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گفت وگوی «ایران» با خانوادههای جانباختگان

عاشقانههایی که در کلینیک سینا سوخت
«بــاالم اولــدی...آآآی .بــاالم»...؛ ایــن صــدای
ضجــه مــردی اســت کــه عزیــزی از دســت داده
اســت .بــه زبــان آذری میگویــد فرزنــدم مــرد،
بچــهام از دســت رفــت .مــادری دورتــر شــیون
میکنــد .کســی زیــر یــک ســتون خشــکش زده،
خواهــری چنــگ بــه صورتــش میزنــد.
اینجــا ســاختمان پزشــکی قانونــی در جنوبیتریــن
نقطــه تهــران اســت .جایــی کــه جــاده زندگــی بــه
پایــان رســیده و مجــوز ســفر ابــدی از ســکوهای
ســیمانی بیــرون میآیــد.
در ســاختمان پزشــکی قانونــی خنــده بــر لــب هــر
آدمــی خشــک میشــود ،نــه از گرمــای تفتیــده

پاییــن میآیــد ،بــرای رســیدن بــه بهشــت زهــرا یــا
غســالخانه.
وقتــی اســم «رهــا نیکــروش» و «احســان گنــج
خانلــو» در میــان جمعیت میپیچد .یکبــاره چند
نفــر میزننــد زیــر گریــه .یکــی از اقــوام ایــن زوج
میگوید«:تــازه دو هفتــه بود عروســی کــرده بودند.
هــر دو جــوان .هــر دو تکنیســین اتــاق عمــل ».الزم
نبــود بگویــد کــه هنــوز مــاه عسلشــان را هــم تجربــه
نکردنــد .پدربــزرگ یکــی از ایــن دو جانباختــه
زانویــش خــم میشــود .بــه ترکــی مویــه میکنــد و
بلنــد بلنــد گریــه میکنــد .زیــر یــک درخــت مــردی
در مــرز میانســالی مبهــوت بــه آمبوالنسهــا خیــره
شــده .پــدر «لیــا عیــوض خانــی» اســت .پــدر
یکــی دیگــر از جانباختــگان کلینیــک ســینا اطهــر.
دســت روی شــانهاش میگــذارم و بــه زبــان آذری

اول تابســتان ،بلکــه از غــم و انــدوه جــاری در
میــان مــردان و زنانــی کــه آمدهانــد بستگانشــان را
شناســایی کننــد .بعضیهایشــان هنــوز نمیداننــد
گمشدهشــان در یکــی از کشــوهای ســرد آرمیــده
یــا نــه؟ بــا خودشــان خــدا خــدا میکننــد شــاید
عزیزشــان در میــان ایــن  20تــن نباشــد .هــر لحظــه
بــرای ایــن آدمهــا مثــل یــک ســال گذشــته از
شــامگاه سهشــنبه تــا ظهــر چهارشــنبه یازدهــم
تیرمــاه.
در مقابــل پلکان عدهای تجمــع کردهاند .کارکنان
یکییکــی اســم درگذشــتگان را اعــام میکننــد
و بســتگان درجــه یــک اندوهگیــن و شــیون کنــان
بــاال میرونــد تــا پـساز رؤیــت چهرههــای بـیروح
جســدها را ســوار آمبوالنــس کننــد .هــر دم چنــد
نفــر بــاال میرونــد و یــک آمبوالنــس از پیــچ معبــر

میگویــم« :خــدا صبرتــان بدهــد» یکی از اقــوام که
بــرای همدلــی بــه آنجــا راه کشــیده ،میگویــد21«:
ســالش بــود .درســخوان و مهربــان .حیــف شــد!»
پیرمــردی در گوشــهای نشســته و غــم از
چشــمانش میبــارد .وقتــی میفهمــد
خبرنــگارم زبــان بــه شــکایت بــاز میکند«:چــه
کســی پاســخگوی ایــن ســهلانگاری اســت .چــرا
کســی بــه چنیــن مشــکالتی رســیدگی نمیکنــد.
مــردم بــه درمانــگاه میرونــد کــه درمــان شــوند.
حالشــان بهتــر شــود .نــه اینکــه »...بعــد بغضش
میترکــد .دســتش را میگیــرم و میفشــارم.
اینجــا همــه کرونــا را فرامــوش کردهانــد .در
پزشــکی قانونــی همــه چیــز تلــخ و غبــار گرفتــه
اســت .جوانــی ســیاهپوش بــا شــنیدن صــدای
مأمــور کــه بانــگ برآورده؛«پارســا کیــان» بــه
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ســمت پلههــا مــیدود .بعــد کــه برمــی گــردد
چشــمانش خیــس شــده .میگوید«:بــرادرم
همیــن یــک هفتــه پیــش عروســی کــرد .دو ســال
پیــش عقــد کــرده بــود .تکنســین اتــاق عمــل بود.
شــیفت صبــح بــود .دیــروز یکــی از همکارانــش
تمــاس گرفتــه و گفتــه بــه خاطــر کاری نمیتوانــد
ســر کارش حاضــر شــود .بــرادرم جــای او مانــده
تــا آخــر شــب ».بعــد آهــی میکشــد و ادامــه
میدهد«:نزدیــک ســاعت  9بــه همســرش
زنــگ میزنــد و میگویــد شــام را حاضــر کــن
تــا نیــم ســاعت دیگــر خانــه خواهــم بود.امــا بــه
خانــه نمیرســد .گوشـیاش یــک ســاعت بعــد از
دســترس خــارج میشــود».
صــدای مأمــوران دوبــاره میآیــد« :محمــود
خانــی»« ...محمــود خانــی» ...کســی جلــو

