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ویژه نامه منطقه قرمز

تــوی ایــن اوضــاع قرنطینــه میــون گشــت و گذارهــای مجــازی بــودم کــه 
ــک  ــوردم! ی ــناختم برخ ــًا می ش ــه قب ــاتیدی ک ــی از اس ــه صفحــه یک ب

اســتوری اینســتاگرامی بــا تیتــر »داســتان دو مــرغ عاشــق« کــه توجه 
منــو بــه خــودش جلــب کــرد. وارد صفحــه شــدم و اون مطلــب 
رو تــا آخــرش خونــدم. کوتــاه و جالــب بــود! حرف هــای تــازه ای 
مــی زد! وســط میــدون جنــگ، صحبــت از عشــق کــردن درســت 

شــبیه یــک مســتند کمــدی درام بــود! بــرام جــذاب شــد کــه یــه 
مطلــب دیگــه  رو هــم بخونــم. وقتــی بعــدی رو خونــدم گفتــم بــاز بــرم 
بعــدی... همینطــوری هــی بعــدی هــی بعــدی... جــوری کــه کمتــر از یک 
ســاعت نشــده همــه مطالــب رو خونــدم! بعضی جاهــاش خندیــدم، بعضی 
جاهــا اشــک ریختــم، بعضــی جاهــا یــاد گرفتــم، بعضی جاهــاش... 
خاصــه اینکــه بــرای مــن مکتبی شــده بــود! انقــدر خوب 

ــر نشــده واســطه بشــم  ــا دی ــود کــه گفتــم ت ب
خیلی هــای دیگــه هــم وارد ایــن منطقــه  
و  بشــن  دوست داشــتنی  قرمزهــای 
اســتفاده کنــن! اینجــا جاییــه کــه بــرای 
ــی دونســتنش  ــه ول ــا مجهول ــی از ماه خیل

ــه آدم  ــی ک ــه! ازون جاهای ــو خــوب می کن ــال آدم ح
وقتــی تجربــه ش کــرد دیگــه اصــأ دوســت نــداره ترکــش کنه! 

ــش  ــتن دان ــتارها و نداش ــواب پرس ــز از جاخ ــه قرم ــوی منطق ت
پزشــکی گروه هــای جهــادی گرفتــه تــا مهم تریــن 

ــه  ــونی نمی ش ــه آس ــه ب ــی ک ــات ناب لحظ
پیــدا  آورد،  گیــرش 

می شــه! معطــل نکــردم 
ــر  ــه مدی ــگ زدم ب زن
ــریه مون  ــئول نش مس
می خــوام  گفتــم 

ویژه نامــه  یــه 
بــرای  بــرم 

یادداشت های 
یــه طلبــه جهــادی 

کــه االن تــو خــط مقــدم جنــگ از آماتــوری محــض شــروع کــرده و هــر 
چنــد روز چیزهایــی رو می نویســه کــه بــرای خیلــی  از ماهــا کــه اونجــا 
نیســتیم مثــل عســل شــیرین و مثــل طــا مــی ارزه! بعــدش 
هــم بــا خــود حــاج آقــا هماهنــگ کــردم کــه حــاج آقــا 
هــم خیلــی خالصانــه رخصــت داد! خاصــه اینکــه خیلی 
ســریع شــد! منطقــه قرمزهــای پیــش رو مجموعه ایــه کــه 
بــا اجــازه حــاج آقــای عزیــز حجت االســام علــی مهدیــان 
ــه  ــه ی ــون ب ــه ورود ایش ــد. از لحظ ــته ش ــون برداش از صفحه ش
بیمارســتان کرونایــی در قــم تــا 20 امیــن مطلبــی کــه بعــد از ورود بــه 
ســال جدیــده نــود و نــه نوشــته شــده! شــاید بــا خونــدن ایــن مطالــب 
بتونیــم تلنگــری رو تــوی خودمــون احســاس کنیــم. شــاید قســمت ایــن 
باشــه کــه بــه واســطه ویــروس کرونــا، از یــک ویــروس  درونــی و مخرب تــر 
کــه نــه تــوی ریه هامــون بلکــه تــوی دل هامــون 
اینکــه  می شــینه رهــا بشــیم. خاصــه 
منطقــه قرمــز یــک نــگاه متفاوت و دوســت 
داشــتنیه! بــا افتخــار تقدیــم به مــردم عزیز 

ــران. ــریف ای و ش
یه واسطه

چـرا منـطــقـه قــرمـز؟
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منطقه قرمز

ــم. ســیاه کــه  دکتــر توضیــح داد کــه اینجــا ســه منطقــه داری
مربــوط بــه کســانی اســت کــه تســت کرونایشــان مثبــت شــده. 
مــدل لباســی کــه بایــد بپوشــید مثــل آدم فضاییهاســت. یــک 
منطقــه قرمــز کــه مشــکوک هــا آنجــا هســتند. شــما می ریــد 
ــه اســت شــما مثــل همــراه بیمارهــا  آنجــا. آنجــا هــم قرنطین
خواهیــد بــود چــون خانــواده شــان اجــازه ندارنــد بیاینــد داخــل. 

لبــاس ســبز رنگــی پوشــیدم. دســتکش 
و کاه و ماســک و غیــره. گفتند حاج 

آقــا عمامــه را هــم باید 
ــش  ــاوری. وارد بخ در بی

ــت حاجــی  شــدم. یکــی گف
ــوش  ــی را بپ ــاس آب ــن لب ای

بهتــره. پوشــیدم. حــاال 
شــده  همــه  همرنــگ 

ــم  ــاران و ه ــم بیم ــودم ه ب
پرســتارها. اکثــرا پیرمردهــا و 

ــد. مــرا  پیــرزن هــا بودن
ــادر  ــزرگ و م ــدر ب ــاد پ ی

ــه  ــد ک ــی انداختن ــم م بزرگ
دیگــر نیســتند و دلــم خیلــی 

ــبیه  ــا ش ــرده. اینه ــان را ک هوایش
آنهــا هســتند لبخندشــان و صــدای 
ــان.  ــس نفسش ــس خ خ
گفــت  یکــی 

پســرم پرتقــال را پوســت مــی کنــی؟ گفتــم چشــم. پرپــر کــردم 
یــک پــر را خــورد گفــت خــودت هــم بخــور عزیــزم. گفتــم پــدر 
ــان و آرام.  ــدی زد. مهرب ــدارم. لبخن ــزی ن ــه چی ــل ب ــان می ج
ــم را مــی دهــی؟ پرســتار گذاشــته  ــرص های دیگــری گفــت ق
ــد  ــم و بهــش دادم آم ــازه گرفت ــه بخــورد. اج ــش ک ــود جلوی ب
ــم را هــم  ــوان برداشــتن قرص های ــردارد بغــض کــرد گفــت ت ب
نــدارم. کــف دســتش گذاشــتم و آب بــه او دادم. خــورد و گفــت: 
ســام بــر حســین. یکــی را گفتنــد مرخــص اســت زنــگ بــزن 
بــه پســرش، زنــگ زدم پســرش گفــت: ببخشــید 
میترســم کرونــا بگیــرم لطفــا بــه بــرادرم زنــگ بزنید. 
زنــگ زدم بــرادرش گفــت: شــما همــراه بیماریــد؟ گفتــم 
ــن  ــتند م ــرا نگذاش ــس چ ــت: پ ــد گف ــت ش ــه، ناراح بل
ــام باشــم، گفتــم نــه مــن همــراه همــه  پیــش باب
هســتم. پرســتارها مــرا یــاد خالــه هــام می انداختنــد. 
خیلــی مهربــان، خیلــی پــر روحیــه. اهــل مــدارا بــا مریض 
هــا. مــن یــک روحانیــام کنــار خیلــی از روحانیــون دیگــه. 
روحانیونــی کــه کار می کننــد بــا اخــاص و بــی ســر 
ــد. دیشــب ندیــده  و صــدا.  ایــن روحانــی هــا جدیدن
ــد دم  ــده بودن ــی هــم آم ــا روحان ــروز دو ت بودمشــان. ام
ــر  ــا ب ــد: کاری از م ــان می گفتن ــه نگهب ــتان ب در بیمارس
میآیــد؟ اون هــم انــگار برایــش عــادی بــود. می گفــت صبــر 
کنیــد تمــاس بگیــرم. چقــدر اینجــا خــوب اســت. چقــدر برایــم 

ــر عبــرت اســت. پ

سیاه، قرمز، سبز۱
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ــم بچــه هــا داغــون. پیرمــردی کــه  ــود، داغون امــروز روز عجیبــی ب
ــن  ــود از ای ــرداره و بغــض کــرده ب ــوان نداشــت قــرص هــاش رو ب ت
ناتوانــی حــاال حالــش بــد شــده بــود، دیگــه نفســش راحــت بیــرون 
ــه  ــود، بایــد می-بردیمشــون ب نمــی اومــد، صورتــش کبــود شــده ب
یــه جــای تخصصــی تــر تحویــل می دادیــم، یــک طــرف تختــش رو 
گرفتــه بــودم. دو ســه نفــر بودیــم کــه می-بردیمــش، توی آسانســور 

صورتــش قرمز شــده بــود و نفس زدن هاش داشــت 
دلــم رو آتیــش میــزد، کاری از مــن روحانــی بــر 

ــردم  ــروع ک ــط ش ــودم، فق ــد نب ــد؟ بل میوم
ــاوت  ــد رو ت ــوره حم آروم س

ــه  ــردم. از ت می ک
دل 

ــر  ــان اونجــا ب ــا یکــی از کارکن ــش خــوب بشــه. ب می خواســتم حال
می گشــتم. گفــت شــما طلبــه ای؟ گفتــم بلــه. گفــت خــدا خیرتــون 
بــده. چقــدر اومدنتــون بــه مــا روحیــه میــده. خیلــی ســخته خیلــی 
ســخت. بــا لهجــه شــیرین ترکــی می گفــت مریــض هــا زیــادن. دارم 
ســه شــیفته کار می کنــم. همــه هســتند. نــه کــه فکــر کنــی کســی 
نمیــاد، نــه، کار زیــاده. کاش پیشــمون بمونیــد قــوت قلبید. بــه خودم 
نــگاه کــردم، هیــچ وقــت فکــر نمی کــردم مــن بــه درد نخــور را کــه 
هیــچ کاری هــم بلــد نیســتم، تحویلــم بگیرنــد. رســیدیم تــو بخــش، 
دیــدم همــه بــه یــه طــرف دارنــد می دونــد، گفتنــد مریــض فــوت 
شــد، مریــض دیگــه-ای کــه ندیــده بودمــش، از دور نــگاه می کــردم 
دورش حلقــه زده بودنــد، آه اینجــا مــرز دنیــا اســت، و مــن چقــدر 
کوچکــم. یــا مــن فی الممــات قدرتــه. احســاس می کــردم در کنــار 
دریــای قــدرت خــدا نشســته ام بــه حیــرت. جنــازه را می بردنــد 
محیــط را ضــد عفونــی می کردنــد و مــرا مســئول جــارو 
ــد. کارم کــه تمــام شــد آمــدم در یــک  ــاق کردن کشــیدن آن ات
اتــاق روی صندلــی نشســتم. کســی در اتــاق نبــود جــز یــک پیرمــرد. 
متوجــه حضــورم نشــد. ســخت نفــس می کشــید. امــا همینطــور بــا 
چشــم های بســته بعــد از چنــد بــار نفــس کشــیدن دســتش 
ــکر. کاس درس  ــت ش ــرد و می گف ــد می ک را بلن

