطلبانه به این بخش آمده قهرمان  پزشک می 

بیدار شدنش.

 یک اتفاق، معادله ما و قرنطینه را بر هم می زند  

 اما یک اتفاق معادله امروز من و قهرمان قرنطینه را بر هم می زند. درست روبروی من صدای 
سرفه های پی در پی  بیمار تخت 15 هر لحظه بلندتر و سخت تر می شود. بیمار؛ مرد میانسالی 
کار می  کار از  کند. تا بخواهد از تخت بلند شود  است. سرفه پشت سرفه. ریه ها همراهی نمی 
اندازد.  برش می  و  به دور  نگاهی  کثیف می شود.  و تشک تخت  زمین  آورد.  باال می  و  گذرد 
گردانم تا مبادا خجالت زده تر شود.  سینه اش آرام  کشد. به سرعت نگاهم را بر می  خجالت می 
کسی قرار است به داد این بنده  کم رمق تر. فکری می شوم حاال چه  تر می شود و سرفه هایش 

خدا برسد؟

که جوانی با همان پوشش خاص بخش قرنطینه باالی سر بیمار  گذرد  سی ثانیه بیشتر نمی 
کشد. نمی بینمش اما صدای خوش و بشش با مرد میانسال به  حاضر می شود و پرده را می 
گوش مان می رسد:» چرا ناراحتی؟چه ایرادی ندارد! من هم مثل پسرت. شما مریض نیستی 

که عزیزی.«

کنم. بگو و بخندهایش ادامه دارد:» دو سه روز دیگه بهتر می شی. من قول   گوشم را تیز می 
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کنار می رود و جوان  که تا شما خوب نشدی من هم خونه نرم«. چند دقیقه بعد پرده  می دم 
تشک  و  کرونایی  بیمار  لباس  می آید.  بیرون  بیمار  اتاق  از  دست  در  پوش  پالستیک  سفید 
تخت عوض شده. زمین هم برق می زند. به سرعت پالستیک پسماند بیمارستانی بیمار را در 

کننده بر می گردد و اتاق را ضدعفونی می کند. محفظه ای دردار می گذارد و با اسپری ضدعفونی 

نیروهای خدمات؛ قهرمانان گمنام

معادله عوض می شود. قهرمان امروز قرنطینه گردی ام را پیدا می کنم. جوانی که نه پزشک 
گزارشات  است نه پرستار. دلخور می شوم از اینکه چرا در این یک ماه، نیروهای خدمات از 

مبارزان خط مقدم کرونا، سهمی نداشتند.

کرونا به شدت مسری است، پزشکان و پرستاران هم در حین درمان سعی می کنند فاصله شان 
گر بیمار بدحال خودش را خراب  کند، ا کنند. اما آنکه لباس بیمار را عوض می  را با بیمار حفظ 
کرده باشد ناز بیمار را می خرد و کمکش می کند برای تنظیف تا مبادا خجالت بکشد، آنکه ظرف 
کند، در تماس مستقیم  کند و سطل زباله های عفونی اتاقش را جمع می  غذایش را جمع می 
و نزدیک با بیمار است و از همه بیشتر در معرض ابتال به این ویروس منحوس؛ نیروی خدمات 

کرونایی است. بخش های قرنطینه بیماران 

پرخطرترین گروه درگیر با بیماران کرونا

کنم به مصاحبه.  ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. جوان را صدا می زنم و دعوتش می 
الحق نام قهرمان برازنده اش است .می پرسم شنیده ام بعضی از نیروهای خدمات از حضور در 
بخش قرنطینه بیماران کرونایی طفره رفتند، در بعضی بیمارستان ها حتی از کار انصراف دادند. 

کنید؟ خودتان را معرفی می کنید؟ شما اینجا چه می 
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کند و ماسک را از صورتش پایین می آورد. خنده رو و با انرژی است.   دستکش را عوض می 
جواب سوالم را با خنده می دهد:» انصراف دادند؟ عمر دست خداست. ما خدماتی ها عادت 
کارمان با پسماندهای عفونی بیمار بوده. خون بیمار، سرسوزن ها، لباس  داریم. همیشه سرو 
گندزدایی وامحاء. خطر ابتال به بیماری  های بیمار. انتقال لباس های عفونی بیمار به بخش 

همیشه برای ما هست.

کس به اندازه ما در تماس  کارمان بیشتر است به چند دلیل؛ هیچ  کرونا سختی  حاال با 
کرونایی نیست. خطر ابتال برای عوامل خدمات بسیار باالست. از همه  نزدیک با بیماران 
کرونایی  مسئولیت ما  مهم تر سالمت پزشک و پرستار و بهیار در بخش بستری بیماران 
گر در شرایط عادی هر دو ساعت یک بار اتاق ها را  کارمان را سخت تر. ا کند و  را بیشتر می 
نظافت می کردیم حاال هر نیم ساعت یک بار باید نظافت کنیم. هر جایی که بیمارکرونایی 
سرویس  تا  گرفته  روشویی  و  تخت  لبه  از  شود،  ضدعفونی  باید  باشد  تماس  در  آن  با 
کرونایی ها تنها هستند و بدون همراه. درمان دارویی و  کنار بگذارید.  بهداشتی. اینها را 
کردن بیماران  رسیدگی به مشکالت جسمی پای پزشک و پرستار است. اما تر و خشک 

کرونایی با نیروهای خدمات است«.

گر نباشند از غصه دق می کنیم ا

کند؛» این جوون، تخصص اصلی  کالم »سجاد جودی« را پاره می  صدای یکی از بیماران رشته 
اش خنداندن و روحیه دادن به بیمارهاست. اصال  یک پا روانشناسه« به اتاق بیمار مبتال به 
کنم  گوید:» خواهش می  کنیم. می  کرونا می رویم و با حفظ فاصله سر صحبت را با او باز می 
گر تصویر باشد  که ا تصویر من را نگیرید و اسمم را ننویسید. چون حرف هایی می خواهم بزنم 

معاف می شوم«.

 از البه الی حرف های او و آقای جودی متوجه می شویم یکی دو روز دیگر مرخص می شود. 
کرونا مرض عجیبی است. همه ازت  کند:»  این بیمار خاطره روزهای اول بیماری اش را مرور می 
گیر دارد. 14 روز دستت از همه جا  فراری می شن. زن، بچه، نزدیک ترین هایت. حق دارند. وا
گذرد. من چند  کوتاه می شود. اوایل می ترسی. ساعت ها برایت در قرنطینه مثل یک سال می 
گفتنش به شما را هم ندارم.  روز اول حال بدی داشتم. به دلیل دیابت تکرر ادرار دارم. روی 

کردم. کاری  که دو بار خراب  جای دخترم هستی. آنقدر حالم ناخوش بود 

گر بزرگ  کنم. توان بلند شدن از روی تخت را هم نداشتم.ا که پرستار را صدا  روی این را نداشتم 
کنار، بودن با روی  کنیم. حاال بودنش به  مردانی مثل آقای جودی نباشند ما از غصه دق می 
خوشش یک حرف دیگر است. به خدا از بچه ام به من نزدیک تر. انشااهلل به حق همین روزهای 
که به خاطر ما جان و سالمتی شان را به خطر  کند  عزیز خدا بهترین ها را نصیب او و همه آنهایی 
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گردانشان باشد«. کسی شوخی ندارد. خدا بال کرونا با  می اندازند. 

حساب مرا بیماران کرونایی پر می کنند

»کرونا یک فرصت است؛ یک بهانه است. بیشتر از 20 بیمار در این بخش بستری هستند. 
کافیست. می شود یک بانک معنوی  کنند، برایم  از ته دل دعا  گر هر روز دو بار هم مرا  ا
که قطعا پشتوانه عاقبت بخیری من و بچه هایم می شود. شغل خدمات برای من مقدس 
که یک ماه هست آمده. من هر چه در زندگی ام دارم از دعای بیماران است.  کرونا  است. 

گرفتم«. کنم اجر و مزدش را قبال ازش  که االن به بیماران می  به خدا بدهکارم و خدمتی 

که  گوییم قهرمان. این حرف های »سجاد جودی« است. جوانی 36 ساله  که می   بیراه نیست 
کردند به بودنش. می پرسیم چند تا بچه دارید؟ می  کرونا دل خوش  بیماران بخش قرنطینه  
کتاب  که االن 28 ماه و 13 روز و 5 ساعت دارند.« حساب و  گوید:» یک پسر 14 ساله و یک دوقلو 
ساعت و روز را هم دارد. می پرسیم چند روز است خانه نرفتید؟ می گوید:»19 شب است بچه هایم 
گردن همسرم است. حیف است از خانواده پرسنل بیمارستان  را ندیدم. همه زحمت بچه ها 

یادی نکنید. حضور و خدمت مان را مدیون همراهی و صبوری خانواده هایمان هستیم«.

کرونایی زنده شد معجزه خدا را دیدم بیمار 

کرونایی طنین اندازمی شود و سجاد جودی برگی دیگر  صدای اذان در بخش قرنطینه بیماران 
گوید و از معجزه خدا؛ » من قدرت خدا را دیدم. عظمت و حضورش  از فصل برکت خدمتش می 
کردم. برای همین از خدمت در بخش قرنطینه هیچ ترسی و واهمه ای ندارم. اعتقاد  را درک 
که من می دانم/ شیشه را در بغل سنگ  گه نگه دار من آن است  گوید  که می  دارم به این شعر 
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نگه می دارد. چند روز قبل یکی از بیماران عالیم حیاتی اش را از دست داده بود. تالش پزشکان 
برای احیاء بی فایده بود. پزشکان و پرستاران رفتند. من باید آماده اش می کردم برای انتقال به 
کنم چشمم به صفحه مانیتور  سردخانه. آمدم پارچه را روی صورتش بکشم و دستگاه ها را جدا 
افتاد و دیدم ضربان قلب برگشته. عمرش به دنیا بود. برگشت. پزشکان مات و مبهوت مانده 

بودند. آن بیمار سه روز بعد مرخص شد«.

گوشه بخش می رود. سنگ تیمم را بر می دارد و اتاق به اتاق  کمد  گوید و به سمت  این را می 
که در روزهای قرنطینه و بیماری، پناه امن و دلخوشی شان  کمک به بیمارانی  می رود برای 

کبری همان نماز نشسته خواندن است. /  عطیه ا
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کهیکماهاستخانهنرفته روزپدربرایپزشکی

محمد  دکتر  شده،  دیگری  طور  کرونا  قرنطینه  بخش  هوای  و  حال  و  است  پدر  روز  امروز 
به  هم  را  شب ها  حتی  تمام  ماه  یک  که  است  پدری  است،  نفرولوژی  نیک پورمتخصص 
خانه نرفته؛ حاال دانشجوهایش بهترین هدیه زندگی اش را به او تقدیم می کنند و دکتر را 

شگفت زده می کنند.

که بین سه طبقه بیمارستان بقیه اهلل  کلیه یک ماه است  دکتر »محمد نیک پور« فوق تخصص 
که نه! زندگی می کند. می پرسید چرا بین سه طبقه؟ چون مدام بین طبقه اورژانس  رفت وآمد 
کرونا »قرنطینه« و مشکوک به ویروس  حاد، طبقه های منفی یک و منفی دو، بخش بیماران 

کرونا، باال و پایین می رود.

 می پرسید چرا می گویم در بیمارستان زندگی می کند؟

که اصاًل به خانه اش نرفته، حتی همه شب ها  که برسد یک ماهی می شود  چون این دوشنبه 
کرده است. با وجود اینکه 45 سال  کنار بخش قرنطینه صبح  را همین جا دریکی از اتاق های 
که حتی سن و سالی بیشتر از او دارند دکتر را پدر  کادر بیمارستان  بیشتر ندارد؛ اما خیلی از افراد 
معنوی خود می دانند. دلیل این ارتباط های خوب معنوی بین دکتر و دانشجوهایش حس 
که  که دکتر نیک پور نسبت به آن ها ابراز می کند، با همه مهربانی ها و رقت قلبی  پدرانه ای است 
دکتر نسبت به دانشجوها و بیماران خود دارد همه می دانند چه دل تنگی زیادی بین دکتر و تنها 

دخترش »نازنین« وجود دارد؛ اما دکتر در این مدت خم به ابرو نیاورده است.
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روز پدر بالباس قرنطینه

 حاال امروز روز پدر است و حال و هوای بخش قرنطینه نیز طور دیگری شده، انگار به جای دکتر 
محمد نیک پور، همه آن هایی که او را پدر معنوی خود می دانند دلشان برای ابراز محبت پدرانه 

دکتر نیک پور و دخترش تنگ شده است.

کرده بودند تا بزرگ ترین  هرچند تعدادی از دانشجوها و پرستارها از چند روز پیش فکرش را 
کنند. هدیه شان را امروز را به دکتر بدهند و او را شگفت زده 

که در زمان مشخص خودش را   از قبل با »نازنین« دختر 14 سال دکتر نیک پور هماهنگ شده 
برای دیدن پدر به بیمارستان برساند. حاال نازنین رسیده است و دکتر نیک پور هنوز از بیماران 
پرونده های  تک تک  قرنطینه  بخش  در  مادامی که  راستش  است.  نکنده  دل  کرونایی  بخش 
بیماران را بررسی می کند با همه بیماران هم صحبت می شود. نقش روانشناس را نیز برای آن ها 
دارد. برای هر بیمار حداقل 15 دقیقه وقت می گذارد و درد دل ها و ترس هایشان را می شوند. 
گریه هایشان می نشیند، تا دل بیمار آرام نشود از او فاصله نمی گیرد؛ اما حاال نیم ساعتی  پای 
بیرون  قرنطینه  بخش  از  ترفندی  با  را  دکتر  می شوند  مجبور  و  است  رسیده  نازنین  که  است 
بیاورند. به او می گویند بیمار بدحال داری سریع خودت را برسان! شاید با این دسیسه بتوان او 

کرد. که این روزها همه امیدشان دیدن دکتر شده است جدا  را از بیمارانی 
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دیدن هدیه روز پدر

 دکتر به سرعت لباس های آلوده را عوض می کند و بالباس های استریل سعی می کند به سرعت 
خودش را بر بالین بیمار بدحال برساند. از آنجایی که همیشه با دیدن بیمار بدحال همه جانش 
به درد می آید. عزمش را جزم کرده تا بتواند بیمار را از نظر روحی متعادل کند تا بقیه مراحل درمان 
را انجام دهد. همین که در آسانسور باز می شود. به یک باره نازنین جلوی در ظاهر می شود، همه 
که لحظه دیدن این صحنه را به انتظار نشسته اند اشک از چشم هایشان جاری می شود  آن ها 
کف زدن های مکرر فضای سالن را پر می کند. اما پدر و دختر انگار یک لحظه دیگران  و صدای 
را نمی بینند یکدل سیر یکدیگر را در آغوش می گیرند. دکتر نیک پور چنان چشمانش را برهم 
کند؛ اما این نازنین است  گرفتن نازنین به او ابراز  می فشرد تا همه عشق پدرانه اش را با در آغوش 

که اشک امانش نمی دهد پدر را از روی ماسک و لباس و عینک هزار بار بوسه باران می کند.

مراسم در حال برگزاری است و همه به دکتر تبریک می گویند. نازنین از پدر جدا نمی شود و دست 
گرفته است. هرازگاهی زیر لب می گوید »بابا بریم خونه؟!«؛ اما وقتی پدر در چند  او را محکم 
که  کن همه بیمارها  جمله به او می گوید: »نازنین جان! تو نازنین منی درسته؟ اما خوب فکر 

روی تخت خوابیده اند هم نازنین هستند. این را درک می کنی؟«

هر  تا  بابا.  »می فهمم  می گوید:  و  می کند  ک  پا را  اشک هایش  می کند  سکوت  کمی   نازنین 
که  وقتی که صالح دونستید بمونید ما هم دوری شما را تحمل می کنیم.« نازنین حرف هایش 
که شاهد این ماجرا هستند  گریه. پرستارها و دانشجوهای دکتر  تمام  می شود بازهم می زند زیر 

بغضشان را فرو می دهند تا بیشتر از این آتش درد فراق پدر و دختر زبانه نکشد.
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دکتر پدر معنوی ماست

که دانشجوی  کبر نژاد« یکی از دانشجوهای دکتر می گوید: »نازنین خانم حق دارد ما  »محمد ا
دکتر هستیم تحمل دوری از او را نداریم. چه برسد به این عشق پدر و دختری. راستش دکتر 
تماس  او  با  که  دکتر  مادر  می دانند.  خوب  را  این  همه  دارد.  دوست  را  خانواده اش  عاشقانه 
می گیرد همه ما متحیر می مانیم از حرف زدن دکتر با مادرش. دکتر نیک پور چنان قربان صدقه 
که همه ما با دیدن رفتار او متوجه جایگاه واقعی مادر  مادرش می رود و به او احترام می گذارد 
او رشد  می شویم؛ حس نوع دوستی و وطن دوستی دکتر نیز همپای عشق به خانواده اش در 
کرده است. او تک تک بیماران را از اعضای خانواده خودش می داند و درک این قصه برای ما 
که این ها برای  که لحظه به لحظه تالش می کنیم با اوباشیم بسیار سخت است. باید ببینید  هم 

دکتر فقط حرف نیست.

ترخیص 1۸ بیمار در یک روز

که امروز، روز پدر با دخترتان نازنین روبه رو   از دکتر نیک پور می پرسم آیا فکرش را می کردید 
شوید؟

دکتر کمی مکث می کند. »راستش نمی دانم. یک حسی به من می گفت امروز اتفاق خوبی خواهد 
که 10 نفر از آن ها ویروس  افتاد. اول فکر می کردم این اتفاق خوب ترخیص 18 نفر از بیماران بوده 
کرونا داشته و خدا را شکر خوب شده اند. هرچند هرروز همین تعداد ترخیص می شوند؛ اما حاال 
که اتفاق خوب دیگری نیز برای من در پیش بوده است. راستش امروز قشنگ ترین  فهمیدیم 
که خبر به دنیا آمدن نازنین  خاطره زندگی من خواهد شد درست مثل سال ها پیش در ثانیه ای 
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را شنیدم.

ما فرزند جنگیم

می پرسم وقتی نازنین را در آغوش کشیده بودید به چه فکر می کردید؟

زمان  انگار  یک لحظه  گرفتم  آغوش  در  را  نازنین  دخترم  وقتی  شدم  غافلگیر  خیلی  لحظه  آن 
کوچک تر بودم خیلی  گرفته ام وقتی از نازنین  کردم پدرم را در آغوش  به عقب برگشته بود فکر 

کوچک تر، حدود 6 ساله. همیشه چشم به راه پدرم بودم تا از منطقه جنگی برگردد.

که او پشت در است بدون اینکه  وقتی هر بار، بعد از چند ماه در خانه را می زد همه می دانستیم 
کسی قباًل به ما خبر داده باشد. وقتی پدرم می رسید انگار رنگ و روی دنیا عوض می شد. هنوز 
گونه هایش را می بوسیدم. وقتی دست هایش را دورم می پیچید  عطر پدر را به خاطر دارم وقتی 

انگار همه دل تنگی هایم در یک آن درمان می شد.

برمی گشت  کردستان  جبهه  از  که  پدرم  کرد.  زنده  من  برای  را  روزها  آن  امروز  دخترم  آغوش 
که سال هاست به سفر  آغوشش طور دیگری بود. دلم برایان روزها تنگ شد. دلم برای پدرم 

آخرت رفته تنگ شد.

گفتم نازنین برایم دعا کن

که بازهم در بیمارستان بمانید و به خانه نروید؟ کردید  چطور دخترتان نازنین را راضی 

کودک جنگم و پدرم مرد جنگ بود.  که پدرم رفت. من  گفته ام من راهی را می روم  به نازنین 
پدرم برای دفاع از تک تک هم وطنان، ما را تنها می گذاشت و ماه ها پیش ما نبود؛ اما همیشه 
سربلند بود و ما هم به خواسته او احترام می گذاشتیم و منتظرش می ماندیم. تو هم راهی را برو 
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که من هم مثل پدرم در این جنگ ویروسی پیروز باشم.  کن  که من سال های پیش رفتم و دعا 
دخترم این روزها را درک می کند و راضی و خوشحال از من جدا شد و به خانه رفت.«

شب های تنهایی

که البته آن ها هم از جان ودل مایه  که شما چرا مثل بقیه پزشکان  وقتی از دکتر پرسیدیم 
می گذارند، شب ها را به خانه نمی روید؟

کرونایی روبه رو شدم و مشکالت حاد تنفسی او  که با بیمار   در پاسخ می گوید: راستش اولین بار 
کردم تا وقتی این ویروس ریشه کن نشده است در بیمارستان بمانم تا بتوانم  را شاهد بودم قصد 
کنم.  کمک  که مثل خانواده من هستند مطلع باشم و به آن ها  لحظه به لحظه از حال بیمارانم 
اینجا یک سوئیت در بیمارستان به من داده اند. شب ها برای خواب می روم و صبح زود خودم را 

کنار بیماران باشم خیالم راحت تر است. به اورژانس می رسانم و هر چه بیشتر اینجا در 

اتاق استراحت استاد

که استاد شب ها در آن استراحت  کبر نژاد دانشجوی دکتر تعریفش از سوئیتی  هرچند محمد ا
می کند چیز دیگری است او برای مان از رضایت و بی توقعی استادش می گوید و تعریف می کند 
ایشان سر زدم. دکتر سر  اتاق  به  کسالت دارند. آخر شب  کردم دکتر  روز پیش احساس  چند 
گفت بیا داخل. اما هیچ جایی برای نشستن من نبود. درواقع یک  سجاده نشسته بود. به من 

که فقط یک میز بود و یک تخت بیمار برای استراحت دکتر. اتاق اداری 

ادامه  و  که می رسد چشمانش حلقه اشکی می زند  اینجا  به  که  دانشجوی دکتر حرف هایش 
کتاب ها باز و نیمه باز چیده بود. دکتر حتی شب ها را هم مطالعه  می دهد: »دورتادور اتاق را 
کند. او روی یک پارچه نازک روی موزاییک ها نماز می خواند.  کمک  می کرد تا بیشتر به بیماران 
که بیرون آمدم دلم  من از آن همه بی توقعی و رضایت دکتر هاج و واج مانده بودم. از اتاق دکتر 
که هیچ چیز  که قباًل توی فیلم ها دیده بودم آدم هایی  هزار تکه شده بود. او شبیه به آدم هایی 

کنارش باشم و از او یاد بگیرم.« برای خودشان نمی خواستند. دلم می خواهد همیشه 

عشق به وطن عشق به خانواده

»مریم شیری« از پرستارهای قدیمی بیمارستان بقیه اهلل درباره ارتباط دکتر با خانواده به خصوص 
مادرش می گوید: »همسر دکتر همیشه از طرح ها و تالش های او حمایت می کند. مادرشان روز 
چند مرتبه زنگ  می زند و جویای احوالشان می شود. وقتی مادر دکتر تماس تصویری می گیرد 
دوست دارد همکاران پسرش را ببیند. با دیدن همه پرستارها با آن ها احوال پرسی می کند برای 
پرستارها و بیمارها دعا می کند و خیلی انرژی های خوب می دهد و مرتب به پرستارها سفارش 

که مراقب پسرش باشند.« می کند 
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کروناست عکس متعلق به قبل از دوران بحران 

هدیه ماسک ان ۹5

 پرستار »مریم شیری« در ادامه می گوید: »همه جا حرف دکتر نیک پور است. همه در بیمارستان 
ریه  از  که  او می گویند. در همین روزهای سخت، تصویربرداری هایی  از تخصص و علم باالی 
که با دیدن عکس ها بیماران ریوی  را  گرفته می شود را به قدری خوب تحلیل می کند  بیماران 
که بیماران او  کرونایی تشخیص می دهد. من طی سال ها شاهد بودم  از التهاب ریه بیماران 
کنند. هرچند دکتر  که فقط از نحوه رفتار و درمان او تشکر  برایش دسته گل هایی را می فرستند 
گل ها و هدایا را به دیگران می بخشید. این روزها بیماران و همراهانشان برای  همان موقع همه 
که دکتر همان ماسک ها را هم بین پرستاران و  دکتر ماسک می آوردند. ماسک های »ان 95« 

دانشجوها تقسیم می کند. او هیچ چیزی را برای خودش نمی خواهد.«

کورنا را ویزیت می کنم خودم، خودم و خودم 

کالس های  که در  گردان دکتر »نیک پور« بیشتر از 6 ماه است  کبر نژاد متولد سال 1372 از شا  ا
روزهای  از  می گذراند  را  قلب  تخصصی  رشته  اول  سال  و  می کند  شرکت  او  بیمارستانی  درس 
کرونا در بیمارستان پیچید و  که استاد را دیده است: »وقتی خبر رسیدن ویروس  اولی می گوید 
مبتالیان به این ویروس به اورژانس بیمارستان مراجعه می کردند. استاد نیک پور نامه ای را برای 
کرد و در آن نوشت هیچ نیازی نیست فرزندان من »منظور دانشجوها  رئیس بیمارستان تنظیم 
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بود «به بخش اورژانس وارد شوند. آن ها هیچ وظیفه ای ندارند .تا من هستم هیچ نیازی به 
کردند »خودم، خودم و خودم  کید  حضور فرزندانم در اورژانس نیست «و سه بار در متن نامه تا

کرونایی را در اورژانس بر عهده می گیرم.« مسئولیت ویزیت بیماران 

کنار او باشند عالوه  که در  که دانشجوها پیام استاد را دیدند بیشتر داوطلب شدند   از همان روز 
کنار او بودن خیلی  که به بچه ها نشان می دهند در  که استاد دارد و روی خوشی  بر محبتی 

درس های علمی برای ما دارد.

کنار  اینکه در  اما به خاطر  که اصاًل نوبت شیفتشان نیست؛  را می شناسم   من دانشجوهایی 
کمک حال او باشند در این شرایط داوطلبانه حاضر می شوند.« استاد و 

گوید: » امروز روز پدر معنوی ما دانشجوهای بیمارستان بقیه اهلل بود«. و در آخر می 

/  سودابه رنجبر 
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سرهنگگفتسربازشماهستیم

کشور روایتی منحصر به فرد از حمایت های مردم  سوپروایزر یکی از بیمارستان های شمال 
شهرش دارد؛ از کمک های جالبی که درست در سخت ترین روزها، هر کدام یک جور دلگرم شان 

کرد و خستگی را از تنشان تکاند.

باز می شود و وقتی آمد، خیلی زود  ایران ما هم  یا زود پایش به  کرونا، دیر  همه می دانستیم 
کادر درمانی همه چیز خیلی  تمام زندگیمان را تحت تاثیر قرار داده است. اما برای پرستارها و 
فرصت  شاید  حتی  گرفتند.  قرار  ماجرا  وسط  درست  اول،  لحظه  همان  از  آن ها  می کرد؛  فرق 
نکردند قبل از ورود به قرنطینه و شروع روزهای سخت پشت سر هم، یک دل سیر خانواده شان 
را ببینند. حاال این روزها برایشان سخت و نفس گیر می گذرد، اما دیگر خانواده ای دارند به بزرگی 
که هرطور بتوانند، می خواهند باری از روی دوش این سفیدپوشان دوست داشتنی  مردم ایران 

بردارند.

که از اولین روز ورود  کشور،  که در بیمارستانی در شمال  »مریم توانا« یکی از پرستارهایی است 
که سختی این  کشور درست در وسط میدان بوده و روایتی خواندنی از مهر مردمی دارد  کرونا به 

کرده اند.  کمتر  روزها را برایشان 

گرفته بودیم از استرس، تپش قلب و درد معده 

تقریبا پنجم اسفند بود که بیمارستان ما به عنوان مرکز کرونا وارد مرحله کاری جدیدی شد. من 
کار می کنم و 10 سال مسئول اورژانس حوادث و تصادفات بودم.  که در بیمارستان  20 سال است 
تمام این سال ها در وسط بحران کار کرده ام و تجربه اداره کردن تصادفات اتوبوسی را زیاد داشتم 
که قویًا جان خودم و  کنم هیچ وقت چنین شرایطی را تجربه نکرده بودم. بحرانی  اما اعتراف می 
کرونا وقتی  گرفته بود و برای همه ما ناشناخته بود.اولین مریض مبتال به  همه بیماران را هدف 
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وارد بیمارستان شد، هیچکداممان اطالعاتی در موردش نداشتیم؛ همه ما از استرس، تپش 
کرده بودیم.  قلب و درد شدید معده پیدا 

گفتم این خانم ها خط مقدم هستند

بود؛ دانشگاه علوم  انگشت های دست  تعداد  به  بیمار  با  برای مواجهه  ما  امکانات حفاظتی 
کرده بود، امکاناتش محدود  که بیمارستان ما زیرمجموعه آن است، به ما اعالم  پزشکی هم 
کرده بود تقریبا در وضعیت جنگی قرار داریم. مرخصی ها لغو و همه باید به حالت  است و اعالم 
که  امکانات ما بسیار محدود بود. در شرایطی  که  این در حالی بود  آماده باش در می آمدند. 
بخش های  و  عفونی  متخصص  پزشکان  آزمایشگاه،  رادیولوژی،  اورژانس،  پزشکان  و  پرسنل 
کیت  کیت های ما 15  کیت حفاظت فردی داشتند، تعداد  بستری، همگی برای مراقبت نیاز به 

کرده بودیم. که از یک بیمارستان دیگر قرض  بود 

بعضی همکارانم فرزند زیر دو سال داشتند

کردم،  کمبود امکانات اعتراض  من سوپروایزر بخش بودم؛ وقتی به بازرس دانشگاه در مورد 
کنید.« اما وضعیت خیلی  کار  کارمند دولتید و موظفید با همین شرایط  گفت »شما  در جواب 
گفتم »در دوران جنگ مردهای با غیرتمان  خط مقدم بودند و ما  بدتر از این حرف ها بود؛ به او 
کردیم. ولی االن خانم ها خودشان خط مقدم هستند؛  خانم ها پشت صحنه حمایتشون می 
که بسیاری از خانم هایی  اما بدون سالح، خوشا به غیرت شما!«. علت این صحبتم این بود 
کشیک می دادند، از مادران شیرده بودند و فرزندان زیر دو سال داشتند. اینجا و در  که باید 
کشیک بیایند. خدا می داند چه  کنیم سر  شرایط بحرانی مجبور بودیم همه آن ها را موظف 

گریه ها و احساس بی پناهی شان بودم. کشیدم وقتی شاهد  زجری 
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کرد یک خبرنگار همه چیز را عوض 

فرماندار،  بعد  گرفت؛  مشکالتمان  قرار  جریان  در  خبرنگارها  از  یکی  که  شد  چطور  دانم  نمی 
گفت این خانم هایی  گذاشت. به آن ها  دادستان و امام جمعه شهر را در جریان مشکالت ما 
بیمارستان دارند، بی دفاع دارند می جنگند، عزیزان و خواهران ما هستند. شاید  این  که در 
باورتان نشود خبرنگارها دست به دست هم دادند و مردم و مقامات شهر را در جریان مشکالت 
گذاشتند. اول فرماندار، دادستان و امام جمعه از هزینه شخصی خودشان، از  و سختی های ما 
کردند؛  یک دفعه دیدیم  بازار آزاد برایمان  کیت حفاظتی خریدند. بعد هم خّیرهای شهر را درگیر 

انبار بیمارستان از ماسک و لباس های ایمنی پر شده است.
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سرهنگ گفت ما سرباز شما هستیم

دادستان و امام جمعه به بیمارستان آمدند؛ به پرستارها سرزدند و از مشکالتمان  پرسیدند. به 
گفتند شما فقط بگویید به چه چیزی احتیاج دارید، ما برایتان فراهم می کنیم.  پرستارهایمان 
یکی  یکی  هم  بعد  باشید.  داشته  امکانات  استرس  کارتان،  سختی  کنار  در  شما  نمی گذاریم 
کار شدند. قرنطینه داخل بیمارستان آماده شد؛ هم برای خانم های پرستار، هم  خیرین وارد 

برای آقایان.

کمکی آماده  گفت برای هر نوع  فرمانده سپاه شهر، سرهنگ عسگری هم به بیمارستان آمد و 
کنید ما  گفت در این جنگ شماها فرمانده ما هستید و ما سربازانتان، امر  هستند. بعد هم 
کنیم، ما هم اطاعت می کنیم. این صحبت ایشان برای ما یک دنیا روحیه است. یعنی  چیکار 
کم بیاوریم، همه با  گر هرجایی  با وجود تمام این سختی ها، تنها نیستیم و دلمان قرص است ا

کمک ما می آیند. همه توان به 

حاال همه شهر دست به دست هم داده اند

بعضی خانم ها به خاطر بچه داشتن، شرایط حضور در قرنطینه را نداشتند؛ در نهایت مجبور 
می گذرد  بحران  شروع  از  روز   10 که  االن  بفرستند.  مادرشان  خانه  به  را  هایشان  بچه  شدند 
کار و استرس بیمار شدن، دوری از فرزندشان دارد آن ها را از پا  خیلی هایشان جدای از سختی 
کنند تا ما احساس بی پناهی  کاری  می اندازد. اما حاال دیگر همه مردم شهر دنبال این هستند 

نکنیم.
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مسئولیت اداره بخش ها خیلی سنگین بود، در این ده روز فقط یکبار پیش آمد که تونستیم ناهار 
گاهی حتی فرصت خوردن یک استکان چای پیدا نمی کردیم. آن یکبار هم روزی بود  بخوریم؛ 
کرد و به بیمارستان آورد. فقط خدا می داند  که یکی از خانم های شهر، مقدار زیادی غذا درست 
چقدر با ذوق آن غذا را خوردیم و چقدر دلگرم شدیم. آن خانم  وقتی غذا را به مسئول روابط 
عمومی بیمارستان تحویل می داد، گفت: شنیده ام همه شما از صبح تا شب بیمارستانید، منم 
که او را  کردن بود. نشد  که از دستم بر می آمد غذا درست  کاری  کمکی بکنم، تنها  میخواستم 

کرد و به ما روحیه و انرژی داد. ببینیم و بگوییم همین غذا چقدر خستگی را از تنمان بیرون 

یکی از شرکت ها برای بیماران میوه را تقبل کرد؛ سیب و لیمو. یکی میان وعده عصر برای بیماران 
که به عنوان نیروهای  کردند  کلی از افراد مختلف و مخصوصا طلبه ها اعالم آمادگی  کرد؛  را قبول 
کنند. یکی برای ما و بیماران آب معدنی آورد. دادستان شهر برای دلگرمی  کمک  خدمات به ما 
کارت های هدیه 500 هزار تومنی دادند تا دلگرم  کرد و به پرستارها  بچه ها از خّیرین پول جمع 

شوند.
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گر مردم شهرم نبودند، حتما از پا افتاده بودیم ا

کیفیتش مناسب  که خیاط بود، وقتی فهمید لباسهای ایمنی پرستارها  یکی از خانم ها هم 
کرد تا به تعداد 400 تا لباس محافظتی بدوزد. لباس هایی یکسره است و سر تا  نیست، قبول 
که آرایشگاه مردانه داشت، آمد موهای پزشکان  کامل می پوشاند. حتی امروز یکی  پا را به طور 
کرد. شهردار شهرمان در خیابان های منتهی به بیمارستان، بنرهای  کوتاه  و پرستارهای آقا را 
کادر بیمارستان هستند و  کنند مردم شهر قدردان زحمات  گذاشت؛ تا همه شهر اعالم  تشکر 

پشت شان خالی نیست.