خفگــی شــود بــه همســرش زنــگ زده .بعــد گفتــه
نمیتوانــد بیمــار را تنهــا بگــذارد .همانجــا مانده».
بــه بــرادران فهیمــه فکــر میکنــم کــه امشــب بــه
جــای خال ـیاش در خانــه چگونــه نــگاه خواهنــد
کــرد .در میــان مراجعــان چنــد نفــر بــرای آخریــن
وداع بــا «لیــا خامـهای» آمدهانــد .زنــی  53ســاله
کــه بــرای جراحــی چشــم بســتری بــوده .ســاعت
شــش بعد از ظهر بســتری شــده و کســی نمیداند
تــا ســاعتی کــه چشــم از جهــان فروبســته چیــزی را
دیــده یــا نــه؟ ایــن زنــان از ضعــف اطالعرســانی
گالیــه و چنــد بــار تکــرار میکننــد کــه بــرای پیــدا
کــردن عزیزشــان .بــه ســه محــل و بیمارســتان
مراجعــه کردهانــد تــا اینکــه از پزشــکی قانونــی
ســردرآور هاند.
وقتــی کــه تکتــک آدمهــا و آمبوالنسهــا راهــی

صبح چهارشنبه به دستور بازپرس مصطفی واحدی4 ،
مسئول کلینیک سینا اطهر با قرار تأمین وثیقه بازداشت
شدند .این افراد که مدیرعامل مرکز ،مدیرداخلی ،مدیر
تصویربرداری و متصدی سانترال یا مسئول تأسیسات
کلینیک سینا اطهر هستند به اتهام قصور منجر به
آتشسوزی مرگبار بازداشت شدند و برای آنها قرار
تأمین صادر شد.
نمــیرود .شــاید هنــوز نمیداننــد .شــاید هنــوز
نرســیدهاند .دوبــاره صدایــی در میــان جمعیــت
میپیچــد« .پرســتو مهرعلــی» .پســر جوانــی
خــودش را از بســتگان او معرفــی میکنــد و
میگویــد 22«:ســالش بــود .شــیفت بعــد از ظهــر
بــوده 8 .شــب هــم در اتــاق عمــل کار کــرده .بعــد
کــه آتشســوزی شــده در کمــد پنهــان شــده اســت.
امــا حــاال آمدهایــم جســدش را تحویــل بگیریــم».
یکــی دیگــر از جانباختــگان کادر درمانــی «فهیمــه
رحمانــی» اســت .بســیاری از اقــوام و فامی ـلاش
آمدهانــد تــا در واپســین لحظــات وداع کنــار
پــدر و مــادرش باشــند .یکــی از بســتگان فهیمــه
میگویــد 23«:ســالش بــود .متخصــص بیهوشــی.
تــازه دو ســال بــود ازدواج کــرده بــود .تــک دختــر
خانــواده .دو بــرادر دارد .ظاهــراً قبــل از آنکــه دچــار

میشــوند .زنــی بــا چهــره پریشــان جلــو میآیــد و
از مأمــوران میخواهــد نــام «مریــم خرســندی» را
در میــان ســیاهه اســامی چــک کننــد .امــا مســئوالن
تأکیــد میکننــد فقــط بســتگان درجــه یــک .مــردی
جلــو میآیــد و میگویــد .هنــوز خانــواده خانــم
خرســندی نمیداننــد چــه اتفاقــی افتــاده .زن
خــودش را همــکار مریــم معرفــی میکنــد و
خواهــش میکنــد لحظــهای اجــازه دهنــد بــرود
پیکــر را ببینــد و خیالشــان راحــت شــود .مجــوز
ورود بــه پلــکان را میدهنــد .مـیرود .چنــد دقیقــه
بعــد آشــفتهتر بازمیگــردد .معلــوم اســت کــه
مریــم خرســندی هــم در آن بــاال آرمیده اســت .زن
میگویــد دیشــب شــیفت کاریاش نبــوده و ادامــه
میدهد«:مریــم همــکارم بــود .دوســتم بــود .حــاال
میتوانیــم بــه خانــوادهاش خبــر بدهیــم».

