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گزارش «ایران »از اقدام خیرخواهانه مردم
برای کاهش هزینههای کمرشکن درمان بیماران کرونایی

نذر سالمتی برای مردم
فریبا خان احمدی
خبرنگار

بــر اســاس آمارهــای رســمی وزارت
بهداشت ،تاکنون نزدیک به  5و نیم میلیون
نفــر در ایران به ویروس کرونا مبتال شــدهاند
و بیــش از  110هــزار نفــر نیــز جانشــان را از
دســت دادهانــد .در  18ماه گذشــته از شــیوع
ویروس کرونا هیــچ یک از پیکهای بیماری
بــه انــدازه پیک پنجــم کرونــا بــرای بیماران
و خانوادههایشــان دردسرســاز نبــوده اســت.
ویروس دلتا بهدلیل ســرعت انتقال و شدت
بیمــاری خیلیهــا را در صــف انتظــار خالی
شدن تخت بخش دولتی و نوبت دهی مراکز
تصویربــرداری و ...نگــه داشــت .آن هــم در
شرایطی که بسیاری از بیمارستانهای دولتی
پر از بیماران کرونایی شــد و فهرســت انتظار
مراجعــه کننــدگان بــه مراکز تصویربــرداری
طوالنــی .بیمــاران ناگزیــر بــرای درمــان بــه
بخش خصوصی کشــانده شــدند و پرداخت
هزینه های درمانیشــان هم افزایش یافت.
آنچنــان کــه هزینههــای سرســام آور درمان
کرونــا از انجــام یک تســت ســاده تا بســتری
در بخــش مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان و
تزریق داروهای رمدسیویر با اوجگیری دوباره
بیمــاری بــار ســنگینی را بــر دوش بیمــاران
گذاشته است.
 ëëسقوط ۶۱۲هزار نفر به زیر خط فقر
آنطــور کــه ایــرج حریرچــی معــاون کل
وزارت بهداشــت خبر میدهد؛  612هزار نفر
از ایرانیها در طول یکســال گذشــته بهخاطر
پرداخت هزینههــای درمانی به زیر خط فقر
رسیدهاند .او در شرایطی این خبر کوتاه و البته
تلــخ را عنوان میکند که بیــش از دو میلیون
نفــر از هموطنانمــان مجبــور بــه پرداخــت
هزینههایکمرشکندرمانیشدهاند.بهگفته
وی ،هزینههــای ســامت بــرای هــر خانــوار
ایرانی از  3.7درصد به حدود هشــت درصد
رســیده اســت .طبــق اعــام منابع رســمی،
هزینههای درمان کرونا بسیاری از خانوادهها
را بــه زیــر خط فقــر کشــانده ،حاال هــر اندازه
هم مســئوالن از پوشــش  90درصدی درمان
بیماری و ارائه خدمات دولتی بگویند بازهم
بخــش قابــل توجهــی از خدمــات درمانــی
بویــژه در پیــک اخیــر خــارج از مراکــز درمان
دولتــی و از جیــب خــود بیمــاران پرداخــت
میشــود؛ روندی که در حــال حاضر موجب
شــده بســیاری از بیماران عطای درمان را به
لقایش ببخشــند و بهبودی و سالمتیشان را
بهدســت تقدیر بسپارند .در چنین شرایطی،
خیــران پــای در میــدان گذاشــتهاند و ســعی
میکنند با راه انداختن کمپینهای مختلف
دســتکم گرهای از مشــکالت مردم بازکنند؛
کمپینهایی همچون «نذر سالمت».
ëëدرماندگــی مــردم زیــر فشــار هزینههــای
سنگیندرمانکرونا
فشــار بــاالی هزینههــای درمــان بیماری
را میتــوان از روایتهــای بیمــاران نســخه
بهدست پشت درهای داروخانههای منتخب
ســطح شــهر فهمید .از اینکه برای پرداخت
دســتکم  5میلیــون تومــان بــرای  6ویــال
آمپول رمدسیویر ناتوان و بیپول هستند.
کارشناســان هزینههــای درمــان کرونا در
ایــران را بین  400هزار تــا حدود  250میلیون
تومــان تخمیــن میزننــد .دکتر عیــن اللهی
وزیر بهداشــت نیز بهتازگی اعالم کرده است
هزینــه درمــان هر بیمــار کرونایی حــدود 30
میلیــون تومان اســت .این هزینه بــا توجه به
شرایط بیمار و نیاز او بهآیسییو یا خدمات
ویــژه تعییــن میشــود .روایتهــای بیماران