خیلی خوشحالم

اوایل به خاطر ترس عمومی و ناشناخته بودن بحران، به قدری دید عمومی نسبت به ما بد بود 
که سعی می کردند با خانواده کسانی که با پرستارهای بیمارستان ما نسبت داشتند، ترک رابطه 
کردند بیایند. ولی  کنند! حتی آژانس ها هم تا اسم بیمارستان ما را می شنیدند، قبول نمی 
کار ما تغییر دادند. من هیچ وقت فکر  حاال خبرنگارها و مسئولین شهری دید مردم را نسبت به 
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کار ما بودند؛ حتی شبانه روزی.  کارگشا باشند. خیلی پیگیر  کردم خبرنگارها اینطور بتونند  نمی 
این بحران باعث شد ما بیشتر در جریان زحمات و فدارکاریشان قرار بگیریم. واقعا از همه آن ها 
گه مردم شهرم نبودند، حتما پرستارها از پا در می آمدند؛ مخصوصا اینکه مریض ها  ممنونیم.  ا
همراه ندارند و طبیعتا مراقبت خیلی بیشتری می خواهند. پرستارها هم دارند شیفت های 12 
ساعته را تحمل می کنند.خیلی خوشحالم که حاال همکارانم دلشان گرم است و خستگیشان کمتر 

می شود. /  سیده راضیه حسینی
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کرونایی/از تدریس در بازنشستگی تا بخشش  روایت متفاوت از عشق معلمی در اسفند 
شهریه مدرسه

در روزهای سخت کرونایی، معلمان پابه پای مردم کشور در جهت پیشگیری از شیوع کرونا 
گرفته تا بخشش شهریه مدرسه غیردولتی و  تالش می کنند؛ از آموزش در فضای مجازی 

تولید ماسک.

که مدارس تعطیل است و این تعطیلی  احساس خوبی ندارد؛ نگران بچه هاست؛ مدتی است 
که در این روزها با نیم ساعت برنامه تلویزیون،  مدام تمدید می شود؛ آرام و قرار ندارد و می داند 

جبران کسری ساعت آموزشی برای دانش آموزانش نمی شود.

که  رزوها  این  می شود؛  خیره  تلویزیون  صفحه  به  و  می دهد  تکیه  خانه  ُپشتی  به  غمگین 
کرونا تعطیل است، او و خانواده اش هم در خانه هستند  مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع 

اما خودش نمی داند چرا انقدر بی قرار است.

نمی تواند  او  آری  می کند؛  فکر  خود  با  و  می گیرد  دستانش  میان  را  سرش  است؛  شده  کالفه 
که بچه ها دسترسی به اینترنت ندارد، او خودش  گردانش باشد؛ حاال  بی تفاوت نسبت به شا
کند؛ صبح فردا راهی روستای محل خدمتش می شود و تا به خانه دانش آموزانش  باید فکری 

کالس از درس و مشق عقب بیفتند... . که بچه های  برود و نگذارد 

امین مرادی مدیر آموزگار دبستان عشایری »حر شورقویی« شهرستان جعفرآباد استان اردبیل 
یکی از همان معلمان مهربان و دلسوز است که در روستا تدریس می کند؛ آقا معلم وقتی می بیند 
که دانش آموزانش از امکانات اینترنتی محروم هستند، با حضور در منازلشان به آموزش آنان 

می پردازد.

آقای مرادی ضمن تماس های مکرر تلفنی و ارسال پیامک به دانش آموزان جهت اطالع رسانی 
وضعیت  نزدیک  از  دانش آموزان،  منازل  در  حضور  با  تلویزیونی،  شبکه های  طریق  از  آموزش 
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کنار خانواده های شان جویا می شود. تحصیلی، تربیتی و بهداشتی آنان را در 

مسلمی  محرمعلی  آمدند؛  کار  پای  کرونایی  روزهای  این  در  هم  بازنشسته  معلمان 
آموزگار  بازنشسته ای است که بعد از گذشت 20 سال از دوران بازنشستگی اش در این ایام بحرانی 
کشور به پویش »آموزش تعطیل نیست« پیوسته و به صورت داوطلبانه  و به خاطر احساس 
کالس آنالین آموزش مجازی منطقه میانه از توابع استان آذربایجان  مسؤولیت، مقابل دوربین 
گرفت تا با ادامه آموزش از طریق فضای مجازی ضمن ارتباط با دانش آموزان و جبران  شرقی قرار 

عقب ماندگی تحصیلی آنها ، نشاط و امید را به خانه آنها ببرد.

کید بر استفاده از فرصت های به روز برای  کنون معلم مدرسه غیردولتی است، با تأ که هم ا  وی 
از ظرفیت های به  باید  یادگیری می گوید: آموزش هیچوقت تعطیل نمی شود و دانش آموزان 

کنند. وجود آمده برای تداوم آموزش استفاده 

در مسیر آموزش دانش آموزان، معلمان از ابتکاراتی هم بهره می گیرند تا دانش آموزان با عالقه 
مدرسه  ابتدایی  معلم  قربانی  مثال صنم  عنوان  به  بنشینند.  معلمان  درس  پای  بیشتری 
لباس  با  را  ابتدایی  پایه دوم  ارزشمند دروس  ابتکاری  کهگیلویه و بویراحمد در  غیردولتی در 

ک می گذارد. محلی و در قالب داستان تهیه و در فضای مجازی به اشترا
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معصومه عنصری آموزگار پایه سوم دبستانی شهر حمیدیه از بدنه سفید یخچال به  عنوان تخته 
کالس استفاده می کند؛ خانم معلم با نوشتن عبارات و مفاهیم درسی بر روی یخچال خانه اش 

از آنان ویدئو تهیه می کند و برای دانش آموزانش در فضای مجازی ارسال می کند.

آموزش  استمرار  ایالم برای  استان  شهر  دره  الزهرا شهرستان  دبستان  آموزگار  طاهری  یا سهیال 
کمد منزل نوشته و از طریق فضای مجازی به دست  به دانش آموزان روزانه دروس را روی دِر 

دانش آموزان می رساند.

یادتان  که  شعرانی  نمی شود؛ عبدالمحمد  خالصه  تدریس  در  فقط  معلمی  عشق  روایت  اما 
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کالو؛ او در حال حاضر مؤسس  کوچکترین مدرسه جهان در روستای  هست؛ همان سربازمعلم 
مدرسه غیردولتی شهید فخرایی در بوشهر است.

کساد  کار بازار دچار افت درآمد و  کسب و  که مشاغل مرتبط با  کرونایی  در این روزهای سخت 
که فرزندانشان در این مدرسه  در فعالیت اقتصادی خود شده اند، این دبستان، خانواده هایی 
کرده  تحصیل می کنند را تا بازگشت وضعیت جامعه به روال عادی، از پرداخت شهریه معاف 

است.

به خیریه های حوزه  را  مراسم  این  و هزینه  لغو  را  نوروز خود  این مدرسه  جشن ساالنه  البته 
سالمت و تندرستی اختصاص داده است.

کارهای دیگری هم انجام دادند؛ به عنوان  کرونا  کنار تدریس، برای پیشگیری از  معلمان در 
مثال معلمان در تولید ماسک کمک می کنند.

گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش  کشور در  عباس مطهری رئیس سازمان بسیج فرهنگیان 
کرد:  اظهار  کرونا،  شیوع  از  پیشگیری  ایام  در  فرهنگیان  بسیج  اقدامات  به  فارس  خبرگزاری 
گروه های جهادی، خدماتی را  فرهنگیان و معلمان بسیجی در دو قالب تیم های مدرسه ای و 

ارائه می کند و این اقدامات عالوه بر فعالیت های آموزشی آنهاست.

فرهنگیان بسیجی  تولید ماسک در هنرستان ها توسط  از  بهداشت و سالمتی  زمینه  وی در 
کردن مدارس، ادارات و محله ها  گفت: فرهنگیان و معلمان بسیجی به ضدعفونی  خبر داد و 
می پردازند؛ ضمن اینکه توزیع اقالم بهداشتی بین مردم می پردازند و همچنین اقالم معیشتی 

که مسن هستند، توزیع می کنند.  برای خانواده هایی 
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کانون  کرج و  با همت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4  تولید ماسک  چندی پیش، کارگاه 
بسیج فرهنگیان یاوران حضرت مهدی)عج( و همه فرهنگیان بسیجی جهت شکست ویروس 

کارکرد. کرونا آغاز به 

که در جهت شکست  کارگاه هم به آموزش و هم تولید ماسک می پردازد و هدف این است  این 
کرونا قدمی را بردارد. ویروس 

که در آموزش دروس هوای معلمان را دارند،  کار آمدند و همانطور  خانواده های معلمان نیز پای 
کارهای خیرشان نیز همدوش آنها هستند. در 

تعدادی از فرهنگیان بسیجی تهران بزرگ با همراهی خانواده های شان الفبای ایثار و همدلی را 
کنار ایجاد نشاط، امید و مهارت آموزی برای دانش آموزان در فضای  به همگان می آموزند و در 

مجازی، خود نیز پشتیبان جهادگران عرصه بهداشت و سالمتند.
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که عنوان شد، معلمان در عرصه های مختلف در این روزها حضور پررنگ دارند و  اما همانطور 
یکی دیگر از این عرصه ها، توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان است.

معلمان جهادگر در این روزهای کرونایی و در آستانه عید، بسته  های معیشتی را بین خانواده های 
نیازمند توزیع می کنند.

کرونا را شکست دهیم، معلمان هم پا به  که همه تالش می کنند تا  آری! در این روزهای سخت 
پای مردم تالش می کنند.

کرونا و  که در این روزها در جهت پیشگیری از  خداقوت به پزشکان، پرستاران و همه مردمی 
سالمت مردم تالش می کنند.
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ماموریتویژهطالبجهادی/سرکشیبهنیازمندانبهبهانهغربالگری

هوا تاریک بود. با جمعی از طلبه ها کارواش به دست مشغول ضد عفونی در خانه ها بودیم. 
می خواستیم  می سوزد.  تب  در  پیرش  شوهر  گفت  آمد.  بیرون  خانه  از  گریه کنان  پیرزنی 
کسی گرفتیم، اما راننده تا وضع شوهرم را دید،  کسی بگیریم وسط زنجموره هایش گفت تا تا
ترسید و گازش را گرفت و رفت، وانت و کارواش را رها کردیم و پیرمرد را به بیمارستان فرقانی 
کرونا  کار جهادی پیشگیری از  که این روزها پای  قم رساندیم«. طلبه های حوزه علمیه قم 
کم در آستین شان ندارند.گروه تبلیغی رشد با 100 طلبه جهادی  آمده اند از این روایت ها 
این روزها چشم و چراغ محله های محروم شهر قم شده اند. برای ضد عفونی خانه به در 
کارشان را از  که  کارگران روزمزدی  که  منازل مراجعه می کنند و وظیفه دیگرشان این است 
کمتر شرمنده  کنند تا در این وانفسای بیکاری  دست داده اند را هم به ستاد خیران معرفی 

خانواده های شان شوند.

گردی آقا سید علی قاضی را می کرد و  که شا کربال، همانی  سید هاشم حداد، عارف آهنگر اهل 
گفته بود، همین  عالمه هنگام مجاور شدن جز به سکونت در خانه ساده او رضا نمی داد جایی 
کار  ع و حاشیه ای در  که در این جمله فر گرفتاری هایش از معجزه پر است.« با این  عالم با همه 
که یک بیماری  کرد. اما دروغ چرا؟ حاال در همین روزها  نبود نمی شد خالی از شک به آن نگاه 
به گرفتاری ها مبتالیمان کرده اتفاق ها و تصاویر و روایت هایی کنار هم قطار می شوند که مجاب 
کننده اش رحمتی از سر ارادت طلب  می شوم با یقین تمام خریدار این جمله شوم و برای نقل 

می کنم.

ج  گروه تبلیغی رشد پی درس خار تا همین چند هفته پیش همه حواس طلبه های جهادی 
فقه شان بود. بیشترشان دروس سنگین سطح سه حوزه را می گذرانند. اوقات فراغت شان در 
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کفش  که می گیرد  دورهمی هم به مباحثه می گذرد. خیلی های شان اهل قم نیستند. دل شان 
کریمه اهل بیت  کاله می کنند و دِل تنگ شان را به حرم دلدار می برند. صحن دلگشای حرم  و 
ماوای همیشگی شان است و حاال به جای حلقه زدن دور هم روی سنگ های مرمر رگ دار 
کرونا بیش  که بیماری  که حکم خانه شان را دارد، سراغ از خانه های محرومانی می گیرند  حرمی 

کرده است. از دیگران آن ها را به ناامیدی نزدیک 

با  و  کار سخت و زمخت جهادی بگذارند  کرده اند به جای بطالت وقت، قدم در  با هم عهد 
که  روزمزدی  بتابانند.کارگران  دستان  تنگ  خانه های  به  نورامیدی  شان  هماهنگ  کارهای 
که در  که توان تهیه مایحتاج شان را ندارند و بیمارانی  کارشان را از دست داده اند، سالمندانی 
گروه  که در  گروه هدف 100 نفر طلبه ای هستند  تامین داروهای همیشگی شان درمانده اند. 

کارستان. کنند  کاری  تبلیغی رشد دورهم جمع شده اند تا 

کرونا به ما فرصت خدمت داد

گروه 300 نفره آن ها به طور  گروه جهادی تبلیغی رشد می گذرد. حاال  بیش از 10 سال از عمر 
کرونا شده است. »حسن علی  مستقیم و غیرمستقیم درگیر فعالیت های پیشگیرانه بیماری 
می شود  انجام  خدا  برای  که  کاری  می گوید  ندارد.  کردن  مصاحبه  از  خوشی  دل  خوئینی« 
از طلبه های جهادی  برای تهیه عکس  بهتر است. بعد می گوید  بماند  بنده اش  و  پیش خدا 
کار تا دوربین می بینند فراری می شوند. خوئینی از  هم مکافات دارند. خیلی های شان حین 
طالب سطح سه حوزه است و می گوید تا همین چند هفته پیش با رفقایش سخت مشغول 
مرور درس ها بوده اند و حاال درگیر امتحانی الهی هستند: »پیش از هر چیز باید بگویم روحیه 
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کرونا مانند یک فرصت و یک رویداد مهم نگاه  که به  همه طلبه های ما به این شکل است 
که ما بتوانیم به محرومان و بیماران خدمات بیشتری ارائه  می کنند. شرایطی پیش آمده 
گرفتاری ها امتحان  که انسان ها با این نوع  کریم و احادیث اهل بیت آمده  بدهیم. در قرآن 

که از این آزمون سربلند بیرون بیاییم.« می شوند. همه امیدمان این است 

گروه جهادی سرو شکلی میدانی داده اند و هر  خویینی می گوید جوان های حوزه علمیه به این 
گروه به در خانه های محله های محروم  روز برای ضد عفونی درب منازل و پیشبرد اهداف دیگر 
کرونا این روزها بالی جسم تعدادی از بیماران شده است اما حاال ما  مراجعه می کنند: »بیماری 
که بیماری روی روان  که این بیماری تنها جسمی نیست، یعنی تبعات منفی  این را می دانیم 
مردم داشته خیلی بیشتر از این حرف هاست. مردم از این ویروس هراس دارند و همین باعث 

شده مثل همیشه به فکر همنوعان شان نباشند.

گر  نخستین وظیفه ما طالب جهادی این است که امید را به دل های این مردم برگردانیم. آن ها را ا
لیاقت داشته باشیم دوباره با یاد خدا و اهل بیت آرام کنیم و این این تا زمانی که خود ما به میدان 
کم درآمد ترین مردم محله های  عمل نرویم میسر نمی شود. به همین دلیل به سراغ شناسایی 
محروم قم رفتیم. زمانی که شهر در سکوت شب غرق می شود ما با دستگاه کارواش به درب منازل 

می رویم و آن ها را ضد عفونی می کنیم.«
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گروه های پر خطر رفته ایم  به سراغ 

گرفتن مسئولیت های پر خطر میدانی از هم پیشی می گیرند. برخی از آن ها  طالب جهادی در 
به عنوان نیروی داوطلب در بیمارستان ها مشغول به خدمات رسانی هستند و تعدادی دیگر به 
که درآمد شان را از دست داده اند رسیدگی می کنند. محمدحسین  درد دل مردم کم درآمد شهر 
از شیوع  که  پایش و شناسایی خانواده هایی شده  که حاال  مسئول  از طالبی است  صادقی 
این بیماری آسیب دیده اند و درآمد شان به صفر رسیده است: »خوشبختانه تالش پزشکان 
کنیم. راه برای پیشگیری از  کرونا پیدا  و متخصصان باعث شده شناخت دقیق تری از بیماری 
این بیماری برای ما هموار است و با رعایت نکاتی می توانیم از این ویروس مصون بمانیم. اما 
که برخی از افراد مانند جانبازان عزیز ما، بیماران دیابتی  زحمات همین پزشکان به ما می گوید 
گروه های پر خطر در مواجهه با این ویروس هستند. ما این افراد را در محله های  و سالمندان از 
کرده ایم. از طرفی قرنطینه شهروندان در خانه ها و تعطیلی های دنباله دار و  محروم شناسایی 
کار عده ای خسارت های جدی وارد کرده است. وقتی برای ضدعفونی کردن  طوالنی به کسب و 
منازل به درب خانه ها می رویم با این افراد روبه رو می شویم. مثال کارگران روزمزدی هستند که به 
کار می گرفتیم و نان شب مان این طوری می رسید، حاال  ما می گویند هر روز به میدان می رفتیم و 
کاری برای انجام دادن نداریم و با دست خالی شرمنده زن و بچه های مان شده ایم . این وظیفه 
ماست که در این شرایط به داد این افراد برسیم تا این روزها با گرفتاری کمتری در خانه بمانند.«

صادقی می گوید بسته های ارزاق و کاالهای مورد نیاز این خانواده ها از طریق کمک های خیران 
کار شناسایی تعداد قابل توجهی از این خانواده ها  را به دست شان می رسانیم: »خوشبختانه 
از مدتها پیش انجام شده و از طرف خیران سبد اقالم غذایی و بهداشتی و دارو های مورد نیاز را 

به دست آن ها می رسانیم.«
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هر درخواست کمکی عنایتی از طرف خداست 

باعث  کرده  ایجاد  که  گرفتاری هایی  همه  با  هم  کرونا  حتی  می گوید  خوئینی  االسالم  حجت 
همدلی بیشتر مردم با این طالب جهادی می شود و برکت هایی در خود دارد: »انسان ها در بالیا 
و گرفتاری ها به ذات خودشان نزدیک تر می شود. امید داریم که در این روزها باعث آرامش مردم 
گواری هم می افتد اما در پس همان ها هم رحمتی واصل  شهرمان شویم .گاهی اتفاق های نا
که ما را وسیله ای برای  کریم  می شود. راستش ما در این وقت ها خیلی متاثر می شویم از خدا شا

خدمت به بندگانش قرار می دهد.«

که دل همه مان را به  خوئینی لحظه ای مکث می کند و می گوید چند شب پیش اتفاقی افتاد 
کان حال  کما کرده بود  که به ما رو  که حواس مان جمع توفیق و عنایتی  شد  درد آورد اما بعد 
کردیم: »هوا تاریک شده بود. برای ضدعفونی درب منازل و پیاده رو ها به یکی از  بهتری پیدا 
کارواش پیرزنی در خانه اش را  محروم ترین محله های شهر قم رفته بودیم. با صدای دستگاه  
گروه ما آمد. زیر روشنایی چراغ دیدیم صورتش از اشک  کرد. لنگ لنگان چند قدمی به طرف  باز 
خیس شده است. مدام اشک هایش را با پر روسری می گرفت و می گفت شوهر پیرش دارد در تب 

کسی نیست به دادشان برسد. می سوزد و 

گفتند عروس خانه هستند و پدر  همان لحظه خانم جوانی با چند بچه از خانه بیرون آمدند. 
را دارند. داشت  اند و قصد ترک خانه  افتاده بچه هایش ترسیده  که به این حال  شوهرشان 
گریه پیرزن بیشتر شد.گفتیم چرا به  که می خواهد با بچه ها از خانه برود.  گفت  به پیرزن می 
که نتوانسته اند با اورژانس تماس بگیرند و جوابی  اوژانس زنگ نزده اید. به هر ترتیب معلوم شد 
کسی تلفنی  گرفتن شماره تا گروه خیلی زود شروع به  برای اعزام آمبوالنس نگرفته اند. بچه های 
کسی گرفته ایم. با  کردند. پیرزن که دید ما مشغول تلفن کردن هستیم گفت یک ساعت پیش تا
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بدبختی شوهرم را تا دم در آورده ایم اما راننده تا صورت سرخ و عرق های صورت پیرمرد را دیده 
کارواش  کسی اش شود. نفهمیدیم چطور دستگاه  ترسیده است وقبول نکرده آن بیمار سوار تا
کردیم و پشت وانت انداختیم. خیلی زود هماهنگی ها انجام شد و پیرمرد را به  را جمع و جور 
بیمارستان رساندیم. آن شب حال همگی ما کمی گرفته شد؛ اما خیلی زود متوجه شدیم خیلی 

گرفتیم.« کار روی زمین مانده و دوباره فعالیت های مان  را از سر  بیشتر از این ها 

با همین دست فرمان پیش می رویم 

گذر از راحتی و درافتادن به سختی برای آسایش  کار جهادی در یک جمله خالصه می شود؛ 
دیگری. »محمد حسین صادقی« می گوید مردم محله های کم برخوردار قم خیلی از طلبه ها را از 
که بسیاری از آن ها در همین محله ها سکونت داشته اند: »خیلی های  نزدیک می شناسند چرا 
گویان از ما می خواهند نام آن ها را  شان با لطف به سراغ ما می آیند و خسته نباشید و خداقوت 
هم به سیاهه تعداد اعضای داوطلب مان اضافه کنیم. بعضی های شان در همان محله ها اصرار 

کنند. کار  کارواش را از ما بگیرند و به جای ما  دارند مواد ضد عفونی و دستگاه 
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که از رسیدگی طالب به سالمندان و انجام خریدهای شان و رسیدگی  تعداد دیگری هم هستند 
که می  به امور درمانی خبر دارند و از ما می خواهند برای تحقیق و رسیدگی به خانه بیماری 
شناسند برویم. همه این اتفاق ها باعث امید بیشتر ما می شود و تا پایان شیوع این بیماری 

قصد داریم با همین دست فرمان پیش برویم.«

ج جهادی ها شده اند   کاسب ها کمک خر مردم و 

کارهای جهادی چه میزان خرج روی دست  این  انجام  از حجت االسالم خوئینی می پرسم 
گذاشته است. می گوید می دانم باورش سخت است اما جواب من  گروه تبلیغی جهادی رشد 
گروه  کار جهادی  کاسب ها چطور پای  که مردم و  »هیچ« است. بعد برایمان توضیح می دهد 
گرفتاری ها انسان ها هم از یکدیگر غربال  کردم در بالیا و  که عرض  آن ها آمده اند: »همان طور 
می شوند. یعنی دوست و دشمن از ناپیدایی بیرون می آیند و چهره واقعی آن ها معلوم می شود. 
کانال های شبکه های مجازی  االن تبلیغات زیادی از سوی شبکه های معلوم الحال و برخی 
که  علیه روحانیت و طالب در جریان است. اما در میدان عمل آنچه حقیقت دارد این است 
مردم هم با دیدن تالش این طالب به آن ها می پیوندند و بی توجه به این شایعات پوچ به درد 

مردم محروم رسیدگی می کنند.

مان  جهادی  گروه  برای  ای  هزینه  هیچ  حال  به  تا  محروم  محالت  کردن  عفونی  ضد  پویش 
نداشته است. چند نفری وانت های شان را در اختیار ما گذاشتند. تعدادی از کاسب ها دستگاه 
کننده به فروشگاهی  برای خرید مواد ضد عفونی  امانت دادند و وقتی  را به ما  کارواش شان 
مراجعه کردیم و متوجه کار ما شدند هیچ مبلغی از ما دریافت نکردند. همه این افراد که به ظاهر 

گذارند. کنار می  آدم های عادی این جامعه هستند حاال حکم قهرمان را دارند. نفس خود را 

کار ما هم که فقط  کار خیر می آیند. چه بسا که اجر آن ها از  از منفعت شان می گذرند و پای انجام 
کمک خیران سازمان دهی  نیروی داوطلب و خادم هستیم بیشتر باشد. قرار است به زودی با 
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که در ستادمان داریم بسته های مواد غذایی و دارو و شوینده های بهداشتی را نیز به  شده ای 
درب خانه محرومان برسانیم. این روزهای سخت می گذرد و دوباره روسیاهی و شکست روی 
گرفتاری و  کنارهم از این  که ما در  دل دشمنان این ملت سربلند سنگینی می کند. همان روزی 

آزمون سخت هم با پیروزی بیرون می آییم«. /  معصومه اصغری
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کردموگفتمهستم نامهبازنشستگیامراپاره

می پرسم: »شما بازنشسته شده بودید، اما داوطلبانه آمدید بخش قرنطینه. بدون تعارف 
بعد از گذشت 10 روز پشیمان نشدید؟« جوابش به کار همه ما در این روزها می آید: »شب ها 
در قرنطینه، نماز که می خوانم و دراز می کشم، وقتی شانه هایم را از فرط خستگی نمی توانم 
که ِورد زبان  روی بالش بگذارم، وقتی دلم هوای بچه هایم را می کند و دلم می گیرد، شعری 
گرچه شب تاریک است... دل قوی دار،  رفیق جانبازم بود را زمزمه می کنم و آرام می شوم؛ 

سحر نزدیک است«.

کرده است. روزهای اول با احتیاط پیش  کفش ایران  کرونا پایش را در  سه هفته ای می شود 
کرده، حسابی جوالن می دهد. دوران پیک بیماری است. تعداد  می رفت و حاال انگار افسار پاره 
بستری  بخش های  پرستاران  حال  روزها  این  و  شده  بیشتر  اول  روزهای  به  نسبت  مبتالیان 

کرونایی پرسیدن دارد. بیماران 

که وارد  کرونا آمده اند. دل توی دلمان نبود  شنیدیم پرستاران داوطلب هم به میدان جنگ با 
گفت خودمانی داشته  قرنطینه یکی از بیمارستان ها شویم و با یکی از  پرستاران داوطلب گپ و 

باشیم. بعد از طی مراحل اداری و انجام هماهنگی ها، وارد بخش قرنطینه می شویم.

گزارش های پی در  دیگر ترسمان از این بخش به ظاهر عجیب و غریب ریخته است. به واسطه 
پی دستمان آمده که قرنطینه یعنی مراقبت های شدید بهداشتی؛ همین! ما هم از این مراقبت 
های بهداشتی بی نصیب نمی مانیم و با لباس مخصوص وارد بخش مراقبت های ویژه بیماران 
کار پرستاران هم  کرونایی می شویم. تعداد بیماران به نسبت روزهای اول بیشتر شده است و 

سنگین تر.

سراغ  مقدمه  بدون  هستم!  هم  من  گفتم  و  کردم  پاره  را  بازنشستگی  درخواست  نامه 
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که ماجراهای جالبی پشت این داوطلبانه  »زین العابدین فتحی« را می گیریم. پرستار داوطلبی 
و  با آن لباس مخصوص  را علیک می دهد.  با لهجه شیرین آذری سالممان  آمدنش هست. 
ماسک و عینک چهره اش را درست نمی بینیم. یک راست سراغ اصل مطلب می رویم و می 

کرونایی درآوردید؟ پرسیم چطور شد سر از قرنطینه بیماران 

شما  از  بیماران،  کردن  خشک  و  تر  و  پرستاری  سال  از 25  بعد  شدم،  بازنشسته  بهمن   28«
کردم برای رسیدن این روز. نامه درخواست  چه پنهان خسته شده بودم و لحظه شماری می 
بازنشستگی را نوشتم و به بیمارستان آمدم. قبل از انجام روال اداری، خودم را به اینجا رساندم 
گفتند لباس بپوش و بیا داخل. پرسیدم  برای خداحافظی با همکاران. اجازه ندادند وارد شوم 
اینجا چه خبره؟ فقط چند روز نبودم ها. بچه ها گفتند پای بیماران مبتال به کرونا به بیمارستان 
کرده بود. پرستارها لباس  کردند. همه چیز تغییر  ما هم باز شده و در این بخش قرنطینه شان 

کرده بود. کاله و عینک، چهره هاشان را غیر قابل تشخیص  مخصوص داشتند و ماسک و 

شوکه شدم. شرایط بخش عادی نبود.نگاه بچه ها نگران بود. بدون آنکه فکرکنم چقدر 
منتظر رسیدن این روز بودم نامه درخواست بازنشستگی ام را پاره کردم و به مسئول بخش 
گفتم من هستم. از  گفت توکه  تعهدی نداری.  کنید.  گفتم از همین لحظه روی من حساب 

کنم هم خانه نرفتم.« که با شما صحبت می  روز 2 اسفند تا این لحظه 

کردیم  پرستاران بیمار را جواب 

ما  به  رو  است،  بیمار  های  لیست  چک  کردن  پر  مشغول  کناری  صندلی  روی  که  پرستاری 
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کردی؛ آنهم 25 سال. برو پی  کار خودت را  گفتم آقا فتحی، شما  می کند و می گوید:»آن روز بهش 
زندگیت! وظیفه ای نداری.

کرونا یقه ات  گفتم سن و سالت هم باال رفته یک وقت   کمی هم ترساندمش و با شوخی 
و در جمع پرستارها  آمد  فردایش هم  تازه  مانم.  گفت می  و  نداد  اهمیتی  اما  را می گیرد! 
که جزو بیماری های  که باردار است و آن یکی همکارمان  گفت موافقید به پرستار خانمی 
کرونایی هستیم،  که درگیر بیماران  کلی دارو می خورد بگیم در مدتی  خاص است و هر روز 
که همه ما موافق این تصمیم بودیم و با همکاری رییس بخش این  اینجا نیایند؟ خالصه 

کردیم.« همکاران را از حضور در بخش قرنطینه جواب 

تکلیف لحظه شماری برای بازنشستگی چه می شود؟

که برای بازنشستگی داشتید چه می  می پرسیم:»پس تکلیف آن خستگی و لحظه شماری 
شود؟« پاسخش دلمان را خوش می کند به حضور شیرمردانی چون او وقتی می گوید:»کرونا یک 
کردن و خوش نشینی در خانه بر من حرام بود. اینجا  بحران است. در این شرایط، بازنشسته 
عین جهاد است، اصالخود جبهه جنگ است. من یک بار این فرصت را از دست داده بودم، 

فرصت سوزی نباید دوباره تکرار می شد.«

گفته پرستاران داوطلب قصه های نا

کدام فرصت سوزی؟ نکند آقا زین العابدین می خواسته مدافع حرم شود  کنجکاو می شوم. 
و نتوانسته و حاال نخواسته مهر مدافع سالمت هم روی پیشانی اش نخورد؟ این سوال های 
کند پشت همه  ذهنی روی زبان می آورم و از او می پرسم و پاسخ های این پرستار ثابت می 
کاش می  کرونایی یک قصه است و  ای  چشمان خسته اما خندان پرستاران قرنطینه بیماران 

شد پیگیر همه این قصه ها می شدیم. اما ماجرای آقای فتحی چه بود؟

مونس جانبازان جنگ و مدافعان حرم

کردم به جبهه بروم. آموزش  که بودم خانواده ام را راضی  »من متولد 52 هستم. سوم دبیرستان 
که خبر رسید جنگ ایران و عراق تمام شد. حسرت  های نظامی را هم دیدم و آماده اعزام بودیم 
گوید:»  حضور در جبهه به دلم ماند.می خواستم سرباز وطن باشم اما نشد.« می خندد و می 
کردم تا حسرت به دل نمانم ها! من در تمام این سال ها در این  کاری  البته در این سال ها یک 
بیمارستان  پرستار جانبازان بودم. از جانبازان قطع عضو شده که دو دست را از دست داده بگیر 
که مفتخر بودم به پرستاری از جانبازان  تا جانبازان شیمیایی بدحال و این چندسال آخر هم 

مدافع حرم.«

کرده بودیم  کل فراموش  گل انداخته بود و به  تازه حرف های ما و پرستار بازنشسته داوطلب 
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آقا زین  آید و  که زنگ استیشن پرستاری به صدا در می  اینجا بخش قرنطینه بیماران است 
کمی  که حالش  العابدین در چشم بر هم زدنی خودش را به اتاق 5، باالی سر بیماری می رساند 
ناخوش شده بود.دنبالش می روم و از دور به تماشای تیمارداری اش می ایستم. هنوز نزدیک 
گوید:«چطوری مرد؟ چی شده؟« بیمار، مرد سن و سال داری ست  تخت بیمار نشده بلند می 
گوش ما  که صدایش به  کند، آنقدر  کمی بلندتر می  که انرژی صدای پرستار آهنگ صدای او را  

کمی هم ضعف دارم.« هم می رسد؛»به لطف خدا بهترم، سرمم تمام شده. 

این لباس قواره تن هر کسی نمی شود 

کالفه ام  گردم و در بخش قدم می زنم. عینک و ماسک و این لباس محافظ خسته و  بر می 
اولین قطره  گرما،  از شدت  که  از حضورم در بخش قرنطینه نگذشته  کرده. هنوز یک ساعت 
عرق از روی پیشانی روی صورتم می لغزد و برای من حتی تصورش هم غیرقابل تحمل است 
کنم. یکی از پرستارها  که 24 ساعت بدون وقفه این لباس با ادوات خاص بخش قرنطینه را تنم 
روی صندلی با همان لباس های محافظ چرتش برده. از راحت طلبی خودم جلوی این پرستار 
که نیست  کلمات به ترتیب در ذهنم ردیف می شوند؛ بیخود  کشم. راه می روم و  خجالت می 
اسمشان را گذاشتند مدافع سالمت. این لباس، قواره تن هر کسی نمی شود. حتی من که سال 
هاست دست به قلم به مناسبت روز پرستار در رثای پرستارها نوشته ام، تحمل یک ساعت 

حضور در این سالن با دمای باال و این لباس را ندارم.