حــوزه شــده برایــم اینجــا
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ــا احتــرام و  ــگاه دکترهــا و پرســتارها و حتــی خدماتــی هــا ب     ن
محبــت همراهــه. کســی بهشــون نگفتــه مــا رو تحویــل بگیــرن. هر 
ــا یــک  شــیفتی کــه میــره و شــیفت بعــد کــه میــاد خودشــون ب
احتــرام و یــک محبــت خاصــی باهامــون تعامــل می کنــن. بــرادری 
ــه مــن و یــک طلبــه دیگــه گفــت  کــه کار خدماتــی مــی کــرد ب
ــی بشــویید.  ــواد ضــد عفون ــا م ــس رو ب ــتگاه تنف ــن دس ــد ای بیای
ــون  ــد عینــک و آســتین برات ــر کنیــد بگذاری رفیقــش گفــت، صب
بیــارم، خیالــم راحــت تــر باشــه. ایــن دســتگاه ممکنــه ترشــحاتش 

خطــر داشــته باشــه. آخــه مــا به جــز کمــک بــه بیمارها به 
خدماتــی هــا هــم کمــک می کنیــم. زمیــن رو تــی مــی 

ــی  ــا رو ضدعفون ــم. تخــت ه کشــیم، جــارو می کنی
می کنیــم و خاصــه کارهــای اینطــوری. خدماتــی 
هــا اینجــا خیلــی زحمــت می کشــن. بعضــی 
هاشــون چنــد شــیفت کار می کنــن از همــه بیشــتر 
ــت  ــا رف ــی م ــرادر خدمات ــن ب ــه ای ــرن. خاص درگی
ــدش.  ــتار دی ــم پرس ــاره، خان ــتین بی ــک و آس عین
ــه  ــا رو ب ــن کاره ــه؟ ای ــن چــه کاری ــت ای بهــش گف
ایــن هــا ندیــد. اینهــا طلبــه انــد درســته بــرای خــدا 

ــم  ــما ه ــی ش ــرن ول ــول نمی گی ــدن و پ اوم
ازشــون کار نخواهیــد ایــن قــدر. مخصوصــا 
ــزی  ــی چی ــروی خدمات ــا. نی ــن کاره ای
نگفــت. اومــدم حرفــی بزنــم و بگــم چــه 
ــرای  ــره ب ــه خط ــه اگ ــی کن ــی م فرق
همــه خطــره و از ایــن منبــر رفتــن ها 

ــر از اون  ــای دکت ــه آق ــعارها ک و ش
طــرف گفــت خــوب خانــم 

فانــی، شــما هــم خیلی 

وقــت هــا حقــوق چنــد ماهتــون عقــب مــی افتــه االن چنــد وقتــه 
حقــوق نگرفتــی؟ شــما هــم جهــادی کار مــی کنیــد. خانم پرســتار 
ــود. نیــروی  ــود، خیلــی جالــب ب چیــزی نگفــت و رفــت. جالــب ب
ــد شــیفت کار مــی کــرد. پرســتارهای دلســوز هــم  ــی چن خدمات
خودشــان مشــغول کار بــودن. مــا هــم یــک ســری طلبــه غریبــه. 
ــودن  ــا ب ــب م ــا دل میســوزوندن و مراق ــرای ماه ــی همشــون ب ول
کــه نکنــه خســته بشــیم. نکنــه تــو خطــر بیافتیــم. آخــرش هــم 
نیروهــای خدماتــی اون کار رو بــه مــا نــدادن. مــا هــم مشــغول یک 

کار دیگــه شــدیم. هیچــی فعــا همیــن.
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    شــب کــه می شــود خیــال می کنــی همــه خوابیده انــد و 
ــم  ــن ه ــت. م ــوش اس ــا خام ــراغ ه ــتر چ ــت. بیش ــد کاری نیس الب
بــه همیــن خیــال بــودم کــه پرســتار گفــت یــک ســر بــه اتــاق هــا 
بــزن ببیــن کســی کاری نداشــته باشــه. در اتــاق هــا ســرک مــی-

کشــیدم کــه دیــدم یــک پیرمــرد تــوی خــواب نفــس نفــس می زنــد، 
ــدم پرســتار را صــدا کــردم. چنــد  ــود، دوی صورتــش کبــود شــده ب
ــد، فشــارش  ــرش اکســیژنش را وصــل کردن ــد دور و ب ــی ریختن تای
ــش  ــگ و روی ــه رن ــد ک ــی کردن ــه کارهای ــم چ ــد، نمی دون را گرفتن
عــادی شــد. شــب درِ هــر اتاقــی کــه مــی روی یکــی بیــدار اســت یــا 
آب می خواهــد یــا می گویــد پشــتم را ماســاژ بــده. بــا ضربــه هایــی 
آرام بــه پشــت او کــه نفســش راحــت تــر بــرود و بیایــد. از همــه 
جالــب تــر بیمــاری بــود کــه اصــرار داشــت موبایلــش 
را بــه بــرق بزنیــم کــه خامــوش نشــود، چــرا؟ 
چــون منتظــر بــود کســی زنــگ بزنــد. 
ــود.  ــش ب ــه های ــر بچ منتظ
دل  همــه  اینجــا 

هایشــان رقیــق اســت، زود سیمشــان وصــل مــی شــود. زود بــا خــدا 
ــه زمیــن  حــرف مــی زننــد و درد دل مــی کننــد. اینجــا ملکــوت ب
نزدیــک تــر اســت. اینجــا همیــن کــه بــه بیمــار ســر می زنــی آثــار 
خوشــحالی را می-توانــی مشــاهده کنــی. ایــن هــا پیرمــرد و پیــرزن 
هســتند. حساســند. بچــه هایشــان هــم کــه نبایــد بیاینــد، قرنطینــه 
انــد. پرســتارها هــم انصافــا تــوان ندارنــد می بُرنــد، کمــک الزم دارنــد. 
بــرای همیــن اینجــا یــک ســخن آرام کننــده، یــک لیــوان آب، کمــی 
مالــش شــانه هــا، آثــار عجیبــی دارد. خــوب کــه چــرخ زدم، دیــدم 
ــارج شــدم، چشــمم  ــه خ ــاز اســت، از در ک ــراری ب ــروج اضط در خ
بــه گنبــد و گلدســته هــای حــرم افتــاد. یــا حضــرت معصومــه، بــی 
ــن مــردم  ــب اســت، ای ــه الرغائ ــی جــان، شــب جمعــه اســت، لیل ب
درد دارنــد، نفسشــان بیــرون نمــی آیــد، بچــه هایشــان، نوه هایشــان 
چشــم انتظارنــد. بــی بــی جــان تــو هســتی نــه؟ دل هــای شکســته 
ایــن مــردم را ببیــن؟ لــب هایــی کــه هنــگام درد جــز ذکــر شــما را 

نمــی دانــد. خانــم ســایه-تان بــه ســرمان مســتدام.

اینجا ملکوت به زمین نزدیکتر۴
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     تــوی ایــن بخــش کــه مــن هســتم غیــر از بیمــاران ســن باال، 
ــاری  ــا بیم ــن ه ــا هــم هســتند. معمــوال ای گاهــی جــوون تره
ــود  ــاق ب ــه ات ــالن ی ــه س ــا ت ــه ای دارن. مث ــا زمین ــی ی تنفس
کــه دیــدم صــدای نعــره ازش میــاد، فریــاد میزنــه مثــل کســی 
ــی  ــا توجه ــی ام ــده. کس ــاک می ــار و خاش ــش خ ــه داره فح ک
ــرام  ــود. فحــش هــا ب ــگار براشــون عــادی ب بهــش نمی کــرد. ان
ــگ  ــط آهن ــه، فق ــی میگ ــدم چ ــا نمی فهمی ــود دقیق ــح نب واض
ــه  ــم ببینــم کی ــود. رفت ــب ب ــرام جال ــود. ب صــداش اینطــوری ب
ــی  ــه الت هیکل ــدم ی ــاق، دی ــا دم در ات ــم ت ــه. رفت و چــی میگ
ــک  ــا. نزدی ــته اونج ــازوش نشس ــت و ب ــی روی دس ــا خالکوب ب
ــه:  ــط داره میگ ــده فق ــش نمی ــدم فح ــدم دی ــه ش ک
ــن شــیلنگا رو  ــد اینجــا. ای ــون میگــم بیای بهت
بــاز کنیــن. رفتــم جلــو گفتــم ســام 
ــرادر؟  ــم کاری داری ب علیک
ــاکت  ــه س ــه دفع ی

شد. 