بســتری در بیمارســتانها نیز نشان میدهد
شــرکتهای بیمــه خدمــات درمانــی حتــی
هزینههای آزمایش خون و اســکن ریه را هم
بهطور کامل پرداخت نمیکنند چه رســد به
درمان کامل بیماری.
مســعود فدایی  34ساله و شــاگرد مغازه
موبایــل فروشــی اســت .او از تجربــهاش
دربــاره پرداخت هزینههای درمــان بیماری
کرونــا بــه مــا میگوید« :خــرج مــادر  ،خواهر
و برادرهایــم بــا من اســت .چنــد هفته پیش
همه مون کرونا گرفتیم .حال مادرم و خودم
از همــه بدتر بــود .اول که بیمه نداشــتم برم
بیمارســتان و هزینه هایم رایگان تمام شــود
دوم بیمارســتانهای دولتــی آنقــدر شــلوغ
بودنــد که پس از ســاعتها انتظار در نهایت
اورژانــس ویزیت میشــدیم .کســی که بیمه
نیست ،یعنی دفترچه نداره .کسی که ماهانه
 3تومــن درآمــد داره پولش کجا بــود که پول
تســت پیســیآر و ســیتی ریه و آمپول بده.
بــرای بیمــه ســامت آزمــون وســع انجــام
دادند ،گفتند باید پول بدی .اگر پول داشــتم
که میرفتــم تأمین اجتماعی بیمه اختیاری
میکردم .خالصــه  95درصد اشــخاصی که
هیچ نــوع بیمــهای ندارند ،قطعــاً پولی هم
بــرای پرداخت هزینههــای درمــان ندارند».
آقای فدایی میگوید« :همه خانوادهام کرونا
گرفته بودند و برای انجام تســت پیســیآر و
ک میلیون تومان
یک سیتیاسکن ســاده ،ی 
پرداخــت کردیــم و این تازه آغــاز ماجرا بود.
با دوبار ســیتی ریه و تســت پیســی آر همه
حقــوق ماهانــهام تمام شــد .حــاال بماند که
بــا قــرض و بدهــی بایــد بــرای خانه میــوه و
گوشــت و غذاهــای مقوی میخریــدم .برای
همیــن ســراغ هیــأت امنــای مســجد محــل
رفتــم و از آنها کمک خواســتم .محــرم بود و
مردم نذوراتشان را به هیأت امنای مسجد
داده بودنــد؛ از کمکهای داوطلبانه مردمی
حــدود  3میلیون تومان به مــن و خانواده ام
کمک کردنــد ،من هم هر خرجــی میکردم
فیــش اش را بــه آقای ...واتــس اپ میکردم
کــه بدانــد دروغ نگفتهام همــه را هزینه دوا و
دکتــر کردیم .خــدا خیرشــان دهــد از یکی از
اهالی محل برای مادرم دستگاه اکسیژن ساز
قرض گرفتیم ،یک پرســتاری هم داوطلبانه
مــی آمد و در خانه کارهــای درمانی مادرم را
انجام میداد».
هزینههــای ســنگین درمــان کرونــا ،یقــه
بیمــاران بــا ابتــای نه چنــدان شــدید را هم
گرفتــه اســت .آنهــا بــا هــر بــار مراجعــه بــه
متخصص ،بیــن ۱۰۰تا ۱۲۰هزار تومان هزینه
ویزیت پرداخت میکنند ،برای هر بار تســت
پیســیآر 350 ،هــزار تومان پــول میدهند،
بــرای سیتیاســکن تــا  650هــزار تومــان
میپردازند و داروهای تقویتی و جانبی درمان
را با قیمتهای بــاالی  300هزار تومان تهیه
میکنند .یکی دیگر از بیماران به ما میگوید:
«بسیاری از آزمایشــگاههای بیمارستانهای
شــناخته شــده در تهران بــرای درمــان کرونا
بــا بســیاری از ســازمانهای بیمــه خدمــات
درمانــی قــرارداد ندارنــد ».از ســوی دیگــر
بیمارانــی کــه بهدلیل عــدم امــکان پذیرش
در بیمارســتانهای شــلوغ دولتــی مجبــور
میشــوند به بیمارستان خصوصی مراجعه
کننــد میگوینــد چنــد ده میلیــون تومــان
هنــگام پذیــرش و تزریــق داروی رمدســیویر
در کلینیکهــای بســتری موقــت پرداخــت
کردهانــد .تجویــز داروهــای گرانقیمت مانند
آمپولهــای رمدســیویر کــه در داروخانههای
بیمارســتان هــر کــدام یــک میلیــون و 200