12 روز است خانه نرفته ام 

کار من تمام شد. اما  گوید:» فعال  کند و می  کلمات را آقای فتحی با صدایش پاره می  زنجیره 
وقت نیست. االن دکتر می آید برای ویزیت بیماران. برای شما هم ضرر دارد بیشتر از این، اینجا 
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بمانی. بچه داری؟ پاسخش را با عالمت سر می دهم.«

عینک را از روی صورتش بر می دارد تا رگه های عرق به جا مانده از رد دسته پالستیکی عینک 
که  کند. تازه چشم در چشم پرستار میان سالی می شوم  ک  کاغذی پا محافظ را با دستمال 
نگفته پیداست خستگی از چشم هایش می بارد. نگفته پیداست چقدر حرف دارد برای گفتن. 
گر سوال دیگری  گوید ساعت 10 شب تماس بگیرید. البته ا شماره اش را به من می دهد و می 

دارید.

کجاست؟ با این  گویم:» بله. 12 روزه خانه نرفتید دلتنگ بچه ها نیستید؟ قرنطینه شما  می 
خستگی پشیمان نیسیتید از این حضورداوطلبانه؟«

خودمان را قرنطینه کردیم  

از  تا خانواده مان  کردیم  را قرنطینه  گوید:» خودمان  را اول می دهد و می  جواب سوال دوم 
گفتم. سه تا بچه دارم. 12 روزه  که دروغ  گر بگویم دلتنگ نیستم  این بیماری ایمن باشند. ا
ندیدمشان.گفتید بچه دارید. پس حتما حال من را می فهمید. اما در این شرایط خانه نرفتن 

گرفتید می دهم.« که تماس  بهتر است. جواب سوال اول و سوم را هم ساعت 10 شب 

از قرنطینه بیرون می آیم و خستگی و سنگینی حضور در آن فضا با رسیدن به خانه، یک فنجان 
کمتر می شود. چند دقیقه ای به ساعت 10  کمی استراحت  چای داغ و هم نشینی با بچه ها و 
غ از هیاهوی این روزهای کرونایی!  راستش با  مانده. بچه ها خانه را روی سرشان گذاشتند، فار
که مطمئن هستم موسیقی پس زمینه مصاحبه ما خواهد  سرو صدای بچه ها و خنده هایشان 
که 12 روزه دلش لک زده برای شنیدن  کنم  کنم چطور با پرستاری صحبت  شد دل دل می 

کنار بچه هایش. صدای این خنده ها و نشستن 

کلیپ حرکات موزون شما هنوز بیرون نیامده؟!!

گیریم:»خدا قوت آقای  گیرم و با صدای زین العابدین فتحی مصاحبه را از سر می  شماره را می 
که  فتحی! االن بیمارستان هستید یا خوابگاه؟« »االن قرنطینه هستیم. خوابگاه به آن معنی 
کنار بخش قرنطینه هست با چند تخت. ما به دلیل تماس  کنید نیست. یک اتاق   فکرش را می 
مداوم با بیماران با همه مراقبت هایی که می کنیم هر لحظه امکان ابتالیمان وجود  دارد. نباید 

خانه باشیم.«

با خنده می پرسم: »کلیپ رقص شما هنوز بیرون نیامده؟«با خنده و ته لهجه شیرین آذری 
ثانیه  چند  آن  همه  قرنطینه  دهد:» بخش  می  ادامه  و  نه!«  که  دهد:»هنوز  می  را  جوابمان 
گر توکل و توسل پرستاران و لطف خدا نبود  رقصی که شما می بینید نیست. در این بحران ا
کار نسبت به  همه ما تا االن از پا افتاده بودیم. انگار همه پرستارها رویین تن شده اند. حجم 
که تعداد  روزهای اول خیلی بیشتر شده. ما در دوره شیوع این ویروس قرار داریم و طبیعی است 
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کند.« بیمارها هر روز افزایش پیدا 

سردرد و کوفتگی عضالنی؛ همراه دائمی پرستاران قرنطینه 

قرنطینه سختی های  گوید:»حضور در بخش  قرنطینه می  از شرایط حضور در بخش  فتحی 
خودش را دارد. محیط بسته است و باید دمای هوا باال باشد. ساعت شیفت ها طوالنی است. 
تا وقتی در بخش قرنطینه هستیم باید لباس های محافظ تنمان باشد.همان ساعت های 
که دیگر برای همه مان طبیعی شده است.  کوفتگی عضالنی هم  اول سردرد سراغمان می آید و 
کار بیایند و فقط در حرف  این روزها به حضور پرستاران داوطلب نیاز داریم. امیدوارم همه پای 

کمتر می شود.« گر تعداد پرستارها بیشتر باشد قطعا ساعت های شیفت ما هم  نباشد. ا

از بازنشسته شدن درخواست داوطلبانه  می پرسم:»با این اوصاف پشیمان نشدید چرا بعد 
گوید:»خسته هستم اما پشیمان نه! باالخره دوره  کار در بخش قرنطینه دادید؟«می  برای 
از  قبل  ماه  چند  که  حرمی  مدافع  جانباز  یاد  خیلی  روزها  این  می گذرد.  هم  بیماری  این 
بازنشسته شدن پرستارش بودم و با هم رفیق شده بودیم می افتم. دو دست و دو پایش 
قطع شده بود. یک سر مانده بود و یک تنه، بینایی یکی از چشمانش را هم از دست داده 
کار را از تنم  که هر روز صبح در چشمانش می دیدم خستگی این 25 سال  بود، اما امیدی 
کوک نیست، می گفت آقا  کیف من  بیرون می کرد. جوان اهل شعری بود و هر وقت می دید 
گرچه شب تاریک است / دل قوی دار سحر نزدیک است... زین العابدین! به قول شاعر؛ 

حاال شب ها در قرنطینه، نماز که می خوانم و دراز می کشم، وقتی شانه هایم را از شدت خستگی 
و درد نمی توانم راحت روی بالش بگذارم، وقتی به این فکر می کنم شاید به زودی من هم درگیر 
این بیماری شوم. وقتی دلم هوای بچه هایم را می کند و عجیب دلگیر می شوم، شعر معروف 

همان رفیق جانباز را زمزمه می کنم:

»گرچه شب تاریک است    دل قوی دار سحر نزدیک است«

کبری /  عطیه ا
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کرونایی هدیه»خواهرانمجازی«بهنیازمنداندرروزهای

کنیم.شاید باور نکنید اما ما واریزهای 5 هزار  گوسفند قربانی  »تا امروز،توفیق داشتیم 20 
کید خودم همین است که خانم ها با هر مبلغی  تومانی هم داریم که خیلی ارزشمند است.تا
 به تأثیر صدقه در رفع بال رسیده ام.وقتی یکی از 

ً
که می توانند،شریک شوند چون عمیقا

گروه فیش 5هزار تومانی اش را می فرستد و می نویسد: »با عرض شرمندگی،مبلغ  اعضای 
این  به  ناقابل.خدا  باشد.نگویید  »قبول  می نویسم:  جوابش  قربانی«،در  برای  ناقابلی 

پول،برکت می دهد«.

حاال دیگر 10 ماه می شود جمعشان جمع شده. یک جورهایی حس می کنند یک خانواده اند؛ 
گرچه اوایل، شرکت  گر خیلی هایشان حتی یک بار هم همدیگر را از نزدیک ندیده باشند!  حتی ا
گردشگری خانوادگی، بهانه دور هم جمع شدنشان در فضای مجازی بود اما  در برنامه های 
کامشان  گذشت، پنجره های مبارک جدیدی به روی این مادران دغدغه مند باز شد و  هرچه 
که به تنهایی قادر به انجامش نبودند،  با مشارکت در فعالیت های فرهنگی و عام المنفعه ای 
گردشگری مجازی »مادران تبیان« یک طرف  گروه  اما همه فعالیت های اهالی  شیرین شد. 
که 2 هفته ای است تجربه اش به زندگی شان برکت داده، یک طرف. شیوع  و فضای جدیدی 
کنار تمام تلخی ها و سختی هایش، پای بسیاری از افراد دغدغه مند ازجمله  کرونا در  ویروس 
برای  دوست داشتنی  جهادی  حرکت  یک  به  را  خانواده هایشان  و  مجازی  گروه  این  مادران 
کرونا  که سفره های خالی شان در هیاهوی  کرده است؛ همان هایی  باز  نیازمندان  از  حمایت 
بیش از پیش از یادها رفته است. اما توفیق این جمع کوچک مادرانه در قربانی کردن 20گوسفند 
گوشه ای از فعالیت های  کرونا تا امروز برای رونق سفره خانواده های نیازمند، فقط  از آغاز شیوع 

کرونایی است. داوطلبانه آن ها در این روزهای 



خبرگزاری فارس194
www.farsnews.ir

گر شما هم دلتان برای مشارکت در فعالیت های داوطلبانه این روزها می تپد، با گفت وگوی ما با  ا
گردشگری »مادران تبیان« همراه باشید. گروه مجازی  »فاطمه اشرفی ِقهی«، مدیر 

گردشگری مادران، تمرینی برای عاقبت بخیری فرزندان

»حدود 10 ماه قبل تصمیم گرفتم یک گروه گردشگری خانوادگی در فضای مجازی و در پیام رسان 
گردشگری  برنامه های  با  می خواست  دلم  بود.  هدفمند  کار  یک  این  بدهم.  تشکیل  »بله« 
که  کوهنوردی، شادابی و نشاط را به خانه ها و جمع مادران بیاورم. نگاهم این است  ازجمله 
گر مادر خانواده فعال و شاد و بانشاط باشد، همه خانواده و به ویژه فرزندان هم به تبعیت از او  ا
گرفت و با استقبال  شاداب و پرنشاط می شوند. خوشبختانه این ایده مورد توجه مادران قرار 
کرد و  گسترش پیدا  گروه ما از آن هسته 30 نفری اولیه به سرعت  خوب آن ها و خانواده هایشان، 
گردشگری متنوعی در فضای حقیقی برای  موفق شدیم با مشارکت این جمع عزیز، برنامه های 

کنیم.« مادران و فرزندان اجرا 
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کوهنوردی را به منزله یک تمرین برای  »فاطمه اشرفی ِقهی« با بیان اینکه برنامه هایی مثل 
آماده سازی جسمی و روحی مادران و فرزندان برای آینده حساس پیش رو می داند، در ادامه 
می گوید: »من معتقدم ما باید فرهنگ جهاد و شهادت را به مادران هم انتقال دهیم. همه ما 
دعا می کنیم فرزندانمان سرباز امام زمان )عج( شوند. خب، سرباز چطور تربیت می شود؟ باید از 
نوجوانی، قوی و آماده بار بیاید. مادران هم باید آمادگی روحی پیدا کنند برای اینکه فرزندانشان 
کوه می گذاریم، به ویژه در ایام زمستان،  که برنامه  گاهی  کنند.  را اینطور، انقالبی و آماده تربیت 
رزمندگان ما در دفاع مقدس در  از مادران می گویند: وای،  هوا سرده... می گویم: مگر  بعضی 
نمی کردند؟...  عملیات  یخ  آب های  در  ما  غواصان  مگر  نمی جنگیدند؟  کردستان  سرمای 
بنابراین حتی برنامه های گردشگری هم می تواند هدفمند باشد و به ما کمک کند هم خودمان 
کنیم و هم از همین حاال و از نوجوانی، فرزندانمان را برای سربازی امام  را به لحاظ روحی تقویت 

زمان )عج( پرورش بدهیم.«
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انگار سردار خودش به قلب های مان آرامش داد

گردشگری  حوزه  در  فقط  تبیان،  مادران  گردشگری  مجازی  گروه  در  داشتم  کید  تا »همیشه 
با  که  افرادی  وقت  تا  نشود  گذاشته  غیرمرتبطی  پیام  هیچ  و  کنیم  تبادل نظر  و  اطالع رسانی 
گروه عضو شده اند، هدر نرود. اما شهادت سردار سلیمانی و به دنبال آن، حادثه  این هدف در 
و  تلخ و سنگین  این حوادث  از  تغییر داد.  را  قاعده  این  اوکراینی،  غم انگیز سقوط هواپیمای 
که به دلم افتاد برای دفع بال  به دنبال آن، مظلومیت سپاه، غم بزرگی در دلم نشسته بود، آنقدر 
گروه  گفتم بد نیست این موضوع را در  کنم. همان موقع با خودم  گوسفند قربانی  و فتنه، یک 
کار شریک شوند. البته  مجازی مان هم مطرح کنم، شاید چند نفری هم دلشان بخواهد در این 
که پول جمع شد، بقیه اش را خودمان  که هرچقدر  کاماًل این آمادگی را داشتیم  خودم و همسرم 
گروه نشود. اما  که حمایت چندانی از پیشنهادم در  کرده بودم  کاماًل آماده  بگذاریم. خودم را هم 

در عمل، ماجرا طور دیگری پیش رفت...«

گروه مطرح  که در  خانم مدیر مکثی می کند و لبخندبرلب اینطور ادامه می دهد: »پیشنهادم را 
کردم و واریز پول ها شروع شد، واقعًا غافلگیر شدم. در عرض دو روز، مبلغ موردنیاز برای قربانی 
هم  دیگری  ظرفیت های  گروهمان  داد  نشان  ما  به  تجربه  این  شد!  جمع  گوسفند   3 کردن 
که تمایل و همکاری در این  کردند حاال  گروه پیشنهاد  دارد. در همان روزها، یکی دو نفر در 
زمینه وجود دارد، بیاییم برای اول هر ماه قمری، برای سالمتی امام زمان )عج( و رفع بالها، 
گروه  کنیم. با موافقت اعضا، این موضوع به قول و قرار ماهانه  گوسفند قربانی  دسته جمعی یک 

گردشگری مادران تبیان تبدیل شد.«

برای رفع بال تا دفع بال

کرونا می گذشت و  کردیم، چند روزی بود از شیوع ویروس  که قربانی  »گوسفند اول ماه رجب را 
که از ادامه دار بودن  کردم حاال  گسترده در میان خانواده ها به وجود آمده بود. فکر  یک نگرانی 
گرفته  کرونا صحبت می شود و سالمتی عمومی جامعه تحت الشعاع این موضوع قرار  آثار ویروس 
و همه دلسوزان بر دعا و صدقه دادن برای رفع بال سفارش می کنند، ما هم می توانیم ضمن 
کردن. این  کنیم برای قربانی  که خطر این ویروس ادامه دارد، پول جمع  کردن، تا زمانی  دعا 
شعار هم همان موقع به ذهنم رسید: »برای رفع بال تا دفع بال«. خطاب به خانم های هم گروهی 
که االن بال از همه مان دور شود و  کنیم برای قربانی با این نیت  نوشتم: بیایید از امروز پول جمع 

کامل این خطر از بین برود.« که به طور  کار را ادامه دهیم تا وقتی  این 

از مشارکت های جمعی در  که  با تمام سابقه روشن ذهنی  اما شاید حتی فاطمه اشرفی هم 
کارهای خیر داشت، انتظار شکل گیری چنین جریان پیوسته و پر خیر و برکتی را نداشت. این بار 
کم کم تمام دنیا را احاطه می کرد،  که نه فقط مردم ایران بلکه  انگار با همیشه فرق داشت. بالیی 
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کرده بود و دعا و تالش برای مشارکت در فعالیت های  دل ها را بیش از همیشه به هم نزدیک 
خیرخواهانه، به مهم ترین سالح آن ها برای جلب رحمت خداوند و رفع بال تبدیل شده بود: 
گروه، حسابی آماده بود و با اشتیاق در تأمین هزینه قربانی مشارکت می کردند.  »دل خانم های 
کافی بود مثال بگویم: »خانما! امروز، جمعه ماه  کمتر شده،  گر می دیدم، مشارکت  یک روز هم ا
کار خیر در جمعه، ثواب دو برابر دارد. یک روزی در آن دنیا می رویم  که  رجب است ها. می دانید 
که در راه خدا دادیم، برایمان ذخیره شده...«، دوباره تشویق و  و می بینیم تمام این پول هایی 

ترغیب می شدند و واریز پول ها شروع می شد.«

از تهران، به نیت سالمتی بندگان خدا در ایتالیا و اسپانیا و حتی آمریکا

کردن در دور شدن بال و بیماری،  »ما بر اساس سفارش های بزرگان دینمان، اعتقاد داریم قربانی 
یقین  کردیم،  کرونا  بالی  رفع  برای  گوسفندها  کردن  قربانی  به  شروع  هم  وقتی  است.  مؤثر 
گروه و تمام جامعه مان تأثیر می گذارد. و  داشتیم حتمًا برای در امان ماندن خانواده اعضای 
فراتر از این، ما واقعًا قربانی ها را به نیت سالمتی تمام بندگان خدا انجام می دهیم؛ فرقی ندارد 
در ایران باشند یا ایتالیا یا اسپانیا یا حتی آمریکا. سالمتی همه بندگان خدا به خطر افتاده. مردم 
کشورهای دیگر هم مظلوم اند و دارند به وسیله این ویروس از پا درمی آیند و خانواده هایشان 

کند.« داغدار می شوند. ما از خدا می خواهیم با این قربانی ها، بال را از آن ها هم دور 

گروه ایجاد و  همین نیت ها و نگاه های زیبا هم بود که هر روز، انگیزه و اشتیاقی مضاعف در مادران 
گمان ها  آن ها را به مشارکت در این مسیر مبارک تشویق می کرد. و نتیجه، فراتر از تمام حدس ها و 
کوچک آن ها، برکتی بزرگ داد: »شاید باورش سخت باشد اما ما در  بود. خدا به حرکت به ظاهر 
همین گروه کوچک، با لطف خدا و همت خانم ها، توفیق پیدا کردیم در ماه رجب، به نیت سالمتی 
کنیم! و همین نتیجه دلگرم کننده باعث شد ترغیب  امام زمان )عج( و رفع بال، 12 گوسفند قربانی 
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شویم در ماه شعبان هم این جریان را ادامه دهیم. و االن که چند روزی به نیمه ماه شعبان فرصت 
باقی مانده، به لطف خدا توفیق داشته ایم 8 گوسفند قربانی کنیم.«

کرونا، برای رونق سفره های خالی به نام 

گردشگری مادران تبیان تا اینجای قصه هم حسابی زیبا  کوچک و مجازی  گروه  کار بزرگ اهالی 
کجاست، بیشتر به  گروه  گوشت های قربانی این  گر بدانید مقصد  و قابل ستایش است، اما ا
کار ارزشمندشان غبطه می خورید. فاطمه اشرفی قهی در این باره می گوید: »حاال  حال خوب و 
از همان  اثر بیشتری می گذارد.  کرونا روی بدن های ضعیف،  که ویروس  دیگر همه می دانیم 
که  کردم در مقابل خانواده های محروم و نیازمندی  کرونا، احساس مسئولیت  ابتدای شیوع 
به دلیل مشکالت مالی، تغذیه خوبی ندارند و به همین خاطر به لحاظ جسمی ضعیف می شوند 
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گروهمان را به  گرفتیم قربانی های  کم کم سالمتی شان را از دست می دهند. بنابراین تصمیم  و 
گوشت به  که با رساندن یک بسته  این خانواده های عزیز اختصاص دهیم. نیتمان این بوده 
کنیم یک یا چند وعده غذای خوب و سالم بخورند تا قوت بگیرند و  یک خانواده محروم، کمک 

در مقابل این بیماری هم مقاوم تر شوند.

گروه جهادی هیأت جنت الحسین)ع( و فعالیت های خوبشان آشنا بودم،  که از قبل با  از آنجا 
نیازمند  خانواده های  میان  در  را  گوشت هایش  تا  سپردیم  آن ها  به  را  قربانی ها  از  تعدادی 
که تعدادی  گروه جهادی، این است  کنند. از ویژگی های این  گروهشان تقسیم  تحت پوشش 
کهریزک و حسن آباد را  از خانواده های عزیز شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون در شهر ری، 
گوشت های قربانی، تقدیم  هم تحت پوشش دارند. من خیلی دلم می خواست بخشی از این 
که حکایت یک تیر و چند نشان است؛ هم  این خانواده های عزیز شود. دلم را خوش می کردم 
حواسمان به خانواده شهدا بوده و هم دعای شهدا پشت سرمان خواهد بود. الحمدهلل، این 

گرفت.« کار خیرمان برکت مضاعف  اتفاق افتاد و 

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دایره این احسان خواهرانه و مادرانه از تهران هم فراتر رفت: 
کن قم است و  »جالب است بدانید قربانی های ما تا قم و حتی خوزستان هم رفت. برادرم سا
که محرومان و ایتام را تحت پوشش دارد، آشناست. به این ترتیب، یکی از  گروه خیریه  آنجا با یک 
گوسفندها را با هزینه ما در قم و برای اهالی این گروه خیریه قربانی کردند. از آن طرف، گروه جنت 
الحسین )ع( هم با گروه های خیریه خوزستان در تماس هستند و با همین واسطه، گوشت های 

قربانی ما قسمت خانواده های نیازمند عزیز خوزستانی هم شد.«

وقتی قطره ها، دریا نه، اقیانوس می شوند...

گروه اعالم  که از نیازمندان دور و بر خودمان غافل نشویم. به همین دلیل در  »حواسمان بود 
گوشت های قربانی در  کنند تا برایشان سهمی از  گر خانواده نیازمند می شناسند، معرفی  کردیم ا
گوشت ها به دست اهلش رسید. در این میان، چند  نظر بگیریم. خوشبختانه با این روش هم، 
کوچک محلی داریم. دلمان می خواهد برای ایام عید  که: »ما یک خیریه  نفر به من پیام دادند 
کم است.  کنیم اما پولمان  گوسفند قربانی  کرونایی،  و ماه رجب و همینطور شرایط خاص ایام 
که نه؟ خالصه، در 3 نوبت، با  گفتم: چرا  گوسفند را با هم شریک شویم؟«  می آیید پول یک 
گوشتش  گوسفند هم به این ترتیب قربانی شد و  کوچک شریک شدیم و 3  گروه های خیریه 

گروه ها شد.« قسمت خانواده های تحت پوشش این 

خانم اشرفی انگار نکته مهمی را از قلم انداخته باشد، مکثی می کند و در ادامه می گوید: »در این 
کید زیادی روی ماندن در خانه برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا شده است  حدود 40 روز، تا
کسب بسیاری از افراد به ویژه افراد ضعیف  کار و  و مالحظه درستی هم بوده. اما همین موضوع، 
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کارگران روزمزدی فکر می کنم  کرده است. در این روزها خیلی به شرایط زندگی  جامعه را فلج 
کار نروند، شب چیزی ندارند سر سفره خانواده بگذارند. ما نمی توانیم و نباید  گر هر روز سر  که ا
که از دستمان برمی آمد، این بود  کاری  نسبت به این همشهریان و هموطنان بی تفاوت باشیم. 
گوسفند از قربانی های ماه شعبان را به این عزیزان و خانواده هایشان اختصاص دهیم.  که دو 
که با این افراد آشنایی دارند.  گروه جهادی جنت الحسین )ع( دادیم  کار را هم به  زحمت این 
گر افرادی با این شرایط را می شناسند، به ما  ضمن اینکه از اعضای گروه خودمان هم خواستیم ا

کنار بگذاریم.« کنند تا برایشان گوشت قربانی  معرفی 

خدا به 5 هزار تومانی های ما نظر می کند...

گوسفند، مجموع  گرفتن قیمت نسبی 2 میلیون تا 2 میلیون و 200 هزار تومان برای هر  با درنظر 
کرونایی، مبلغ زیادی می شود. می پرسم: مگر اعضای  قیمت 20گوسفند قربانی شده در روزهای 
که این زنجیره  کمک می کنند  گردشگری مادران تبیان چند نفر هستند و هرکدام چقدر  گروه 
کرده است؟ خانم مدیر می خندد و می گوید: »گروه مجازی ما، بیش از  بابرکت اینطور ادامه پیدا 
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که 10 ماه قبل،  1300نفر عضو دارد اما از این جمع فقط حدود 100 نفرشان فعال هستند. ازآنجا
کرد، برای  کار  گردشگری مادران و فرزندان شروع به  گروه ابتکاری در حوزه  گروه ما به عنوان یک 

گروه مجازی ما ملحق شوند. خیلی ها جذاب بود و باعث شد به 

کن شهرهای دیگر هستند و می گویند برای اینکه از برنامه های  حتی بعضی از این دوستان، سا
کرونایی هم همان حدود  گروهمان شده اند. در ماجرای قربانی های ایام  ما ایده بگیرند، وارد 
نزدیک  از  را حتی یک بار هم  که بعضی هایشان  که مشارکت دارند؛ خواهرانی  نفر هستند   100
که برایشان مقدور باشد، در برنامه قربانی مشارکت  ندیده ایم! این دوستان هرکدام با هر مبلغی 

که خیلی ارزشمند است. می کنند. شاید باور نکنید اما ما واریزهای 5 هزار تومانی هم داریم 

که می توانید، بیایید شریک  کید خودم هم همین است و به خانم ها می گویم با هر مبلغی  تا
که عمیقًا به تأثیر صدقه و قربانی در رفع بال رسیده ام. کید برای این است  شوید. این تا

گروه داریم که در تمام قربانی ها شریک  از آن طرف معتقدم مؤمن، باهوش است. ما افرادی را در 
کار خیر را از دست  بوده اند، حتی با واریز 5 و 10 هزار تومان. مؤمن، موقعیت سهیم شدن در 
گروه فیش واریزی 5 هزار تومانی اش را برایم ارسال می کند و  که یکی از اعضای  گاهی  نمی دهد. 
می نویسد: »با عرض شرمندگی، مبلغ ناقابلی برای قربانی«، در جوابش می نویسم. قبول باشد. 
کنار این مبالغ همیشگی 5، 10، 15، 30  نگویید ناقابل. خدا به این پول، برکت می دهد. البته در 

و 50 هزار تومانی، موارد خاصی هم پیش می آید.

گفتم:  کم دارید؟«  گوسفند بعدی، چقدر  که: »برای  گروه پیام داد  مثاًل یک شب یکی از اعضای 
کرونا و  گفت: »من این مبلغ را تقدیم می کنم. پدرم مبتال به  یک میلیون و دویست هزار تومان. 
کنید  االن در بیمارستان است. خواهشم این است موقع ذبح قربانی، برای سالمتی او هم نیت 
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که حال پدرش را پرسیدم، گفت الحمدهلل  و اسمش را بیاورید.« قربانی انجام شد و چند روز بعد 
خوب است و مرخص شده...«

کارگاه دوخت ماسک عصرانه برای جهادگران در 
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گاهی بساط عشق خودش جور می شود

کردن برای  گردشگری مادران تبیان فکرش را هم نمی کرد پول جمع  گروه  هیچ کدام از اهالی 
کرونا، در ادامه قرار است پای آن ها را به چه جریان مبارک و دلپذیری  قربانی برای دفع بالی 

کند. باز 

در  تبیانی  خانم های  فعالیت های  سکه  سوی  آن  درباره  و  می کند  تازه  نفسی  اشرفی  فاطمه 
گروه  که ما بیشتر به  کرونایی اینطور می گوید: »یکی از برکات ماجرای قربانی ها این بود  روزهای 
گروه  جهادی جنت الحسین)ع( نزدیک شدیم و با همراهی با فعالیت های آن ها، عماًل انگار یک 
کز  گان پزشکی را هم برای مرا گروه تولید ماسک و  شدیم. دو هفته قبل وقتی خبردار شدم این 

کرده اند، خیلی دلم هوایی شد. درمانی و هم برای خانواده های مناطق محروم شروع 

کنم اما به دلیل حساس بودن ریه هایم، در این شرایط،  کار  دوست داشتم بروم و پابه پای آن ها 
امکان و اجازه خروج از منزل ندارم. وقتی این موضوع را با خانم »مطهری«، یکی از مسئوالن 

که حضور مهم نیست. گفت: »فقط  کردم،  گروه جنت الحسین)ع( مطرح 

کارگاه ما از  کنید. مثاًل هر روز 30 خانم در دو  که می توانید در آن مشارکت  کارهای زیادی داریم 
صبح تا غروب فی سبیل اهلل برای دوخت ماسک و گان کار می کنند. می توانید برای آن ها عصرانه 
گروه،  آماده کنید و بفرستید؟ وقتی این موضوع را در گروهمان مطرح کردم، ماشااهلل خانم های 
حاضر به یراق، این پیشنهاد را به اصطالح روی هوا زدند. چند نفر داوطلب شدند و عصرانه های 
که تا 20 فروردین، هم ناهار و  کار به جایی رسید  کردند. خالصه  ساده اما با تزیینات زیبا آماده 
هم عصرانه این 30 خانم جهادی در کارگاه دوخت ماسک، از طرف خانم های گروه ما رزرو شد!«

کارگاه دوخت ماسک آماده سازی عصرانه برای جهادگران در 
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جنت  گروه  فعالیت های  »دامنه  بوده:  ماجرا  آغاز  تازه  این  می دهد  نشان  مدیر  خانم  لبخند 
که  کارگاه دیگر هم دارند  کارگاه، یک  گسترده است. آن ها عالوه بر آن دو  الحسین )ع( خیلی 
کار  و  و پرستاران  کرونا  به  بیماران مبتال  برای  آبمیوه گیری  عالوه بر خیاطی و دوخت ماسک، 
گروه هر  ضدعفونی معابر را هم انجام می دهند. مجموع این افراد به 120 نفر می رسد و مدیریت 
روز برای همه این افراد، ناهار و برای بعضی شام هم تدارک می بیند. خالصه یک روز زنگ زدند 
کنید. می توانید؟  کیلو پیاز برای مان سرخ  که اشرفی! برای غذای آن 120 نفر، می خواهیم 100 
کردم. چند  گروه مطرح  کرد و من هم موضوع را در  گفتم: باشه. همسرم رفت پیازها را تهیه 
گرفتند و بعد هم  نفر از خانم ها داوطلب شدند و همسرانشان آمدند پیازها را از دم در تحویل 
کار در روزهای بعد با بادمجان و هویج و لوبیا سبز  سرخ شده اش را آوردند تحویل دادند. این 

کارگاه بزرگ تر هم سهیم شدیم.« تکرار شد و به این ترتیب، ما در تهیه غذای آن 

کندوان! از هویج نگینی تا تونل 

کار دوخت ماسک مشارکت  گروه رفتند و در  کنار مشارکت در تهیه غذا، بعضی از خانم های  » در 
کردند. حدود 15 نفر هم پارچه تحویل می گیرند و در خانه هایشان ماسک می دوزند. در این 
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را  امکانش  اما  شوند  شریک  خیر  جریان  این  در  می خواهد  دلشان  هم  خانم ها  بعضی  میان، 
کند، یکی از آن هاست.  کبد دارد و به شدت باید مراقبت  که ناراحتی  ندارند؛ خانم همسایه مان 
کیسه 5  گروه جنت الحسین)ع(، هویج خرد و سرخ می کردیم، یک  که باید برای غذای  روزی 
کیلویی هویج به پسرم دادم و گفتم: برو زنگ همسایه را بزن و این کیسه را در آسانسورشان بگذار. 
کارگاه دوخت ماسک است. لطفًا نگینی خردش  که: »این ها برای غذای  بعد هم به او پیام دادم 
کنید.« احساس می کردم خیلی دلش می خواهد در این کارها مشارکت کند اما نمی تواند. حدسم 
درست بود. هویج های خردشده را که فرستاد، پیام داد: »همسایه مهربانم! باز هم از این چیزها 
که همه به اجبار در خانه مانده اند،  برایم بفرست. چقدر خوب بود...« می دانید، در این روزها 

کارها، حس مفید بودن و احساس نشاط پیدا می کنند.« روحشان پژمرده شده و با این 

فاطمه اشرفی مکثی می کند و انگار خاطره جالبی در ذهنش جرقه زده باشد، با خنده می گوید: 
»یک روز خانم مطهری تماس گرفت و گفت: »اینجا در طبقه باالی کارگاه دوخت ماسک، بخش 
می شوند.  اذیت  خانم ها  کارها،  پیگیری  برای  آن ها  ترددهای  به دلیل  است.  آقایان  خیاطی 
کار، خیالشان راحت باشد.  که دیگر خانم ها موقع  کنیم  می خواهیم پرده ای در آن وسط نصب 

کندوان! 10متری، پرده ای یا پارچه ای دارد؟)با خنده( کسی برای این تونل  ببین 

کردم و واقعًا یک  گروه مطرحش  شاید این موضوع، چندان خاص و مهم به نظر نرسد اما من در 
که یک  گروه سهیم شد. یکی از خانم ها  کارهای بزرگ این  نفر با همین بهانه به ظاهر ساده، در 
کرد. نمی دانید با چه عشقی آن  پارچه ساتن صورتی زیبای مازاد در خانه داشت، اعالم آمادگی 
پارچه را آورد و نمی دانید چطور از من تشکر می کرد! مدام می گفت: »خدا خیرتان بدهد که ما را در 
این کارها شریک می کنید. از دست من که کاری برنمی آید، حداقل این پارچه شاید یک فایده ای 
گروه همینطور بزرگوارند. پول برای قربانی واریز می کنند، زحمت  داشته باشد.« همه خانم های 
می کشند ناهار و عصرانه درست می کنند، غذاها را می برند تحویل می دهند و تازه بعدش هم پیام 

می دهند از من تشکر می کنند و می گویند: »خدا خیرتان بدهد که واسطه خیر شدید”...«
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 آبگرمکن حسینیه، هدیه »خواهران مجازی« برای میالد امام سجاد )ع(

گان جمع می شویم،  که برای دوخت ماسک و  گفت: »در حسینیه ای  »یک روز خانم مطهری 
کوچک اینجا می آیند  آبگرمکن نداریم. هنوز هوا سرد است، ضمن اینکه بعضی خانم ها با فرزند 
با توجه به لزوم شست وشوی دائمی دست ها  کار می کنند.  و صبح تا غروب بی چشمداشت 
کسی دارد یا  گرم ضروری است. می خواهیم آبگرمکن دست دوم بخریم. ببین  هم، داشتن آب 
گفت دست دوم فایده ندارد، خرج روی  کردم،  می تواند بانی شود؟« وقتی با همسرم صحبت 
دستشان می گذارد. راستش من هم درمقابل آن خانم های جهادگر و سالمتی شان احساس 

مسئولیت می کردم. همان موقع فکری به ذهنم رسید.«

صورت خانم مدیر باز پر از لبخند می شود و در ادامه می گوید: »شب میالد امام سجاد )ع( بود. 
کنید دعوت شده اید به  کردم و نوشتم: »دوستان! فکر  گروهمان مطرح  موضوع را با خانم های 
کار می کنید؟...«  جشن میالد امام سجاد)ع( و می خواهید برای آقا)ع( هدیه تولد ببرید. چه 
همین جمله کافی بود که خانم ها شروع کنند به مشارکت. خودم هم باورم نمی شد اما فقط 24 
ساعت بعد، تمام مبلغ 2 میلیون تومان موردنیاز فراهم شد. خالصه، خانم های گروه گردشگری 
گروه جهادی جنت الحسین)ع( را به عنوان هدیه روز  مادران تبیان، آبگرمکن موردنیاز حسینیه 

کردند«. میالد امام سجاد)ع( به اهالی این حسینیه تقدیم 

مشارکت بانوان روستاهای اطراف تهران در حرکت جهادی دوخت ماسک

کارهای بزرگ تر در آینده داریم تمرین می کنیم برای 

کنید، لبخند امام زمان )عج( را می بینم. من  »من، دست خدا را در جمعمان می بینم. باور 
راه  ابتدای  در  حاال  ما  بزرگ تر.  اهداف  برای  کرده  جمع  هم  دور  را  ما  خودش  خدا  معتقدم 
هستیم و تازه داریم نیروهایمان را شناسایی می کنیم...« در سکوت به صحبت های فاطمه 



207 خبرگزاری فارس
www.farsnews.ir

که در فضای مجازی میان او و یارانش تکرار می شود، فکر  گوش می دهم و به شعاری  اشرفی 
کریمه  دولت  در  خدمت  آمادگی  برای  باشد  کارآموزی  قدم ها،  این  می کنم؛ »ان شاءاهلل 

حضرت )عج(«.