احســاس کــردم از ایــن احتــرام و تکریــم جــا خــورد. یــه دفعــه 
بــا لحــن نــرم و آرامــی گفــت، نــه حــاج آقــا. فقــط بگید بهشــون 
ایــن لولــه هــا رو بــاز کنــن. گفتــم چشــم حتمــا. گفت ببخشــید. 
اومــدم بیــرون خنــدم گرفــت از ایــن کــه چــرا منــو کــه دیــد بــا 
چنــد تــا جملــه نــرم و مــودب شــد. چــرا یــه دفعــه. نمیدونــم 
از کجــا فهمیــد مــن حــاج آقــام. از کجــا فهمیــد بایــد بــه یکــی 
دیگــه بگــم. جالبــه تــا مــن رفتــم بیــرون، بــاز شــروع کــرد ســر 
و صــدا کــردن. جــوون ترهــا معمــوال سرشــون تــو گوشــیه. یــه 
بــار تــوی یــه اتــاق نشســته بــودم دیــدم یکــی بــی هــوا زد زیــر 
خنــده. بــا لهجــه قمــی غلیــظ گفــت: بابــا عجــب ملتــی داریــم. 
ببیــن چــه جــوک هایــی می ســازن واســه کرونــا. یــادم نیســت 
جوکــش چــی بــود خنــده دار هــم نبــود بــه نظــرم، ولــی مــن 
هــم باهــاش خندیــدم خیلــی خندیــدم. امــا یــک بــار چشــمم 
ــد  ــدم متول ــده یکــی از بیمارهــا. دی ــه صفحــه اول پرون ــاد ب افت
دهــه چهلــه. بــا خــودم گفتــم پــس خیلــی پیــر مــرد نیســت. 
داشــتم فکــر می کــردم کــدوم بیمــار تــوی بخــش مــا می تونــه 
باشــه: همینطــور کــه نگاهــم متوجــه اون صفحــه بــود و اســم و 
فامیلــش و بقیــه مشــخصاتش رو می دیــدم یــه دفعــه متوجــه 
ــوی صفحــه مشــخصاتش نوشــته:  ــر ت شــدم پاییــن ت

ــی. ــگ تحمیل ــاز جن جانب

با دیدنم نرم تر شده بود۵



8
منطقه قرمز

      ایــن روزهــا از خیلــی هــا پیــام دریافــت کــردم. اکثــرا هــم میگــن 
ــارج قمــی  ــه خ ــم. ب ــارج ق ــم خ ــم ه ــم ق ــم کمــک. ه ــم بیای می خوای
هــا گفتــم نیــان. بــه قمــی هــا هــم گفتــم بــرن پیــش رفقــای قــرارگاه. 
پیرزنــه از ورامیــن زنــگ زده بــا خواهــش و التمــاس کــه بگذاریــد بیــام 
براتــون غــذا درســت کنــم. وای چــه مردمــی داریــم مــا. چنــد تــا پیــام 
ــم  ــره، رفیق ــم، دکت ــر رفیق ــرد. خواه ــازه ک ــم رو ت ــه روح ــود ک ــم ب ه
می گفــت دوســت خواهــرش کــه او هــم پزشــک بــوده، شــاکی شــده و 
گفتــه ایــن طلبــه هــا نابلــدن، چــرا اومــدن، فقــط ضــررن، شــوآفن بــه 
ــراش  ــرم ب ــت خواه ــه دوس ــگ زده میگ ــا زن ــروز ام ــورن. ام درد نمی خ
پیــام داده، پیامــش رو فرســتاده: »امــروز خیلیاشــونو دیــدم. بــا کمتریــن 
تجهیــزات داشــتن کارای خدمــات رو انجــام مــی دادن. بــه مریضــا غــذا 
ــا  مــی دادن. وســایل مریضــا رو جابجــا می کــردن. و بیشــترین تمــاس ب
مریضــو داشــتن. همشــون هــم پســرایی بــا ســن کــم. االن همــه ازشــون 
کمــک میگیــرن و چقــدر خالصانــه کار می کنــن و همــش میگــن 
ــام  ــرام پی ــر از شــیراز ب ــه دکت ــم«. ی ــا انجــام بدی ــد م ــاد بدی بهمــون ی
ــده ای از  ــنیدم ع ــا ش ــیراز. ت ــتم از ش ــی هس ــر میرزای ــتاده: «دکت فرس
طلبه هــای قــم راه افتاده انــد و در بیمارســتان ها بــه صــورت رایــگان بــه 
کادر درمانــی کمــک می دهنــد یکــه خــوردم. شــروع کــردم بــه خوانــدن 

ــر  ــن قش ــای ای ــته ها و تجربه ه ــه نوش ــم ک ــد بگوی ــان و بای روایت هایش
بــا نــگاه خــاص خودشــان از محیــط کاری هــر روزه و معمولــی مــن برایم 
خیلــی جالــب بــود. همــه از اتفاق هــای روزمــره ایــی نوشــته بودنــد کــه 
ــه  ــی ک ــده اند. وقایع ــادی ش ــن ع ــرای م ــت ب ــت اس ــی وق ــر خیل دیگ
ــدر  ــدم چق ــدم، دی ــاره دی ــا دوب ــه ه ــم آن طلب ــا را از چش ــی آن ه وقت
فرصــت در بیمارســتان بــرای نشــاندن لبخنــد روی لــب آدم ها و کاســتن 
از رنــج دیگــری و حتــی دیــدن خداونــد وجــود دارد و من نمی بینمشــان. 
بــا خــودم گفتــم چــرا مــن تــا بــه حــال حتــی یــک بــار بــرای مریضــی 
پرتقــال پوســت نگرفتــه ام، یــا مثــا دارویــی را بــه دســت مریض هایــم 
ــن  ــتاره. همی ــم پرس ــام داده: »خانم ــم پی ــه از ق ــی دیگ ــداده ام.». یک ن
ــم  ــازه بده ــم اج ــه خانم ــه ب ــده ک ــرای بن ــد ب ــوقی ش ــا مش روایت ه
ــرکت  ــا ش ــه کرونایی ه ــوط ب ــتان مرب ــای بیمارس ــه در برنامه ه داوطلبان
ــا برخــی دوستانشــان از قــم و اســتان های دیگــه  کنــه و ایشــون هــم ب
ــرای همــکاری«. ایــن مــردم نمی دونــن کــه  صحبــت کنــه کــه بیــان ب
ــه در  ــن جمل ــن و درســت تری ــه« دقیــق تری ــی از خودتون ــه »خوب جمل
پاسخشــونه. از همــه بــا نمــک تــر پیــام رفیقمــه کــه کمــی تــا قســمتی 
بــا آخوندهــا مشــکل داره. نوشــته: »ســام. از یــک آدم طبعــا ضــد آخوند 

بــه یــک آخونــد،... سپاســگزارم«.

خوبی از خودتونه۶
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ــه     ــه آنچ ــد هم ــه می کنن ــوزی توصی ــر دلس ــا از س ــی رفق      برخ
می بینــم نگویــم. می گوینــد مــردم نبایــد بترســند نبایــد غــم داشــته 
باشــند. اون هــم تــوی شــرایطی کــه دشــمن روی تــرس و ناامیــدی 
مــردم حســاب کــرده. یــه جورایــی حرفشــان را قبــول دارم ولــی بــا 
یــک تفــاوت. بــه نظــر مــن امیــد در ندیــدن محقــق نمی شــه بلکــه 
در درســت دیــدن محقــق می شــه. ایــن روش رســانه ای اون ورآبــی 
هاســت کــه بــا نگفتــن هــا و غلــط گفتــن هــا واقعیــت هــا رو تغییــر 
میــدن. اینجــا امیــد بــا درســت دیــدن واقعیــت هــا محقــق میشــه. 
خــدا بــه صابریــن بشــارت داده، کســانی که صحنــه واقعیــت را کامل 
و درســت می بیننــد. وســط خــوف و حــزن و از دســت دادن داشــته 
ــه  ــه دیگ ــد. نکت ــیر او را می فهمن ــد و مس ــت او را می بینن ــا، دس ه
ــار رو از  ــن آم ــند. م ــار رو می پرس ــن آم ــا از م ــی ه ــه خیل ــن ک ای
کجــا بدونــم فقــط می دونــم کســانی کــه از دنیــا می رونــد اون قــدر 
ــض  ــه کل مری ــا شــنیده ام نسبتشــان ب ــده ام و از رفق ــن دی ــه م ک
هــا خیلــی خیلــی کمتــره. ولــی همینقــدر هــم کــه هســت ســخته. 
خیلــی ســخت. تــو ایــن روزهــا شــاید ســخت تریــن لحظه بــرای من 
اون موقعــی بــود کــه از در اورژانــس داشــتم خــارج می شــدم. دیــدم 
در بیمارســتان ســر و صــدای زنــی می آیــد. جلــو رفتــم دیــدم یــه 
خانــم جــوان محجبــه اســت. مثــل مــرغ پرکنــده. از همــه التمــاس 
ــه  ــم. آخ ــادرم رو ببین ــد م ــه بگذاری ــرد ک ــاس می ک ــرد. التم می ک
چــرا نمی شــه ببینمــش. گریــه می کــرد و مــادرش رو صــدا مــی زد. 

ــن  ــت و م ــدنی نیس ــه ش ــد ک ــش کنن ــتند قانع ــران می خواس دیگ
ــاد  ــه می کــردم. ی ــه هــای او گری ــا گری ــا ایســتادم گوشــه ای و ب ام
دخترانــی کــه باباهایشــان بــر نگشــتند افتــادم یــاد مادرانــی کــه بدن 
فرزندانشــان را ندیدنــد و هنــوز منتظرنــد. خواســتم بگــم مــن خانمی 
را می شناســم کــه بــا کتــک از کنــار بــدن بــرادرش جدایــش کردنــد. 
ــرار  ــر ق ــروز اگ ــا را. ام ــن روضــه ه ــد شــنیده باشــی ای ــه بای ــو ک ت
نیســت بــا روضــه گریــه کنــی پــس کــی؟ شــما رو بــه خــدا بچــه 
هــا نگوییــد ایــن حرفهــا را نزنــم نگوییــد تلــخ اســت. چــرا نگویــم 
ــی  ــم جــان داد ول ــه در بیمارســتان جلوی ــدم ک ــن بیمــاری را دی م
دکترهــا و پرســتارها هــر چــه توانســتند کنــار بدنــش تــاش کردنــد 
بــدون تــرس بــدون چشــم داشــت. امــا وقتــی از دنیــا رفــت، شــنیدم 
کــه دکتــر کنــار بدنــش گفــت: خانــم ببخشــید کــه بیشــتر از ایــن 
نتوانســتیم. خــودم شــنیدم. پرســتارها گفتنــد چــه می گویــی دکتر؟ 
گفــت روحــش کــه هســت می بینــد مــا را، مــن معــذرت می خواهــم 
کــه بیشــتر از ایــن از عهــده ام بــر نمی آیــد. ایــن صحنه زیبا نیســت؟ 
خیلــی هــا شــاید نفهمنــد امــا مــردم ایــران می فهمنــد ایــن زیبایــی 
هــا را. خیلــی وقــت اســت ســبک شــادی و امیــد و معنویــت مــردم 
ــه مــا  ــاب را مدیــون امامیــم او ب مــا تغییــر کــرده. ایــن معنویــت ن
آموخــت هــر جــا خالصانــه مــدد امــام خــود می دهــی معبــد اســت 

و کل ارض کربــا اســت.