هــزار تومان قیمت داشــته بخــش دیگری از
روایت بیماران اســت که بهخاطر هزینههای
کمرشــکن درمــان مجبورنــد همــه درآمــد
ماهانهشان را صرف خرید دارو کنند.
گرچــه از ابتدای شــیوع همهگیــری بنا به
گفته رؤســای بیمارســتانها ،با دست خالی
بحــران را مدیریت میکنند و بار مالی زیادی
بــه دولــت تحمیل شــده اســت با ایــن حال
خبرگــزاری خانه ملــت نیز چنــدی پیش در
گزارشی از رشد کمرشکن هزینههای سالمت
از  3.7درصــد به حدود  8درصد خبر داده و
نوشته است این شاخص در بین خانوارهای
روســتایی از  4.9درصــد بــه  12.9درصــد و در
خانوارهایــی که دارای فرد بیشــتر از  60ســال
هســتند بــه  12.3درصــد افزایــش مییابــد.
در چنین شــرایطی که روند کاهــش بیماران
کرونا پایدار نیســت ،مردم زیر بار هزینههای
اســکن ریه ،اقدامات پاراکلینیکی و تهیه دارو
و تزریق برخی آمپولهای میلیونی کمرشان
خــم شــده اســت .در  18مــاه گذشــته کرونــا
دردســری نوظهور ،بــای جان و مــال مردم
شــده اســت .هزینه درمــان و مراقبت و حتی
خــورد و خــوراک بــرای رســیدن به ســامتی
کامل برای برخی از مردم که دچار مشکالت
شــدید اقتصادی شــدهاند ،ســنگین قلمداد
میشــود .در نظر بگیرید بیمار مبتال به کرونا
بــا درگیــری بــاالی  40درصــد ریه ،اگــر  6دوز
رمدســیویرهم نیاز داشــته باشد دستکم 10
میلیون باید از جیبش پرداخت کند .مسئول
فنی یکی از داروخانههای منتخب در تهران
دربــاره همزمانــی اوضاع ســخت اقتصادی
با اوجگیــری ویــروس کرونا و تهیــه داروهای
کرونایــی از ســوی مــردم به ما میگویــد« :ما
اینجــا بیمارانــی داریــم که مجبور میشــوند
نصف داروهای تجویز شده در نسخههایشان
را تهیه کنند .اگر پزشــک برای یک دوره طول
درمــان  6دوز رمدســیویر تجویــز کنــد برخی
از بیمــاران بــه زحمــت نیمــی از دارو را تهیه
میکنند و متأســفانه نمیتوانند به ســامت
طــول درمــان خــود را طــی کننــد!» محســن
اســدی میگویــد« :در برخــی داروخانههــای
سطح شــهر مردم نذوراتشان را به مسئول
فنــی داروخانههــا میدهنــد و آنهــا از همین
صنــدوق پسانداز به بیماران نیازمند کمک
میکنند .باالخره افــرادی که در داروخانه کار
میکننــد تجربــه دارند و میدانند چه کســی
واقعــاً نــدار اســت .از همین پسانــداز خرج
داروی بیماران را پرداخت میکنند».باید به
این نکته اشاره کرد که این شعار «کرونا فقیر
و غنی نمیشناســد» تعبیر غلطی اســت که
دهان بــه دهان میچرخد و حتــی در برخی
از رســانهها مطرح میشــود .شــرایط درمان
بیماری برای کسی که مشکلی برای پرداخت
هزینههای درمان تا رسیدن به سالمت کامل
دارد بســیار متفاوتتر از کسی است که برای
تأمیــن هزینههــای درمانــیاش مســتأصل
اســت .ایــن در حالی اســت که بــه رغم آنکه
 90درصد هزینه تخت بســتری و هتلینگ در
بیمارستانهای دولتی برای بیماران بستری
از سوی بیمهها پرداخت میشود اما بیماران
بستری موقت در کلینیکهای ویژه از چنین
مزیتی برخــوردار نیســتند؛ دغدغه پرداخت
هزینههای خدمات پاراکلینیکی ،اســکن ریه
و تهیــه دارو را دارنــد بــه گونــهای کــه چندی
پیش یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس
از خیرین و سازمانهای مردم نهاد خواست
برای کاهش مرگ و میر بیماران کمک کنند.
ëëبرایسالمتیمردمنذرکنیم
ابراهیــم ارونقــی در یکــی از مناطــق