به جای پرسش، منتظر می مانم خودش از آنچه زیر پوست این فعالیت های داوطلبانه می گذرد، 
گروه به جای خود، ما حتی همراهان  برایمان بگوید. او هم بی معطلی ادامه می دهد: »خانم های 
غ از جایگاه های  بزرگواری از میان همسران آن ها شناسایی کرده ایم؛ برادران متعهد و بلندهمتی که فار
کارند؛ چه بردن  کاری در حوزه فعالیت های جهادی، آماده و پای  شغلی و اجتماعی شان، برای هر 
پارچه برای خانم های داوطلب دوخت ماسک باشد، چه تهیه مواد موردنیاز برای آماده کردن غذا و 

چه بردن غذاهای پخته شده به کارگاه دوخت ماسک.

خطر  به  سالمتی مان  شویم،  ج  خار خانه  از  نمی توانیم  بگویند:  می توانستند  هم  آن ها  خب، 
کسی پشت جبهه را  گر من نروم، آن یکی نرود، پس چه  گفته اند: »ا می افتد. اما با خودشان 
شرایط  و  کار  پای  آمده اند  بهداشتی،  مسائل  تمام  رعایت  با  که  است  اینطور  کند؟«  حفظ 
که حتی  کرده اند. جالب است  را برای فعالیت های همسرانشان و باقی خانم ها هم تسهیل 
گرفتن 10، 20 عدد ماسک از منزل  گفتم نمی خواهد برای  یکی از خانم ها می گفت: »به همسرم 
کوچه پسکوچه های اطراف میدان خراسان و خیابان 17 شهریور  داوطلبان دوخت ماسک، تا 
گفت: نه. آن خانم ها با عشق و عالقه آن ماسک ها را دوخته اند برای اینکه در این  بروی. اما او 
که از دستم برمی آید  کاری  کرده اند. من هم باید  کار بزرگ شریک شوند. آن ها سهم خود را ادا 

را انجام دهم«.

که تقبل  از مدتی متوجه شدیم آن 10 عدد ماسکی  که بعد  می دانید، ما حتی خانمی داریم 
کرده بود را با دست دوخته! او با اینکه چرخ خیاطی نداشت، اما از این قافله عقب نمانده بود و 
کمال سلیقه، ماسک ها را با دست دوخته بود. آن برادارن محترم هم این عشق و  با عالقه و با 
که حاضرند هر زحمت و خطری را به جان بخرند و واسطه میان داوطلبان و  عالقه ها را دیده اند 

کارگاه های دوخت ماسک باشند«. /  مریم شریفی
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ماقیامتراهمینجادیدیم/بافتوایآقایخامنهای،نظرمنسبتبهایننظام
عوضشد

فقط آقای خامنه ای بودند که آمدند وسط میدان و با آن فتوا به همه یادآوری کردند باید به 
گذاشته  شود و حتی با وجود سختی و هزینه زیاد هم، باید  کرونا احترام  پیکر فوت شدگان 
کار مهمی  برای غسل دادن آن ها تالش شود و با احکام شرعی دفن شوند. این، خیلی 

بود. مردم داری یعنی همین.

برای خانواده هایی مثل خانواده »گایینی«، سال 1399 با یک جای خالی بزرگ آغاز شد؛ جای 
که ناخوانده قدم به  که نور بود و برکت برای خانه و اهلش. ویروس منحوسی  خالی یک عزیز 
کرد و  گذاشت، پیک غم شد و حضورش بهار را برای بسیاری از خانواده ها به پاییز بدل  ایران 

باعث شد با رخت سیاه به استقبال سال نو بروند.

گر سراغ خانواده »گایینی« در شهر مقدس قم بروید، با اینکه غم بزرگ فقدان  این روزها اما ا
آرام  را  دل هایشان  اما  پیداست  چهره هایشان  در  بود،  خانواده شان  ستون  که  مهربانی  مادر 
کافی است تا بدانید راز این آرامش قلبی، در بدرقه خوب مادرشان  کمی پرس وجو  می بینی. 
کمیته »تجهیز و تدفین فوت شدگان  نهفته است. پیگیری های فراوان طلبه های داوطلب در 
کرد، باعث شد  را برای این عزیزان ازدست رفته فراهم  که عاقبت، امکان غسل شرعی  کرونا« 
دغدغه بزرگ این خانواده برای بدرقه مادر عزیزشان برای آخرین سفر، به آرامشی عمیق تبدیل 
کار بزرگ و ارزشمند طلبه های داوطلب  شود. حاال اهالی این خانواده هرکجا می نشینند، راوی 
گفت وگوی ما با »علی  می شوند و از ارادت قلبی شان به این »فرشته های نجات« می گویند. با 
کوچک خانواده »گایینی« و فرزند مرحومه »وجیهه دروازه بان«، همراه باشید تا  گایینی«، پسر 

کنید. گذرانده اند، بهتر درک  که در دو هفته اخیر از سر  تلخ و شیرین هایی را 
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مرحومه »وجیهه دروازه بان« سر سفره هفت سین پارسال

کرد، مادر در قم شیمیایی شد! صدام حلبچه را بمباران 

گپ  و  بودیم  تا غروب همگی دور هم نشسته  اسفند شروع شد.  از چهارشنبه 14  »همه چیز 
گفت  کرده بود،  که تازه استحمام  می زدیم. اما شب یکدفعه ورق برگشت. ساعت 11 شب، مادر 
گردن  کردم. زیر صورتش، از چانه تا  که به چهره اش افتاد، تعجب  سرش درد می کند. نگاهم 
گفت: »شنبه مادر را  کبود شده بود. به اصرار من، شبانه رفتیم درمانگاه و دکتر بعد از معاینه 
پیش پزشک متخصص ببرید.« با توجه به اینکه سال ها بود آثار شیمیایی در ریه مادر وجود 
گرفتیم و  کرونا داشتند، حرف دکتر را جدی  داشت و دو برادر بزرگ ترم هم عالئم شبه آنفلوانزا و 

مادر را بردیم بیمارستان«.
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کوچک خانواده را قطع می کنم و با تردید می پرسم: مادر مرحومتان  گایینی«، پسر  حرف »علی 
که می دهد، دلم می گیرد از بازی تلخ روزگار. می گوید: »بله! وقتی  شیمیایی بودند؟! با جوابی 
کرد، مهدی و هادی، برادران بزرگ ترم  صدام 25 اسفند سال 66 حلبچه را بمباران شیمیایی 
در  برادرم  شدند.  بستری  خانه  در  روز  برگشتند، 25  قم  به  آن ها  وقتی  بودند.  منطقه  آن  در 
تعریف از آن اتفاق، می گوید: »هیچ کس تا آن موقع نمی دانست بمب شیمیایی چیست و چه 
عوارضی دارد. بعد از اینکه شیمیایی زدند، ما تازه ماسک زدیم! بعد از آن هم، درمانگاه و درمان 

درست وحسابی نبود. 72 ساعت بعد هم برگشتیم خانه«.

خالصه وقتی برگشتند، در تمام آن روزها، مادرم از آن ها پرستاری می کرد. خانه ما، یک خانه 
مادر  اما  نمی آید  یادم  ایام  آن  از  چیزی  که  من  بود.  قم  شهر  مرکز  در  امام  خیابان  در  قدیمی 
خودش تعریف می کرد: »لباس های جبهه بچه ها در گوشه حیاط تلنبار شده و زیرشان آب جمع 
شده بود. وقتی رفتم لباس ها را جمع کنم، یک گاز سفید رنگ از میان آن ها رفت توی سینه ام!« 
خالصه، هم دو برادرم و هم مادر، شیمیایی شدند و در این سال ها عالوه بر مهدی و هادی، 
که مادر را به بیمارستان می بردیم، وارد راهرو  مادر هم به خاطر ریه اش تحت درمان بود. روزی 
که  کرد و گفت: »مثل همان روزها، بوهایی می آید  که شدیم، دوباره یاد آن روزهای دوران جنگ 

ریه ام را اذیت می کند«.
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تا صبح در جمکران بودم اما...

»مهدی و هادی، عالئم بیماری داشتند و در خانه بستری شدند. شرایط آقا مهدی، سخت تر 
کرونای آقا مهدی، مثبت  بود. ناخوش احوالی آقا هادی با چند روز استراحت، رفع شد اما تست 
کادر درمانی بیمارستان  شد. باید بستری می شد اما با توجه به اینکه دامادش متخصص و جزو 
کردیم و او در خانه بستری شد و فقط  است، با تشخیص او، شرایط را در خانه برایش فراهم 
کار  داروهای موردنیازش را از بیمارستان می آوردند. یک شب بعد از بستری شدن آقا مهدی، 

مادر هم به بیمارستان کشید.«

مسجد مقدس جمکران در شب میالد امیرالمومنین)ع(
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برای علی آقا راحت نیست مرور آن روزها و ساعات تلخ. اما مکثی می کند و می گوید: »وقتی مادر 
گفت: »ریه اش درگیر بیماری شده.  را پیش متخصص بردیم و عکس ریه اش را ارائه دادیم، دکتر 
باید بستری شود.« روز قبل از میالد امیرالمؤمنین)ع(، مادر را در اورژانس بیمارستان شهید 
کاماًل خوب بود، راحت آب و غذا خورد و  تا آخر وقت، حالش  کردیم. آن روز  بهشتی بستری 
کنارش بودم و برای آخرین بار دست های قشنگش را در دست  کرد. من هم دقایقی  صحبت 
کردم، رفتم جمکران. تا صبِح روز میالد امام علی)ع(  گرفتم. آن شب وقتی از مادر خداحافظی 

کردم. چه شبی بود... همان جا ماندم و برای سالمتی مادر دعا 

دنیا  از  مادر  دادند  خبر  و  گرفتند  تماس  صبح   10 ساعت  بود.  دیگری  چیز  خدا  خواست  اما 
آنقدرها هم  بیشتر طول نکشید.  روز  بیماری مادر، 2، 3  تمام ماجرای  باورم نمی شد.  رفته. 
ناخوش احوال نبود. اما باز هم غصه بچه هایش را خورد. مادر همیشه پابه پای پدر، با بافتن 
کار ساده ای  قالی و... بار سختی های زندگی ما را به دوش می کشید. به ثمر رساندن 8 فرزند، 

نیست. آخر هم، غصه ما بچه ها، مادر را از پا درآورد.«
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گایینی« در بیمارستان در آخرین شب زندگی مادرش »علی 

گفتم همه چیز را به هم می ریزم و مادرم را می برم!

که وقتی  گفتن از آن غم بزرگ تر؛ شوک سنگینی  گایینی انگار دارد زمینه سازی می کند برای  علی 
که در بهشت  آمد، حتی غم سنگین از دست دادن مادر را هم تحت الشعاع قرار داد: »اتفاقاتی 
که واقعًا به زبان، قابل بیان  معصومه)س( افتاد، آنقدر ما را به لحاظ روحی تحت فشار قرار داد 
کنار آمدن با فوت مادر، خودمان را برای مراسم تشییع و تدفینش آماده  نیست. وقتی بعد از 
که واقعًا ما را به هم ریخت. شنیدیم شرایط برای  گوشمان رسید  می کردیم، صحبت هایی به 

کرونا وجود ندارد. غسل دادن فوت شدگان بر اثر ابتال به ویروس 

که  را  حرف ها  این  می کنند!  دفن  بی نام ونشان  را  فوت شدگان  این  می گفتند  بعضی ها  حتی 
شنیدیم، به معنای واقعی داغون شدیم. آنقدر به ما سخت گذشت که پیش خودم فکر می کردم 
کارهای  گر شده، می روم همه چیز را به هم می ریزم و پیکر مادرم را برمی دارم و خودم برای  حتی ا

دفنش اقدام می کنم!

گذشت. از صبح می رفتیم و پشت در غسالخانه می ایستادیم به انتظار  آن 2 روز برای ما 2 سال 
که برای  که با طلبه های داوطلبی  تا ببینیم چه اتفاقی برای پیکر مادرمان می افتد. آنجا بود 
کسی  کرونا به بهشت معصومه)س( آمده بودند، آشنا شدم.  کفن و دفن فوت شدگان  کارهای 
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کنار  گروه طالب، حاج آقا »جلیلی« بود. ایشان  کرد، سرپرست  که ما را در آن شرایط تا حدی آرام 
کنید تا نتیجه تست مادرتان  کمی دیگر صبوری  کرده اید.  که تا االن صبر  گفت: »شما  ما آمد و 
بیاید. از آن طرف، ما هم داریم تالش می کنیم برای اینکه شرایط غسل عزیزان شما را فراهم 

کنیم«.

مرحوم »وجیهه دروازه بان« سر دیگ نذری

حضرت زهرا)س(، خادمه شان را تنها نگذاشتند

که خبر دادند به لطف خدا شرایط برای غسل فوت شدگان  »روز وفات حضرت زینب)س( بود 
کرونا فراهم شده. نمی دانید وقتی این خبر را شنیدیم، چه حالی شدیم. انگار دنیا را به ما دادند. 
اصاًل در یک لحظه، آرام شدیم. ما از ساعت 7 صبح پشت در غسالخانه بودیم با یک امانتی. 
کربال رفتم. از  که به زیارت  حدود 18 سال قبل و بعد از سقوط صدام، من جزو اولین کسانی بودم 
آنجا برای خودم و پدر و مادرم کفن تهیه کردم. غیر از تبرک کردن آن کفن به حرم امام حسین)ع( 
کفن را در سفر حج همراهش برد و در  و حرم حضرت ابوالفضل)ع(، بعدها مادر خودش هم آن 
کفن،  کرد. خب، ما دلمان می خواست مادر را با آن  حرم پیامبر)ص( و خانه خدا هم تبرکش 
کرونا  کنند اما در آن شرایط واقعًا حساس، وقتی شنیدیم برای تمام فوت شدگان  مهیای دفن 
کفن تهیه شده، دیگر اصرار نکردیم. اما خواست خدا بود که سر ظهر، آقای جلیلی بیرون آمدند، 
کفن ها، یک اندازه مشخصی است. از قسمت خواهران اطالع  گفتند: »اندازه  مرا صدا زدند و 

کفن خودتان را بدهید«. کفن برای مرحوم مادرتان مناسب نیست. می توانید  دادند این 
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کربال گایینی همراه با اهالی هیئت در شهر مقدس  علی 

حتی در اوج غم هم می شود لبخند زد. برای خانواده مرحومه »وجیهه دروازه بان«، آن لحظه در 
پشت دِر غسالخانه، لحظه تالقی شادی و غم بود و برای چند ثانیه به آن ها مجال لبخند زدن 
داد: »می دانید، مادرم کنیز حضرت زهرا)س( بود. 32 سال در تمام ماه محرم و صفر، غذای نذری 
ایستگاه صلواتی مسجد »امامت« در خیابان روبه روی حرم حضرت معصومه)س( و هیئت های 
»ُاخت الرضا)ع(« و »امام حسن عسکری)ع(« را مادر می پخت. مادرم همه بچه هایش را حسینی 
آن  هستیم.  حسین)ع(  امام  مجالس  خادم  که  است  این  ما  همه  افتخار  حاال  و  کرد  تربیت 
کمک  که اهل بیت)ع(، خادمه شان را تنها نگذاشتند و با عنایتشان  لحظه احساس ما این بود 
کفن و دفنش به خوبی انجام شود. و این برای ما بسیار دلگرم کننده و  کارهای غسل و  کردند 

آرامش بخش بود.«
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گایینی نفسی تازه می کند و در ادامه می گوید: »برای تدفین مادر هم، ما تنها نبودیم. ما  علی 
کلی قوم و خویش داریم. اما هیچ کس از اقوام برای  یکی از طایفه های بزرگ در قم هستیم و 
گالیه ای نداریم. اما با حضور  تشییع و تدفین مادرمان نیامدند و ما هم واقعًا در این شرایط 
کرده بود، مراسم  که مادر یک عمر در آن ها خدمت  از اهالی هیئت هایی  تعداد بسیار زیادی 

تشییع باشکوهی برای مادرمان برگزار شد.«

قیامت را به چشم دیدیم اما طلبه ها فرشته نجات مان شدند

»ما در آن 2 روز در بهشت معصومه)س(، قیامت را به چشم دیدیم. شاهد بودیم چطور آدم ها 
از همدیگر فرار می کردند. دیدیم خانواده ها از عزیزانشان و حتی بچه ها از پدر و مادرشان دوری 
کفن شده، در بیرون از غسالخانه  می کردند. شاید باورتان نشود اما پیکرها غسل داده شده و 
قرار داده شده بود اما خانواده آن ها نمی آمدند پیکر را تحویل بگیرند! نمی دانید چه غربتی بود. 
هرکدام از اموات نهایتًا با حضور 2، 3 نفر تشییع می شد. یکی از بزرگ ترین سرمایه دارهای قم با 
کرونا بود. اما حتی خانواده خودش هم برای تشییع و  کلی ثروت هم در بین این فوت شدگان 
تدفینش نیامدند. اما در همان شرایط سخت و سنگین و در آن قیامت دنیا، این طلبه ها بودند 

که داوطلبانه آمدند و فرشته نجات ما و خانواده هایی مثل ما شدند.«

کرونا در بهشت معصومه)س( قم طلبه های داوطلب در غسالخانه ویژه فوت شدگان 

بزرگ طلبه های  کار  از  بیان قدرشناسی خود و خانواده اش  برای  واژه می گردد  آقا دنبال  علی 
هرکجا  بیامرزد.  را  پدرشان  »خدا  می دهد:  ادامه  اینطور  و  معصومه)س(  بهشت  در  داوطلب 
گاهی نشان می دهند، اما نمی دانید  کار بزرگ طلبه ها می گویم. آقایان طلبه را  می نشینم، از 
کار ارزشمندی انجام می دهند. باور  خانم های طلبه در این شرایط در بهشت معصومه)س( چه 
کنید این خانم ها خیلی سن داشته باشند، نهایتًا 22، 23 ساله اند. بسیار جوان اند اما خیلی 
کرونا هستند، خیلی انسانیت  کفن فوت شدگان  که داوطلب غسل و  وجود دارند. طلبه هایی 
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دارند. اصاًل همه چیز تمام اند. شوخی نیست ها. جان آدمیزاد، عزیز است. با اینهمه تبلیغات 
کرونا می شود، این طلبه های خانم و آقا، با علم به اینکه خطر وجود دارد و  که درباره  منفی 
گاهانه  کرونا، خودشان هم مبتال شوند، آ کردن فوت شدگان  کفن  ممکن است در اثر غسل و 
آمدند و با وجود تمام زخم زبان ها داوطلبانه مشغول خدمت شدند؛ درست مثل مدافعان حرم.

عراق می روند  و  به سوریه  پول  به خاطر  تهمت می زدند  به مدافعان حرم هم  یادتان می آید 
جهاد  خالصانه  چقدر  دیدم  و  داشتم  برخورد  حرم  مدافعان  با  خودم  من  اما  می جنگند.  و 
که خانواده  کند؟ در شرایطی  می کنند. اصاًل چه مقدار پول می تواند با ارزش جان انسان برابری 
کرونا هم جرات نمی کردند سمت پیکر عزیزانشان بروند، یک عده آدم خوب وارد  فوت شدگان 
کرد.  کار بزرگ این طلبه های بزرگوار تشکر  این میدان سخت شدند. واقعًا به زبان نمی شود از 
اصاًل وقتی خبر دادند برای مادرمان غسل انجام می شود، بهترین حس دنیا به ما دست داد. 

کاماًل آرام شدیم و دیگر اشک نریختیم.«

کاش تعدادشان بیشتر بود، آن وقت امام زمان)عج( می آمدند

صبح  روز  هر  هستیم.  سنتی  خانواده  یک  ما  بود.  عزیز  ما  برای  چقدر  مادرمان  »نمی دانید 
کنارشان صبحانه می خوردیم و  می آمدیم پیش مادر و پدر، از ساعت 6 تا 7 پیش آن ها بودیم و 
کار. شب هم همراه خانواده هایمان می رفتیم پیششان. شاید خود طلبه ها  بعد می رفتیم سر 
کفن و دفن شرعی و محترمانه مادرمان، چه لطف بزرگی در حق ما  هم ندانند با انجام غسل و 
که االن  کردند و چه آرامشی به ما هدیه دادند. ما از دور، شاهد دفن مادر هم بودیم و همین 
کدام قطعه و ردیف دفن شده و می توانیم سر مزارش برویم و دلی سبک  می دانیم مادرمان در 

کنیم، خیلی برایمان آرامش بخش است«.

گرفته اند که مادر را مثل نگینی در بر  خانواده »گایینی« 
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از بدرقه مادر به مقصد آخرین سفر و  گایینی برمی گردد به روز 20 اسفند و لحظات بعد  علی 
می گوید: »بعد از انجام کارهای تدفین، برگشتم پشت در غسالخانه. حاج آقا جلیلی را صدا زدم و 
کار بزرگی  گفتم: »واقعًا  کردم و  ایشان هم با اینکه خیلی سرشان شلوغ بود، آمدند. خیلی تشکر 
که  کردید. خدا واقعًا شما را برای این روزها برای ما نگه داشته است. حاج آقا! از جان عزیزتر 
ندارم. جانم را هم بخواهید، برایتان می دهم. تمام زندگی ام را می فروشم و هدیه می دهم به 
گوسفند بیاورم  گفتم می خواهم  کار من دامداری است. به حاج آقا  شما و این طلبه های عزیز.« 
گفتند شرایط برای  و برای سالمتی خواهران و برادران طلبه قربانی کنم. اما ایشان لبخند زدند و 

کار مناسب نیست«. این 

کوچک خانواده  کلمات پسر  حاال بغض می دود وسط 
گریه  که صدایش به  گایینی و جمالتش به آخر نرسیده 
طلبه ها  این  بزرگ  کار  از  هرچه  »واقعًا  می شود:  بلند 
چنین  نمی آید  عادی  آدم  واقعًا  است.  کم  بگوییم، 
به  و  باشد  قوی  ایمانت  باید  خیلی  دهد.  انجام  کاری 
کاش  کار.  که پیشقدم شوی برای این  خدا وصل باشی 

که شرایط برای ظهور امام زمان)عج( فراهم می شد. واقعًا آمدن  تعداد آن ها بیشتر بود، آنقدر 
این ویروس، یک بالست. واقعًا دیگر سخت تر از این نمی شود. دیگر خود آقا)عج( باید بیایند و 
کمکمان کنند. من در زندگی سختی زیاد دیده ام اما این شرایط، سنگین ترین موقعیت برای من 

بود. ما واقعًا مردیم و زنده شدیم...«.

فتوای آقای خامنه ای، نظرم را نسبت به نظام عوض کرد؛ حاال جانم را هم بخواهند می دهم

یک نام در صحبت های علی گایینی مدام تکرار می شود؛ »آقای خامنه ای«. روایتش از ماجراهای 
غسل و تدفین مادرش در روزهای سیاه کرونایی را از هر طرف شروع می کند، به نام رهبری می رسد. 
دست آخر، حرف هایش را خالصه می کند و می گوید: »من این روزها ارادت خاصی به آقای خامنه ای 
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پیدا کرده ام. حیف که خیلی دیر ایشان را شناختم. کاش زودتر از این ها مریدشان می شدم«.

در سکوت به حرف هایش گوش می دهم و منتظر می مانم خودش از دلیل حس وحال جدیدش 
بگوید. مکثش طوالنی نمی شود و در ادامه می گوید: »راستش را بخواهید، دل من با این نظام و 
که آقای  حکومت، چندان صاف نبود. یعنی نظر مثبت و نگاه خوبی نداشتم اما حکم و فتوایی 
که حاال خیلی حس خوبی  کرد  کاری  کرونا دادند،  خامنه ای درباره احترام به پیکر فوت شدگان 

گر الزم باشد، جانم را هم می دهم. به این نظام دارم و برای این نظام و برای آقای خامنه ای، ا

کرد، آقای خامنه ای بود. فقط  که درد مردم را در این شرایط سخت درک  کسی  می دانید؟ تنها 
کردند باید به پیکر  که آمدند وسط میدان و با آن فتوا به همه یادآوری  آقای خامنه ای بودند 
گر سخت هم باشد و هزینه زیادی هم بطلبد،  گذاشته شود و حتی ا کرونا احترام  فوت شدگان 
کار مهمی بود.  باید برای غسل دادن آن ها تالش شود و با احکام شرعی دفن شوند. این، خیلی 
کنار مردم بودن. خود من وقتی این حکم را  مردمداری یعنی همین. یعنی در وقت سختی در 
کردن نمی دیدم. واقعًا خدا پدر و مادر آقای خامنه ای  گریه  شنیدم، آرام شدم. دیگر دلیلی برای 
گر ایشان وارد عمل نمی شدند، چه بر سر ما می آمد. ایشان و دوستانش  را بیامرزد. نمی دانم ا
گفتم: من  )همان طلبه ها( به داد ما رسیدند. وقتی برای تشکر از حاج آقا جلیلی رفته بودم هم 
گر رفتید، از جانب من، ایشان را  که نمی توانم برای تشکر پیش آقای خامنه ای بروم. اما شما ا

ببوسید«.

گایینی« در آخرین روزهای قرنطینه »مهدی 
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کردم برای شفای برادرانم، نذر »ماسک« 

که می پرسم، علی آقا نفس بلندی می کشد  در پایان گفت وگو، از حال این روزهای برادرانش 
و می گوید: »آقا هادی بعد از یک هفته استراحت در خانه، خدا را شکر خوب و سرپا شد. آقا 
مهدی اما باید قرنطینه می شد و تحت مراقبت های خاص قرار می گرفت. خدا را شکر همه این 
گذراند. االن با اینکه هنوز در  مراقبت ها به خوبی در خانه از ایشان شد و دوره سخت بیماری را 

قرنطینه است اما الحمدهلل حالش بسیار خوب است.«
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کاری برای آن ها و به ویژه دو  گذشت، از هیچ  که بر خانواده  کوچک تر در روزهای سختی  برادر 
از خانواده هم بوده: »برای شفای  البته حواسش به محدوده ای فراتر  برادرش دریغ نکرده و 
کمبود  کنم و در اختیار هم محله ای ها قرار دهم. با توجه به  کردم ماسک تهیه  برادرهایم، نذر 
دوخت  سفارش  خیابانمان  سر  سالمت  ایستگاه  فعاالن  به  الزم،  هزینه  پرداخت  با  ماسک، 

کردند«. ماسک دادم و آن ها هم 4500 عدد ماسک دوختند و بین هم محله ای ها توزیع 

/  مریم شریفی
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کرونا رئیسدانشگاهعلومپزشکیبقیةاهلل:تمامبیمارستانهایسپاهبهجنگبا
آمدند

کسن و داروی درمان قطعی کرونا، تشکیل »قرارگاه شفا«، تجهیز بیمارستان های  ساخت وا
گمانه زنی در خصوص زمان رها شدن از شر  سپاه، اعزام بیمارستان های صحرایی و در آخر 
کرونا همه موضوعات گفت و گوی ما با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیةاهلل بود. ویروس 

خ ما و بقیه  بحران ویروس کرونا با همه نامبارکی اش  بار دیگر همدلی و اتحاد مردم ایران را به ر
کشید. همه با هم به جنگ با کرونا رفته اند و در این بحران، سپاه با همه امکانات وسط میدان 

آمده است.

کشور سراغ رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیة  اهلل)عج(  در این روزهای پرکاِر متولیان پزشکی 
سپاه،  زیرمجموعه  های  بیمارستان  مدیریت  خصوص  در  جاللی«  دکتر»علیرضا  با  و  رفتیم 
از  جاللی اطالعات جالبی  دکتر  کردیم.  گو  و  گفت  امکانات  بسیج  و  درمانی  راهکارهای 
کند  ویروس کرونا و شایعه تغییر ورژنش پس از ورود به ایران می دهد. خیال همه ما را راحت می 

گوید: » ویروس کرونا ویروس باهوشی نیست .« و می 

آقای دکتر بیش از دو هفته از ورود ویروس کرونا به ایران می گذرد. وزارت بهداشت پیش بینی 
با  مقابله  برای  سپاه  پزشکی  علوم  دانشگاه های  داریم.  رو  پیش  در  را  سختی  هفته  که  کرده 

ویروس کرونا چطور وارد میدان شده است؟

ما قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران، پروتکل هایی را در دانشگاه های علوم پزشکی تنظیم 
به  شفا«  »قرارگاه  نام  به  قرارگاهی  پزشکی،  علوم  های  دانشگاه  همه  هماهنگی  برای  کردیم. 
کل سپاه پاسداران »سردارعلی فدوی« تشکیل شد. قرارگاه شفا  فرماندهی جانشین فرمانده 
هرروز با حضور تمام نمایندگان از مجموعه های بهداشت و درمان سپاه اعم از دانشگاه های 
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کز درمانی و بسیج جامعه پزشکی و... تشکیل جلسه می دهد  علوم پزشکی، بیمارستان ها، مرا
تا بتواند اقدامات مقتضی را در مبارزه با ویروس کرونا داشته باشد.

 اشاره ای به مهم ترین اقدامات قرارگاه شفا می کنید؟

از مهم ترین اقدامات این قرارگاه، یکپارچه کردن همه مجموعه های تحت نظارت سپاه پاسداران 
کنم؛ مثل اعزام بیمارستان های صحرایی سپاه به  که تنها به برخی از آن ها می توانم اشاره   است 
گیالن، اصفهان و چندین شهرستان دیگر. این بیمارستان ها با همه امکانات در  شهرهای قم، 
کشور هم به  کل  مواقع لزوم وارد عمل می شوند. تمام بیمارستان های تحت مجموعه سپاه در 
 صورت آماده باش و خدمت رسانی به بیماران هستند. بیمارستان حضرت علی)ع( در قم جزء 

اولین بیمارستان هایی بود که برای پذیرش بیماران کرونایی تجهیز شد.

کنترل شیوع  کنترل ورودی و خروجی های شهر و  از امکانات سامانه جنگ نوین سپاه برای 
بیماری استفاده شد؟

بله! با تشخیص قرارگاه شفا، سامانه جنگ نوین سپاه از سه هفته قبل، اسکنرهای الکترونیک 
کرد. بدن مسافران با رد شدن از زیر این دستگاه اسکن  را در فرودگاه امام خمینی)ره( نصب 
کند. از  همان روز اول بروز ویروس کرونا در قم، سه  می شود و افراد تب دار را شناسایی می 
این  شرایط  این  کردیم. در  ارسال  شهر  این  به  هم  را  متحرک  تشخیص  سامانه  دستگاه 
کنترل بیماری دارد و به تعداد باالیی از آنها نیاز داریم. البته  دستگاه ها کمک قابل توجهی برای 
خبرهای خوبی هم در این حوزه اتفاق می افتد. صنایع وزارت دفاع در حال ساخت اسکنرهای 
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این  از  استفاده  با  بیمارستان ها هم  از  ج  بتوانیم در خار به زودی  امیدواریم  متحرک است  و 
کنیم. که عالئم اولیه کرونا را دارند شناسایی  دستگاه ها، افرادی 

با توجه به آمار رو به افزایش مبتالیان به کرونا در هفته پیش رو، قرارگاه شفا ازحضور داوطلبان 
برای کمک به بیمارستان ها کمک می گیرد؟

 بله. حضور نیروهای داوطلب در حوزه های بهداشت و معرفی آن ها به قرارگاه شفا انجام شده است. 
کرده است و قراراست در  با هماهنگی این قرارگاه، سازمان بسیج جامعه پزشکی هم اعالم آمادگی 

قالب ده ها تیم عملیاتی، پزشکان متخصص را به بیمارستان های مختلف اعزام کند.

دانشگاه علوم پزشکی بقیة  اهلل برای مقابله با این ویروس از چه زمانی وارد عمل شد؟

که ویروس کرونا وارد چین شد، ستادی را با حضور معاونت بهداشت  گذشته  ما از حدود دو ماه 
و درمان سپاه پاسداران در دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان بقیه اهلل )عج( تشکیل دادیم. در 
ابتدا دو نظریه وجود داشت؛ یکی اینکه شیوع ویروس کرونا در چین، یک جنگ بیولوژیکی 
که باوجود  در چین است و ممکن است به مرزهای ما سرایت نکند. نظریه دوم این بود 
گسترده بازرگانی و روابط تجاری ایران و چین، احتمال ورود این ویروس به ایران  ارتباط  

بسیار محتمل است و متأسفانه نظریه دوم اتفاق افتاد.

در ابتدای بروز این بحران در چین، چه اولویت هایی را در دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل دنبال 
کردید؟

کشور چین را درباره این ویروس رصد  کشفیات جدید و تحقیقات  از همان ابتدا تمام مقاله ها و 
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کمک می کردیم تا پزشکان متخصص  گرفته شد.  کار در نظر  گروه خاصی برای این  می کردیم. 
بگیرند.  قرار  آن ها  تحقیقات  و  چین  کشور  های  آزمایش  تمام  جریان  در  خودمان  دانشگاه 
آزمایشگاهی  نتایج  ویروس شناس ها  البته  و  کشور  منتخب  عفونی  بیماری های  متخصصان 
ویروس کرونا در  به  ابتال  مورد  اولین  وقتی  می کردند.  مطالعه  به سرعت  را  چین  تحقیقاتی  و 
کشور چین  کشفیات جدید نسبت به  کشورمان دیده شد ما یک  قدم از درک مقاله های به روز و 

کشور داریم. عقب نبودیم و در حال حاضر هم روابط  خوب و مثبتی با دانشمندان این 

کشورمان از  کز پزشکی  کردید، روزهای اول ورود ویروس کرونا در ایران، مرا که اشاره  همان طور 
گذشت  تحقیقات و بررسی های کشور چین برای مقابله با این ویروس استفاده می کردند.حاال با
چند هفته، آیا پژوهش های میدانی در خصوص رفتارشناسی این ویروس در اقلیم های مختلف 

گرفته است؟ کشورمان صورت 

بله. در حال بررسی و تکمیل گزارش های میدانی در هر یک از استان ها و شهرستان ها هستیم و در 
حال حاضر تعداد 10 نفر از اپیدمیولوژیست های  بیمارستان بقیة اهلل را برای بررسی ویروس کرونا به 
شهرهای مختلف اعزام  کرده ایم تا تحقیق و بررسی های کامل در شیوع این ویروس را انجام دهند.
در کنار آن ها نیز تعدادی از متخصصان روانشناس و روان شناخت را نیز برای کمک به شرایط روحی 
که  کردیم. اولویت اعزام این متخصصان هم شهرهایی است  مردم به شهرهای متفاوت اعزام 

بیشتر درگیر این ویروس شده اند.