امید در نگفتن فوتی ها نیست۷
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همــه دنبــال آمــار مــرده هــان، هیــچ کــس آمــار ترخیصــی هــا رو 
ــدر  ــی دارن؟ چق ــا از چــه ســن و ســالین؟ چــه حال نمی پرســه. مث
ــه  ــی اینطوری ــا وقت ــه. ت ــردم عادی ــرای م ــن؟ خبرهــای خــوب ب می مون
ــه.  ــه. کا همیشــه همین ــه وضعمــون خوب مــن خوشــحالم چــون معلوم
اونجایــی کــه از شــنیدن خبــر بــد مــردم دردشــون می گیــره یعنــی وضــع 
جامعــه خوبــه. مــن از عــادی بــودن خیلــی بــدی هــا بیــن خارجــی هــا 
بیشــتر از خــود بــدی اذیــت می شــم. مثــل همیــن وضــع فروشــگاه هــا و 
خریــد ماســک هاشــون. یــا نسبتشــون بــا رفتارهای حاکــم هاشــون. وقتی 
یــه بیمــار مرخــص میشــه بــرای خــودش هــم یــه اتفــاق عادیــه. مــن این 
همــه ترخیصــی دیــدم، ولــی ندیــدم هیــچ کدومشــون یــه لبخنــدی یــه 
خوشــحالی خاصــی داشــته باشــن؟ ابــدا. یکــی ترخیــص شــده بــود کا 
همــه دغدغــه خــودش و دختــرش ایــن بــود، دفترچــه بیمــه اش رو کجــا 
ــا  ــود. ایشــاال پیــدا شــده باشــه ت گذاشــته. ناراحــت و نگــران دفترچــه ب
حــاال. وقتــی بیمارهــا ترخیــص می شــن، مثــل یــه مامــان، تختشــون رو 
ضدعفونــی می کنیــم ملحفــه هــا رو عــوض می کنیــم، آمــاده کــه بیمــار 
ــه دفعــه می بینــی تمــام تخــت هــای  ــا ی ــاد. بعضــی وقت ه دیگــه ای بی
یــک اتــاق خالــی می شــن بــه جــز یکــی دلــم بــرای اون یکــی می ســوزه. 
جالبــه کــه پیرمــرد پیرزن هــای ســن بــاال 
ــار  ــه ب ــن. ی ــص می ش ــم مرخ ه
یــه پیرمــرد رو قــرار بــود 
ــن.  ــص کن مرخ

رفتم 

دیــدم دور خــودش می چرخــه، می خواســت لباس هــاش رو بپوشــه، 
ــی  ــق دارن. یک ــد قل ــه دیدی ــا رو ک ــه کمــک داشــت. کا پیرتره ــاز ب نی
بایــد حواســش بهشــون باشــه پرســتارها و نیروهــای خدماتــی نمی رســن. 
بعضی شــون بهونه گیــرن و بدخلقــی می کنــن. بایــد تــو نخشــون 
ــن.  ــن و باحال ــدری می کن ــدر پ ــی چق ــون بدخلق ــو هم ــی ت ــری ببین ب
بعضی شــون خجالتــی انــد. یکــی بــود چنــد ســاعتی بــود تشــنه اش بــود، 
ــزت  ــت همشــون ع ــن خصل ــا مهمتری ــد. ام روش نمی شــد بگــه آب بدی
نفسشــونه. یکیشــون حــال نــدار و پیــر هــم بــود ولــی می خواســت بــره 
دستشــویی ناراحــت می شــد کمکــش کنــی. ســخته بــه خــدا. حــاال ایــن 
ــردم.  ــش ک ــش رو تن ــم پیرهن ــرد می خواســت مرخــص بشــه، رفت پیرم
ــود  ــده ب ــوب ش ــش خ ــی نفس ــرد و تنگ ــرفه نمی ک ــه س ــه دیگ ــا اینک ب
ولــی ضعیــف بــود بــه خاطــر ســنش. نمی تونســت دکمــه هاشــو حتــی 
ــراش بســتم. شــلوارش رو خواســتم بپوشــم پاشــو کــرد داخــل  ببنــده ب
شــلوار گفــت خــدا هیــچ کســی رو محتــاج فرزنــد نکنــه. فکــر کــردم البــد 
بچــه هــاش هواشــو نــدارن. زیــپ شــلوارش رو هــم بــاال کشــیدم. هیچــی 
همــراش نبــود بــه جــز دفترچــه ای پــر از شــماره بچــه هــا و نــوه هــاش. 
ســوار ویلچــرش کــردم تــا دم در. دیــدم پســرش کــه اون هــم موهــاش 
ــد خوشــحالی رو مــی تونســتم  ــی دوی ــه حــال اضطراب ــا ی ــود ب ســفید ب
ببینــم تــو وجــودش. مثــل پروانــه دور بابــاش می چرخیــد. عجــب! پیرمرد 
دعــا می کــرد محتــاج همچیــن بچــه ای نباشــه؟ کا خــدا آدمــو محتــاج 
هیــچ کــس نکنــه. پــدر رو بردیــم تــا دم ماشــین. زیــر بغــل هــای پیرمــرد 
رو گرفتیــم مثــل ســاطین ســوار ماشــین شــد. در ماشــین رو بســتیم. 

پســرگفت ممنــون. بعــد هــم ســوار شــدند و رفتنــد.

خدا آدمو محتاج هیچ کس نکنه۸



11
منطقه قرمز

     ســاعت دوازده و نیــم شــب بــود، می خواســتم بــرم تــو بخــش، چنــد بار 
زنــگ زدم بــه مســئول هماهنگــی مــون کــه از پرســتارها بــود، گوشــی رو 
برنداشــت. بــا خــودم گفتــم یــه ماســک می زنــم میــرم تــو بخــش لبــاس 
ــاده.  ــت آره زی ــت؟ گف ــک هس ــم، ماس ــرباز دم در گفت ــه س ــم. ب می پوش
گفتــم یکــی بــرام پیــدا می کنــی؟ گفــت چشــم. رفــت ایــن ور و اون ور 
کلــی گشــت آخــرش گفــت. بــرو از فــان جــا بگیــر. ببخشــید نمی تونــم 
ــی چــی »ببخشــید«؟  ــت. یعن ــدم گرف ــرم. خن ــرات بگی ــرم ب ــا آنجــا ب ت
اومــدم بــرم بــاال تــوی بخــش، نگهبــان جلــوم رو گرفتــه، آقا کجــا؟ هیچی 
می خــوام بــرم تــوی بخــش کمــک. صبــر کــن. رفــت پیــش یــه مســئول 
باالتــر. مــن هــم دنبالــش رفتــم. طــرف دو تــا گوشــی دســتش بــود. بــا 
ــی داشــت چیــزی رو پیگیــری می کــرد. صحبتــش کــه  ــه حــال نگران ی
تمــوم شــد. گفــت خانــوم بــارداره مبتــا شــده. ایشــاال کــه چیــزی 
نمی شــه. وقتــی متوجــه شــد از طلبــه هــام. یــه دســت 
لبــاس داد بــا لبخنــد و گفــت بپــوش. نگهبــان 
گفــت بگــذار کمکــت کنــم. همینطور 
کــه بندهــای پشــت لباســم 
رو می بســت گفــت 

ببخشــید معطلــت کــردم. پیــش خــودم گفتــم: چــه جالــب! چــرا میگــه 
»ببخشــید«؟ صبــح کارم تمــوم شــد دیــدم مســئولی کــه دیشــب بهــش 
زنــگ زده بــودم، زنــگ زد. پشــت تلفــن می گفــت. آقــا شــرمنده دیشــب 
اســتراحت می کــردم جــواب نــدادم. خجالــت کشــیدم بــد موقع زنــگ زده 
بــودم االن او داشــت معــذرت خواهــی می کــرد. رفتم فروشــگاه بیمارســتان 
آب میــوه بخــرم کارت کشــیدم بعــد یــادم افتــاد چنــد چیــز دیگــه هــم 
ــاره  بایــد بخــرم اومــدم کارت بکشــم فروشــنده گفــت آقــا ببخشــید دوب
مجبــور شــدید کارت بکشــید. یــه دفعــه احســاس کــردم کا قــراره امروزه 
ــرای مــن  ــد ب ــه درس طلبگــی جدی ــازه از محیــط بگیــرم، ی ــه درس ت ی
آخونــد. شــما شــاید بخندیــد ولی ایــن روزهــا توی ایــن بیمارســتان درس 
هــای طلبگــی می گیــرم کــه بــه جانــم می نشــینه. فهمیــدم وقتــی فضــا 
پــر از احســاس »تعهــد« و »مســئولیت« می شــه همــه بیشــتر خودشــون 
رو بدهــکار هــم می بینــن تــا طلبــکار. ایــن معــذرت خواهــی هــا یعنــی 
محیــط رشــد کــرده. پــر از تعهــد و مســئولیت شــده. و ایــن یعنــی صحنه 
پــر از مقاومــت شــده. یــا اینکــه بهتــره بگــم مقاومــت نهفتــه در جــان این 

امــت، داره خــودش رو نشــون میــده.

ببخشید۹
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ــا  ــا م ــا ب ــتارها عموم ــود. پرس ــده ب ــوض ش ــتارها ع ــیفت پرس       ش
ــای  ــک و لباس-ه ــت ماس ــه از پش ــن ک ــاف م ــن. برخ ــق می ش رفی
ــه  ــن و هم ــل هم ــه مث ــرام هم ــم و ب ــی رو نمی شناس ــوص کس مخص
ــی زود  ــا خیل ــم، اون ه ــدا می زن ــرمنده« ص ــید« و »ش ــا »ببخش رو ب
ــار  ــا اینب ــن. ام ــورد می کن ــت برخ ــا رفاق ــرن و ب ــاد می گی ــممونو ی اس
ایــن پرســتارش فــرق می کــرد. رو مــخ مــن بــود. اول کــه مــن رو دیــد 
داشــتم بــه اتــاق هــا ســر مــی زدم. نصــف شــب بــود می خواســتم ببینــم 
کســی کاری نداشــته باشــه. بــی مقدمــه گفــت مشــکات مــردم زیــاد 
ــروع شــد  ــی ش ــن مشــکات از وقت ــه ای ــت هم ــه. گف ــم بل ــده. گفت ش
ــم  ــم آوردی ــن رو ه ــم. دی ــط دادی ــت رب ــه سیاس ــی رو ب ــه چ ــه هم ک
تــو همــه چــی قاطــی کردیــم تــو سیاســت. تــو همــه چــی. بــا خــودم 
گفتــم ای خــدا نصفه شــبی ایــن کیــه خــورده بــه پســت مــن بدبخــت. 
ــه؟ گفــت مثــل خارجــی هــا دینشــون  گفتــم یعنــی چــه جــوری خوب
ســر جاشــه امــور دیگــه شــون هــم ســر جاشــه. اینجــا حــوزه و دیــن بــه 
زور می خــواد همــه جــا باشــه. بــه شــوخی گفتــم: آره بابــا مثــل واتیــکان 
خوبــه، نــه؟ یــه لحظــه جــا خــورد، مکثــی کــرد و بعــد گفــت آره آفریــن. 
ــه  ــوم نمی شــد. همین طــور ک ــدم معل ــر ماســک خن خــدا رو شــکر زی

ــم  ــو دل ــردم. ت ــر می ک ــتم فک ــن داش ــی زد م ــرف م اون ح
می-گفتــم االن وایســم بــا ایــن بحــث کنم؟ ارشــادش 