جنوب تهــران مغــازه آهن فروشــی دارد .او
میگویــد« :مــردم منطقه مــا اوضــاع مالی
خوبــی ندارنــد .خیلــی از ایــن جوانهــا کــه
فوت مــی کننــد بیکارند ،نــه بیمــه دارند نه
پــول .برخیهایشــان را میشناســم 300
تومان ته جیبشــان نیست که هزینه تست
تشــخیصی بدهنــد .بــرای همیــن بــا برخی
از کســب ه تصمیــم گرفتیــم چنــد تا دســتگاه
اکســیژن ساز بخریم و داخل مغازه بگذاریم
کــه اگــر از اهالــی منطقــه کســی نیاز داشــت
اجاره دهیــم .گاهی هم افــراد معتمد برای
مــا ،نســخه برخــی بیمــاران را میآورنــد تــا
هزینههــای داروهایشــان را پرداخــت کنیم.
اتفاقــاً این نــوع نیکــوکاری و احســان خیلی
بــه دل مینشــیند ».وی در ادامــه میگویــد:
«کرونا ضربه ســختی به اقتصاد و معیشــت
مردم زد بخصوص کســانی که کارگر روزمزد
بودنــد .تعطیلیهــا و در ادامه خراب شــدن
وضعیت اقتصادی بیشــتر به ضرر افراد کم
درآمد بود .باز ماها که کمی دست و بالمان
بازتره ،میتوانیم به بیماران کرونایی ناتوان
در پرداخت هزینههای درمانی کمک کنیم.
برای اربعین هم نذر کردیم چندتا دســتگاه
اکســیژن ساز برای ســولههای بحران بخریم
و برای افراد نیازمند در حاشــیه شــهر تهران
ماسک ببریم».
ëëاختصاص هزینه نذر روز اربعین به تأمین
داروهایکرونا
امیــد عبدی یکــی از کســانی اســت که به
گفته خــودش هر ســال برای اربعیــن نذری
میدهد .او امســال هزینه پخت هــزار غذای
نــذری را بــرای کمک بــه افرادی کــه نیازمند
داروی کرونا هســتند ،اختصاص داده اســت.
او در این باره چنین میگوید« :امســال با این
حجــم از ابتــای کرونا تصمیــم گرفتم پولی
که قرار اســت برای نــذری اربعین غذا بپزیم
به افرادی بدهیم که نیازمند درمان هستند.