تهران چقدر  بزرگ ترین ومجهز ترین بیمارستان های  از  و یکی  بقیة اهلل  دانشگاه علوم پزشکی 
آماده روبه رو شدن با این میهمان ناخوانده بود؟

مبارزه  برای  را  پروتکل هایی  که  شد  ابالغ  بیمارستان ها  همه  به  بیماری  این  شیوع  از  قبل 
و  کاله  ضدعفونی کننده،  مواد  تأمین  خصوص  در  ها  و  ظرفیت  کنند  آماده  با کرونا ویروس 
دستکش و ماسک را افزایش دهند. از همان زمان تا  امروز، بیمارستان بقیة اهلل در آماده باش 
گذشته و با  کامل است. این بیمارستان یکی از بزرگ ترین اورژانس های تهران را دارد. در هفته 
شیوع بیماری کرونا، ما یکی از اورژانس هایمان را به بستری بیماران کرونایی اختصاص دادیم. 
در این اورژانس شرایط ایزوله شدن بیماران مشکوک وجود دارد.  از همه مهم تر در روزهای 
کردیم  کیت های تشخیصی مشابه ویروس کرونا )کیت تشخیصی ویروس سارس( را آماده  اول 
کمک  تا حداقل با آنچه در دسترس داریم بتوانیم به بیماران و تشخیص مبتالیان به ویروس 
کنیم. عالوه بر این تقریبا هر روز جلسات ستاد قرارگاه زیستی در بیمارستان داریم و اوضاع را 
کنیم. ظرفیت بخش ها را دائم افزایش می دهیم. در چند روز اولیه شیوع کرونا در  پایش می 
کلیه پزشکان، پرستاران و ظرفیت  کشور ظرفیت پذیرش این بیماران را به 100 تخت رساندیم. 

های بیمارستانی ما در حالت آماده باش قرار دارند.
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وضعیت بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان بقیة اهلل چطور است؟

در اولین روزها دو بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان ما فوت شدند. این بیماران بدحال بودند 
گذشته تا امروز، بیماران روند رو بهبودی را  و بیماری های زمینه ای داشتند. اما از هفته 
که  کردند. ما ازهمان روزهای اولی  کسب  کردند. چون پزشکان تجربه های خوبی را  طی 
کردیم. پزشکان تجربه های  کمیته های علمی _ تخصصی را راه اندازی  قم درگیر کرونا شد، 
گذارند. پروتکل های جدید را می  ک می  درمانی شان را با در این جلسات علمی به اشترا
نویسند.آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به نسبت تعداد افراد درگیر و مرگ و میر نسبت 
کردند حدود 5  کند. همین امروز به بنده اعالم  کاهشی را تجربه می  به روزهای اول روند 
بیمار مبتال به کرونا شرایط انتقال به بخش را دارند. حال عمومی بسیار مساعدی دارند اما ما 

برای احتیاط بیشتر آنها را در بخش ایزوله نگه داشتیم.

کسن  که ایران به درمان قطعی ویروس کرونا برسد و دارو یا وا با این اوصاف می توان امیدوار بود 
آن توسط محققان و پزشکان تولید شود؟

کنم بد نیست خبرهای خوشی را به مردم ایران بدهیم.  که با شما صحبت می  همین حاال 
برای ساخت داروی  ایران  کمیته های علمی دانشگاه های علوم پزشکی  گذشته،  روز  از ده 
قطعی ویروس کرونا و ارائه جدیدترین روش های درمانی و بهبود مبتالیان، فعال شده است. 
میر  و  مرگ  آمار  کاهش  نهایت  در  و  تبادل تجربیات پزشکان  علمی،  جلسات  این  خروجی 
مبتالیان ویروس کرونا نسبت به روزهای اول است. اما ما هنوز نمی توانیم ادعایی برای درمان 
کند داشته باشیم. اما سه پروژه جدید برای ساخت  کن  که این بیماری را ریشه  صددرصدی 
از این پروژه ها  که  کسن و داروی قطعی کرونا کلید زده شده است. پیش بینی ما این است  وا

خروجی جدی داشته باشیم.
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گر ممکن است اطالعاتی از این پروژه ها را در اختیار مردم قرار دهید. ا

کرد. اولین   نمی توان در حال حاضر جزییات دقیقی از پروژه های درمانی ویروس کرونا را خبری 
که مراحل اجرای آن  پروژه، ساخت داروی درمانگر کرونا مبتنی بر حوزه های علم ژنتیک است 
با همراهی مجموعه وزارت بهداشت و معاونت تحقیقی_ صنعتی سپاه در مرکز ژنتیک دانشگاه 
کلید خورده است. جلسات علمی برای پیشبرد این طرح درمانی هر روز  علوم پزشکی بقیة اهلل 
برگزار می شود.نمی توان با قطعیت در خصوص احتمال موفقیت آمیز بودن این روش درمانی 
که پروژه بین 3 تا 6 ماه آینده به نتیجه برسد. کرد اما  پیش بینی اولیه ما این است  اظهار نظر 
که تحقیقات و مطالعات آن به پایان رسیده و وارد  کسن آنفوالنزا است  پروژه بعدی ساخت وا
مرحله اجرایی شده است. متخصصان در مرکز تحقیقات طب سنتی در حال انجام آزمایش ها 
گیاهی درمان کرونا ویروس هستند. امیدواریم خروجی همه این پروژه ها  برای ساخت داروی 

در چند ماه آینده ساخت داروی قطعی کرونا ویروس باشد.

بیمارستان بقیه اهلل مجهز به آزمایشگاه ویروس شناسی است؟ نمونه های گرفته شده از بیماران در 
همین بیمارستان مورد آزمایش قرار می گیرد؟

کرد توانستیم با  که اولین بیمار از شهر قم به ما مراجعه  گذشته  بله همان اوایل، حدود 12 روز 
کمک کیت های آزمایشگاهی و تشخیصی »سارس« وجود ویروس کرونا را در این بیمار تشخیص 
نمونه  از  استفاده  با  حاال  دارند.  هم  به  بسیاری  ویروس سارس و کرونا شباهت  چون  دهیم. 
بیماران  از  را ساخته و به ما تحویل داده است  که صنایع دفاع آن ها  آزمایشگاهی  کیت های 
که از چند روز  نمونه گیری می کنیم. ظرفیت آزمایشگاه ویروس شناسی ما هم به حدی است 
کمک رسانی هستیم  که در صورت نیاز، آماده  کردیم  قبل به آزمایشگاه »انستیتو پاستور« اعالم 
گرفتیم. همچنین بیمارستانی در شهر اصفهان  و نمونه های ارسالی آزمایشگاه پاستور را تحویل 
نیز بخشی از نمونه های آزمایشی خودشان را به مرکز ویروس شناسی بیمارستان بقیة اهلل انتقال 
کیت های آزمایشگاهی و تشخیصی را به بیمارستانی در اصفهان  داده اند. قرار است بخشی از 
کیت های تشخیصی به موفقیت های بزرگی دست  گفته نماند در حوزه ساخت  کنیم. نا ارسال 
کیت تشخیصی برای ویروس های  کردیم. در دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل بیش از 50  پیدا 
مختلف ساخته ایم. کارشناسان ما همین حاال در تالشند تا کیت تشخیصی کرونا را هم بسازند، 

چون تکنولوژی ساخت آن را در ایران داریم. 

یکی از شایعاتی که روزهای گذشته در فضای مجازی مطرح شده در خصوص ورژن ویروس کرونا است، 
یافته  جهش  و  تر  شده ورژن قوی  شایع  ایران  در  ویروس کرونایی که  کنند،  می  ادعا  بعضی 
ویروس کرونای چینی است، نتیجه آنکه مقاوم تر از آن ویروس است و به تبع، میزان مرگ و میر 
در ایران نسبت به چین بیشتر و درمان و بهبودی مبتالیان هم سخت تر است. تحقیقات شما این 
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ادعا را ثابت می کند؟

که در مرکز تحقیقات و ویروس شناسی  خیر. این موضوع صحت ندارد. آزمایش های مختلفی 
که این ویروس بدون هیچ تغییر ورژنی همان ویروسی  روی ویروس کرونا انجام شد نشان داد 

که در چین شایع شده است. بود 

که به راحتی تغییر ورژن نمی  برخالف تصور، ویروس کرونا از آن دست ویروس هایی است 
یا  یک  سال  هر  که  است  آنفوالنزا  ویروس  نیست. این  باهوشی  ویروس  ما  زبان  به  و  دهد 
کسن ساخت. تحقیقات ما نشان  دوبار تغییر ورژن می دهد و باید طبق همان ورژن برایش وا
که نباید از آن  که کرونا ویروس در چند سال آینده هم تغییر ورژن نخواهد داد.نکته ای  داده 
که نژادهای مختلف به دلیل تفاوت های جسمی، نسبت به یک بیماری  غافل شد این است 
کنش ها و شدت های مختلفی را نشان می دهند.ما در تحقیقاتی شدت بیماری و  مشابه، وا
که  آمار ابتدایی مبتالیان به کرونا در یک هفته اول در ایران را با آمار ابتال و فوتی ها در هفته اولی 
که  تقریبا در  کردیم و بر اساس آمارها به این نتیجه رسیدیم  این ویروس وارد چین شد مقایسه 

شرایط یکسانی با چین قرار داریم.

گیر شد و اقتصاد چین را با مشکالت جدی مواجه  که ویروس کرونا در ووهان چین فرا از زمانی 
کردند. شما به  کارشناسان از پدیده بیوتروریسم و دستکاری ویروس صحبت  کرد، بسیاری از 

نتایج خاصی در این خصوص نرسیده اید؟

که کرونا، ویروس تازه ای نیست و از سال ها  توضیح این نکته ضروری است و حتما شنیده اید 
گذشته  سال های  در  که  سرما خوردگی هایی  از  بسیاری  شاید   است.  داشته  وجود  قبل 
با  را  آن  روزها  این  که  ویروس  این  اما  باشد  ویروس کرونا بوده  به  ابتال  اثر  در  آن شدید،  دچار 
که مقاوم تر است و  عنوان کویید 2019 می شناسند، ورژن جدید و به روز رسانی شده کرونا است 

هنوز درمان قطعی برای آن ابداع نشده است.

پدیده  است. یکی  شده  ح  مطر نظریه  سه  کرونا  ویروس  جدید  ورژن  پیدایش  مورد  در 
بیوتروریسم، دوم موضوع فرار آزمایشگاهی ویروس مطرح شد. چون در شهر ووهان چین یک 
گمانه زنی هایی مطرح شده مبنی بر آنکه  آزمایشگاه سطح باالی ویروس شناسی وجود دارد و 
با بحث  نظریه سوم  آمده است. در  آزمایشگاهی پیش  فرار  یا  آزمایشگاهی  به اصطالح نشت 

تسری طبیعی ویروس مواجه هستیم.

که هیچ شواهد علمی دال بر تایید این نظریه ها وجود ندارد، هر چند وجود هر  گفت  اما باید 
بیماری ها  همه  پشت  چون  دارد.  وجود  همیشه  بیولوژیک  حمالت  است.  محتمل  هم  سه 
کسن وجود دارد. در حال حاضر برای ما به عنوان  شرکت های چند ملیتی برای فروش دارو و وا

درمانگر، منشا پیدایش ویروس اهمیتی ندارد و باید به جنگ بهداشتی با کرونا برویم.
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با یک دید واقع بینانه، فکر می کنید تا چه زمانی در ایران درگیر ویروس کرونا هستیم؟

گرمای هوا به جوالن دادن آن  پروسه شیوع ویروس کرونا پروسه حداقل دو ماهه است. قطعا 
که  گرما، خشکی و آفتاب حساس است و در حالی  پایان می دهد.چون این ویروس نسبت به 
گرم و آفتابی بین 3 تا 5 دقیقه از  در هوای سرد بین 2 تا 10 روز می تواند زنده بماند در هوای 
گرما و آفتابی که بخواهد ویروس کرونا را در ایران از بین ببرد در اواسط فروردین  بین می رود. اما 
گرم شود. اما مهم ترین عامل  و اواسط اردیبهشت اتفاق می افتد. مگر آنکه هوا زودتر از موعد 
و  خانه  در  بهداشتی  نکات  به  توجه  و  خانوادگی  قرنطینه های  باید  و  است  بهداشت  کنترل 

کرد. کنترل  محل کارداشته باشیم می توان سرعت انتقال آن را 

به دلیل شرایط پیش آمده و خطرات شیوع ویروس کرونا دانشگاه ها تعطیل شده است. فکر می 
کشورمان برای مقابله با این  کنید می توان از پتانسیل های درمانی و دانشجویی دانشگاه های 

کرد؟ کمک به بیماران استفاده  ویروس و 

کنیم تعدادی از دانشجوها و متخصصان   بله! حتی قبل از اینکه ما این موضوع را اعالم 
داوطلب شدند در کنار کادر درمانی بیمارستان ها حاضر شوند. البته این اتفاق از ظرفیت های 
که قباًل تأثیرگزاری  گروه های پزشکی جهادی  کشور ما است، مثل نیروهای دفاع از حرم و  خوب 
خودشان را نشان داده اند. حاال هم از ظرفیت بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی 
دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بقیه اهلل و دانشگاه ایران استفاده شده است و 

گروه به بیمارستان ها اعزام  شده اند. چندین 

حضور نیروهای داوطلب چه کمک معنوی می تواند به بیمارستان ها داشته باشد؟

کادر درمانی بروند، می تواند بار خستگی را از دوش نیروهای  کمک  اینکه تعدادی داوطلب به 
ثابت بیمارستانی بردارد و همچنین روحیه نشاط آوری را به کادر درمان تزریق کند و همبستگی 

بیشتری را بین آحاد مردم نشان دهند.
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کرونایی/دعایخیرمردمنبودازپاافتاده رودرروباپرستاراندرقرنطینهبیماران
بودیم

کرونا  گرفتیم وارد بخش قرنطینه بیماران مبتال به  کرونایی تصمیم  در این روزهای خبرساز 
گزارش، هر چه شایعه از حضور  شویم تا ببینیم وسط میدان چه خبر است؟ با خواندن این 
اجباری پرستاران در قرنطینه و فرار آنها از خدمت و... شنیده بودید، یک جا پنبه می شود.

که هر روز یک شایعه جدید در فضای مجازی سر باز  کرونایی  در این روزهای پرحاشیه و خبرساز 
کرونا در یکی از بیمارستان های  گرفتیم وارد بخش قرنطینه بیماران مبتال به  کند،تصمیم  می 

غ از همه شایعه ها وسط میدان چه خبر است؟ تهران شویم تا ببینیم فار

کردن مسئوالن بیمارستان برای حضور یک تیم خبری  که یکی از آنها راضی  از هفت خان رستم 
گذریم و باالخره به پشت در بخش قرنطینه؛خبرسازترین  کرونایی بود می  در قرنطینه بیماران 
که غریبه نیستید، استرس داشتیم.  بخش این روزهای بیمارستان های ایران می رسیم. شما 
کسی جرات ورود به آن را  که به روی همه بسته است و  اما باید می فهمیدیم پشت این دری 

ندارد و فقط حرف وحدیث از آن بیرون می آید چه خبر است؟

کردند تا بر مراحل آماده شدن من، عکاس و فیلم بردار برای ورود  یکی از پرستاران را با ما همراه 
کفش را می پوشیم. کاور  کند.کاور مخصوص، ماسک، دستکش،کاله و  به قرنطینه نظارت 

نزدیک  و  باشد  کوتاه  باشد؛ حضورتان  یادتان  آمدید! فقط  اینجا  نترسیدید  گوید  پرستار می 
کنید  گر خواستید با بیماران مصاحبه بگیرید فاصله یک و نیم متری را رعایت  بیماران نشوید. ا

و عینک بزنید. به هیچ عنوان ماسک را از روی صورتتان برندارید.

با بسم اهلل وارد بخش قرنطینه می شویم. اینجا مثل همه بخش های مراقبت ویژه، یک سالن 
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گرفته و ایستگاه پرستاری درست وسط آن  کنار هم قرار  که  بزرگ دارد با اتاق های یک تخته ای 
ک است نه عجیب و غریب. قرار دارد.نه ترسنا

که در اتاق ایزوله بستری شده و بدحال است، باقی  در سالن دوری می زنیم. به جز یک بیمار 
کرونا حال و روزشان بد نیست. چند نفری روی تخت دراز کشیده اند و سرشان  بیماران مبتال به 
کنار تخت در حال خواندن نماز. گوشی موبایل است،چند بیمار خوابند و یکی دو بیمار هم  در 

با صدای بلند سالم می دهم. بعد از یک هفته قرنطینه، بیماران صدای پرستاران را می شناسند 
که برایشان غریبه هست، تعجب می کنند. یکی دو مریض سرشان را بر  و با شنیدن صدای من 
می گردانند و سالم مهمان تازه وارد را علیک می دهند. بیماران دلتنگ خانواده اند و دل دل 

می کنند برای تمام شدن این دوره نقاهت.

صدای خنده پرستاران را که می شنویم، قدم کند می کنیم و به سمت ایستگاه پرستاری می رویم.
گرفته که متوجه حضور ما هم نمی شوند. گویا آنقدر از شنیدن آخرین جوک کرونایی خنده شان 
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چشمان این پرستاران می خندد

با این لباس ها و ظاهر خاص، صورت هایشان را درست نمی بینیم اما چشم ها از پشت عینک 
که یک هفته است رنگ خانه و زندگی و بچه را ندیدند، این را  محافظ می خندد، انگار نه انگار 
رییس بیمارستان گفته بود. گفته بود پرستاران بخش قرنطینه درخواست کردند مکانی را برای 
استراحت در اختیارشان قرار دهند تا به دلیل نزدیک شدن مداوم به بیماران و احتمال آلوده 
کنند.  شدن به ویروس، بیماری را به خانواده هایشان منتقل نکنند و با خیال راحت خدمت 

حاال در این 14 روِز قرنطینه، پرستاران و بیماران شده اند یاِر غاِر هم.

اینجا رشته شایعه ها، یک جا پنبه می شود

کرونایی شنیده بودیم مثل حضور اجباری پرستاران و  هر چه شایعه از بخش قرنطینه بیماران 
کوتاه با پرستاران، یک جا پنبه می شود. فرار آنها از خدمت و... اینجا در این هم نشینی 

 خانم »صلحی«، یکی از مصادیق پنبه شدن این شایعه هاست. بمب انرژی بخش قرنطینه 
کلی جوک  که داوطلبانه برای خدمت به این بخش آمده و هر روز با  کرونا  بیماران مبتال به 

جدید کرونایی شیفت کاری را شروع می کند.

داوطلبانه به بخش قرنطینه آمدم

 این داوطلبانه آمدن را پرستار کنار دستی اش؛ خانم »صادقی نژاد« لو می دهد و می گوید:»ایشان 
گذشته  هیچ تعهدی برای خدمت در این بخش نداشت و اصال نیروی اینجا نبود، اما هفته 
ساعت یک و نیم که فهمید اولین بیمار مبتال به کرونا را به بخش ما آوردند و اینجا را قرنطینه 

کدام خانه نرفتیم.« کردند ساعت 3 خودش را رساند و از آن روز هم هیچ 

کرده ام. به پرستاران نزدیک می شوم و سوال  انگار استرس حضور در بخش قرنطینه را فراموش 
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و جواب را ادامه می دهم:»خانم صلحی چرا داوطلبانه آمدید؟ خانواده تان مخالفت نکردند با 
آمدن شما؟« پاسخش شنیدنی است وقتی می گوید:»من جنگیدم و آمدم. مادرم مخالف 
گفتم من، پرستارم.  کردم.  از سر راه آوردی؟ توجیهش  را  بود. می گفت مادر مگه جونت 
کی باید  کار درستی نیست. من نرم، آن پرستار نره، پس  وظیفه دارم. فرار از این وضعیت 
کند؟! خالصه االن 7 روز هست اینجا هستم. دعای خیر مادر و خانواده پشت  خدمت 

کش دار و طوالنی نشود.« که ساعت ها  کنم آنقدر پرانرژی باشم  سرم است و سعی می 

کرونا پنج! به گوش باشید   کرونا یک به  از 

گلویت را می گیرد. ما موبایل به دست  که باشی با تماشای این همه ایثار بغض راه  سنگ هم 
کنیم و اینجا؛ وسط میدان چه خبر است! هنوز اشک  سرگردان در فضای مجازی چه فکر می 
گوش  گوید به  که با صدای پرستار تلفن به دست وقتی می  راهش را روی صورتمان باز نکرده 
گریه به خنده تبدیل می شود و همه پرستاران با هم می  باشید! از »کرونا سه« به »کرونا پنج«! 

خندند.

که اصرار می کند نامش را ننویسیم می گوید:»ما اینجا همدیگر را با اسم صدا نمی  پرستاری 
کنار  هستند،  یک”  “کرونا  کند:»ایشان  می  معرفی  ما  به  را  همکارانش  خنده  با  و  زنیم.« 
کت نشسته و تلفن به دست است  که سا دستی شان “کرونا 2”، این خانم صادقی هم 
که االن اینجا نیست پیش می رود. راستش ما  “کرونا 3” هستند و به ترتیب  تا “کرونا 5” 
گوید صدای  که می  کارمان نداشته باشد. این را  کاری به  کردیم تا  کرونا سر شوخی را باز  با 
خنده و سرفه بیمار اتاق روبه روی ایستگاه پرستاری،این خنده ها را عمیق تر و دوست 

داشتنی تر می کند«.
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قهرمان واقعی شمایید!

کم می آورد. بی بر و  راستش را بخواهید مرام و معرفت هم در برابر عظمت روح این پرستاران 
که نه ابرقهرمانان واقعی این روزهای ما شمایید! برگرد قهرمان 

گوید نامم را ننویسید جزو پرستارهای نیروهای مسلح است و از چند روز  که می  پرستاری 
قبل، داوطلبانه خودش را به بخش قرنطینه رسانده است. دلیل آمدنش را جویا می شویم؟ 

از مخالفت خانواده و اقوام می پرسیم.

کنش دوستان و آشنایان هم آنقدر برایم مهم نیست  می گوید: »خانواده ام را راضی کردم. وا
خمپاره  و  توپ  فقط  که  جنگ  میدان  بزنم.  جا  آنها  خاطر  به  شرایط  این  در  بخواهم  که 
کرونا را از پا  نیست. میدان جنگ همین حاالست. اینجا در این بخش. ما باید باشیم و 
کار سنگینی است.  کار هم  گذرد و  در بیاوریم. کار راحتی نیست. ساعت ها اینجا سخت می 
گر قرار  بیماران مالقاتی ندارند. در این 14 روز،ما هم پرستارشان هستیم و هم همه فامیلشان. ا
که هر روِز قرنطینه می شود یک  باشد ما را با چهره های اخمو و عبوس و بدون انرژی ببینند، 

کنیم پر انرژی باشیم و  بخندیم«.  سال. هم برای ما هم برای آنها. برای همین سعی می 
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زندگی جریان دارد

گذرد. همان  کرونا می  بیش از سی دقیقه از زمان حضور ما در بخش قرنطینه بیماران مبتال به 
کند. کافی بود برای آنکه همه تصوراتمان از این بخش در ظاهر رعب آور تغییر  پنج دقیقه اول 

اینجا هم زندگی جریان دارد. نوبت تزریق داروی بیماران است و حاال فقط یک شمه از سختی 
کار 5 پرستاری که باید تیماردار 20 بیمار مشکوک و مبتال به کرونا باشند را به چشم می بینیم. هر 
کاردکس دارویی پر از آنتی بیوتیک های مختلف دارد و صادقی نژاد، یکی از پرستاران  بیمار یک 
بخش یا به قول خودشان »کرونا 3« می گوید:»به دلیل تعدد داروها و دقتی که باید وجود داشته 
کردن دارو برای هر بیمار و تزریق آن یک ساعت زمان می برد. به دلیل داروهای قوی  باشد حل 
که به بیماران تزریق می شود مرتب باید سرم های تقویتی بگیرند. گاهی دلشان می گیرد و ما هم 

دل به دلشان می دهیم و هم حرف می زنیم«.

کرونایی شدم  با تشویق پدرم، پرستار بیماران 

این پرستار جوان هم یکی دیگر از مصادیق پنبه شدن رشته شایعه هاست. چون با پای خودش 
بدون اجبار، داوطلبانه برای خدمت از یک بخش به بخش قرنطینه آمده است. البته حساب 
کتاب آمدنش با بقیه فرق دارد و این تفاوت را با افتخار روایت می کند؛ »برخالف بقیه  و 

کنم.« دوستان، پدرم از من خواست به قرنطینه بیایم و خدمت 

هر وقت خسته شدی آیة الکرسی بخوان 

کف دستش بگذارد و به بیماران مبتال به  کند جانش را  که دخترش را تشویق می  توجیه پدری 
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کند چیست؟ سوال ذهنی ما را هنوز بر زبان نیاورده پاسخ می دهد: »پدرم جانباز  کرونا خدمت 
است. امروز صبح زنگ زده بود حالم را بپرسد. می گفت بابا جان هر وقت خسته شدی 
آیة الکرسی بخوان. مبادا توکلت را از دست بدهی ها. دعای یک ملت پشت سر شماست.

کردیم. توکل و توسل«. کار را می  می گفت ما هم زمان جنگ، شب عملیات همین 

دعای خیرتان نبود همان روزهای اول از پا افتاده بودیم

کنید؟ خستگی برایمان  کرده این روزها برای ما! باور می  گوید اصال خدا معجزه  پدرم درست می 
گر توکل خودمان و دعای خیر مردم نبود همان چند روز اول از  بی معنی شده است. یقین دارم ا
گذرد. من یادم می آید سال 88 موجی از  پا افتاده بودیم. انشااهلل این خطر از سر مردم ایران می 
آنفلونزا آمد و من آن موقع بیمارستان مسیح دانشوری بودم. شرایط همین طور بود و ما همین 

گذرد. گذشت. به امید خدا این روزهای سخت هم می  لباس ها را پوشیده بودیم. آن روزها 

گرفتی برای ماندن در قرنطینه؟! گفتند چقدر پول 

صلحی یا به قول پرستارها خانم »کرونا یک« جلو می آید و یک جلوه ناب دیگر از همدلی پرستاران 
کند؛»در این یک هفته همه پرستاران از آنچه بودند بامرام  در این روزهای سخت را روایت می 
تر شدند. منم و تویی ها برداشته شده. مهم نیست پرستار بیمار اتاق شماره3، خانم صلحی 
کاری داشته باشد. قبال اینطور  کافی هست بیمار، ما را صدا بزند و  هست یا آقای فتحی. فقط 
کاری فقط  نبود. در همین بخش، پرستار هر بیمار مشخص بود و خدمات به بیمار در هر شیفت 
توسط پرستار خودش انجام می شد.اما حاال همه برای هم مرام می گذارند. می دانیم جانمان را 
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کف دستمان گذاشتیم و شاید مبتال شویم، همه این اتفاقات را به جان خریده و اینجاییم. بعضی 
اقوام و دوستان به ما متلک انداختند که هر چقدر هم به شما پاداش و اضافه کاری بدهند، ارزش 
گفتم به تو چقدر بدهند راضی می  این همه خطر را ندارد. حاال چقدری بهتان پیشنهاد دادند؟ 
شوی پایت را در قرنطینه بگذاری؟ گفت یک میلیارد هم بدهند نمی روم. گفتم پس در مورد من 

که این روزها به آن حتی فکر هم نمی کنیم.«   کنی! پول تنها چیزی است  هم اشتباه می 

پایان مصاحبه با خنده دارترین، شیرین ترین و تلخ ترین خاطره

که خانم صلحی به ساعت اشاره می کند و می گوید  گرم شده  گفت ما و پرستاران حسابی  گپ و 
وقت رفتن است. میهمان عکسی یادگاری با پرستاران می شویم و مصاحبه مان با ابر قهرمانان 

کوتاه از پرستار جوان به پایان می بریم. این روزهای ایران را با سه سوال 

که با آن خندیدید؟   کرونایی  * آخرین جوک 

کرده بود. دیروز این جوک را برای بیمارها هم تعریف  کرونا را با پراید مقایسه  که  »همان جوکی 
کلی خندیدن«. کردیم و آنها هم 

* تلخ ترین خاطره در این چند روز قرنطینه؟

»دیروز روز تلخی بود. تست یکی از همکاران مان مثبت شد. البته خیلی زود خودمان را جمع و 
کار را ادامه دادیم.« کردیم و با توکل به خدا  جور 

کرونایی شما؟  * شیرین ترین خاطره این روزهای 

کرونا بعد از یک هفته مراقبت منفی شد و از قرنطینه بیرون  دو روز قبل که تست 4 بیمار مبتال به 
کاش خطر ابتال به این ویروس  رفتند. خستگی همه این روزها یک جا از تنمان بیرون رفت. ای 
گذشت  پرستاران را  کاش می شد ساعت ها در بخش قرنطینه نشست، ایثار و  موذی نبود، ای 
کتابی ماندگار به رشته تحریر درآورد تا بماند  گرفت و همه این خاطرات را در  کرد و تصویر  تماشا 

کبری به یادگار... . /  عطیه ا
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کهریزکآوردهاست؟ کروناچهبرسرمددجویان

»بیشتر مددجویانی که در کهریزک کرونا گرفتند، حتی به اندازه خاراندن صورت هم توانایی 
ندارند. پرستاران به جز مراقبت های خاص بیمار کرونایی آنها را حمام می برند. غذا دهانشان 
می گذارند. پوشکشان را عوض می کنند. بیشتر آنها زخم بستر دارند و زخم های شان هر روز 
ضدعفونی می شود. همین دو روز قبل یکی از پدریارها از شدت خستگی از حال رفت. به 
کف پای تک تک پرستاران آسایشگاه را می بوسم. آنها حرفی نمی زنند  که برود  کرونا  خدا 
کرونا در  اما خسته اند.ای کاش طلبه های جهادی و جوانان داوطلب به میدان مبارزه با 

آسایشگاه بیایند«.

کهریزک؛ بزرگ ترین آسایشگاه سالمندان و معلوالن خاورمیانه هم باز  کرونا به آسایشگاه  پای 
کردند تا به  کهریزک بازنشر  شد. رسانه های معاند این خبر را با بزرگ نمایی شرایط بحرانی در 

گل آلود ماهی بگیرند. این بهانه از آب 

کرونا چه به روز یک هزار و 700 سالمند و معلولی آورده  کهریزک چه خبر است؟  اما در آسایشگاه 
گیریم و تقاضای  که در هفت آسمان یک ستاره هم ندارند. با مسئوالن آسایشگاه تماس می 
اما پاسخ برای حضور در قرنطینه  کنیم  را مطرح می  کرونایی  حضور در قرنطینه مددجویان 
کهریزک را ندارد«. این پاسخ مسئوالن  کس حق ورود به قرنطینه آسایشگاه  منفی است.» هیچ 

آسایشگاه است.

کرونایی های کهریزک گزارش میدانی مجازی از قرنطینه 

گیریم تا ببینیم  گزینه است. با پرستار بخش تماس می  در این شرایط تماس تصویری بهترین 
طرف  آن  و  شود  می  برقرار  تماس  گذرد؟  می  چه  کهریزک  حدیث  و  حرف  از  پر  قرنطینه  در 
گزارش مجازی از قرنطینه مددجویان  خط،»مریم بودش« یکی از پرستاران آسایشگاه ما را به 
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کرونایی دعوت می کند.

به  دادن  غذا  حال  در  مادریارها  و  پدریارها  و  است  نهار  زمان  گرفتید.  تماس  وقتی  »خوب 
مددجوها هستند.« خانم بودش موبایل به دست وارد یکی از اتاق ها می شود. لباس های 
گوشمان می رسد. قاشق قاشق  مخصوص مانع دیدن چهره مددکاران است. اما صدایشان به 
گرفته است.  کرونا جان نزارشان را نشانه  که ویروس  گذارند  غذا دهان پیرمردها و معلوالنی می 
کنند. شوخی می کنند. سر به سرشان می گذارند. قربان  با پیرمردها و معلوالن خوش و بش می 

صدقه شان می روند.

کرونا را شکست داد مامان مریم 102 ساله آسایشگاه 

پرستار بخش قرنطینه خدا قوت می گوید. به اتاق بعدی می رود و در این فاصله می گوید:»برایتان 
که خبر مثبت شدن  سورپرایز دارم. می خواهم شما را پیش »مامان مریم« ببرم. مددجویی 
کرد. االن می فهمید چرا!« صدای  کم  کرونا را  کرونایش دل همه مان را لرزاند اما روی  تست 

قدم هایش تندتر می شود و خودش را باالی تخت مامان مریم می رساند.
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که چروک های عمیق صورتش نشان از زندگی پر از  پیرزن نحیفی روی صفحه موبایل می بینیم 
کرونا را شکست داده. پیرزن خواب است و تیر پرستار به خطا  رنج می دهد اما با همه این احوال 
کند. بودش باالی سر  می رود. ناز و نوازش موهای سفید مامان مریم چرت عمیقش را پاره نمی 
گوید: »این مامان مریم ما 102 ساله است؛ تقریبا سالمندترین مددجوی  پیرزن می ایستد و می 
عادت  ها  پیرزن  و  پیرمردها  این  به  ما  کرد.  خالی  را  دلمان  شدنش  خبرکرونایی  آسایشگاه. 
نابینا  و  کرده ایم و شده اند مثل پدر و مادرمان. مریم سعیدی وضعیت جسمی خوبی ندارد 
که می کرد بند دلم پاره می شد. باالی سرش می ایستادم و ناز و نوازشش  است. روز اول سرفه 
می کردم. نابیناست و چشمش جایی را نمی بیند اما از دلش خبر دارم. با همین نگاه بی رمق 
با هم حرف می زنیم. بعد از این همه سال قصه زندگی مددجوها را از برشدیم. مراقبت های ما 
که جواب آزمایش هایش نشان دهنده  از این مددجوی 102ساله خاص تر و دقیق تر بود. روزی 

بهبود نسبی اش بود و به زندگی برگشت خستگی ماندن در قرنطینه از تنمان درآمد.«
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پرستار کهریزک خطاب به غربی ها: این بود ادعاتان!؟

کنید.  »اینجا سورپرایزهای ما برای رسانه ها زیاد است. برایتان تصویر می گیرم و شما هم منتشر 
کردند و ارتش جنازه  کرونایی را رها  شنیدیم در اسپانیا پرستارها از ترس جانشان سالمندان 
همه  نداشتیم.  ادعایی  که  ما  ها؟!  غربی  ادعای  همه  بود  این  است!  کرده  پیدا  را  هایشان 
کرونایی  گذاشتند و پای سالمندان و معلوالن  کف دستشان  مددکاران آسایشگاه جانشان را 
کس خانه نرفته. قرنطینه شدیم و با پای دلمان پای سالمتی آنها ایستاده ایم. ایستادند. هیچ 
کرونا شدند. قصه آنها هم شنیدنی است.  که 68 نفر از پرستاران ما مبتال به  حتما شنیده اید 
گوید و ادامه  کنند.« اینها را بودش می  که االن کجا هستند و چه می  سر فرصت برایتان می گویم 

گوش غربی ها برسد.«  کنید شاید به  می دهد:»حرف های ما را منتشر 

بشنوید از غافلگیری های آسایشگاه کهریزک

ارتباط تصویری به سختی دوباره برقرار می شود. بدون وقفه سر اصل مطلب می رویم و می گوییم 
کهریزک دارید؟ جواب می دهد:» صبر  از آسایشگاه  گفتید سورپرایزهای زیادی برای رسانه ها 

کنید. همه اتاق های ما پر از غافلگیری است«.