کنــم؟ االن آخــه؟ االن بایــد حــواس اون و حــواس 
مــن بــه بیمارهــا باشــه. از اون طــرف مــن طلبــه 
ــم  ــگ ه ــدون جن ــط می ــن وس ام. امیرالمومنی
درس مــی داد بــه رزمنــده هــاش می گفــت 
االن وقتشــه. کاری کــه سالهاســت مــن آخونــد 
ــردم.  ــی نک ــتار قم ــن پرس ــرای ای ــوزوی ب ح
ــم  ــا نمی-دون ــم و اص ــران کن ــد جب االن بای

مــن روحانــی کا چیــکار کــردم تــا حــاال کــه 
ــوزه  ــه ح ــی میگ ــتار قم ــه پرس ــم ی ــل گوش بغ

واتیــکان بشــه بهتــره، االن بیــام و خطــای حــوزوی 
خــودم و حــوزه و همــه رو جبــران کنــم و بــرای ایــن 

پرســتار حــرف بزنــم. بهــش بگــم انقــاب پیــدا شــد که 

بگــه هــم دیــن قــرون وســطی دیــن نبــود هــم دیــن مــدرن. دیــن مــن، 
سیاســت رو مقــدس می کنــه مثــل خمینــی. جنــگ رو مقــدس می کنــه 
مثــل زین الدیــن و همــت و باکــری،  دیــن مــن همــه عالــم رو مســجد 
می کنــه محــل توجــه بــه خــدا محــل عشــق ورزی آدم هــا بــه هــم. بــاز 
ــت  ــن وضعی ــو ای ــن همــه حــرف رو  ت ــم ای ــم چــه جــوری می تون گفت
ــا. متوجــه  ــن بیماره ــم از پشــت ماســک وســط بخــش و بی ــراش بگ ب
ــون  ــر از زب ــن اینجــا بهت ــودن م ــردم؛ ب ــام شــدم احســاس ک ــاس ه لب

بــرای او اســت. یــاد جملــه آقــا افتــادم کــه بــه بچــه گشودن 
هــای جهــادی می گفــت شــما قــرآن هــم یــاد 
مــردم ندیــد صــرف حضورتــون آیــه قرآنــه 
ــط  ــا وس ــور طلبه ه ــردم. حض ــرای م ب
ــن  ــو ای ــتار ت ــن پرس ــار ای ــه کن صحن
ــکار  ــه اف ــحر هم ــب، باطل الس ــه ش نیم
ویــروس خــورده غربیــه. واکســنیه بــرای 
ــب  ــودم تعج ــم از خ ــودم ه ــودش. خ خ
کــردم. اولیــن بــاری بــود کــه مقابــل حــرف 
غلــط یــه نفــر هیچــی نگفتــم و عبور 
مــی  احســاس  و  کــردم. 
اینطــوری   کــردم 

ــره! موثرت

وس۱۰ باطل السحر ویر
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      نیمــه شــب هــا ظاهــرش اینــه کــه همــه خوابنــد و کاری نیســت. 
ولــی واقعیــت اینــه کــه نیمــه شــب هــا احتیــاج بیمــاران بیشــتره. شــبها 
بیمارهــا خجالــت می کشــن کســی را صــدا بزنــن. می ترســن شــاید بقیــه 
بیمارهــا بیــدار شــن. از کنــار اتاقــی عبــور نمی کنــی مگــر اینکــه کســی 
ــگ  ــن دلتن ــواده می افت ــاد خان ــا ی ــا بیماره ــب ه ــات. ش کاری داره باه
می شــن. احســاس بیمــاری هــم در شــب بیشــتر می شــه. شــب از کنــار 
ــا موهــای  ــد ســاله ب ــردی پنجــاه و چن ــدم م ــردم دی ــور می ک ــی عب اتاق
جوگندمــی روی تخــت نشســته، رفتم نزدیک آهســته گفتــم کاری دارید؟ 
گفــت می تونــی ایــن پارچــه رو خیــس کنــی؟ تــب دارم. چفیــه ای بــود. 
گرفتــم و بــا آب تــرش کــردم. بهــش دادم. نفــس کشــیدن بــراش ســخت 
ــم  ــام دادم. رفت ــی؟ انج ــتر می کن ــیژن رو بیش ــه اکس ــت درج ــود. گف ب
بیــرون و چــرخ زدم و برگشــتم دیــدم نشســته. گفتــم چــی کار داریــد؟ 
گفــت می خــوام وضــو بگیــرم. بلنــدش کــردم تلــو تلــو می خــورد. گفــت 
بایــد وضــو بگیــرم. جبیــره ای. دوســت داشــتم کمکــش کنم نمی دونســتم 

چطــوری. نمی  دونــم کــی بــود و چــی کاره بــود. امــا احســاس می کــردم 
خیلــی بــا صابــت و صبــوره. شــاید تــو ایــن مــدت فقــط یــک بار شــنیدم 
کــه وســط نفــس نفــس زدن هــاش گفــت »خســته شــدم«. گفتــم چــی 
ــه  ــی ک ــده. کارهای ــاژ ب ــی ماس ــتم رو کم ــت پش ــی؟ گف ــم حاج کار کن
ــه شــکر.  ــب میگ ــر ل ــدم زی ــد انجــام دادم. دی ــادم داده بودن ــتارها ی پرس
ــم  ــد االن؟ نمی دون ــم بچــه هــاش چــه حالــی دارن ــا شــکر. نمی دون خدای
ــم  ــط می دون ــن؟ فق ــک بگ ــون تبری ــه باباش ــراره ب ــور ق ــدر رو چط روز پ
ــا  ــای ب ــد و بچــه هاشــون نگرانشــون. باباه ــه ان ــادی قرنطین ــای زی باباه
صابتــی کــه بودنشــون تــوی خونــه بــرای اون خونــه احســاس امنیــت و 
آرامشــه. بچــه هــا! رفقــا! حضــرت آقــا تــو ســخنرانیش گفــت روی دعاهای 
شــماها حســاب کــرده. دعــا کنید بــرای ایــن باباها. بــرای خونواده هاشــون. 
بــرای دل بچــه هاشــون. دعــا کنیــد ایــن شــب هــا بــه حــق بابــای همــه 

مظلومیــن عالــم علــی علیــه الســام.

پدر  در قرنطینه۱۱
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     از انتهــای راهــروی بیمارســتان دیــدم صــدای آشــنایی میــاد. صــدای 
ســید بــود. ســید محمــد زیــن العابدیــن. نمی دونــم چطــور شــنیده بــود 
مــن تــوی ایــن بخــش مشــغولم. خوشــحال شــدم. دیدن یــه رفیــق طلبه، 
تــو بیمارســتان، نیمــه شــب، خیلــی جذابــه. ســید رو از وقتــی می شناســم 
ــدرک  ــه. م ــه بش ــه و طلب ــوزه علمی ــاد ح ــود بی ــه ب ــم گرفت ــه تصمی ک
دانشــگاهیش رو گرفتــه بــود و داشــت تحقیــق می کــرد بــرای آینــده اش. 
پیــش مــن هــم اومــد مشــورت بگیــره. بهــش گفتــم بــرای چــی می خوای 
ــرای  ــرم مناطــق محــروم ب بیــای حــوزه؟ گفــت می خــوام طلبــه بشــم ب
کمــک بــه بچــه هــای روســتایی. اون روز بــا تعجــب نگاهــش کــردم. چــه 
هــدف جالبــی! یــک داداش و یــک خواهــرش دکتــرن. خانوادشــون همــه 
اهــل علمــن. آخــه ایــن چــه هــدف بانمکیــه انتخــاب کــردی!؟ ســید 
خیلــی جالبــه. تــوی ســفر اربعیــن یــک ســاک پــر می کنــه 
اســباب بــازی و بادکنــک و گل ســر و اینجــور چیزها. 
بزرگتــر از ســاک خــودش. بعــد بایــد 
ــه  ــن بچ ــن بی ــو اربعی ــا رو ت اینه
عراقــی  کوچولوهــای 
زائــرا  از  کــه 

پذیرایــی می کنــن تقســیم کنیــم. ســفر اربعیــن بــا ســید خیلــی خــوش 
می-گــذره. خیلــی دوســتش دارم. حواســش بــه جزییات هســت. زندگیش 
ــا خانمــش بــه بچــه هــای هیــات طلبگیمــون  کا کار جهادیــه. حتــی ب
رســیدگی می کنــه. بچــه هامــون دوســتش دارن بهــش میگــن عمو ســید. 
تــو هیــات شــکات میــده بــه بچــه هــای کوچیــک. دوســت داره بچــه هــا 
حافــظ قــرآن بشــن. خــودش و خانومــش کلــی از بچــه هــای روســتایی 
ــه حفــظ قــرآن و دورادور کمکشــون می کنــه. بچــه  رو تشــویق کــردن ب
ــوی بخــش.  هــای ماهــا رو هــم تشــویق می کنــه. شــب اومــد پیشــم. ت
گفتــم ســید چــه می کنــی؟ گفــت مراقــب بــاش برخــی بیمارهــا کارهــای 
کوچیکــی دارن کــه چــون کوچیکــه روشــون نمی شــه بــه کســی بگــن. 
بایــد خــودت بفهمــی. خــودت بپرســی. می گفــت برخــی پرســتارها خیلی 
ــی  ــن. هــم پرســتارن هــم همــراه بیمــارن. وظیفه شــون نیســت ول باحال
کارهایــی می کنــن کــه همــراه بیمــار انجــام میــده. میگفــت دیــدن ایــن 
جــور پرســتارها بهــش روحیــه میــده. همســر خواهــرش از شــهدای مدافع 
حرمــه. مــادرش معلــم قرآنــه و پــدرش اســتاد فرهیختــه حــوزه و مفســر 
ــه. امــا از بــس خاکیــه دوســت داری ســاعت هــا بشــینی و باهــاش  قرآن
ــه رو  ــد جمل ــن چن ــه اینجــا نمی شــد. همی ــف ک ــا حی ــی. ام حــرف بزن
ــد  راجــع بیمارهــا و پرســتارها کــه گفــت بلنــد شــد و گفــت پاشــم بای
بــرم یــه چــرخ تــوی اتــاق هــا بزنــم. کار زیــاده اینجــا. خیلــی از ایــن رفقــا 
دارم بهشــون غبطــه می خــورم مثــل مــن ادا در نمیــارن. بــدون 
تریبــون و بــی ادعــا واقعــا زندگیشــون پــر از خدمــت و 
جهــاده. راســتی یه دختــر کوچولوی خوشــگل 

هــم داره کــه اســمش زینبــه!