در برخی داروخانههای سطح شهر مردم نذوراتشان را به مسئو 
ل
فنــی داروخانههــا میدهند و آنهــا از همین صنــدوق پسانداز به
بیماران نیازمنــد کمک میکنند .باالخره افــرادی که در داروخانه
کار میکنند تجربه دارند و میدانند چه کســی واقعاً ندار است .از
همین پسانداز خرج داروی بیماران را پرداخت میکنند

چند نفری را معرفی کردند که در تأمین دارو
مستأصل بودند .پیش خودم گفتم چه کاری
بهتــر از اینکه جان کســی را نجات بدهیم .به
همین خاطر با مطرح کــردن این موضوع با
برخــی از دوســتانم که در ایــام محرم و صفر
نــذری میدهنــد تصمیممــان گرفتــه شــده
بــرای کمک به کســانی کــه کرونــا گرفتهاند و
نمیتوانند هزینه درمان را تأمین کنند».
وی در ادامــه میافزایــد« :کســی که کرونا
میگیــرد گذشــته از درمــان نیازمنــد غــذای
مقــوی اســت و بایــد بــه آنهــا کمک شــود تا
سالمتیشــان را بهدســت بیاورنــد .خــب
نمیشــود از دولت انتظاری داشت بنابراین
ما باید به فکر یکدیگر باشــیم .باید بگویم تا
همین لحظه با کمک دوســتانم به  30بیمار
گرفتــار کرونــا کمــک کردهایــم 15 .کپســول
اکســیژن خریدهایــم و تــاش میکنیــم تــا
تجهیــزات بیشــتری بخریم و افراد بیشــتری
را تحت پوشــش قــرار بدهیم .بهنظــرم باید
نذرها و کمکها را به این حوزه هدایت کنیم
چراکه نجات یک نفر از مرگ ثوابش میارزد
به  40سال غذا پخش کردن».

امــا گذشــته از اینکــه کرونــا و آثــار
اقتصادیاش به بسیاری ازخانوادهها آسیب
رســانده اســت بایــد گفــت بســیاری از مراکز
درمانی با مشکالت تأمین بودجه برای تهیه
اقالم مصرفی خود مواجه هستند .دکتر کمال
حیــدری ،معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشــکی اصفهان از نذر ســامت برای جلب
مشــارکت و همراهی مردم از جبهه سالمت
در ایــن اســتان خبــر داده و درباره مشــکالت
بیمارستانها و مراکز درمانی چنین میگوید:
«در حــال حاضــر بهطــور میانگیــن هفتهای
 ۵میلیــارد تومــان وســایل مصرفی همچون
لباس و ماســک و دستکش برای کادر درمان
هزینه میشــود ،عالوه بر تأمین این وســایل،
هزینههایدیگریبایدبرایمدیریتبیماری
صرف شــود ،ضمــن اینکه بیمارســتانهایی
که بیمــار کرونایی پذیرش میکنند بســیاری
از اعمــال جراحی انتخابی را متوقف کردهاند
و این موضــوع بر درآمد حوزه درمان هرچند
اندک و با تعرفه دولتی ،تأثیر گذاشته و فشار
مالی سنگینی به سیســتم بهداشت و درمان
استان تحمیل کرده است».