 تخت به تخت و اتاق به اتاق سراغ مددجوهای کرونایی می رود. در میان کرونایی های آسایشگاه 
کهریزک هم معلول می بینی هم سالمند.پیرمرد نحیفی که پوست به استخوان هایش چسبیده 
کشیده و  برایمان دست تکان می دهد.  کرونایی آرام روی تخت دراز  در هیاهوی این روزهای 
که حتی توانایی تکان دادن دست هایش را هم ندارد و معلوم نیست روزگار با  معلول جوانی 

کرده ، سر تکان می  دهد و لبخندی حواله ما می کند.« دلش چه 
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که برود کف پای تک تک پرستارها را می بوسم کرونا 

سکان هدایت گزارش مجازی را معلول کرونایی به دست می گیرد. وقتی سرپرستار قرنطینه وارد 
گلو می  کبری« متوجه تماس تصویری می شود، صدایش را در  اتاق بعدی می شود و »محمد ا
که  ک پای همه پرستاران و پدریاران و مادریاران آسایشگاه هستم. ما  اندازد  و می گوید: »من خا
کس و کاری نداریم، همه زندگی مان خالصه شده در این چهاردیواری، اما تو رو خدا بنویسید که 
گذاشتند تا حال  اینها دو هفته است از خانه و زندگی و بچه هایشان دور شدند. از جانشان مایه 

ما خوب شود.

کار این پرستاران و پرستاران قرنطینه بیمارستان ها تفاوت از زمین تا آسمان است.  میان 
برای این حرفم دلیل دارم. من را می بینید؟! بین معلوالن اینجا سرزنده ام. حداقل دو 
گرفتند  کرونا  کند. اما بیشتر مددجویانی که در این قرنطینه بستری هستند و  کار می  دستم 
کاری را ندارند، حتی به اندازه خاراندن صورتشان، حتی  توانایی انجام دادن کوچک ترین 
به اندازه دست گرفتن یک استکان آب.  پرستاران  به جز مراقبت های خاص بیمار کرونایی 
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کنند  کارهای شخصی بیماران را هم انجام دهند. مجبورند آنها را بغل  باید از ریز تا درشت 
که تمام مدت روی  کنند. غذا و آب دهانشان بگذارند. می دانید بیمار معلولی  و جا به جا 
گر پرستار به دادش نرسد و جا به جایش نکند خفه  تخت خوابیده وقتی سرفه اش بگیرد، ا

کردن ندارد. می شود؟ چون توانایی حرکت 

کرونا هستند. بیشتر  کهریزک هر لحظه در معرض ابتال به  کرونایی های   پرستاران قرنطینه 
کرونایی پوشینه دارند و روزی چند مرتبه باید جای آنها عوض شود.  سالمندان و معلوالن 
می دانید اینها یعنی چی؟ به خدا همین دو روز قبل یکی از پدریارها به نام  آقای عیسی 
کشم وقتی می بینم لباس هایشان از  زاده از شدت خستگی از حال رفت. من خجالت می 
شدت فعالیت و تعریق خیس آب شده. اینها را گفتم تا شما هم بنویسی و همه بدانند کرونا 

که برود کف پای تک تک پرستاران آسایشگاه را می بوسم«.

کرونایی زنده می مانند برگ برنده ما؛ سالمندان و معلوالن 

توضیحات پرستار آسایشگاه بعد از بیرون آمدن از اتاق شنیدنی است؛»برگ برنده و دلخوشی 
کرونا  که پای  اوایل  پایین بودن میزان مرگ و میر است. راستش  کهریزک  مان در آسایشگاه 
کرونا از میان  گفته می شد  که در خبرها  به آسایشگاه باز شد خودمان را باخته بودیم. آنقدر 
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گیرد. خبر مثبت شدن تست  که بیماری های زمینه ای دارند قربانی می  سالمندان و افرادی 
که می شنیدیم تنمان می لرزید، اما تا امروز فقط 5 نفر  کرونای مددجوهای سالمند و معلول را 

از مددجویان ما فوت شدند.«

خانم بودش سراغ معلول جوانی می رود و حالش را می پرسد:» چطوری سید اوالد پیغمبر؟ 
گرفته. اوایل حالش خوب نبود.  کرونا یقه اش را  که  اسم ایشون حسن آقاست. بیمار ام اسی 
کردیم. بعد  حسابی ما را ترسانده بود. من هم مثل حسن آقا سیدم. به جدش و به جدم توسل 

از یک هفته حاال حالش خیلی بهتر است.«

که همه معادله های دنیا را بر هم ریخت  ویروسی 

گزارش مجازی مان  کنیم برای برقرار ارتباط و تکمیل  تصویر قطع می شود و دوباره تالش می 
کرونا با همه نحسی اش چه عجیب همه  که  کنم  کهریزک. در این میان فکر می  از آسایشگاه 

کرده داعیه داران غربی برداشته است. معادله های دنیا را بر هم زده و پرده از چهره های بزک 

تصویر ناز و نوازش پیرزن 102 ساله جلوی چشمم می آید و تالش پرستاران برای زنده ماندنش 
جان  حفظ  برای  اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  در  ها  لحظه  همین  در  کنم.درست  می  مرور  را 
کرونایی چرتکه می اندازند و دستگاه های تنفسی را از سالمندان بدحال جدا می  سالمندان 
که سالمندان را با مسکن های  کنند تا عمر جوان ها به دنیا بماند. انتهای محبت شان آن است 

کنند. آرام بخش بدرقه آن دنیا می 
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دل تنگی ها را پشت در قرنطینه می گذاریم

کرد. حاال نوبت  را تبدیل به دیده  کی بود مانند دیدن. تماس تصویری شنیده ها  شنیدن 
پرستاران و مادریاران بود که از حال دلشان با خبر شویم. از خانم بودش شروع می کنیم. پرستار 

کند. که داوطلب شده تا آخر تعطیالت در قرنطینه بماند و به مددجویان خدمت  پر انرژی 

گذرانیم«. با این جمله شروع می  کهریزک را می  کاری مان در آسایشگاه  »سخت ترین روزهای 
گوید:»من دو دختر 16 و 18 ساله دارم. تا حاال اینقدر ازشان دور نبودم. لحظه سال  کند و می 
کردیم. چند روز  کسی هر چیزی داشت آورد و سفره هفت سین جمع و جوری پهن  تحویل هر 
که خوانده  گذشت و همه بچه ها دلتنگ خانواده بودند. دعای یا مقلب القلوب  از قرنطینه می 
که نترکد. لحظه عجیب و غریبی بود. بعد از تحویل سال همه دلتنگی ها را  شد بغضی نبود 

گذاشتیم و با شیرینی به دیدن مددجوها رفتیم«. پشت در قرنطینه 

سالمندان درگیر آلزایمر از این لباس ها می ترسیدند ولی...

کرونا  کرونا مثبت هر روز بیشتر می شود. تا االن آمارمان به 87 مددجوی  »تعداد مددجویان 
کرونا رسیده است.« »مریم عبدی«؛ یکی از مادریارهای آسایشگاه  مثبت و 68 پرسنل مبتال به 
با چهره  گوید:»  از حال و هوای مددجویان زمان ورود به قرنطینه می  را می دهد و  آمار  این 
هایی مضطرب و چشم هایی نگران ، خوابیده روی تخت وارد قرنطینه می شوند. خیلی هاشان 
کرونا چی هست. اما وقتی پرستاران و بهیاران را با  حافظه را از دست داده اند و اصال نمی دانند 
لباس های خاص قرنطینه می بینند، می ترسند. ما نگذاشتیم آب توی دلشان تکان بخورد. 
که می شنوند ترس شان  صدای محبت آمیز پدریارها و مادریارها و قربان صدقه رفتن هایشان را 
از هیبت آنها و لباس هایشان می ریزد. البته این را هم بگویم مددجویانی که خانواده شان توان 
نگهداری موقت از آنها را داشتند به درخواست خودشان مددجوها را به خانه بردند البته به 
که مرخصی مددجوها تا پایان فروردین باشد. پرسنلی مثل باغبان های آسایشگاه  این شرط 
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که در این شرایط حضورشان ضروری نبود را به مرخصی فرستادیم تا از خطر ابتال به ویروس به 
دور باشند«. 

کرونایی های زخم بستری کردن مددجویان تا رسیدگی به  از حمام 

وقت استراحت پرستاران در خوابگاه فرصت خوبی ست تا از حال و احوالشان با خبر شویم، از 
که  سختی های این روزهایشان بشنویم. »آذر رجبی« یکی دیگر از مددکاران آسایشگاه است 
گرفته  از خستگی جسمش در صدای  گذرد و ردی  از حضورش در قرنطینه می  دو هفته ای 
اش نشسته است. او توضیحاتی را از قرنطینه آسایشگاه می دهد؛ »ساختمان شکوفه آسایشگاه 
کهریزک به محل نگهداری و قرنطینه مددجویان مبتال به کرونا اختصاص داده شده و آسایشگاه 
به طور کامل قرنطینه شده است. حتی رفت و آمد میان بخشی هم قطع شده تا جلوی گسترش 
ویروس گرفته شود. پرسنل هم به طور کامل قرنطینه شدند. مالقات ها از اواسط اسفند ممنوع 
گروه نیکوکاری اجازه ورود به  که هیچ  کرده این است  کار ما را سخت تر  که  شد. یک اتفاقی 
آسایشگاه را ندارد. ما یک هزار و 700 مددجو داریم. مددجوها هفته ای دوبار باید حمام شوند. 
تقریبا 80 درصد این یک هزار و 700 مددجو توانایی استحمام ندارند و توسط نیکوکاران حمام 
کارهای ما  که نیکوکاران اجازه ورود به قرنطینه را ندارند حمام بردن به  می شدند. اما حاال 
اضافه شده. سالمندان و معلوالن وابسته به تخت مشکل زخم بستر هم دارند. مرتب باید روی 

تخت جا به جا شوند و زخم هایشان ضدعفونی شود.« 
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پرستاران کرونا مثبت آسایشگاه چه می کنند؟

اما  گرفته،  را  پرستاران  رمق  آسایشگاه  گیر  زمین  معلوالن  و  سالمندان  از  نگهداری  اینکه  با 
پا میدان جنگ. جنگ  تعبیرهایشان شنیدنی ست. »آذر رجبی« می گوید: »اینجا شده یک 

ترکش دارد، زخمی شدن دارد. شهید شدن هم دارد. ما اینجا پرستارهای زخمی زیاد داریم«.

کرونایی ها می افتم  که می شنوم یاد حرف خانم بودش؛ پرستار بخش   عنوان پرستار زخمی را 
کجا هستند و چه  کرونا مثبت  گفته بود سر فرصت بهتان می گویم پرستاران  که اوایل مصاحبه 

کرونا مثبت چه می کنند؟ کنند. از آذر رجبی می پرسم پرستاران  می 

کارهای خدا حکمت  اما  از پرسنل آسایشگاه مثبت شده است.  نفر  کرونای 6۸  »تست 
که حال و روز خوبی نداشتند بعد  دارد.شکر خدا این پرستاران بدحال نیستند. تعدادی 
از مثبت شدن تستشان در خانه قرنطینه شدند اما بسیاری از آنها به دلیل اینکه عالئم 
خفیفی دارند و حال جسمی شان مساعد است به درخواست خودشان در بخش قرنطینه 
کرونایی های کهریزک مانده اند و به مددجویان کرونا مثبت خدمت می کنند. یک طورهایی 

با رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی  دوران بیماری را با هم می گذرانند«.

ای کاش طلبه های جهادی به کهریزک بیایند 

چقدر  پیداست  نگفته  اما  کنند  نمی  باز  اعتراض  به  لب  کهریزک  آسایشگاه  پرستاران 
کاری عنقریب از پا بیفتند. خسته اند و شاید با این فشار 

آسایشگاه  در  کرونا  با  مبارزه  میدان  به  داوطلب  جوانان  و  جهادی  طلبه های  کاش  ای 
کرونا  کمک به پرستاران و بهیاران در نگهداری از سالمندان مبتال به  کهریزک بیایند و با 

کبری کنند. /  عطیه ا کم  کمی بار خستگی هایشان را 
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دارم، س
َ
َنف تا کند خدا شیمیایی: جانباز / است چهارم جهانی جنگ کرونا،

خدمتگزارباشم

بعد از جنگ اول و دوم جهانی، به اعتقاد من جنگ تحمیلی ۸ساله ما، جنگ جهانی 
که حامی صدام بودند، جنگیدیم. از  سوم بود، چون ما نه فقط با عراق بلکه با تمام دنیا 
من بپرسید، می گویم ماجرای کرونا، جنگ جهانی چهارم است که از آن 3تا هم بدتر است.

»روز اول عید، دم دمای سال تحویل که دخترم را به بیمارستان رساندم تا شیفتش در آزمایشگاه 
کرونا، بیمارستان، احتمال ابتال و... در همان حال وهوا یک دفعه  کند، دلم آشوب بود.  را شروع 
یاد پدر و مادرم افتادم وقتی مرا برای اعزام به جبهه بدرقه می کردند. بغض کردم. بعد از 40سال، 

تازه حالشان را می فهمیدم...«

کبر آتشی«، جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس، چهل و چند روز  به این 40سال موردنظر »علی ا
گذاشته  کنار  کار و زندگی اش را  که  کنید؛ روزهایی  پایان سال 98 و ابتدای سال 99 را هم اضافه 
کوچک شخصی اش را به ستاد پشتیبانی خط مقدم  و با دوخت داوطلبانه ماسک، تولیدی 
گر این چهل سال و چهل و چند روز را در امتداد هم ببینید،  کرده است. ا کرونا تبدیل  جنگ با 

کبر دستتان می آید: »ان شاءاهلل تا هستیم، خدمتگزار باشیم.« کالم حاج ا بیشتر معنای تکه 

در پایان یک نوروز پرکار با خروجی بیش از 13 هزار عدد ماسک، سری به سه راه »نایب علی« و 
کبر آتشی در ایام تولد 57 سالگی اش،  سرای »حاج حیدر« در بازار قدیمی تهران زدیم و حاج علی ا

کرده است. که در فاصله 40 سال تجربه  گفت  برایمان از دو جنگی 

کوچه »سید آقا« و ۹ »رضا«ی شهیدش به یاد 

گذر لوطی  کوچک در  کارگاه، خانه پدری ما قرار داشت، یک خانه  »سال ها قبل در محل این 
که به پدربزرگ پدرم ارث رسیده بود، به حدود 177 سال قبل برمی گردد؛  صالح. قدمت این بنا 
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یعنی سال 1264 قمری. دِر این خانه همیشه به روی همه باز بود.

کس در این حوالی دست و پایش می شکست  پدرم، مرحوم »مش رضا«، شکسته بند بود و هر 
یا در می رفت، برای تسکین دردش سراغ او می آمد. از وقتی یادم می آید، خیر اهالی این خانه 
که شاطر سنگکی بود، هر شب با یک  همیشه به اطرافیان می رسید. برادرم، مرحوم حاج علی 
که در همسایگی مان بودند،  بغل نان به خانه برمی گشت و به همه پیرزنان و پیرمردان و فقرایی 
که برای خودمان نمی آورد... یادم می آید یک بار  نان می داد. آن هم چه نانی؛ دو رو خشخاشی 
نیازمندان محله داده ام،  از  را به عنوان خیرات به یکی  کوپن های برنجمان  که مادرم فهمید 
ناراحت شد و گفت: »لیاقت نداری!« مات و مبهوت نگاهش می کردم. سر تکان داد و گفت: »آن 
گه راست میگی، از  کنه؟ تو ا بنده خدای نیازمند، باید بوی برنج خوب رو از خانه همسایه حس 

که خودت می خوری، خیرات بده...«« آن برنج های خوبی 
کبر دلش می خواهد  گفت وگویمان همین قدر بی مقدمه شروع می شود؛ از همان جایی که حاج ا
صحبت هایش،  اول  او  چرا  می شود  معلوم  می رویم،  جلوتر  که  کمی  دارد.  دلبستگی  آن  به  و 
و  می کند  مکثی  گردانده.حاجی  قدیمی اش  محله  و  کوچه  در  دور  یک  و  گرفته  را  دستمان 
کوچه تنگ و باریک شهیدان »سید آقا«، فقط 9 تا »رضا« شهید شدند...  می گوید: »در همین 
کوچه مان بود. سال 60 یک عملیات در پیش بود. وقتی  »سید رضا خادمیان«، اولین شهید 
از نیروها در منطقه ای دیگر  گروهی  دشمن نسبت به اجرای عملیات، هشیار شد، مقرر شد 
از عملیات و منطقه اصلی، منحرف شود. 100  عملیات فریب انجام دهند تا حواس عراقی ها 
که یکی شان همین سید رضا  نفر از نیروها برای شرکت در آن عملیات ایذایی، داوطلب شدند 
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خادمیان بود. جالب است بدانید آن 100 نفر برای عملیات فریب رفته بودند، اما جوری عمل 
که پیروز شدند. کردند 

کند...« کسی نبود آن ها را پشتیبانی  که نیروها جای دیگری سازماندهی شده بودند و  حیف 

کبر شهید حسین علی آتشی، برادر حاج ا

وقتی هوای جبهه به سر ته تغاری خانه می افتد...

کارنامه هایم  که جنگ شروع شد.  »سال 59، سال آخر رشته ریاضی در دبیرستان »مروی« بودم 
را هنوز دارم. جبر و آنالیز، فیزیک، شیمی و هندسه تحلیلی، همه را 20 می گرفتم. اما با 31 نفر 
گردی هایمان تشخیص دادیم اصل درس در مناطق عملیاتی و در دفاع  از بچه محل ها و همشا
محسوب  ته تغاری  و  خانواده  دوازدهم  فرزند  که  من  خالصه،  است.  دشمن  مقابل  وطن  از 
می شدم، 2 ماه بعد از شروع جنگ، در 17 سالگی به جبهه جنوب اعزام شدم. البته خانواده 
که هم سن وسال خودم بودند، هم رزم بودیم و عالوه  بر  کم نداشت. با برادرزاده هایم  ما، رزمنده 
این، 3،4 نفر از دامادهایمان هم همزمان با ما در جبهه بودند. اما خانواده ما یک پرچم افتخار 
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به جبهه رفت، جانباز  ابتدای جنگ  از  او هم  که  آتشی«  برادرم حاج »حسین علی  دارد.  هم 
شیمیایی بود و سال 96 بر اثر جراحت های شیمیایی به شهادت رسید.«

کبر آتشی در ایام شروع جنگ تحمیلی در سال 59 علی ا

کادر درمانی را بوسید رزمنده دیروز: باید دست و پای 

تا از حال و هوای پدر و مادر و سختی دل کندن شان از ته تغاری خانه می پرسم، آسمان چشم های 
گاه نمی تواند  که  کلماتش. با همان صدایی  کبر متالطم می شود و بغض می دود وسط  حاج ا
غ التحصیل رشته میکروبیولوژی است و در  مانع لرزیدنش شود، می گوید: »یکی از دخترهایم، فار
کرونا مشغول خدمت بوده تا  آزمایشگاه بیمارستان فعالیت می کند. او از ابتدای شیوع ویروس 
همین امروز. حتی روز اول عید نوروز و نیمه شعبان هم سر شیفت بود. روز اول فروردین، وقتی 
بعد از نماز صبح و قبل از تحویل سال، او را به بیمارستان رساندم تا سر شیفتش برود، یک دفعه 
کرونا، محیط بیمارستان، احتمال ابتال... در همان حال وهوا  دلم آشوب شد. چیز کمی نیست؛ 
یک دفعه یاد پدر و مادرم افتادم وقتی مرا برای اعزام به جبهه بدرقه می کردند. بی اختیار بغض 
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کردم. بعد از 40 سال، تازه حالشان را می فهمیدم...

کرد و خانه نشین شد. بعد از  که پدرم سکته  من مجروح شده بودم و در بیمارستان بستری بودم 
آن، هر وقت می خواستم بروم جبهه، پدرم با حالت خاصی می گفت: »بابا! وضع مرا که می بینی. 
پدرم مریض است. دیگری  بگوید  یکی  و می گفتم:  کنارش می نشستم  چرا دوباره می روی؟« 
بگوید زن و بچه ام تنها هستند. آن یکی بگوید بدهکارم. دیگر چه کسی می ماند؟ پس چه کسی 

برود جلوی دشمن بایستد؟... خالصه راضی اش می کردم و می رفتم...«

کارکنان  پای  و  دست  باید  می گویم  »واقعًا  می گوید:  ادامه  در  امروز  جانباز  و  دیروز  رزمنده 
بیمارستان ها، از پزشکان و پرستاران تا خدمه های زحمتکش را بوسید. آن ها نه تنها خودشان 
کرونا هستند، بلکه خانواده هایشان هم در این خطر، شریک اند و  در معرض ابتال به ویروس 
تمام لحظاتشان در دلهره و اضطراب می گذرد. با این حال، میدان را خالی نکرده اند و همچنان 

مشغول خدمت اند.«

کبر آتشی، نفر سمت چپ، در منطقه جنگی علی ا

کرد، ریه های ما سوخت... صدام ُدِز »فسفر« بمب ها را اضافه 

و  باز می کند، پیشدستی می کنم  امروزش  و  را درباره مقایسه دیروز  که سر صحبت  کبر  ا حاج 
می خواهم در ورق زدن دفتر خاطراتش از روزهای جبهه و جنگ، برگردد به یکی از مهم ترین 
می کنند؛  خودنمایی  هم  گفت وگو  این  وسط  یادگارهایش  که  مقطعی  به  روزها،  آن  اتفاقات 
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گاه وبیگاه سرک می کشند بین جمالت قهرمان  که  کم می آورند و سرفه هایی  که  نفس هایی 
که  که می پرسم، آقای همیشه رزمنده می گوید: »اتفاقی  داستان ما. از ماجرای شیمیایی شدن 
که شامل حالم شد!  باعث شد نتوانم به حضورم در جبهه ادامه دهم، همین لطف صدام بود 
برخالف تصوری که وجود دارد، عراق از همان اوایل جنگ علیه ما از بمباران شیمیایی استفاده 
که توپخانه هایش ما را با توپ ها و بمب های فسفری هدف می گرفت.  می کرد. به این صورت 
ِگرای نیروهای مقابل از آن استفاده می شود.  گرفتن  که برای  ویژگی بمب فسفری این است 
منتشر  در هوا  نور مهتابی  رنگی شبیه  گاز سفید  اصابت می کند،  به هدف  که  بمب فسفری 
گاز سفید، مکان  گرا می دهد، از روی این  که دارد به توپخانه  می شود. به این ترتیب، دیده بانی 

گزارش می دهد. اصابت بمب را به او 

که نمک غذا را زیاد می کنند و شور می شود، بعثی ها ُدِز فسفر  که مثل وقتی  اما مشکل اینجا بود 
گرای نیروهای ما را می گرفتند  گلوله توپ هایشان را زیاد می کردند. با این ترفند، هم  در بمب ها و 
گرا  گرفتن  که برای  و هم با شدت بیشتری به رزمندگانمان آسیب می زدند. در واقع، از بمبی 
کافی  گلوله توپ فسفری منفجر می شد، فقط  بود، برای کشتار استفاده می کردند. وقتی بمب و 
گاز فسفر وارد بدنشان می شد و همین که با رطوبت ریه ترکیب می شد،  بود بچه ها نفس بکشند. 
گر  گر کپسول محتوی فسفر را در ظرف آب بیندازید، حتی ا ریه را می سوزاند... همین حاال شما ا

ظرف فلزی باشد، آن را ذوب می کند!«

صحبت از ماسک و لباس و تجهیزات شیمیایی در سال های اول جنگ ایران و عراق، بیشتر به 
کبر در جواب می گوید: »کسی فکرش را نمی کرد  یک شوخی می ماَند. من اما می پرسم و حاج ا
کند. اصاًل تصور این حد از نامردی را  عراق بخواهد در شروع جنگ از بمب شیمیایی استفاده 
نداشتیم. به همین خاطر هم چیزی به اسم ماسک در تدارکات ما وجود نداشت. اما برخالف 
انتظار ما، صدام دست به این نامردی زد و خیلی هایمان همان سال های اول جنگ، شیمیایی 

شدیم.«

خدایا به حق پهلوی راست، پهلوی چپم را ببخش!

می پرسم،  که  شیمیایی  جانباز  یک  حال وهوای  و  بدنش  در  فسفر  ته مانده های  عوارض  از 
گازهای مختلفی مثل  را الیق عنوان جانباز شیمیایی نمی دانم! عراق  می گوید: »من خودم 
و  می انداخت  کار  از  را  کبد  که  گازهایی  کرد،  استفاده  ما  نیروهای  علیه  اعصاب  گاز  و  خردل 
تاول های بدی در بدن ایجاد می کرد. من هیچ کدام از این ها را نداشتم و فقط همان عوارض 
ریوی را دارم...« تا می آید بقیه جمله اش را بگوید، سرفه ای شیطنت می کند و بی هوا خودش 
کم نمی آورد و لبخندبرلب می گوید: »فسفر، هنوز هم  کبر اما  کلمات جا می کند. حاج ا را میان 
و شیرینی است. هر وقت سرفه ام می گیرد،  این، سوختن خوب  اما  را می سوزاند  ما  ریه های 
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کردم. و دعا می کنم خدا  که َنَفسم هایم را در راه خوبی صرف  می گویم خدا را شکر، الحمدهلل 
کمک کند تا وقتی َنَفس دارم، در راه خودش و خدمت به مردم باشم.« و بعد انگار خاطره جالبی 
از پستوی ذهنش سر برآورده باشد، می خندد و در ادامه می گوید: »یکی از همرزمانم در نوجوانی 
که آمد، ترکش  با فردی دعوایش شده بود و در آن نزاع، چاقو به پهلوی چپش خورده بود. جبهه 
به پهلوی راستش خورد. چند وقت قبل برایم تعریف می کرد: »هر وقت سرما می خورم یا اتفاقی 
می افتد که پهلوی چپم درد و سوزش پیدا می کند، می گویم: استغفراهلل، خدایا ببخش. اما وقتی 
پهلوی راستم درد می گیرد، می گویم: خدایا شکرت.« و بعد، به شوخی ادامه می داد: »همیشه 

می گویم: خدایا به حق پهلوی راست، پهلوی چپم را ببخش...«

کرونا، جنگ جهانی چهارم است

جا  به  چپم  دست  در  هم  کوچولو  یادگاری  یک  صدام  خود،  جای  به  شیمیایی  »عوارض 
گرفتم و مدتی  گذاشتم و دوربین به دست  که ناچار، اسلحه را زمین  گذاشته بود. اینطور بود 
گهگاه ناراحتی ریه ام حاد می شد،  در واحد تبلیغات جبهه مشغول شدم. بعد از آن هم چون 
به  کمک های مردمی شروع  پایگاه های بسیج در بخش جمع آوری و سازماندهی  و در  آمدم 
که آنجا زیر نظر بزرگانی  کردم. یکی از مهم ترین پایگاه های ما، مسجد »َمِلک« بازار بود  فعالیت 
کامیون  کمک های مردمی جمع آوری و بسته بندی می شد و  مثل مرحوم حاج »عباس بزاز«، 

کامیون به جبهه فرستاده می شد.«

که بسیج عمومی مردم برای تأمین ملزومات بهداشتی مثل ماسک و مواد  می پرسم: این روزها 
کبر آتشی  ضدعفونی کننده را می بینید، خاطرات آن روزهای جنگ برایتان زنده نمی شود؟ علی ا
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به نشانه تأیید سر تکان می دهد و می گوید: »جنگ، جنگ است. ما االن و در مبارزه با ویروس 
کرونا هم در حال جنگ هستیم. حتی از من بپرسید، می گویم این جنگ از جنگ تحمیلی 8 
که در مرزهایمان با  ساله هم سخت تر است. چون آن موقع می دانستیم یک خط مقدمی داریم 

کیلومترها از شهرهایمان فاصله دارد. دشمن است و 

که با بمباران های هوایی، عراق جنگ را  آن جنگ از شهر و مردم دور بود و فقط اواخر جنگ بود 
گر خدای  به شهرها کشاند. اما االن، با این ویروس عجیب، جنگ آمده پشت دِر خانه هایمان. ا
نکرده یک نفر به کرونا مبتال شود، فقط خودش آسیب نمی بیند. خانواده اش هم در خطر است. 
گر بیرون برود و حواسش نباشد و مراعات نکند، ممکن است خیلی ها را آلوده و  و بدتر اینکه ا
گلوله و توپ و خمپاره، معلوم بود اما االن  ک است! آن موقع،  کند. ببینید چقدر خطرنا مبتال 
گرفتار می کند؛ روی دستگیره در، روی  را  کجاست و چطور مردم  این ویروس، معلوم نیست 

دکمه آسانسور یا... انگار آن فسفر منطقه جنگی آمده داخل خانه ها و سر سفره هایمان!«

کبر نفسی می گیرد و ادامه می دهد: »بعد از جنگ جهانی اول و دوم، جنگ تحمیلی 8  حاج ا
که حامی صدام  ساله ما، جنگ جهانی سوم بود، چون ما نه فقط با عراق بلکه با تمام دنیا 
که به نظر من از  کرونا، جنگ جهانی چهارم است  بودند، جنگیدیم. من می گویم این ماجرای 

آن 3 تا هم بدتر است.«

کارگاه های دوخت ماسک است امروز ستاد پشتیبانی خط مقدم، 

که جانباز همیشه در صحنه داستان ما به  کار بزرگی  گفتن از جهاد امروز است،  حاال دیگر وقت 
کبر با دغدغه  که روز و شب حاج ا کرده. بیشتر از 40 روز است  کار و زندگی اش را تعطیل  خاطرش 
گره خورده. از نقطه شروع این ماجرا می پرسم و می گوید: »بعد از پایان  تأمین ماسک برای مردم 
جنگ، از آنجا که استعداد خیاطی داشتم، وارد حوزه تولید لباس های بچه گانه شدم و الحمدهلل 
کرد و به دلیل طمع کاری  کرونا زندگی مردم را مختل  کارم برکت داد. از وقتی ویروس  خدا هم به 
کار جهادی نیاز داریم.  یک عده سودجو، مردم در تهیه ماسک به دردسر افتادند، دیدم به 

همان موقع به فکر تولید ماسک افتادم.

گرفتند و  کار بودم، برادرزاده هایم تماس  که 2 طاقه پارچه خریده و آماده شروع  همان روزهایی 
گفتند: »عمو! می خواهیم برای رفع بال، گوسفند قربانی کنیم.« گفتم: قربانی هم خوب است اما 
کنیم و در اختیار مردم  االن مردم به ماسک نیاز دارند. بیایید این هزینه را صرف تولید ماسک 

قرار دهیم.

کردن  کردم به قربانی  گفتند: »آخه، قربانی برای چنین شرایطی سفارش شده...« راضی شان 
کنند و هزینه موردنظرشان را بگذارند برای تولید ماسک. 2 نفر از دوستان  کتفا  یک خروس ا
قدیمی که اتفاقًا کار خیاطی را هم با هم و با یک چرخ شروع کرده بودیم و ماشاءاهلل حاال صاحب 
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کار  کرده اند هم پای  کارخانه هستند و برای بیش از 100 خانم سرپرست خانوار ایجاد اشتغال 
کردند. آمدند و حسابی از ما حمایت 

کردیم. من برش می زدم و فرزندان برادر دیگرم )حاج عباس( و  خالصه شروع به دوخت ماسک 
چند نفر دیگر می دوختند و استریل و بسته بندی می کردند.

بعد هم، ماسک های دوخته شده را تحویل دوستان مسجدی و هیئتی و خیریه ها می دادیم 
و آن ها از طریق بسیج و مددکارانشان، ماسک ها را به صورت رایگان بین خانواده های تحت 
کوچه و خیابان توزیع می کردند. این دوستان ماسک های ما را  پوشششان و حتی بین مردم 

حتی به روستاهای محروم هم رساندند.«

کرد؟ ماسک هم می شود نذر 

که شنیده بود مشغول تولید  کمک مان می کرد. یکی از دوستان  کس هر طور می توانست  »هر 
کردم برای سالمتی اش  کرونا شده. نذر  گفت: »برادرم مبتال به  گرفت و  ماسک هستیم، تماس 
گفتم: آماده است.  کنم. می توانی 500 عدد ماسک برایم بدوزی؟«  میان مردم ماسک توزیع 
گفتم: هیچی.  کنم؟«  گفت: »چقدر باید تقدیم  گرفت،  بیا ببر. وقتی آمد و ماسک ها را تحویل 
که تولید ماسک راه نینداخته ایم. همه این ها  این ها هدیه است. برای بهره برداری اقتصادی 
کرد، حرف من همان بود. رفت و یک دفعه دیدم 2 میلیون تومان  برای مردم است. هرچه اصرار 
کن.« خالصه  گفت: »این مبلغ را هم صرف دوخت ماسک  گرفت و  به حسابم واریز شد. تماس 
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به لطف خدا و با حمایت دوستان، تا شب عید توانستیم 42 طاقه پارچه را برش بزنیم و بیش از 
کنیم.« 50 هزار عدد ماسک بدوزیم و بین مردم توزیع 

کبر تا دلتان بخواهد، روایت های قشنگ دارد از دریادلی مردم در این جهاد دوست داشتنی:  حاج ا
»همکاری داریم به نام آقای »خدایی« که در حوزه دوخت لباس، کار برش لیزری انجام می دهد. 
گر بخواهی، می توانم یک تغییری در دستگاهم  گفت: »ا او تا متوجه شد دارم ماسک می دوزم، 
از 20 هزار عدد  کار آمد و بیش  با لیزر ماسک برش بزنم.« خالصه او هم پای  بدهم و برایتان 
کردم، قبول نکرد در ازایش دستمزد  که تمام شد، هرچه اصرار  کارش  ماسک برایمان برش زد. 
کار، پول نمی خواهم.«  بگیرد. می گفت: »مردم االن به این ماسک ها نیاز دارند. من برای این 
کرد، آن هم  کرده بود، پول قبول  کار هزینه  که موقع انجام  عاقبت به زور به اندازه مبلغ آب و برقی 

گفتم تبرک است چون از پول خّیران است.« وقتی 

نمک این آش خوشمزه، خدمت خالصانه 2 خواهر سرپرست خانوار بود

گلویش را تر می کند و  کمی  اصل ماجرا اما انگار هنوز باقی مانده. جانباز خوش صحبت قصه ما، 
در ادامه از آنچه در این چهل و چند روز بیش از همه او را تحت تاثیر قرار داده، اینطور می گوید: 
»این کار جهادی دوخت ماسک، مثل پختن آش نذری بود که یکی رشته اش را می آورد، دیگری 
نخود و لوبیایش و... اما باید بگویم نمک این آش را دو خواهر سرپرست خانوار آوردند. این 
خانم ها که پدرشان فوت کرده و از مادرشان نگهداری می کنند، همکار ما در تولید لباس هستند 

و سفارش های ما را آماده می کنند.