یه عاشق۱۲
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     تــوی بخــش مــا خــاف قاعــده، چنــد اتــاق مخصــوص خانــم هــا 
بــود. ســه اتــاق خانومونــه بقیــه اتــاق هــا هــم آقایــون. روز اول کــه 
اومــده بــودم، مســئول پرســتارها بــه مافوقــش می  گفــت: آقــا مــا نیاز 
بــه پرســتارهای خانــم داریــم. بعــد برگشــت بــه مــن گفــت درســته 
حــاج آقــا؟ شــما بهتــر می دونیــد کــه بایــد پرســتار خانــم هــا، خانــم 
باشــه دیگــه. آقــا همیــن قضیــه باعــث اتفاقــات جالبــی شــده بــود 
ــود.  ــرام شــیرین ب ــی ب ــه ام شــنیدم و خیل ــق طلب ــن از رفی ــه م ک
ــت  ــرد. می گف ــف ک ــرام تعری ــدی راد ب ــی محم ــه رو عل ــن قضی ای
ــرای بســتری. اولــش دیدیــم  ــه پیــر زن رو آوردن ب یــه پیرمــرد و ی
پیرمــرده خــودش داره میــاد گفتیــم همــراه بیمــاره و برمیگــرده. بعد 
دیدیــم نــه. ایــن خــودش هــم بیمــاره. هــر دو کرونایــی. زن 
و شــوهر بــودن. جفتشــون رو آوردن تــوی همــون 
بخــش. پیرمــرده شــروع کرده بــود داد و 
بیــداد کــه اینجــا کــه مردونــه 
اســت. نبایــد خانمــم 
ــاد اینجا.  بی

پرســتارها بــراش توضیــح داده بــودن کــه اتــاق خانــم هــا جدا اســت. 
راضیــش کــرده بــودن. یــه مــدت کــه گذشــت، پیرمــرد رفتــه بــود 
پیــش یکــی از پرســتارها کــه ببخشــید می شــه منــو ببریــد تــو اتــاق 
خانمــم، کنــارش باشــم؟ پرســتاره بــا تعجــب نگاهــش کــرده بــود که 
آخــه حاجــی جــون! اون اتــاق خانم هــاس! ایــن رفیقمــون می گفــت، 
یــه بــار یــه پرســتار اومــد گفت: بیمــار تخت فان نیســت. کجاســت؟ 
دنبــال کــرده بــودن دیــده بــودن یواشــکی و یــااهلل گویــان رفتــه بوده 
تــو اتــاق خانم هــا کنــار تخــت خانمــش. خاصــه ایــن دو تــا شــده 
ــرغ  ــا م ــون دو ت ــن »هم ــتارها، می گفت ــل پرس ــودن ضرب المث ب
عاشــق«. پیرمــرد گاهــی یواشــکی میآمــد دم در اتــاق و دیــد میــزد 
ــزی بگــم؟ احســاس  ــه چی ــی داد. ی ــه م خانمــش رو و بهــش روحی
ــترس و از  ــا، از اس ــاری، از ب ــم عشــق زورش بیشــتره از بیم می کن
درد. عشــق عجیــب چیــزی اســت. شــنیدید قیامــت همــه از هــم 
فــرار می کنــن؟ اینهــا آدم هایــی هســتند کــه خودخــواه بوده انــد در 
دنیــا نــه عاشــق. و اال عاشــق هــا قیامــت بــا همــن. شــفیع همــن. 
رفیــق همــن. دســتگیر همــن. عشــق ســن و ســال نمــی شناســه 
شــرایط نمی شناســه. و مــردم ایــران یــه ویژگــی مهــم دارن؛ اون هــم 

اینکــه بدجــوری عاشــق پیشــه انــد.

غ عاشق۱۳ دو مر
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     دو تــا بیمــار بــودن کــه اون قــدر کــه مــن از حــرف هــای پرســتارها 
متوجــه شــدم هــر دوشــون شــبیه هــم بودن بــه لحــاظ میزان پیشــرفت 
ــود. یکیشــون ترســیده  ــاوت ب ــا هــم متف ــا رفتارهاشــون ب بیمــاری. ام
بــود. هــر چقــدر هــم دیگــران تــاش می کــردن ترســش کمتــر بشــه 
ــود.  ــته ب ــرش گذاش ــش رو روی س ــرس کل بخ ــت. از ت ــده نداش فای
خیلــی عــذر می خــوام امــا دیــدم کــه از تــرس خــودش رو خیــس کــرد. 
ــود  ــه بیمــار دیگــه ب ــود. ی واقعــا پرســتارها و همــه رو کافــه کــرده ب
کــه حــال او هــم بــد بــود. فکــر می کنــم از اولــی بدتــر هــم بــود اینــو 
ــه الت  ــک روحی ــی ی ــدم. ول ــتارها می فهمی ــای پرس ــرف ه ــوع ح از ن
ــاز می کــرد  منشــی داشــت. پیرمــرد بــود. دکمــه هــای پیرهنــش رو ب
ــر باشــه. روی تخــت هــر طــور می خواســت  ــا آخــر کــه راحــت ت ت
ــت  ــار تخ ــتگیره کن ــن دس ــتارها میگفت ــد. پرس می خوابی
ــت  ــواب از روی تخ ــع خ ــه موق ــد ک رو نخوابونی
می دیــد  کــه  منــو  ایــن  نیافتیــد. 
بخوابونــش.  می گفــت 
ــت  ــت راح می خواس
بــده.  لــم 

ــه  ــود ک ــم ب ــره حواس ــک س ــی ی ــدم ول ــراش می خوابون ــم ب ــن ه م
ــه ســختی.  ــو ب نیافتــه. عمــده کارهــاش رو خــودش انجــام مــی داد ول
ــش ایســتاده.  ــل بیماری ــا شــجاعت مقاب ــردم ب خاصــه احســاس می ک
عقــل در تقابــل بــا بیمــاری، مجاهــدت و شــجاعت و امیــد رو توصیــه 
می کنــه تــا تــرس و انفعــال. تــرس عاقانــه صرفــا تبدیــل بــه احتیــاط 
و مراقبــت می شــه همیــن. بعــدا دیــدم تــرس هــای بیهــوده مخصــوص 
ــا  ــود ام ــری ب ــود وســط درگی ــم نیســت. طــرف پرســتار ب ــا ه بیماره
واقعــا ماجــرا بــراش بزرگتــر از حالــت عــادی بــود. خــودش بــا عــوض 
شــدن شــیفت اومــده بــود و نمی دونســت مــن شــیفت قبــل هــم اینجــا 
بــودم جلــوی چشــمم تعــداد فوتــی هــای شــیفت قبــل رو چنــد برابــر 
ــا  ــم اینج ــن ه ــم خــوب م ــت. خواســتم بگ ــه خــودم می گف بیشــتر ب
ــه  ــت هم ــیده. پش ــا ترس ــرف واقع ــدم ط ــی. دی ــرا دروغ میگ ــودم چ ب
حــرف هــاش تــرس رو می شــد دیــد. در مقابــل یکــی بــود یــک هفتــه 
ــا  ــرد. روز اول ب ــک ســره کار می ک ــود ی ــزده ب ــواده اش ســر ن ــه خان ب
ــس عاقــل و  ــل شــدم وقتــی حــرف مــی زد آروم می شــدی از ب او مقاب
شــجاع و امیــدوار بــود. بعــد دیــدم تقریبــا اکثــر پرســتارها اینطوریــن. 
ایــن حــال عادیشــونه. خاصــه ایــن روزهــا بعضــی تحلیــل هــا و اخبار و 
عکــس العملهــا رو کــه می بینــم یــاد اون بیمــار می افتــم کــه خــودش 

ــود. ــرده ب ــس ک ــرس خی رو از ت

ماجرای ترس۱۴
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      روز اول از مســئولین بیمارســتان پرســیدم اگــر بخــوام چنــد شــیفت 
پشــت هــم کار کنــم، جایی هســت بــرای اســتراحت؟ گفتنــد بلــه. اون روز 
از صبــح تــا شــب تــو بیمارســتان بــودم. واقعیتــش نــه تونســتم چیــزی 
بخــورم نــه آبــی بنوشــم. نمی دونــم بــه خاطــر صحنــه هــای درد و رنــج 
بیمــاران بــود کــه میــل بــه خــوردن و نوشــیدن نداشــتم یــا اینکــه تــرس 
ــل  ــه دلی ــا ب ــدم ی ــرش رو می دی ــه تاثی ــه ویروســی ک ــا شــدن ب از مبت
گرمایــی کــه بــه خاطــر پوشــیدن لبــاس هــا تحمــل می کــردم. آخــرش 
یکــی از پرســتارها گفــت اگــه بــه خــودت نرســی نمی تونــی ادامــه بــدی 
ضعیــف می شــی. خاصــه شــب تصمیــم گرفتم بــرم تــوی اســتراحتگاهی 
کــه قولــش رو گرفتــه بــودم. آدرس اونجــا رو پرســیدم گفتنــد اون طــرف 
بیمارســتانه. پشــت درخت هــا و باغچه هــا. شــب تــوی تاریکــی هــوا از بیــن 
درخــت هــا عبــور کــردم. رســیدم بــه یــه ســاختمان کــه ظاهــرا اونجــا رو 
هــم تــازه ســاخته بودنــد. کلینیکــی کــه بــرای چــه بیمارانــی یادم نیســت 
ــاختمون.  ــان اون س ــش نگهب ــم پی ــد. رفت ــتفاده نمی ش ــوز اس ــی هن ول
درهــا رو بــاز کــرد. یــه ســالن خالــی و تاریــک کــه کســی تــوش نبــود. در 

اتــاق رو بــرام بــاز کــرد اتــاق خــواب نبــود شــبیه مطــب دکترهــا بــود کــه 
تــوش تخــت گذاشــته بودنــد. یــه اتــاق کوچک بــدون پنجــره. مثل ســلول 
انفــرادی. نگهبــان رفــت. مــن مونــدم و یــه اتاق وســط یه ســاختمان خالی. 
پشــت بیمارســتان. روز اول، بعــد از صحنه هایــی کــه همــه اش تــوی ذهنم 
رژه می رفتنــد. صحنــه لبخنــد بیمارهایــی کــه ســخت نفس می کشــیدند. 
پرســتارهایی کــه بــا صبــر و بــا عشــق کار می کردنــد. صحنه هــای تلــخ و 
شــیرینی کــه بــا هــم تماشــا می کــردم. دل هــای بیمــاران کــه بــه خاطــر 
ــتاران و  ــای پرس ــک و دل ه ــدا نزدی ــه خ ــود و ب ــده ب ــق ش ــاری رقی بیم
خدمــه کــه بــه خاطــر جهادشــان الهــی شــده بــود ولــی بــی ادعا. نشســتم 
رو بــه قبلــه. خدایــا مــن اینجــا چــه می کنــم. مــن بایــد تــوی کتابخونــه 
ــن  ــاب و جــزوه باشــم. بی ــه و کت ــای مباحث باشــم. ســر کاس باشــم. پ
بیمارهــای کرونایــی، تــوی یــه ســاختمان خلــوت و غریــب؟! خدایــا ایــن 
چــه کاس درســی اســت کــه مــرا آورده ای؟ شــاید بــاور نکنید امــا در اون 
مــکان غریــب، احســاس خوشــی داشــتم از ایــن غربــت و تنهایــی. از ایــن 

خســتگی و تشــنگی و گرســنگی. از ایــن خلــوت.