وی در ادامــه و هــدف از راهاندازی چنین
کمپینــی میافزایــد« :کادر درمــان اســتان
اصفهــان بــا همــت و ایثــار تمــام درحــال
انجــام وظیفه اســت ،امــا نمیخواهیم فکر
و ذهنشــان درگیــر کمبود منابــع و امکانات
باشــد به همیــن خاطر بــرای تأمیــن نیازها
و پشــتیبانی زیرســاختها ،ســتاد مردمــی
حمایــت از ســامت راهانــدازی شــد تــا در
قالب نذر ســامت ،هر کســی به اندازه وسع
خــود برای پشــت ســر گذاشــتن ایــن بحران
کمکمان کند ،در عین حال میزان کمکها
مهــم نیســت و چه بســا همیــن کمکهای
انــدک دریایــی شــود و بتوانیــم بســیاری از
مشکالت را برطرف کنیم».
ëëاهــدای تجهیزات پزشــکی بــه پایگاههای
اورژانسوشبکههایبهداشتشهری
در پیــک پنجــم کرونــا و افزایش شــدید
مبتالیــان ،نیــاز بــه دارو و کپســولهای
اکســیژن در بســیاری از شهرســتانهای کــم
برخــوردار نیــز پررنــگ شــد حتی برخــی از
بیمارســتانهای کوچــک بــا مشــکل جدی
تأمیــن کپســول اکســیژن روبــهرو شــدند که
در ایــن میــان خیــران و کمکهــای مردمی
برای برطرف کردن این چالش جدید روانه
شــدند .مــردم خیرات امواتشــان را صرف
خرید تجهیــزات مورد نیاز بیمــاران کردند.
چندی پیش یک شــهروند اهل گناوه هزینه
برگزاری مراسم سالگرد درگذشت مادرش
را صرف خرید  2کپســول اکسیژن کرد و آنها
را بــه پایــگاه اورژانس  115شهرســتان گناوه
بوشــهر اهــدا کــرد .علیرضــا علیمردانی که
ســاکن یکــی از شــهرهای توابع مرند اســت
در یک ســال گذشته بعد از فوت مادربزرگ
و خالــهاش همــه هزینههــای کفــن و دفــن
و خیــرات امواتــش را بــرای تجهیــز مرکــز
بهداشــت شهرشــان هزینــه کــرده اســت.
علیمردانــی میگویــد« :هــر خانــوادهای که
اینجــا کرونــا میگیــرد مجبوراســت بــرای
انجــام آزمایــش تشــخیصی ،تهیــه دارو و
مراقبتهای فردی از جمله غذاهای مقوی
و میوه و ســبزیجات هزینه کند .حساب کنید
با این وضع گرانی اگر یک نفر در هر خانواده
کرونــا بگیرد چقــدر برایش تمام میشــود،
حاال بماند که گاهی مردم شهرهای کوچک
مجبــور میشــوند بــرای گرفتــن اکســیژن
خونشــان راهی شــهرهای همجوار شــوند.
برای همیــن بعــد از آنکه برگزاری مراســم
ختــم طبــق پروتکلهای بهداشــتی ممنوع
شــد بــا اعضــای فامیــل تصمیــم گرفتیــم
هزینــه فوت مادربــزرگ و خالــهام را صرف
امــور خیریــه در حــوزه درمان مــردم کنیم.
میدانســتیم شــبکه بهداشــتمان دستگاه
پالش اکســی متر یا کپســول اکســیژن ندارد.
مــا  4تا دســتگاه پالس اکســی متــر و  5عدد
کپسول اکسیژن و مقداری هم سرم تزریقی
گرفتیم .پس از آن روحانی مســجد از طریق
بلندگوهــای مســجد خواســت مــردم برای
شادی روح امواتمان صلوات بفرستند».
او در ادامــه میگویــد« :بعــد از شــیوع
بیمــاری کرونــا این قبیــل نــذورات دهان به
دهــان بیــن مــردم میچرخیــد و حــاال نــذر
ســامت بیــن مــردم منطقه مــا باب شــده
اســت .هر کســی خیرات یا نــذری دارد برای
تجهیــز پایگاههــای اورژانــس ،شــبکههای
بهداشــت و حتــی بیمارســتانها هزینــه
میکند .گاهی هم مردم به جای خرید دسته
گل بــرای مراســم ختم پول جمــع میکنند
و بــرای دانشآموزان تبلــت میخرند یا اگر
بدانند خانوادهای بیمار کرونایی بســتری در
بیمارســتان دارند هزینههای درمان و دارو را
متقبلمیشوند».
این روزها تنگدستان با اوجگیری ویروس
کرونا وحشــت زدهتر از بقیه هستند .افزایش
هزینههــای درمــان کرونا بار مضاعفــی را بر
دوش طبقــه پایین  ،متوســط و حتــی مراکز
درمانــی قــرار داده اســت ،ســامتی را بــرای
مــردم نــذر کنیــم پیــش از آنکه خانــوادهای
بهخاطر بیپولی و ناچاری دست روی دست
بگذارد و بنشیند تا عزیزش بمیرد.