کنار و بیایید در دوختن ماسک  که در دست داشتید را بگذارید  کارهایی  گفتم:  وقتی به آن ها 
گفتند:  کنید. در عوض دو برابر به شما حقوق می دهم، انگار بهشان برخورده باشد،  به ما کمک 
کار می کنیم برای مردم.  کردید؟ ما چه فرقی با شما داریم؟ حتمًا می آییم و  »درباره ما چطور فکر 
کار ماندند و در دوخت ماسک کمکمان  پول هم نمی خواهیم...« واقعًا هم تا روز 29 اسفند پای 
کردند. کمک های همه دوستان در این کار، بسیار ارزشمند است اما به نظرم نمک این کار، مال 
گذاشتند  کار، خالصانه آمدند و وقت  که با وجود نیازشان به دستمزد این  این دو خواهر است 
گر نمک نداشته باشد، بی مزه  که، بهترین غذا هم ا کردند. می دانید  کمک  و بی چشم داشت 

کردم.« گرچه آن ها دستمزد قبول نکردند اما من با اصرار زیاد، هدیه ای تقدیمشان  است. 

یک  به  کند  مهمانمان  می خواهد  چون  نشده  ک  پا هنوز  کبر  ا حاج  صورت  روی  از  لبخند 
که  روایت شیرین دیگر: »دختر خانم یکی از دوستانم، محصل سال یازدهم است. این روزها 
مدرسه اش تعطیل است و به صورت مجازی درس هایش را می خواند، به خواست خودش در 
کار بسته بندی ماسک های ما را هم انجام می دهد. خالصه او  کنار درس خواندن، داوطلبانه 

هم از این طریق در این جهاد سهیم شده است.«
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به سهم خودم، قیمت ماسک را پایین آوردم

بیایند.  سراغم  کاسب  عده  یک  شد  باعث  و  شد  پخش  بازار  در  دهان به دهان  ما  کار  »خبر 
خب،  بفروشند.  مردم  به  باال  قیمت های  با  بیرون  ببرند  و  بخرند  را  ماسک ها  آمده بودند 
کاسبی  کیفیت بود و رویش چاپ هم زده بودیم. فهمیدم نیتشان  ماسک های ما پارچه ای و با
گفتم: ماسک های ما، فروشی نیست. ما این ها را برای مردم  از شرایط سخت این روزهاست. 

که به عنوان هدیه به آن ها بدهیم.« می دوزیم 

گرم چشیده داستان ما اما سره را از ناسره خوب تشخیص می دهد: »اما همه مثل  کاسب سرد و 
هم نیستند. یکی از مشتریان همیشگی مان هم سراغ ماسک آمد. قباًل هم از دیگران خریده بود. 
از  گفت: »6 تومان می خرم و 8 تومان می فروشم.«  گفتم: چند می خری و چند می فروشی؟ 
ناراحتی، سرم داغ شد. گفتم: می توانی با 20 درصد سود بفروشی؟ گفت: »یعنی 6 تومان خریدم 
گر به این  گفت: »ا گفتم: نه. مثاًل 5 تومان بخری و نهایتًا 6 تومان بفروشی.  را 7200 بفروشم؟« 
گفت:  گر 4 تومان بخری، چطور؟ حاضری 5 تومان بفروشی؟  گفتم: ا کنم، بله.«  قیمت پیدا 
گفتم: من حاضرم هر ماسک را 2500 تومان به تو بدهم، به این شرط  »اینکه نور علی نور است.« 
کرد. چون آدم درستی بود و در این  که به مردم 3 تومان بفروشی. خوشحال شد و استقبال 

میان فقط به فکر سود خودش نبود.«
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13 هزار ماسک، حاصل جهاد تک نفره جانباز شیمیایی

با پدر یکی شان  که  تولیدکننده  از دوستان  نفر  که دو  کرده بودیم  را شروع  »دوخت ماسک ها 
کارمان متفاوت. ما پارچه ها را  هم دوره بودیم هم آمدند وسط میدان. هدفمان یکی بود اما 
کار دوختش را انجام می دادند اما  دستی برش می زدیم و بعد، می رفت در 7،8خانه و خانم ها 
کردند. البته 10 هزار ماسک اول را ما برایشان برش زدیم اما  کار را به صورت مکانیزه شروع  آن ها 
کردند. اینطور بود که یک  بعد، خوشبختانه دوستان سپاه ایده آن ها را پسندیدند و حمایتشان 
کارگاه خوب و استاندارد و بهداشتی با دستگاه های مخصوص در شهرک صنعتی نصیرآباد برای 

کردند. تولید ماسک راه اندازی 

کار می کنند و به لطف خدا روزانه بین 15  حاال بیش از 80 نفر دارند به صورت شبانه روزی در آنجا 
تا 20 هزار عدد ماسک تولید می کنند. یک تفاوت دیگر هم این است که ما ماسک پارچه ای قابل 
کارگاهشان دارند  شست وشو )معروف به ماسک ورزشی( تولید می کردیم اما این دوستان در 
کارگاه هم به صورت رایگان  ماسک های یکبار مصرف بیمارستانی تولید می کنند. تولیدات این 
گر سازمان یا تشکلی هم قصد خرید  در اختیار خیریه ها و مساجد قرار می گیرد و عالوه بر این، ا
کمتر از  ماسک داشته باشد و هماهنگی های الزم را انجام دهد، این دوستان با قیمت بسیار 

بازار، ماسک ها را به آن ها می فروشند.«

که خیاط جانباز سرای حاج حیدر راه انداخته بود و  گروهی  حاال آن حرکت پرشتاب جهادی و 
که  به دوخت بیش از 50هزار عدد ماسک منتهی شد، به حرکت آرام و پیوسته ای تبدیل شده 
که دیدم،  کارگاه را  اغلب اوقات، تنها پرچمدارش، خود اوست: »کار خوب و تمیز دوستان در آن 
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کردیم و آن ها تمام عید را هم با  از پایان اسفند پارسال، برنامه تولید ماسک را به آنجا منتقل 
کار بودم و  کردند. اما این باعث نشد من بیکار بنشینم. من هم تمام عید سر  تمام قوا تولید 

به تنهایی در تولیدی ام، دوخت ماسک را ادامه دادم و هنوز هم مشغولم.

که دخترم  کردم. آخه من بعد از ساعت 6 و 7 صبح  کار  حتی سیزده به در و نیمه شعبان را هم 
که بگیرم  کار می کنم. مثل بعضی جوانان امروزی نیستم  را به بیمارستان می رسانم، شروع به 
که سر جمع چیزی بیش از  بخوابم. در دوره بعد از عید، روزانه 500 تا 600 عدد ماسک دوخته ام 
13 هزار عدد می شود. البته به لطف صدام، دست چپم یک ایراد فنی دارد وگرنه مطمئن باشید 

روزانه 2، 3 هزار عدد ماسک را می دوختم.«

مرگ بر آمریکا می گویم اما حاضرم برای مردم آمریکا ماسک بدوزم!

کند. ما برای  که خدا این بال را از سر تمام مردم دنیا دور  »در تمام این روزها، دعای ما این بوده 
کرونا شده باشند  گرفتار ویروس  همه مردم دنیا بی قرار هستیم. فرقی ندارد هموطنان خودمان 
گرفته و سردرش نوشته: »بنی آدم  یا مردم اروپا یا حتی آمریکا. سازمان ملل از فرهنگ ما الگو 
اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند«. بنابراین مردم ایران همیشه برای همه مردم 

دنیا آرزوی سالمتی و زندگی خوب داشته و دارند.«

گریزی می زند به  جانباز سرافراز دفاع مقدس مکثی می کند و با همان لحن خودمانی و شیرین، 
یک بحث عمیق دائمی و ادامه می دهد: »همیشه گفته ایم ما با ملت های دنیا، دوست هستیم. 
ما حتی با مردم آمریکا هم هیچ مشکلی نداریم. شاید بعضی ها بگویند پس چرا می گویید مرگ بر 

کشور نیست. آمریکا؟ در جوابشان می گویم: خطاب مرگ بر آمریکا، به مردم این 

که مردم بیگناه را می کشند و در دنیا جنگ راه  مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ظالمان و مستکبرانی 
که باعث شده اند مردم ایران حتی به  می اندازند. یعنی مرگ بر دولت های تحریم کننده ایران 
کرونا با مشکالت زیادی مواجه  لحاظ دارو و درمان در مضیقه قرار بگیرند و در همین مبارزه با 
کردن شعار مرگ بر آمریکاست. خود من حاضرم 10  شوند. اتفاقًا االن بهترین زمان برای معنا 

کرونا شده اند، بفرستم.« گرفتار تبعات ویروس  که  هزار عدد ماسک بدوزم و برای مردم آمریکا 

از خدا خواسته ام عاقبت فرزندانم ختم به شهادت شود

که نشان داده اند  که باشد، نوبت نقل روایت از نسل جدید جهادگران است؛ جوانانی  نوبتی هم 
جانشینان خلفی برای پدران و پیشکسوت هایشان هستند. از خدمتگزاری این روزهای دختر 
که می پرسم، طفره می رود. می گویم:  کادر درمانی  کبر به عنوان عضوی از خانواده سرفراز  حاج ا
گفته اید حتی فکر ترک بیمارستان  کرونا، به دختر خانمتان  شنیده ایم از همان ابتدای شیوع 
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را هم به ذهنش راه ندهد... انگار وادار به پاسخ شده باشد، می گوید: »الحمدهلل بچه های من، 
خودشان مشتاق خدمت هستند.« می گویم: اما حتمًا داشتن الگویی مثل شما که 40 سال است 
در لباس رزمنده و جهادگر همچنان مشغول خدمت هستید، در انتخاب مسیرشان مؤثر بوده... 
چشم هایش را تنگ می کند و همراه با نفس بلندی می گوید: »همیشه برای همه جوانان، آرزوی 
که عاقبتشان شهادت  کرده ام. دعایم برای 4 فرزند خودم هم همیشه این است  عاقبت بخیری 

باشد. آخه من آن خنده های آخر روی چهره رفقای شهیدم را دیده ام...

جنگ و جهاد، هر روز به شکلی است و امروز توفیق و فرصت نصیب نیروهای حوزه بهداشت و 
درمان شده که در خط مقدم به مردم خدمت کنند و هدیه های خداوندی را درو کنند. درحالی که 
بعضی ها در کنج خانه هایشان قایم شده اند، بعضی ها شانه خالی کرده اند و بعضی ها از ترس جان 
خود و خانواده هایشان وسط میدان نمی آیند، این کادر درمانی هستند که مثل رزمنده های دوران 
دفاع مقدس در خط مقدم دفاع از جان مردم ایستاده اند. خب، خدا به دختر من هم لیاقت داده 
کند. هرچه هم در این راه برایش پیش بیاید، نعمت است  که امروز در این راه به مردمش خدمت 
که  کسانی  کادر درمانی و همه  کر هستیم. از خدا می خواهم هم دخترم و هم تمام  و برایش شا
داوطلبانه به این جریان خدمتگزاری ملحق شده اند، از این میدان و از این امتحان سربلند بیرون 

بیایند«.

روزهای  این  در  آزمایشگاه  و  بیمارستان  در  دخترتان  حضور  درباره  همسرتان  نظر  می پرسم  تا 
کبر می شکفد و با لحن قدرشناسانه ای می گوید: »من در این  گل حاج ا گل از  حساس چیست؟، 
زندگی هرچه دارم - از دنیا و آخرت – از حاج خانم دارم. دختر بزرگ من در سال 65 به دنیا آمد، 
وقتی که من عالوه بر جراحت شیمیایی، گرفتار عوارض موج گرفتگی در جبهه هم بودم. از آن موقع 
گر فرزندانم، خوب و صالح و  تا همین امروز، تمام مسئولیت های زندگی بر عهده همسرم بوده و ا
که آن موقع با  تحصیلکرده هستند، همه اش حاصل زحمات ایشان است. حاج خانم همانطور 
من و جهادم همراهی می کرد، امروز هم همراه و مشوق دخترم است. البته زحماتش هم چند برابر 
گرفته تا پخت و پزهای  شده؛ از شست وشو و ضدعفونی کردن هر روزه لباس ها و وسایل دخترم 
گر فرصتی  کنار بچه ها ا دوپینگی! برای تقویت بچه ها. این وسط، من دیگر به حاشیه رفته ام و 
شد، به من هم توجه می کند )با خنده(. شوخی کردم. باالخره آن ها، رزمنده های جدید هستند و 
باید هوایشان را داشت. ان شاءاهلل خدا عاقبتشان را ختم به شهادت کند و به ما هم کمک کند تا 

هستیم، خدمتگزار باشیم«. /  مریم شریفی
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گفتندبرایبیمارستانداوطلبهست،شمابهغسالخانهمیروید؟

گفت  گپ و  از درگاهی غسالخانه بهشت معصومه قم رانده می شویم. به بوی یک ساعت 
و معاشر شدن با غسال های داوطلب از تهران تا اینجا آمده ایم و حاال دست خالی برگشتن 
که یکی از طالب جهادی صدای مان می زند. می پرسد  زور دارد. قصد بازگشت می کنیم 
مصاحبه چقدر طول می کشد. سوال های مان به چاه ویل می ماند. پرشدنی نیست. با این 
که همنشین شدن با غسال ها شدنی شود. می رود و بر می گردد و  حال عددی می پرانیم 
می گوید اینجا نمی شود. به فالن حوزه بروید شیفت ما تمام شد خدمت می رسیم. با همه 
محدودیت ها و خستگی ها دل شان نمی آید مهمان برانند و همین انتظارمان را شیرین و 

ارادت مان را به این طالب جهادی صد چندان می کند.

میهمان پیش قراول میزبان شده ایم. به سالن حوزه علمیه ای  دعوت می شویم. اینجا خبری 
از صندلی های نرم و راحت تاشوی مخمل، چراغ های نئون و هالوژن و سن و تریبون نیست. 
اینجا خالی تر از هر خلوتی است که تا به حال دیده ایم. درست مثل قلوب مومنین. همان ها که 
که دل های شان از دنیا و مافیها خالی است و  کاتب نهج البالغه نشانی شان را این طور می دهد 
کوچک و بزرگ شان است.کف سالن با موکت فرش شده و روی  خشنودی الهی سرلوحه اعمال 
گرفته بی قاب از چهره شهیدان مقاومت  دیوار به نشان ارادت و دلتنگی چند عکس پرینت 
که از راه می رسند  حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس به چشم می آید. طالب جهادی 
بی حرف و با فاصله از ما می نشینند و به دیوار تکیه می دهند. عبا و قبا های ساده شان چروک 
کدام شان تازه بسته نمی زند. نگاه تیز و عطشی برای حرف زدن  برداشته است و عمامه هیچ 
ندارند. چشم به زیر انداخته اند. پیداست باید با منقاش از دهان شان حرف بکشیم. می دانیم 
کاری قافیه را باخته  ایم. با همه این حرف  دم به دم این سکوت متواضعانه بدهیم همین اول 
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ها اما روحیه طلبگی سرزنده شان با اولین سوال های مان مجال بروز پیدا می کند و تا آخر این 
کوتاه همه چیز ساده و صمیمی و بی تکلف پیش می رود. همنشینی 

کنند  گر بدانند اعدامم می   ا

را ندیده اند. سوال اول  که رنگ خانه و خانواده  انگار نزدیک یک ماه و نیم می شود  انگار نه 
کدام تان می دانند داوطلب غسل دادن  مان خیلی منتظر جواب نمی ماند. می پرسیم خانواده 
کوتاه حجت االسالم ظهیری می خندیم.  کرونا شده اید؟ همه مان به جواب  به  اموات مبتال 
گر بدانند همین جا اعدامم می کنند. مادرم هر روز تماس  که نمی دانند. ا می گوید: خانواده من 
را حاللت نمی کنم. دیشب هم تماس  بیمارستان شوی شیرم  نزدیک  گر  ا می گیرد و می گوید 

کجا می چرخیدی؟« که با این لباس زرد  گرفته بود 

که فیلم های ما با لباس های  حجت االسالم تیموری دنبال حرف رفیقش را می گیرد و می گوید 
کار در غسالخانه در فضای مجازی دست به دست شده و ایشان را دیده بودند. ظهیری  ویژه 
دانه های قرمز تسبیح توی دستش را بین انگشتانش می غلتاند و از سابقه بیماری آسم حادی 
را پوشیدم. من  لباس ها  این  که مبتال نشوم  این  برای  گفتم  »به مادرم  که داشته می گوید: 
بیماری آسم داشتم. خانواده ام متوجه شده اند که بیماری کرونا برای کسانی که سابقه بیماری 
تر است. به همین دلیل مادرم هر روز در سه نوبت تماس  ک  های تنفسی داشته اند خطرنا

کید دارد.« که تماس ها تصویری هم باشد تا تصویری می گیرد. به این 

رفقایش دوباره  سربه خنده تکان می دهند. ظهیری باور دارد اهل بیت)ع( بیماری اش را شفا 
داده اند: »خانواده ام در اهواز نگران هستند. به لطف اهل بیت )ع( حالم خوب است و باور دارم 
ج شدن از خانه با مادرم تماس  آن ها بیماری من را شفا داده اند. با این حال هر روز قبل از خار
که  گر وسط روز تماس بگیرد خودم را به جایی می رسانم  تصویری می گیرم. بعضی وقت ها ا

کمتر شود.« که نگرانیشان  کنم  کلمه ای با تصویر صحبت  بتوانم چند 
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زندگی  ما  با  بنده  آغاز می کند: »مادر خانم  مادر خانمش  تهدید  با  را  روز  ظهیری می گوید هر 
کار من در غسالخانه نیست. مدام تماس می گیرد و می گوید  می کند. می داند مادرم در جریان 
کردن و دلداری دادن به  می آیی خانه یا به مادرت تماس بگیرم؟ خالصه! همسرم مامور آرام 
ایشان شد. راستش حسرت رفتن به سوریه و دفاع از حرم در دلم مانده بود. خانمم به مادرش 

کمترحساسیت نشان می دهند.« گفته بود و ایشان از آن روز  این را 

فقیه در غسالخانه بهشت معصومه )سالم اهلل علیها(
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والدینم بی خبرند

احکام در سیمای ملی.  آشنای  زاده است، چهره  آقا فالح  به حاج  به وضوح شبیه  صدایش 
می گوید در دوران عقد به سر می برد و فقط همسرش از غسال شدنش با خبر است: »پدر و مادرم 
گر متوجه شوند حال  کار می کنم بی خبر هستند. نگران شان هستم. ا که در غسالخانه  از این 
کرده ایم ونزدیک  که عقد  گذاشتم.7 ماهی می شود  شان بد می شود. فقط همسرم را در جریان 
که ایشان را ندیده ام.«حجت االسالم فقیه می گوید: »احساسات در روحیه خانم  به 3 ماه است 
کم  کم  کمی برای شان سخت بود اما  کردم  که با همسرم موضوع را مطرح  ها غالب است. ابتدا 

کردند. « از من پشتیبانی و حمایت 

کفایی یک »باید« به دنبال خودش دارد واجب 

کم از جهاد  کند صبر آن ها هم  که بخواهد اشاره  قدردان همراهی های همسرش است. انگار 
آوردن  اقبال  مثل  برایش  رحمتی  االسالم  حجت  همسر  بودن  عقیده  هم  ندارد.  گروه  این 
گذاشته اند: »خانم بنده برای حضور من در بیمارستان  می ماند. می گوید تنها یک شرط برایش 
کفایت رسید و دیگر  گر نیرو به حد  ا که  و غسالخانه تنها یک شرط داشتند. آن هم این بود 
کارم در غسالخانه با خبرند. بیشتر  نیازی به حضورمان نبود به خانه برگردم. پدر و مادرم هم از 
که دارد دوری  از قبل به من تماس می گیرند و حالم را می پرسند.«رحمتی می گوید تنها مشکلی 
که دخترم را ندیده ام و بهانه ام را  از دختر 2 ساله اش و بهانه گیری های اوست: »25 روز است 
کفایی است و باید انجام می شد. الحمداهلل به همت  می گیرد. اما غسل دادن میت یک واجب 
کار  که نیاز باشد به این  گردن خیلی ها ساقط شده است و تا زمانی  این دوستان این وظیفه از 

ادامه خواهیم داد.«
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کار می کند  دخترم نوشته بود بابا فقط 

گروه است. مثل باقی دوستانش دروس سطح  بی تکلف ترین جهادی این جمع مسئول این 
حجت  می اندازد.  خنده  به  را  رفقایش  مدام  و  می زند  حرف  راحت  می گذارند.  را  حوزه  عالی 
که حرف می زنند خم به باالتنه اش  االسالم تیموری نفر آخر این ردیف 6 نفره نشسته. رفقایش 
می دهد تا صورت شان را ببینند و آن ها هم با دیدن او لبخند به لب دنباله حرف هایشان را 
کوچکش شروع می کند و صدای شلیک  می گیرند. تیموری حرف هایش را با خاطره ای از دختر 
خنده جمع با این روایت فضای سالن را پر می کند: »بنده خدا خانم محترم بنده به این کارهای 
که  بود  آمده  تکالیف دخترم  روز پیش در  که چند  تعریف می کرد  برایم  کرده است.  ما عادت 
کار می کند. خانم می گفت خیلی به شما  کلمه بابا جمله بساز. دخترم نوشته بود: بابا فقط  با 
کار می کنید«. تیموری همسرش را محرم  که ننوشته شما چطور و مثل چی  گذاشته  احترام 
کارشان در غسالخانه بی خبر  رازش می داند و می گوید خانواده خودش و خانواده همسرش از 
کجایی؟ قرنطینه خانگی دارید؟ من هم  هستند: »هر روز به من تماس می گیرند و می پرسند 
جلوی در غسالخانه می گویم بله بله در خانه هستیم و اصال بیرون نمی رویم.« دوباره صدای 

خنده جمع بلند می شود.

چند روز مهلت شان تبدیل به یک ماه شد 

با ته لبخند و لهجه ترکی به مخاطبش منتقل می شود. موالیی می گوید  گفتارش  تواضع در 
همسرش برای حضور در بیمارستان به او مهلت چند روزه داده است: »پدر و مادرم در اردبیل 
هستند و از کارهای جهادی ما خبر ندارند. همسرم ابتدا با حضورم در بیمارستان مخالف بودند 
اما به من مهلت چند روز خدمت کردن را دادند. با این که نگران بودند متوجه شدند که کار زیاد 

کردند.« است و دیگر برای حضور در غسالخانه هم مخالفتی نداشتند و عادت 

حمید موالیی
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تماس می گیرند و می گویند یک وقت بیرون نروی!

کتاب ها و جزوه های درسی اش خیمه زده بود و از آن ها جدا  تا همین چند هفته پیش روی 
کار است و دروس را به شکل عملی پاس می کند. حجت  نمی شد. اما حاال به قول خودش وسط 
کار داوطلبانه خبر دارد: »همسرم از روز اول در  االسالم معتدل می گوید فقط همسرش از این 
کار دیگر بر  که انجام این  که نیرو ها بیشتر شده اند می گوید  گرفت. اما حاال  کار قرار  جریان این 
که مدام بهانه من را می گیرد.« معتدل می گوید هر وقت  کوچکی داریم  من واجب نیست. دختر 
گیاهی خودش را درمان می کند و برای همین درمان شدنش صبوری  بیمار می شود با داروهای 
که شیوع این  چند هفته ای می طلبد: »پدر من سال تا سال به من تماس نمی گیرد. اما از آنجا 
بیماری از شهر قم شروع شد هر روز به من تماس می گیرد و می گوید پسر تو ضعیفی، یک وقت 

بیرون نروی.تو زودتر از بقیه این مریضی را می گیری.«

مصطفی معتدل

کارهای روی زمین مانده است طلبگی، طالب شدن برای 

کار داوطلبانه سخت  که طالب   از البه الی حرف های شان پیداست برای نخستین بار نیست 
گسسته است. همه  از دنیای پیشین شان  را  بیماری همه گیر آن ها  این  اما آمدن  شده اند. 
هایی  بیمارستان  راهی  خدمت  برای  ابتدا  می گویند  اند  نشسته  روی مان  پیش  که  طالبی 
که ترس و هراس  که وضعیت بحرانی و قرمز داشته اند. آن هم در نخستین روزهایی  شده اند 
کننده به  بیماران مراجعه  کفاف  کوچک قم غالب بود و تجهیزات و زیرساخت ها  بر جامعه 

کامکار را نمی دادند. بیمارستان های فرقانی و 
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کار طلبه ها فقط خیمه زدن روی کتاب ها در   حجت االسالم فقیه می گوید خیلی ها فکر می کنند 
پستوی حجره هاست اما در همین چند سال گذشته هر جا کار سختی بود طالب جهادی حاضر 
کدام از طلبه ها حرفه و توانایی هایی  بودند و این از خاصیت های روحیه طلبگی است: »هر 

دارند.

کتاب های شان باشند و دور هم اوقات شان را به مباحثه  که فقط بند درس و  این طور نیست 
بگذارنند. ماه محرم و صفر ما به تبلیغ شعائر دین مشغولیم. سیل که آمد از نخستین گروه هایی 
کرمانشاه  زلزله  کردیم. در  را شروع  گل و الی  از  کسازی خانه های مردم  پا که عملیات  بودیم 
کرونایی شدیم. در  بیماران  تیماردار  اینجا  رفتیم. حاال هم  کردمان  کمک هم وطن های  به 
کار سخت هم روی  گفتند این  گذاشتند و  که بودیم بعد از چند روز دوباره جلسه  بیمارستان 
کمک و خدمات رسانی در بیمارستان ها شده اند  غلتک افتاد و عده ای بعد از شما داوطلب 
کسی میلی به خدمت در آنجا را  ندارد. به غسالخانه می روید؟ حدس  که  اما یک جا هست 
کفایی داوطلبی نداشت.کار در بیمارستان را تحویل دادیم و  مان درست بود. انجام این واجب 

دسته جمعی راهی غسالخانه شدیم.«

که اموات را غسل نمی دهند. ابرو در هم کشیدند و علت  در پیگیری های اولیه متوجه شده اند 
کار  که این  گفته اند  را جویا شدند. جواب شان برای این جمع چندان منطقی نبود. به آن ها 
کفایی است  که این واجب  خطر دارد. آن ها هم بالفاصله جواب در آستین شان را داده بودند 
گرفته  گیری ها و مانع تراشی ها دوباره از سر  کنیم. و از همان جا سخت  و ما خطرش را رفع می 

شده است.
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در کمال احترام 

که الباقی جمع  گرفته  کارهای سختی  حجت االسالم ظهیری در غسالخانه هم سر و سراغ از 
هنوز خیلی از آن ها را تجربه نکرده اند. پیش از این تجربه حضور در غسالخانه را نداشته اما 
کار سنگین شود. از  که جزو السابقون این  که پیش آمده بی چون و چرا پذیرفته  کار واجب  پای 
کار در غسالخانه باعث  که ممانعت عده ای بیشتر از  که می دهد فهم مان می شود  روایت هایی 

ک سپرده شود. کمال احترام به خا ناراحتی او شده است: »میت مسلمان باید در 

متاسفانه در روزهای اول تعداد زیادی از اموات در انتظار غسل در سردخانه مانده بودند. چرا 
که تکلیف هنوز روشن نبود. به هر سختی بود دو میت را غسل داده بودیم که ماموران شهرداری 
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منتظر  جا  آن  کردند.  هدایت  غسالخانه  باالی  طبقه  به  را  ما  شدند.  کار  ادامه  مانع  و  آمدند 
کسی 14 صلوات هدیه به روح ملکوتی حضرت زینب)س(  گفتند هر  که حاج آقا  نشسته بودیم 
که ما را صدا زدند  کردیم. هنوز یک ساعت نشده بود  کار را  بکند تا این مانع برطرف شود. همین 

کار ادامه دهیم.« گفتند مشروط به رعایت نکاتی می توانیم به این  و 

سختی های غسالخانه در برابر صحنه های تلخ بیمارستان هیچ است

تابی در این روایت ها  کمال اختصار تعریف می کنند. آب و  را در  گذرانده اند  از سر  که  هر چه 
کار تجربه نشده هستند وزن به قصه شان نمی دهند.  که راوی فضا و  نیست. مثل آدم هایی 
برای همین خیلی راحت و بی هیاهو دنبال حرف هم را می گیرند و حواس شان به حیرت ما 
که انجام آن برای خیلی ها  کفایی  کار شان نیست. همین واجب  از این همه ثابت قدمی در 
گردن آن ها ساقط شده است. اما اصرار آن ها باعث شده موانع  خوشایند نیست چند باری از 

کنار زده شوند.

کار می گوید:  حجت االسالم رحمتی از برو بیا های روزهای اول برای تهیه تجهیزات مورد نیاز این 
کرونا بودند  که مبتال به  گفتند این نوع غسل دادن امواتی  که  کار ما ممانعت شد برای این  »از 
با  باید  دادند  جواب  کنیم؟  چه  گفتیم  شوید.  می  بیماری  گرفتاراین  هم  شما  و  دارد  خطر 
تجهیزات کامل و امن به این کار ادامه دهید و شرط کردند تا زمان تهیه این لباس ها و تجهیزات 
گرفتند. در  کردیم اما هر بار ماموران اداره بهداشت از آن ایراد  کار متوقف شود. چند لباس تهیه 
که شامل لباس های ضد نفوذ، ماسک، دستکش  که تجهیزات ویژه  نهایت با کمک خیران بود 
و عینک و چسب ویژه برای بستن سر آستین ها می شد برای مان تهیه  شد. در این مدت به 
کار شستن  که ما بعد از سه هفته در  کنم  تعداد اموات اضافه شده بود و همین جا باید عرض 

کار طاقت فرسا بود.« اموات به روز شدیم و در بدو ورود 
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گذر می کند و سختی دو چندان  کار غسل دادن اموات  حجت االسالم تیموری از بی تجربگی در 
کار با همین تجهیزات را به یادمان می اندازد: »هیچ کدام ما میتی را غسل نداده بود. خیلی های 
کردیم  را به تن  از حضور در این فضا هم ترس داشتیم. وقتی این تجهیزات و لباس ها  مان 
کار غسل میت باید مرارت های دیگری را هم تحمل  تازه متوجه شدیم به جز صبر در انجام 
کار لباس ها را از تن مان در بیاوریم. لمس صورت مان ممنوع و  کنیم. نمی توانستیم در طول 
گاهی بیشتر از 8 ساعت  که  ک بود. یک سحری مختصر می خوردیم و در طول شیفت  خطرنا
که از تن مان در می آوردیم خیس عرق بودیم و  طول می کشید چیزی نمی خوردیم. لباس ها را 
کردن و شستشوی میت ها مشقت بار بود. اما همه این ها در مقابل  کار  گرمای داخل آن هنگام 

که در بیمارستان شاهد آن بودیم هیچ بود«. برخی صحنه های تلخی 

که با اعمالش سخت تنهاست و انسانی 

ِه َو  ِمّ
ُ
ِخیِه َوأ

َ
َمْرُء ِمْن أ

ْ
که بودم چند باری مصداق عینی آیه شریفه »َیْوَم َیِفُرّ ال »در بیمارستان 

که قیامتی به پا شده باشد و من شاهد عینی آن  ِبیِه َوَصاِحَبِتِه َو َبِنیِه« را در مقابلم دیدم. انگار 
َ
أ

گذشته مدام این آیات و روایات و  که در سال های  باشم. راستش همه ما تلنگر خورده ایم با این 
که یکه و  که انسان است و اعمالش. و با همین است  کرده ایم حاال می فهمیم  احادیث را مرور 

تنها باید در پیشگاه الهی حاضر شود.«

کار در بیمارستان  که از روزهای سخت  حجت االسالم ظهیری این ها را می گوید و به خاطره ای 
در ذهنش ثبت شده اشاره می دهد. سربه زیر انداخته و برخالف لحظات پیش اسباب چهره 
اش مغموم می شود: »بیماری بود که من از او مراقبت می کردم. من را صدا کردند و گفتند ایشان 
نمی تواند به سرویس بهداشتی برود و به پوشک مخصوص سالمندان نیاز دارد. سرشان خیلی 
شلوغ بود. شماره های منزل و همراه او را به من دادند تا به خانواده اش تماس بگیرم. هر دو 
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شماره را غلط داده بودند و متاسفانه نشانی منزل هم عمدا به غلط داده شده بود.«

که از سرمان می گذرد وزن دو چندان داده است. جان جمع به  سکوت سنگینی به ثانیه هایی 
درد آمده است. روایت های ظهیری ادامه دارد: »یک آقای پیری را به بیمارستان رسانده بودند. 
آن هم تا درب ورودی محوطه بیمارستان نه تا بخش بستری. فرزندانش از ورود به بیمارستان 
کرده بودند. پدرشان را رسانده بودند و خودشان غیب شان زده بود. پیرمرد را با آن  وحشت 
کادر بی  کارهایش به مدد همین بچه های جهادی و  گرفتیم و  که داشت تحویل  حال بد و تبی 

کار بیمارستان انجام شد.« نظیر و فدا

که مهار از بغض های فرو خورده مان برداشته شود. حجت االسالم  فکری می شوم االن است 
کسی فریادرس نیست. نه مال و نه  که  گفته اند روزی می آید  موالیی می گوید همیشه به ما 
گفتند آقایی  فرزندان و خویشان و ما این ها را به چشم دیدیم: »پرستاران عزیز بخش قرنطینه 
باید به سرعت بستری شود. این بیمار اذیت می کرد و  نمی خواست در بیمارستان بستری شود. 
قرار  و  آرام  نیامدند.  بر  او  از پس  بیمارستان  روی تخت نمی خوابید.کادر پرستاری و خدماتی 

نمی گرفت.