خلوت، کالس درس۱۵
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ــه باشــی؟  ــم! چطــور حاضــر شــدی همســر یــک طلب       ســام خان
ــا نداشــته   ــب. چطــور حاضــر شــدی ب ــک شــهر غری ــوی ی اون هــم ت
هــای همســرت بســازی. بــا فقــرش کــه پشــت چهــره عــزت پنهانــش 
می کنــد. چطــور حاضــر شــدی تهمــت هــا و توهیــن هــا و نیشــخندها 
را تحمــل کنــی؟ شــنیدم هنــوز ســالگرد ازدواجتــان را ندیــده بودیــد. 
همســرت می گویــد عاشــق امیرالمومنیــن اســت. از او یــاد گرفتــه مثــل 
پروانــه دورت باشــد، کمکــت کنــد. همســرت می گویــد اســم فرزندتــان 
را محســن گذاشــته بودیــد به یاد محســن شــهید امیرالمومنین. راســتی 
از محســنت چــه خبــر. امــروز مظلومانــه و غریبانــه گوشــه بیمارســتانی 
کــه شــوهر طلبــه ات درش مجاهــدت می کــرد پــر کشــیدی. شــنیده 
ام مــرگ زن بــاردار حکــم شــهادت را دارد. شــوهرت هــم رو ســفیدت 
کــرد. جلــوی بیمارهــا و پرســتارها گریــه نکــرد. رفــت گوشــه ای آرام 
اشــک ریخــت. بــا عمامــه ای بــر ســر. بــا دســت هایــی کــه بــرای جهــاد 
ــه حالتــان. ولــی مــن نگــران مــادرت  ــود. خــوش ب ــاال زده ب آســتین ب
ــا  ــه ه ــه بچ ــدرت ب ــدرت. هوایشــان را داری از بهشــت؟ پ هســتم و پ

گفتــه بــود جنــگ مــا بــا آمریــکا اســت. نمی دانــم چــه کــرده بــا جــان 
ایــن مــردم شــرابی کــه روح اهلل نوشــانده بــه آنهــا. نمی دانــم بــه خــدا. 
اال یــا ایهــا الســاقی ادر کاســا و ناولهــا کــه عشــق آســان نمــود اول ولــی 
افتــاد مشــکل ها. دلــم گرفتــه. بــرای همســران طلبــه هــا دلــم گرفتــه. 
ــواب  ــت ث ــی می گف ــه طباطبای ــام. عام ــی گمن ــد خیل ــه گمنامن ک
المیــزان را بــا همســرم شــریکم. چــرا؟ شــاید چــون همــه وجودشــان 
اخــاص اســت. وجودشــان را خــرج دیــن خــدا می کننــد و کســی هــم 
نمی فهمــد چطــور همــه تــاش هــای یــک طلبــه بــه پشــتیبانی آنهــا 
ــه  ــار حضــرت معصوم ــت کن ــه حال ــم. خــوش ب ــا ســام خان اســت. ام
ــروز  ــه حــال همســرت کــه ام ــه دامنــش گذاشــتی. و خــوش ب ســر ب
ــم!  ــن را طــور دیگــری می چشــید. خان ــای امیرالمومنی ــزه روضــه ه م
امــروز بــا پــر کشــیدنت خیلــی  هــا از خجالــت آب شــدند. بــه خاطــر 
همــه تهمــت هایــی کــه بــه طــاب مظلــوم و همســران گمنــام آنهــا 

ــم. بهشــت گوارایتــان. ــه حالتــان خان می زننــد. خــوش ب

وضه عاشقی۱۶ ر
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     از روز اول کــه وارد کار شــدیم، محمــد هــم باهامــون وارد شــد. 
محمــد از دار دنیــا یــه مــادر داره کــه همــه زندگیشــه. عاشــق مادرشــه. 
پــدر محمــد شــهید شــده. از رزمنــده هــای بــدون مــرز قــدس که چــون از 
قبــل شــیمیایی هــم بــوده یــک ســال قبــل شــهید می شــه. خیلــی موافق 
نبــودم بیــاد. تــازه مــادرش بــراش آســتین بــاال زده و داره دامــاد می شــه. 
ــار عزمــم رو جــزم  خــدای نکــرده چیزیــش بشــه ســخته خــوب. یــک ب
کــردم کــه بهــش بگــم محمــد تــو نیــا. رفتــم کــه بگــم یــه دفعــه بــی 
مقدمــه گفــت حــاج آقــا مــن احســاس می کنــم امــروز ماموریتــی غیــر از 
ایــن نــدارم. انقــدر محکــم ایــن حــرف رو زد کــه جــا خــوردم. می گفــت 
دوســت دارم همــه بدونــن چیزهایــی کــه دیــدم و شــنیدم. جانبــازی رو 

دیــدم کــه سالهاســت بــه خاطــر 
قــول  بــه  هــاش  ریــه 

ــو بخــش  ــود و ت ــا گرفتــه ب ــر میگــرده کرون خــودش میــره اون دنیــا و ب
کرونایــی هــا بســتری بــود امــا همیــن جانبــاز بــا همیــن حالــش از شــر 
کرونــا هــم خــاص شــد و مرخــص شــد و برگشــت خونــه. بــه خــدا عمــر 
ــره بخــواد نگــه مــی داره. می گفــت ســیزده  دســت خداســت بخــواد می ب
رجــب، تــوی بخــش بــا یکــی از طلبــه هــا شــروع کردیــم مناجــات و ذکــر 
ــی دل  ــا عل ــی ی ــا عل ــه؛ ی ــم ک ــو می خوندی ــا. این ــرای بیماره ــی ب مداح
ــا علــی... وســط  ــه عشــقت منجلــی ، روی قلبــم از ازل حــک نمــودم ی ب
خوندنمــون یــک دفعــه یــه گوشــه دیگــه بخــش حــال بیمــاری بــد شــد و 
پرســتارها همــه بــدو بــدو در تکاپــوی احیــا و رســیدگی بــه بیمــار، همــه 
ــد و  ــتارها کار می کردن ــم. پرس ــه بدی ــون رو ادام ــا ذکرم ــتن م می خواس
گریــه می کردنــد بیمارهــا حــال دیگــه ای داشــتند، کل اون بخــش ذکــر 
ــا  ــه ی ــود می مون ــوم نب ــه معل ــاری ک ــار بیم ــود کن ــه ب ــی گرفت ــی عل عل
میــره. کنــار پرســتارهایی کــه بــا همــه وجــود داشــتند تــاش می کردنــد 
و دلهاشــون غــرق محبــت بــه بیمــار و ذکــر آقــا بــود. بعــد محکــم گفــت 
ــم گفتــم فــدای خــودت و پــدر شــهیدت.  ــای کار. تــوی دل می ایســتم پ
فــدای خــودت و چشــم های تــو کــه حکمــت و معنویــت رو رصــد 
ــل رو  ــد نس ــل بع ــه نس ــی روح-اهلل ک ــودت و خمین ــدای خ ــه. ف می کن
ــه  ــر از هم ــه باالت ــی ک ــو و مردم ــدای ت ــه. ف ــت می کن ــش تربی ــا نفس ب
پزشــکی هــا و مراقبتهــا و محبتهــا، همــه عشقشــون ذکر و توســل 
بــه امیرالمومنیــه. مردتریــن مــرد در ســهمگین تریــن 
طوفــان بایــا. مــدد ز غیــر تــو ننــگ اســت یــا 

علــی مــددی.

فدای تو و  اون چشم ها۱۷
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     دو تــا آقــا را دیــدم کــه داشــتند از کنــار رفقــای طلبه ام جدا می شــدند. 
نگاهــم کــه بهشــان افتــاد ســام کــردم. یکــی بــا لبخنــد و محبــت جــواب 
ســامم را داد امــا دیگــری هیچــی نگفــت. قیافه شــان شــبیه هم بــود ولی 
آنکــه جــواب ســام نــداد عینک داشــت و قیافه اش بیشــتر شــبیه خارجی 
ــا دیدنشــان احســاس کــردم ازشــان بــدم می آیــد،  هــا بــود. واقعیتــش ب
حالــم بــد شــد اصــا. شــیطان را لعنــت کــردم گفتــم بی خیــال بابــا. چته 
چنــد وقتــه میــری بیمارســتان کمــک کرونایــی هــا مراقب بــاش بیخودی 
ــی.  ــد دل ــا ب ــز رو ب ــی همــه چی ــاد. خــراب می کن ــدت نی ــن و اون ب از ای
ولــی چــه کنــم دلــه دیگــه دســت خــودم کــه نیســت. فقــط یــک نظــر 
نــگاه کــردم ســام کــردم و جــواب شــنیدم امــا عجیــب احســاس تنفــری 
ازشــان در وجــودم شــکل گرفــت. رفتــم پیــش بقیــه طــاب. بعد از ســام 
و احــوال پرســی گفتــم کــی بودنــد اینهــا؟ عبــداهلل گفــت اون خارجیــه 
خبرنــگار رویتــرز و کانــال چهــار تلویزیــون انگلیــس بــود. این یکــی ایرانیه 
هــم خبرنــگار بــود. همــون جایــی کــه اولیــن بــار خبــر دروغ تجاوز بــه زن 
فقیــر در قبرســتان بــرای چنــد قــرص فافــل رو همــه جــا پخــش کــرده 
بــود. ایــن آقــای خبرنــگار داشــت تــاش می کــرد کــه نــه بــرای خــودش 

بلکــه بیشــتر بــرای آن خبرنــگار رویتــرز اجــازه بگیــره کــه مــا باهاشــون 
مصاحبــه کنیــم. پرســیدم شــما چــه گفتیــد؟ گفــت هیچــی محترمانــه 
بهشــون گفتیــم بریــد گــم شــید. بــا خنــده گفتــم بابــا خارجی هــا اومــدن 
ــی  ــاری یعن ــی اخب ــد؟ عل ــرن چــرا دکشــون کردی ــه بگی ــون مصاحب ازت
یکــی دیگــه از طلبــه هــا یــک دفعــه یــه حرفــی زد کــه از شــوخی خــودم 
هــم خجالــت کشــیدم. اونقــدر ســفت و پــر اعتقــاد گفــت کــه بــه جانــم 
نشســت. گفــت: اینهــا بــازوی طاغوتنــد بــازوی رســانه ای شــیطانند. بــا 
اینهــا در جنگیــم. ایــن جنــگ شــوخی نــداره. بچــه هــا گفتنــد بایــد بــه 
بقیــه طلبــه هــا و مســئولین اطــاع بدیــم کــه بــا این هــا مصاحبــه نکنن. 
بــه یکــی از مســئولین هــم تمــاس گرفتیــم گفتنــد بلــه خبــر داریــم اینها 
تیــم هــای مختلــف رو فرســتادن قــم قاطــی کار طلبــه هــا می خــوان کار 
ــا ناراحــت.  اینهــا رو حاشــیه دار کنــن. نمی دونســتم خوشــحال باشــم ی
خوشــحال از اینکــه تــوی کاری شــرکت کــردم کــه دشــمن رو بــه تکاپــو 
ــه مــا نزدیکــش کــرده. ناراحــت از اینکــه  ــه زدن ب ــرای ضرب انداختــه و ب
چقــدر غافــل بــودم از اینکــه رفتارهــای مــا را ایــن دشــمنان خبیــث ایــن 

قــدر از نزدیــک رصــد می کننــد.