اجرای سنت حسنه احسان در حوزه درمان
یادداشت

دکتر حسین
کرمانپور

رئیس اورژانس
بیمارستان سینا

در مکتب ما مسلمانان بویژه شیعیانی که
به ائمه اطهار فراتر از دوست داشتن عشق
میورزند ،رسمی شایگان و ارزشمند وجود
دارد به نام نذری! اگر چه در ســالیان پیش
رو این سنت حسنه با چالشها و انتقاداتی
روبه رو شده اســت اما نه تنها کاسته نشده
که تا حدودی نیز افزایش یافته است.
همانگونه که از مقدمهای که نوشــتم بر
میآیــد «نذری» یک ســنت اســت با تمام
قواعد و مختصات یک کار سنتی! لذا حک
یا اصالح آن باید همگام با دلهای عشاق

و همــراه بــا عالقهمندیهای ملت باشــد.
رعایت نکــردن این قاعده به معنی ضایع
شدن آن پیشنهاد است ورنه نذری و نذری
ده راه خود را میروند.
در دوســالی کــه ویــروس کرونــا ،ایــن
ویــروس نفــس گیــر و مخــوف ،بشــریت را
به چــه کنم انداخته و راههــای گریز را یکی
پس از دیگری از دســترس خارج میسازد،
جامعــه جهانی فرای راههای پیشــگیری و
درمان به سمت و سوی همراهی و همدلی
هــم روی آورد .بســیاری از افــراد مشــاغل
خود را از دست دادند و خانه نشین شدند.
حتی به خانهنشینی هم اکتفا نشد و برخی
آنقدر جیبشان ته کشید که خانه استیجاری
خود را هم از دســت دادند و خیابان نشین
و کارتن خواب شدند.
اســف انگیــز در ایــن میــان آنکه ســوای
همــه بالهای بــاال ،بیمار هم بشــوی! دیگر
تاریکــی در تاریکــی اســت .اگــر آن بیماری

کرونا باشــد و درگیری ریه هم جوری باشد
کــه در خانه نیاز به اکســیژن داشــته باشــی
جانت زودتر از تنفس به در میآید .روزگار
بســیاری در این مصاف تیره شــد و چه بسا
فقر و تهیدســتی جــان عــدهای را در کمال
غریبی و بیکســی گرفت حال آنکه میشد
بــا کمک مختصــری گرمــی خانــوادهای را
محفوظ داشت.
خوشبختانه آنها که همیشه فرسنگها
دورتــر را نظــاره گرنــد و با مویــزی گرمی و
غورهای سردیشان نمیشود ،تالش کردند
فرهنــگ نــاب دینی خــود را انشــای روزگار
نماینــد و بــا قــراردادن قالــب نــذری روی
مصایب روزگار ،مرمت زخم دل بســیاری
را بــه عهــده گرفتنــد .در حالــی کــه محرم
امســال در گوشــه و کنار شــهر همان سنت
حســنه نــذری در جریان بــود امــا قافلهای
هــم علــی وار ،جوانمردانــه ،بیهیچ نام و
نشان پویش #نذر_سالمت به راه انداختند