لباس  ها  آن  تا  بگوییم  بودند  ایستاده  بیرون  که  به دو پسرش  داد  پیشنهاد  نفر  آخر یک  سر 
کنند. هر دوی این پسر ها  بپوشند و به بخش بیایند و این پدر پیرشان را راضی به بستری شدن 
کار  گردن آن دیگری می انداختند. در نهایت  کار را  از ورود به بیمارستان هول و هراس داشتند و 
که این پدر را آرام و راضی  بین آن ها به مشاجره کشید و این بچه های جهادگر بیمارستان بودند 

کردند.« به بستری شدن 

ظهیری می گوید همه فرزندان هم مثل هم نبودند: »عده ای از آن ها را به زحمت از والدین 
که من مامور مراقبت از مادرش بودم. درست در همان  بیمارشان جدا می کردیم. یک آقایی بود 
کی برای پرستاران و بیماران  کرد این آقا مثل هر روز با نایلون های خورا که ایشان فوت  لحظاتی 
و  دلتنگ  هم  صحنه ها  این  دیدن  می ریخت.  اشک  و  می کرد  را  مادرش  سفارش  و  بود  آمده 
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مغموم مان می کرد.«

ماجرای بستری شدن پیرمرد روحانی و دختر پرستارش

حتی تصورش هم سخت است. یک شهر زمین گیر یک بیماری همه گیر شده باشد. بیشتر آدم 
کادر  که  ها از نزدیکان بیمارشان هم هراس دارند و آن ها را ترک می کنند. در چنین شرایطی 
در  داوطلبانه  تا  افتند  می  راه  عده ای  شده  بند  پا  روی  توان  آخرین  و  سختی  به  هم  درمان 

کنند. کانون بحران این بیماری ناشناخته هستند خدمت  که  بیمارستان هایی 

که قرار نیست همین اول بسم اهلل  کار هم به آن ها حالی می کنند  در همان جلسه توجیهی اول 
کارتان ادامه دهید. که شنیدید میدان را خالی نکنید و به  قدردان شما باشند. بد و بیراه هم 

جلسه توجیهی طلبه های جهادی در بیمارستان قم

کرونایی مشغول  حجت االسالم موالیی می گوید همین هم شد: »در بخش اورژانس بیماران 
کنیم.  به خدمت بودم. پیرمرد روحانی را تحویل ما دادند تا مقدمات بستری شدنش را فراهم 
شان  هدایت  بیرون  به  داشتیم  قصد  شد.  بخش  وارد  بیمار  این  دنبال  به  خانمی  بالفاصله 
گفتند خودشان پرستار هستند. خالصه در  کردند و  کنیم. ایشان با پرستاران بخش صحبت 
همان بخش ماندند. به بیماران دیگر هم سر می زدند اما بیشتر به پدرشان رسیدگی می کردند. 
که همان جا مدام به ما می گفتند شما اینجا تبعیض قائل شده اید و  بیماران دیگری بودند 
که چرا این آقای روحانی باید پرستار خصوصی! داشته  اعتراض می کردند و سوال شان این بود 
کردیم  که این خانم دخترشان است باورشان نمی شد. سکوت  باشد. هر چه توضیح می دادیم 

و حرف ها را به جان خریدیم.«

ما هم از مالقات با میت ها واهمه داشتیم

غسالخانه است و فضای سنگین اش. اینجا نفس ها به شماره می افتد. زمان کند پا می شود. هوا 
کم می آید. تو می مانی و کسی که زندگی اش به پایان رسیده. تو می مانی و دیدن یک دنیا تنهایی. 
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مدام تلنگر می خوری و بعد از حضور در این سالن های سرد  سنگی  محال است آن آدم سابق 
شوی. دیگر قبل هر جمله ای که قرار است به لب برانی لحظه حضور و تنهایی و دست خالی بودن 
که حاال در پر واهمه  خودت را روی آن تخت های مرمر یخ زده برانداز می کنی. طلبه های جوانی 
ترین مکان این شهر کوچک روزشان را به شب می رسانند اعتراف می کنند از حضور در غسالخانه 

کفایی شوند. دلهره داشته اند و مدتی طول کشیده تا از نظر روانی آماده انجام این واجب 

حجت االسالم معتدل مرد و مردانه از تردیدهایش می گوید: »شب قبل از رفتن به غسالخانه 
گذشته بود و  کردیم. سال ها از خواندن این مطالب  کفن دادن را مرور  احکام غسل دادن و 
کرد. صبح شد.  کنیم. شب سختی بود. دوباره ترس بر من غلبه  الزم شد دوباره آن ها را مرور 
کم مانده بود بگویم دیگر  کلنجار رفتن با خودم دیدم آمادگی رفتن به غسالخانه را ندارم و  بعد از 
دورحضور من را قلم بگیرند. همان لحظه متوجه شدم گروه خانم های جهادی راهی غسالخانه 
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گفتم این خانم ها نمی ترسند اما تو می خواهی دوستانت را تنها بگذاری.  هستند. به خودم 
کار با همراهی این رفقا برایم  خالصه! هر طوری بود من هم به دوستانم پیوستم و آرام آرام این 

عادی شد«.

حجت االسالم فقیه می گوید این روزها سنگ غسالخانه سنگ محک اعمال و رفتار خودش 
کردن  کفن  کار  که من از رو به رو شدن با این اموات ترس داشتم ابتدا  شده است : »از آنجایی 
کمک باقی دوستانم رفتم. روزهای غریبی را سپری می کنیم. در  گرفتم. اما بعد به  را به عهده 
بیمارستان که بودیم یک لحظه کسی را صدا می زدند که بیا و می فهمیدیم نوزادی به دنیا آمده 
و از طرفی دیگر کدی را می خواندند و حالی مان می شد یک نفر به پایان زندگی اش رسیده است. 
کاری می خواهم انجام دهم به یاد تنهایی اموات روی  این روزها هر چه می خواهم بگویم و هر 

سنگ های غسالخانه می افتم و هوشیار می شوم«.
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کار جهادی شدیم به ما عنایت شد هر وقت وارد 

با حضور طلبه های جهادی در غسالخانه  و شیفت های کاری 12 ساعته باالخره بعد از گذشت 4 
که باریک می  گفته های بعضی از طلبه ها  کار غسل دادن اموات به روز شد. در احواالت و  هفته 
شویم راز سر به مهری لب به حرف باز می کند انگار. نمی شود عاشق نباشی و این همه سختی را 
یک جا و بی حرف و هیاهو به دوش بکشی. نمی شود دلت به جایی بند نباشد و در سالن های 
که پیش روی مان نشسته اند از به  سرد و مطرود سردخانه و غسالخانه بند شوی. جوان هایی 
کفایی حرف می زنند، اما می دانیم همه اش این نیست. مستقیم هم سراغ  جا آوردن  واجب 
گفتگوها بسته  که قرار است پرونده این  که باید بگویند نمی روند. درست در لحظه هایی  آنچه 
که من در این هفته ها  کنم  شود محمد امین ظهیری سرنخ را به دست مان می دهد: »فکر نمی 
کار جهادی پیش آمد این من همیشگی خودم نبوده ام. من از آب  کرده باشم. هر وقت  کاری 
کالفه  کردیم. بی خوابی من را  کار  سرد بیزارم اما در سیل لرستان تا ساعت ها در آب ماندیم و 
می کند اما حاال 12 ساعت میت ها را غسل و کفن می کنیم. یک ساعت استراحت به ما می دهند 
که  کار از نو شروع می شود. پس این من نیستم و به ما در این لحظه ها عنایت می شود  و دوباره 

کارها را پیش ببریم«. این 
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هر جا حس دفاع باشد ما هم هستیم

که می رسم به عبارتی   ظهیری در ال به الی حرف ها بند را به آب می دهد و من همین جاست 
که به دنبالش سرتا پای  این روایت ها را می جوریدم. همه این دست و پا زدن ها ابراز مودتی 
که  که این جوان ها به اهل بیت دارند. دل شان به آن مجمع البحرین ها وصل است  است 
کاری در این کارها تمامی ندارد. در غسالخانه  سخت ترین کار ها برای شان سبک می شود: »فدا
همراه ما رزمنده مدافع حرمی حضور دارد. همان لحظه اول می شد فهمید 4 سال حضور در 
کنیم برود اما  جبهه های سوریه ریه سالم برایش باقی نگذاشته است. می خواستیم روانه اش 
از همه مان بیشتر اصرار به ماندن داشت. می گفت »نمی تواند بی تفاوت در خانه بنشیند. هر 
جا حس دفاع باشد ما هم هستیم«. بله! در همین غسالخانه هم دست باالی دست بسیار 

است.«

آن  جلد  به  را  رقیق شان  دل های  و  عفیف  قلب های  دوباره  باید  طلبه هاست.  رفتن  وقت 
که به ارباب بی کفن شان دارند تنهاترین میت های  گمنامی ببرند و با عشقی  لباس های ضخیم 
کنار هم به  که در هر سختی آن ها را در خط مقدم  کنند. عشقی  کفن  این روزگار را غسل بدهند و 

کاری ها می کند. /  معصومه اصغری صف و آماده به فدا
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کردند کروناراحت پروانههاییکهخیالنیازمندانرااز

به جای سر و صدای مرسوم روزهای عید صدای بی صدای سکوت در محله های قدیمی 
کوچکی اش به ضرورت، یک دنیا فاصله  گرفته است. یک ویروس با همه بی چیزی و  باال 
تا همین دیروز معاشر هم بودند و روزشان بی هم شب  که  انداخته است بین آدم هایی 
نمی شد. با همه این حرف ها اما کوچه های خلوت این روزها پاخور جهادی هایی است که 
هیچ مانعی نمی تواند سد راه رسیدگی شان به گرفتاری نیازمندان شود. مسئول گروه خیریه 
که زور خانواده های  پروانه ها می گوید در روزهای عادی سال به چشم خودمان دیده ایم 
بی سرپرست به زحمت به تهیه نان شب و تأمین دارو برای بیمارهای شان می رسد. آن ها 

کروناست تنها نمی گذاریم. که نامش  را با ترس جدیدی 

کارت های روی هم سوار شده ژتون نان را توی دست هایش می گیرد و می گوید: »وقتی می گوییم 
که همه دل  به نان شب محتاج هستند اغراق نکرده ایم.« محبوبه میرترابی چند سالی هست 

مشغولی های ساده اش را با خدمت بی وقفه به نیازمندان محله اش تاخت زده است.

کار افتاده دارند و  که پدرهای از  حاال بیشتر نیازمندان، زنان سرپرست خانوار و خانواده هایی 
کمک های او و اعضای خیریه پروانه ها  کن محله های شرقی پایتخت هستند امیدشان را به  سا

بند کرده اند.

کننده از ضرورت  کاالهای بهداشتی و ضدعفونی  میرترابی می گوید دسترسی به مواد شوینده و 
کتاب هم می دانیم قیمت این اقالم  کروناست. بی حساب و  های مقابله و پیشگیری از بیماری 
که می شناسیم به خریدشان برسد. به همین  که زور خانواده های نیازمندی  باالتر از آن است 
دلیل در دل خیریه ای که داشتیم کارگروهی راه اندازی کردیم تا به طور ویژه نیازهای خانواده های 

تحت پوشش و به ویژه سالمندانی که چشم امیدشان به ماست را به دست شان برسانیم.
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اغراق نمی کنیم، به نان شب محتاجند 

کتاب  کنار می آیند نوبت به حساب و  گرفته  گر  کنار تنور  وقتی نانواها پیش بند باز می کنند و از 
دفتری شان با مسئول خیریه پروانه ها می رسد. میرترابی می گوید وقتی سر وقت شاطرها می رویم 
که از صف های شلوغ خبری نباشد. نانواها با دیدن اعضای خیریه لبخند به صورت می آورند. 
خیلی زود ژتون ها را روی میز دخل ردیف می کنند و معلوم می شود هر خانواده نیازمند در هفته ای 

که گذشته چند نان رایگان تحویل گرفته است.
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شاطر به ما گفت خیلی ها نان قسطی می برند 

کار شریک  گرد می کنند تا در ثواب این  کتاب شاطرها رقم آخر را به نفع خیریه  وقت حساب و 
که تحت پوشش دارند به خرید نان هم  باشند. میرترابی می گوید زور خیلی از خانواده هایی 
به  نانوایی ها  کننده. »شاطر  اقالمی مثل مواد شوینده و ضد عفونی  به  برسد  نمی رسد چه 
را هم به شکل قسطی خریداری می کنند.  نان مصرفی شان  که  ما می گفتند عده ای هستند 
این  به  ژتون ها  نانوایی ها رساندیم. شاطرها طبق همین  به  را  آنها  و  کردیم  تهیه  ژتون هایی 

خانوارها نان رایگان می دهند و خیران پنج شنبه هر هفته این هزینه ها را تقبل می کنند«.

گر  گوشزد می کند ا گیرد و به ما  گروه خیریه پروانه ها جانب یک احتیاط واجب را می  مسئول 
به نیازمندان رسیدگی نشود ممکن است سطح بهداشت پایین زنجیره انتقال را ادامه بدهد: 
که بتواند این شوینده ها را در دسترس داشته باشد در نهایت  کسی شرایطی نداشته باشد  گر  »ا
کننده از توان  ممکن است زیان آن به دیگران هم برسد. خرید مداوم مواد شوینده و ضد عفونی 
که تحت پوشش داریم سالمندان نیازمند  ج است. بیشتر خانواده هایی  این خانواده ها خار
کنیم  کاری  که به آن ها نیاز دارند  کار شدیم تا با خرید اقالمی  هستند. به همین دلیل دست به 
کمتر در بیرون از خانه حضور داشته باشند. عالوه بر اختصاص دادن ژتون نان به سالمندان  که 
گرفته ایم تا خطر امکان انتقال  این بیماری برای آن ها  خریدهای این بزرگواران را هم برعهده 

کمتر شود.
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کار را خانه نشین کردیم  کودکان 

گرفته است. در ابتدا چند خانم  کردند پا  از آنچه فکرش را می  گروه خیریه پروانه ها ساده تر 
که صدای  کم درآمد شان دور هم جمع شدند. بعدها  کمک به همسایه های  خانه دار برای 
کم کم حتی از  کمک های بی وقفه آن ها به این خانواده ها در محله پیچید خیلی های دیگر 
که در آن همه اعضا  گروه آن ها در یکی از شبکه های مجازی شدند.کانالی  محله های دیگر عضو 
که به محرومان می کردند، قرار می گرفتند و همین اعتماد شان را  در جریان ریز رسیدگی هایی 

کنون بیش از 140 خانوار تحت پوشش این خیریه قرار دارند. چند برابر می کرد: »ا

گروه های مجازی مان منتشر می کنیم.  کتور می گیریم و در  که انجام می شود فا برای هر خریدی 
گروه جلب شده و خوشبختانه در این روزها  با این رویه اعتماد بسیاری از خیران به فعالیت این 
کنیم. با توجه به شیوع بیماری  هم توانسته ایم  به نیاز های خانواده های محروم رسیدگی 
کار میدانی ما بیشتر از قبل شده است. اما همین رویه باعث شده تا سالمندان و بیماران  کرونا 
کمتر از خانه بیرون بیایند و خطر انتقال بیماری به  کودکان دستفروش خانواده های نیازمند  و 

کند.« کاهش پیدا  آن ها  
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دستفروشی شغل سرپرستان این خانواده هاست 

کرونا هم  اقدام به تهیه مواد غذایی و  گرفتن همه گیری ویروس  میرترابی می گوید پیش از شدت 
میوه برای نیازمندان می کردیم اما حاال پای نیاز های دیگر هم برای این خانواده ها به میان آمده 
که بیشتر این خانواده ها سطح درآمد بسیار پایینی دارند. سرپرستان  است: واقعیت این است 
کاذب هستند و از راه دستفروشی امورات شان را می گذارنند. حاال  آن ها مشغول به شغل های 
کرونا برچیده شده اوضاع از همیشه برای آن ها سخت  که دیگر این بساط ها به دلیل شیوع 
کانال های رسانه ملی و شبکه های مجازی حرف از پیشگیری  تر می گذرد. این روزها در همه 
که همین شغل  که این بنده های خدا  که در منزل بمانیم. االن سوال اینجاست  است. این 
کنند؟«. میرترابی به بسته های  کاذب را از دست داده اند چطور نیاز های اولیه شان را تامین 
مواد شوینده و نایلون های میوه اشاره می دهد و می گوید: »رعایت بهداشت و تقویت سیستم 
کرونا شده اند اما خانواده هایی هستند که تهیه  ایمنی بدن پای ثابت توصیه های پیشگیری از 
این اقالم جزء نیاز های درجه سوم شان قرار می گیرد. در واقع آن ها آموزش های الزم را دیده اند 
که دارند  اما وقتی این اقالم را در دسترس شان ندارند چطور با خانواده های عموما پرجمعیتی 



285 خبرگزاری فارس
www.farsnews.ir

کمک به این اقشار  کمک ها و تسهیالت دولت برای  از این ویروس در امان بمانند؟ امیدواریم 
گوشه ای از مشکالت این نیازمندان از این راه رتق و فتق شود.« تنها در حد شعار باقی نماند و 

پا به پای جهادی ها 

به  کمک  زمینه  در  یکدیگر  با  جهادی  های  گروه  همکاری  می گوید:  پروانه ها  خیریه  مسئول 
کنون بیش از 140 خانوار نیازمند را تحت پوشش  نیازمندان اتفاق های خوبی را رقم زده است: »ا
کمک نیروهای  قرار داده ایم و اقالمی مانند مواد شوینده، لوزام بهداشتی و بسته های ارزاق را با 
جهادی به طور هفتگی بین آن ها توزیع می کنیم. بسیاری از این خانواده ها در زمینه تامین 
که تنها  دارو برای بیماران شان نیز دچار مشکل هستند و یا سالمندانی را تحت پوشش داریم 
اعضای  ادامه دارد.  روزها  این  عزیزان هم در  از  این دسته  به  زندگی می کنند.خدمات رسانی 
گروه میدانی ما با رعایت فاصله و مجهز با ماسک و دستکش به این خانواده ها سرکشی می کند 
و نیازهای شان به طور مرتب برای آن ها تهیه می شود تا بیشتر در خانه ها بمانند و دغدغه 

کمتری داشته باشند. 
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ویزیت هایی که آنالین شده اند 

در  با مشارکت  نیازمند  بیماران  به درمان  کمک  اعضای خیریه  برنامه های همیشگی  از  یکی 
پرداخت هزینه های درمانی و جراحی و تهیه دارو بوده است. تعدادی از این بیماران به دلیل 
که دارند هر چند روز یک بار باید توسط پزشکان ویزیت شوند و دارو ها سر وقت  شرایط ویژه ای 
از پزشکان داوطلب به طور آنالین در  معینی باید به آن ها برسد. میرترابی می گوید تعدادی 
خدمت بیماران هستند: »برنامه ویزیت پزشکی ما ادامه دارد. داوخانه ها در این روزها محل 
کرونا به شهروندان توصیه شده  تجمع بیماران و بستگان آن هاست.برای مقابله با ویروس 
کز درمانی و داروخانه ها مراجعه نکند. پزشکان یا بیماران نسخه داروها  است تا حد امکان به مرا
کمک دوستان  کنیم و با  را از طریق شبکه های مجازی به ما می رسانند و ما آن ها را تهیه می 
کمتر نیازی به شکستن قرنطینه  جهادی مان این دارو ها نیز به دست این بیماران می رسد تا 
گذاشته است. ما به یاد سال های دفاع  خانگی باشد. ملت ما سختی های زیادی را پشت سر 
که دوباره با همدلی و از خودگذشتگی روزهای  مقدس جهاد را ادامه می دهیم و یقین داریم 

کنیم«. /  معصومه اصغری گذشته را می توانیم تکرار  خوش 
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کرونایی عکسومکثروزهای

گذشته برای خودش  ح تصاویر در  دیدن آلبوم عکس در دورهمی خانواده و شنیدن شر
کرونایی عکس هایی از آلبوم  عالمی داشت. »عکس و مکث« ایده ماست تا در روزهای 

قهرمانان سالمت را ورق بزنیم و روایتش را بشنویم.

گر  ا دیروز  تا  را.  مجازی  دنیای  کم  دست  اند،  ریخته  بهم  را  دنیا  ما  پرستاران  و  پزشکان 
کلمه پرستار، #پرستار_زیبا، #پرستار_مهربان یا #پرستار_خانگی و برای پزشکان،  هشتک تراز 
شأن شان  و  واال  مقام  حق  اما  حاال  بود  کچری  #دکتر_ال #دکتر_پولدار،  #پزشک_پنجه_طال، 
کرونایی را برای ما آسان تر  که این روزهای سخت  کاری آن ها  بهتر ادا می شود. حماسه و فدا
کرده، عیار هشتک ها را هم باالتر برده است. #قهرمان_سالمت، #پرستار_توانمند، #پزشک_
کار، #پزشک_جهادی و... هشتک های شایع و شایسته تری است. متن و عکس از حال و  فدا
هوای این روزهای بیمارستان ها، پزشکان و پرستاران  بسیار است. ما اما جستجوی مفصلی 
گر شما هم  گزارش تصویری بیاوریم. ا کمتر دیده شده را در آلبوم این  داشتیم تا عکس های 
را  گزارش  لینک  یا  آلبوم  این  این روزهاست  از قهرمانان سالمت  که  دوست و آشنایی دارید 

کنید. برایش ارسال 
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نوشته های مهم ما

»نوشتن« در انقالب ما مهم است. مردم ما اصلی ترین شعارهای شان در بهمن 57 را روی دیوار 
کارد نوشتند. روی دیوارها نوشتند #انتقام_سخت و #سردار_دلها. و پال

کارشان از روحیه دادن به بیمار فراتر رفته است. حاال لباس پرستارها پر از جمله و شعر و 

بلوغ جامعه و اصناف را در این نوشته ها می توان دید.

گوید حاال در دهه پنجم انقالب هم دفاع برای ما مقدس و امروز جبهه، جبهه  که می  شعرهایی 
سالمت است.
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مأموریت عکاس

گزارش تصویری فقط یک فریم است مثل این عکس  گاهی وقت ها مأموریت یک عکاس در یک 
از بیمارستان بقیة اهلل )عج(. در جبهه ما مرد و زن یکی است. سردار، دلش می خواهد سرباز 
باشد و سرباز در رکاب سردار. یک روز مدافع وطن، یک روز مدافع سالمت و روزی دیگر مدافع 

امنیت. اینجا در عکس این بانو و سردار شهید، جبهه یکی است؛ رزمنده ها یکی تر.

در خانه بمانید

کار شویم و در خانه بمانیم. یک روز جهاد،  سرکار مانده اند تا بیمار و بیکار نشویم، دست به 
کریزهای حمله. هر دشمنی  رفتن بود و امروز ماندن. بیمارستان خط مقدم است و خانه ها خا
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کمک  را یک جور باید از پا درآورد. یکجا با حضور دیگر جا با عدم حضور. در خانه می مانیم برای 
مجازی  تعارف  نه  دنیاست  هشتک  ترین  واقعی  این  سالمت.  قهرمانان  از  واقعی  حمایت  و 

#خسته_نباشی_قهرمان.

چشم سرخم را ببین

گر تا دیروز شنیده بودیم، امروز دیدیم. چشمان این پرستار بیمارستان  چشمان خون افتاده را ا
کرمان را. چه کسی گفته پرستارها گریه نمی کنند؛ گریه می کنند وقتی می بینند نبض بیماری که 
برای ماندنش بال بال زده اند، زیر انگشتانشان یخ می زند. وقتی قرار است ملحفه سفید را روی 

چشم های بسته مسافر آخرت بکشند. پرستارها هم خسته می شوند، چشم هایشان زودتر.
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پرستار پالستیکی

کرونا هرچه بدی داشت، یک خوبی داشت. دریافتیم برخی پست ها و چهره های فضای مجازی 
فیک، زرد و متقلب هستند. مثل ماجرای اشک های دروغین این خانم مثاًل پرستار. به قول 
یک کاربر فضای مجازی: فریب پست پالستیکی، اشک پالستیکی و پرستار پالستیکی را نخورید. 
سمت راست این عکس اما چهره این مرد جوان سرخ و پر از رد ماسک است. خسته و خیس 

عرق اما مردانه خیره شده به دوربین، تقلب و فریب در نگاهش نیست.
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کاش کرونا بمیرد

کرده؟ حاال وقتش بود دورهم باشیم. روز عروسی انقدر بدو، بدو داشتیم و  کرونا با ما چه  ببین 
خسته شدیم که نه من متوجه شدم چه گذشت نه تو همسر عزیزم. شاید معنای مفصل نوشته 
کنار اشک های پرستار  در دست این پرستار این جمله ها باشد. این نوشته را شاید باید گذاشت 
خوش بیان بیمارستان »والیت« قزوین: »روزهاست پسر 4 ساله ام را ندیده ام. او را به پدر و مادرم 
سپرده ام. بچه است، درکی از کرونا ندارد. مدام می گوید دلم برایت تنگ شده مامان. کاش کرونا 

بمیرد.« اشکش اشک ما را در آورد، اشک های دوری.

خواب شیرین ببین

شاید  کرونا.  سانتر  کرج،  علی)ع(  امام  بیمارستان  سالمت  مدافع  باشد  شیرین  خوابت  کاش 
کرونا زده ات را بشوید و ببرد. مثلی می گوید:  کمی از تلخی و سختی های این روزهای  کم  دست 
گرسنه سنگ را با لذت می خورد و خسته واقعی هم روی سنگ، شیرین تر از پر قو می خوابد. 
این روزها مردم شما را با این عنوان هم صدا می زنند؛ فرشته! حاال یک سؤال؛ در خوابت هم 

کاش نباشد. کرونا هست؟  خبری از 
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زور بازویم را ببین!

)عج(  عصر  ولی  بیمارستان  رحمانی«،  »محمد  است،  گرفته  فیگور  کرونا  برای  پرستاری  اینجا 
کرونا  خرمشهر. مردی که می خواهد بگوید قوی هستیم در روزهای سخت. مردی که می خواهد 

را بترساند.
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شقایق، صدایت بزنیم؟

کرونا  دکتر»نیلوفر نیسی« پزشک ویروس شناس و نخبه خوزستانی، عقل می گوید باید دور از 
بمانیم. شما اما به فرمان قلب هر روز ساعت ها را در آزمایشگاه درست در نیم قدمی ویروس 
کرونا سپری می کنید تا سر از کار منحوسش دربیاورید. صورت شما کبود است بگذارید »شقایق« 
کبود بود و چشمانش خون تا ما  گل بانویی این روزها  کنیم تا یادمان بماند صورت  صدای تان 

سالم و آسوده بمانیم.

هفت سین با سرم و ...

روی دستش نشانه گذاشته تا هر بیمار بتواند دستش را بخواند و بوی نوروز در مشامش بپیچد. 
سر  سرنگ،  سرم،  است.  جالبی  سین  هفت  شفا،  بیمارستان  سالمت  مدافعان  سین  هفت 
کرد؛ پشت همین دست ها سبز  کرونا؛ اما بهار را نمی توان انکار  سرنگ و... نوشته عید ما بعد از 

شده و شکوفه داده است.
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ایستاده با عشق
که داشته و پای رأی اش ایستاده در بخش  نوشته از حس و حالش از انتخاب های عاشقانه ای 
ایستاده  کارش  پای  عاشقانه  پرستار خطه شمال،  بانوی  گرگان.  آذر  بیمارستان 5  انکولوژی 
کنیم، »ایستاده  گر قرار بود برای این عکس یک نام سرخپوستی انتخاب  است. یکی نوشته بود ا

با عشق« نام قشنگی بود.
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به استقبال می آییم

که تو این طور برای شان  کاش دستان شان را می دیدیم. دست های همان خانواده قشنگی 
را داده اند:  پاسخ دلتنگی ات  که  بیمارستان شهید »صدوقی« یزد. دستانی  دلتنگی، پرستار 
که  گل به استقبالت می آییم، قهرمان! طوری  که تمام بشود با حلقه  کرونا  »دختر قشنگ مان 

کرونایی ات از جان و روحت برود«. دوری، خستگی و دلتنگی روزهای 
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چشم دنیا کور نیست

کسیژن ساز نیاز داشته باشند، سالمندان  گر جوانان به دستگاه ا گفته بودند ا گوشه دنیا  یک 
در اولویت درمان نیستند. در وطن ما اما اولویت نجات جان انسان است، شکرخدا. مریض 
که این چهار پروانه  کن  کنی؟ این عکس را نگاه  نورچشم است و سالمند نورچشمی. باور نمی 
چطور دور این بانوی سالمند هستند. ما اهل تفاخر و طعنه نیستیم، چشم جهان این حقیقت 

را خوب می بیند.
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دنیا کوچک شده
که محراب به فریاد آمد در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد       حالتی رفت 

پوش  ایزوله  نمازگزار  پرستار  ما  برای  بود  الغیب  لسان  دیوان  شعر  این  تداعی  عکست  این 
کوچک  بیمارستان شهید مدرس ساوه. قنوت تو را می بینیم و حس می کنیم دنیای چرک، 

شده. از میان دستانت سر خورده و افتاده زیرپایت.
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اول بیاید سراغ شما

هیچ کس مثل شما نمی توانست ما را صبور کند. حتی در این روزها که از همه خسته و درگیرترید، 
صبر تزریق می کنید و امید حاصل. برای ما با خطی خوش و پر از انرژی می نویسید یک روز خوب 

کنید پشت دستان شما نشسته است در همین جمالت. میاد. راستش روز خوب آمده، نگاه 
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این پیام را ببرید خط مقدم

که به تن پوشیده می توان  احتمااًل پرستار یا دکتر بعد از این باشد. این را از روپوش سپیدی 
فهمید. شاید هم پدر و مادرش پرستار یا پزشک باشند. این شایدها اما مهم نیست. دست 
که خوب می داند با چند جمله ساده اما  کودکانه اش اصل ماجراست. دختری  کرانه و  خط شا

گفت. از ته قلب چطور می توان به سربازهای شجاع خط مقدم خداقوت 
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ارتباط زنده با یاسوج

به بیمارستان دکتر شهید جلیل یاسوج می رویم و ارتباط زنده با »فرهاد بهمنش«. چه ایرادی 
دارد کمی هم قواعد دنیای رسانه را تغییر دهیم. همیشه ارتباط های زنده خبری باید ویدئویی 
باشد و همان دم و در لحظه؟ نه! اینجا زنده ترین حالت ممکن زندگی است. قهرمان سالمتی با 

خط خوش نوشته اینجاست تا به دردمندان آرامش هدیه دهد.
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این عکس منفجر شد

کم مانده منفجر شود. پای امید و شادی به »آی.سی.یو« بیمارستان شهید صیاد  این قاب 
گذاشته به بخش  کرونا را پشت سر  که دوره فاز حاد  گرگان باز شده و قرار است بیماری  شیرازی 
منتقل شود. این یعنی تالش این جمع نتیجه داده است و عنایت خدا به عمر دوباره این بیمار 

گروه درمان بوده. و شادی 

دلگیری یا خسته؟

یکی ذوق به خرج داده بود. عکست را دیده بود، ذهنش درگیر و دست به قلم شده و نقاشی 
کنارش این نوشته: همه توی خانه می مانیم تا فرشته ها بیشتر از این خسته  ات را کشیده بود و 
که بین زانوهایت پنهان شده بود  گمان من اما خسته نبودی. همان چهره ناپیدایت  نشن. به 
کردند.  که به جاده زدند و سفر  می گفت به دلگیرها شبیه تر هستی تا خسته ها. دلگیر از آن ها 

عکست همه جا چرخید، خبر داری؟
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حقت ادا می شود؟

که حق این جمله تمام عیارت ادا شود یعنی جمله ها  گفتی اما ما چقدر باید بنویسیم  خالصه 
می تواند دین این نگاه و نفس های خسته ات را ادا کند که نوشته ای تا آخرین نفس پای ما می 

کار بیمارستان بهارلوی تهران. مانی. چهره ات زخم حماسه برداشته، نفست برقرار پرستار فدا
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مهمان نمی خواهید؟

گیرند و  کرونا را نادیده می  که داموس ها  و پیشگو مسلک های بی رحم، ترس مردم از  این روزها 
گویند و پست سیاه، راهی فضای  مدام از برخوردشهاب سنگ به زمین در اردیبهشت ماه می 
کاش 20 اردیبهشت در شیراز مست از عطر  کشیم.  کنند، جمله شما را هورا! می  مجازی می 
گالب باشیم، مهمان شما در بیمارستان »مرکزی« شیراز. شما 3 نفر را از نزدیک  بهارنارنج و 

کنیم. کرونا را فوت  کیک شکست  ببینیم و شمع های 
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کدام بهتر است؟

دهانش را با ماسک پوشانده اما چشم های خسته، بیخواب و نگرانش حرف می زند: در خانه 
کار دنیا برعکس  کنید  کار سختی است؟ فکر  بمانید مردم تا ما هم زود بتوانیم به خانه برگردیم. 
بود و می گفتند عالج بیماری این است که دو هفته بیرون و دور از خانه بمانید. کالفه نمی شدید 

از این آوارگی؟ پس در خانه بمانید.
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از این سپیدی تا آن سیاهی

کی ریخته روی دست ما. سفید پوشند تا سیاهپوش  پرستار بیمارستان امام رضا )ع(، آب پا
که خوب نگاه می کنم لباس رزمنده های این جنگ، سفید است. یکی می جنگد  نشویم. حاال 

کمتر عزادار شویم. که ما 
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زنده شدم، سمیرا جان

که  گر بودم خوشا بحالم با این دختر. بدون شک، این بهترین هدیه ای بود  که ا مادر نیستم 
دهد.  هدیه  من  به  عمرش  تمام  در  می توانست  ساری  شهر  پرستار  دخترم،  خسرو«  »سمیرا 

گرفته، بوسیده وبه خانه برگشته است. کلمات مادرش را در آغوش  که در این نامه با  دختری 

تیسم
ُ
کودک ا من و 

نوشته این روزها پرستارتر است از دیروز. مادر پسربچه مبتال به ُاتیسم. مادری که با وجود شرایط 
خاص فرزندش به میدان آمده تا بگوید: سالمتی همه چیز است و همدلی و مهر مردم جهان 
گرفته است. به انگلیسی روی لباسش نوشته، مادر یک فرزند مبتال به ُاتیسم. مدافع  را نشان 

که از این جبهه جا نمانده است. /  نعیمه جاویدی سالمتی 