شیطان در بیمارستان۱۸
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موقــع ســال تحویــل یــاد جریانــی افتــادم کــه شــیخ علی اصغــر محمــدی 
رفیقــم کــه بــا هــم وارد بیمارســتان شــدیم، بــرام تعریــف کــرد. می گفــت 
یــه جوونــی رو دیــدم کــه آنقــدر حالــش بــد بــود کــه گفتــم بعیــده زنــده 
بمونــه. خیلــی حــرف نمــی-زد روحیــه اش هــم داغــون بــود. همه تاشــم 
رو کــردم کــه الاقــل روحیــه اش رو عــوض کنــم. می گفــت مــن می میــرم 
امــا بمیــرم زنم چی میشــه پســر یک ســاله ام چی میشــه؟ اون روز بیشــتر 
از هــر بیمــاری کنــار تخــت او نشســتم بــا او صحبــت کــردم. می خواســتم 
آرومــش کنــم و روحیــه اش رو عــوض کنــم. دیگــه باهــاش رفیــق شــده 
ــه شــب یکــی دیگــه از طلبــه هــا هــم اومــد کنــارم.  ــودم. می گفــت ی ب
اون شــب حالــم خیلــی بــد بــود. اون طلبــه اومــد قرصــم رو بهــم بــده تــا 
ــدارم. مــن می میــرم. طلبــه  ــم بخــورم. تــوان ن بخــورم. گفتــم نمی تون
بــا محبــت و بــا آرامــش خاصــی قرصــم رو داد و گفــت نترس 
ــنوه.  ــات رو می ش ــدا آرزوه ــن خ آرزو ک
ــا خــدا  ــار ب قرصــم رو خــوردم. ایــن ب
طــور دیگــه ای مناجــات کــردم 
کســی  مــن  گفتــم 

نیســتم، بــرای بچــه ام هــم نمی ترســم، تــو خــدای بچــه مــن هم هســتی. 
ــه چــه کســی بســپارم  ــواده ام رو ب اگــر می خواهــی منــو ببــری ببــر خان
ــرای مــرگ. می گفــت احســاس کــردم کوهــی از  ــاده ام ب ــو. آم ــر از ت بهت
ــرو ریخــت. احســاس می کــردم از  ــم شکســت و ف تکبــر و غــرور در درون
همیشــه بــه خــدا نزدیکتــرم. حــال خوشــی داشــتم. همیشــه از ایــن همــه 
ــا همــه  ــه نظــرم قبــا رابطــه ام ب ــد ب ــدم می آم ــر و غــرور خــودم ب تکب
بــد بــود بــا همســرم بــا بــرادرم بــا همــه. ولــی بعــد از آن احســاس کــردم 
دیگــه مانــع همیشــگی در وجــودم خــرد شــد. اون شــب احســاس کــردم 
ــم خــوب شــد. اون جــوون مرخــص شــد. حالــش هــم خــوب شــد.  حال
رفیقــم میگــه هنــوز باهــاش در تماســم بهــم میگــه کرونــا اگــر بــرای همه 
بــد بــود ولــی بــرای مــن ســوغاتی هــای زیــادی داشــت. بــا شــما طلبــه 
هــا رفیــق شــدم نمــی دونــم چــرا ولــی دوســت دارم بــا خــدا حــرف بزنــم. 
رابطــه ام بــا همــه خــوب شــده. احســاس می کنــم ســبک شــدم از همــه 
غرورهــا و تکبرهــا. از وقتــی ایــن ماجــرا رو شــنیدم تــا امــروز دائم یــاد این 
داســتانم. ای خدایــی کــه پیــش چشــمان موســی تجلــی بــر کــوه کــردی 
و نابــودش کــردی. بــر کــوه غــرور و تکبــر مــا هــم تجلــی کــن. ای خــدای 

ــاب  ــق ب ــه ح ــوب. ب ــب القل ــی مقل ــا ال ــول حالن ــت، ح الحوائج
احسن الحال.

ونا۱۹ سوغاتی کر
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تــوی بیمارســتان بــه جــز رســیدگی بــه بیمارهــا، بــه نیروهــای خدماتــی 
ــا  ــاج آق ــت ح ــم زد و گف ــی صدای ــار یک ــن ب ــردم. اولی ــک می ک ــم کم ه
می تونــی کمــک کنــی؟ گفتــم چــه کار؟ گفــت هیچــی ملحفــه هــا رو بایــد 
عــوض کنیــم. هــر ملحفــه رو بایــد بــر می داشــتیم بعــد کل تخــت رو بــا مــواد 
ضــد عفونــی تمیــز می کردیــم، بعــد هــم ملحفــه جدیــد روی تخــت و متــکا و 
بقیــه کارهــا. اولــش بلــد نبــودم نــگاه می کــردم. او هــم انــگار از اینکــه هیچــی 
بلــد نیســتم تعجــب کــرده بــود. گفــت صبــر کــن یــک بــار انجــام میــدم تــا یــاد 
بگیــری. موقــع ضدعفونــی و تغییــر ملحفــه هــا دو تــا حــس متناقض داشــتم که 
خیلــی بــرام جالــب بــود. احســاس خــوش اینکه یکــی مرخص شــده و احســاس 
نگرانــی و ناراحتــی از اینکــه یــک نفــر جدیــد داره میــاد. قبا همچین احساســی 
رو تجربــه نکــرده بــودم. یــک بــار یــک نفــر دیگر گفــت این مــواد ضــد عفونی رو 
بگیــر و کــف همــه اتــاق هــا رو تــی بکــش. فکــر کنــم آب و وایتکــس بــود. بویی 
نمی فهمیــدم بــوی خاصــی نداشــت از روی نوشــته روی ظرفــش متوجــه شــدم. 
کــف اتاقهــا رو تــی می کشــیدم. یــک بــار هــم زیــر یــک تخــت را جــارو کــردم 
ــه  ــم چــرا ب ــود. نمی دان کــه یــک نفــر چنــد دقیقــه قبــل رویــش جــان داده ب
مــن بدبخــت گفتنــد زیــر تخــت را تمیــز کنــم. کلی هــم روی تخــت و زمیــن را 
مــواد ضدعفونــی ریختــه بودنــد. داخــل اتــاق شــدم روی تخــت کنــاری هــم یک 
نفــر دیگــر بــود کــه فکــر کنــم او هــم نفــس هــای آخــرش بــود. اتــاق را جــارو 
ــا  ــد جمــع می شــد. ب ــود. کــه بای کــردم. خیلــی چیزهــا روی زمیــن ریختــه ب
خــودم گفتــم مگــر مــن کــی هســتم؟ هیــچ کــس؟ بیــش از ده ســال اســت زن 
و مــرد کوچــه و خیابــان بــه خاطــر لبــاس ســربازیم احترامــم کــرده انــد. نکنــد 

خیــال می کنــم کســی هســتم؟ بیهــوده نیســت حضــرت مســیح پــای حواریــون 
را شســت و بــه آنهــا یــاد داد پــای مــردم را بایــد بشــویید. ایــن معنــای اخاقــی 
اســت کــه امــام خمینــی یادمــان داد. بایــد خاکســار باشــی. خاکســار و نوکــر 
ایــن مــردم. مخصوصــا بیــش از همــه مــا طلبــه هــا. بعضــی خیــال می کننــد 
طلبگــی یعنــی فقــط پژوهــش و کتــاب نوشــتن و منبــر رفتــن و مشــاوره دادن. 
خدمــت عملــی را خــاف زی طلبگــی می داننــد. امــا مــن طلبگــی را از ســید 
علــی یــاد گرفتــم از امــام روح اهلل. از منشــور روحانیــت کــه امــام نوشــت وقتــی 
امــام می گفــت طلبــه هــای رزمنــده رســاله عملیــه نوشــتند بــه مجاهدتشــان. 
بــا لبــاس جنــگ و عمامــه شــان. خمینــی یــادم داد کــه طلبــه فقــط مســئله گو 
نیســت او دنبــال علمــش مــی دود تــا پیــاده شــدن علــم را در جامعــه ببینــد. اگر 
می خواهــی دیــن در جامعــه پیــاده شــود بایــد مــردم بخواهنــد. و ایــن معنــای 
مردمســاالری اســت. و اگــر می خواهــی مــردم حرکــت کننــد بایــد خــادم آنهــا 
باشــی خاکسارشــان باشــی. تواضــع جلــوه عبودیــت اســت. بایــد پیشــرو باشــی. 
بایــد آســتین بــاال بزنــی. بایــد بــه جــز تحقیــق اهــل تحقــق باشــی. اتــاق هــای 
ــه پرســتارها و دکترهــا  ــود گارد اولی ــن باعــث شــده ب را طــی می کشــیدم و ای
ــتار  ــک پرس ــار ی ــک ب ــتند. ی ــتمان داش ــود. دوس ــا شکســته ش ــه م نســبت ب
اعتــراض کــرد کــه شســتن دســتگاه تنفــس بیمــاری کــه تــازه از دنیــا رفتــه را 
بــه ایــن هــا نســپارید. خطرنــاک اســت. نمی دانــم چــرا امــا حســاس می کــردم 
ــا مــا همــراه بــود و رفیــق. هنــگام تــی کشــیدن دســتورهای  فضــای بخــش ب
بیمــاران را انجــام مــی دادم. یکــی می گفــت پنجــره را ببنــد. یکــی می گفــت دم 
در دستشــویی را بیشــتر بکــش. یکــی می گفــت ایــن زیــر تخــت مــرا نکشــیدی. 
ــاک می کنــی؟ ای خــدای عیســای  ــرا همینطــور پ ــو هــم گناهــان م ــا ت خدای

مــا را نبــی و حواریینــش. ای پیامبــر اکــرم و اهــل بیتــش. 
ــی  ــا را زالل می کن ــای م ــی؟ دله ــوث می کن به مبع
نــام خــودت. ای خــدای اقــرا و ربــک االکــرم.

هم تحقیق، هم تحقق۲۰