و بــه داد بیمارانــی رســیدند کــه تیمــار
میخواســتند و کســی کــه نگذارد ســکاندار
خانواده آســمان را به زمیــن ترجیح دهد!
چه کردند؟
رفتنــد و کپســول اکســیژن و مانومتــر
خریدند و رســاندند به خانــهای که اگر چه
نانــی بــرای خــوردن یافت میشــد اما این
اکســیژن بود که مرد یا زن خانه را زنده نگه
میداشت.
رفتنــد و نســخه کاغــذی بیمــار خانه را
کــه روی دســت همســرش باد کــرده بود و
شــمع وجود همدمش در حال خاموشــی،
تبدیــل بــه دارو کردند تا خانــواده در عزای
حسین(ع) بگریند نه در غم پدر یا مادر!
رفتند به بیمارســتانها سرکشی کردند
و در کوچــه پس کوچههای بیمارســتانها،
نــان آور خانوادههایــی شــدند که بــا تمام
امیــد بیمــار بدحالشــان را به بیمارســتان
اســتان رســانده بودند تا کودکان او فردای

عاشورا و تاســوعا لبخندشان نمیرد و مادر
داشته باشند.
شــیفت کاریشــان را انداختند عاشورا و
تاســوعا تــا با عشــق حســین(ع) در بخش
کرونایــی نفس به نفس کســانی شــوند که
اشــک آرامشــان در عــزای حســین دل هر
دلدادهای را کباب میکرد.
رفتنــد و گشــتند و پیدا کردند کســانی را
کــه بهدلیــل کرونا شــغل را از دســت داده
بودند و بچه هایشــان دو ماه بود رنگ پنیر
را ندیده بودند چه رســد به گوشت و کباب
و مرغ!
رفتنــد و پیــدا کردنــد کودکانــی را کــه
پایشان را خار مغیالن زخم نزده بود بلکه
تمام بدنشــان را شــپش خانه کــرده بود از
بس نه حمامی داشتند و نه نانآوری و نه
سرپرستی!
رفتند و پیرمردها و پیرزنهایی را یافتند
کــه چنــد ماه بــود جز تکــهای نان خشــک

نخورده بودند و کســی از ترس کرونا سری
هــم به آنهــا نزده بود .کنارشــان نشســتند
و حتــی غــذا دهانشــان گذاشــتند تــا جان
بگیرنــد و وقتــی جرعــهای آب مینوشــند
جــان داشــته باشــند بگویند« :قربــان لب
تشنه ات یا حسین»
رفتنــد و نشســتند پــای درد و دل زنــی
که شــوهرش را از دســت داده بود بواسطه
کرونــا و حاال یک ســال بود بــا دو فرزندش
کوچــه بــه کوچــه میگشــتند تا نانــی برای
خــوردن بیابنــد و باز بواســطه کرونا کســی
جــرأت نمیکــرد ســرپناه آنهــا شــود .پس
#نذز_ســامتی آدمهایی را گــرد هم آورد
تــا برای این دســت از افراد ســرپناه موقت
فراهم کنند تا بمانند و حسین(ع) را سینه
زن واقعی باشد.
حتــی برخــی نذرشــان را در کمپهای
اعتیاد یافتند!
حتی برخی نذرشــان را در گوشه زندان

یافتند!
حتــی برخــی نذرشــان را در ســر
چهاررا هها یافتند!
حتــی نذرشــان را در تهیــه ویلچــر
و ابــزار بــرای بیمارســتانهای کمتــر
برخوردار یافتند!
همانگونه که عبداهلل نصرانی ،تمام
حجت دینداری اش را به جای مســجد
و مدرسه بر سر نیزه ،خون آلود یافت!
مــن! بنــدهای ناچیــز در درگاه الهی
از اینکه میدیدم ،در شــهرم و دردیارم
عدهای هستند که ببینند آنچه نادیدنی
اســت به خود میبالم و بر دستان تک
تــک کســانی کــه در دوســال گذشــته با
نذر ســامتی ،ســامتی همنــوع خود را
تضمیــن میکنند بوســه میزنــم .یک
جایــی بایــد یــک چیزهایــی را قربانــی
کنیم تا به نذری پرشکوهی برسیم و آن
عزت نفس یک مسلمان است.

