روایتی از بازی تراکتور – پرسپولیس که نیمه تمام به پایان رسید

سنگ باران فوتبال!

توهشتم شماره  7912شنبه  31اردیبهشت 1401
سال بیس 
 19شوال Saturday 21 May 2022 1443

پنجشنبه یکی از تلخترین روزهای فوتبال ایران بود .روزی عجیب و پر از اتفاقهای باورنکردنی
که هیچ فوتبالدوستی پیشبینی آن را نمیکرد و باورش نداشت .در شرایطی که مجوز حضور
تماشاگران در بازیهای  3هفته پایانی لیگ برتر صادر شده بود ،اعالم شد که ورزشگاه یادگار
امام(ره) تبریز هم آماده حضور  30درصد تماشاگران برای تماشای بازی تراکتور و پرسپولیس
است .با این حال ،بیش از  70درصد این ورزشگاه ،مملو از تماشاگر شده بود و این نشان از
اشتیاق فراوان هواداران برای حضور در استادیوم داشت.

گزارش «ایران» از میزان داوطلبان اهدای عضو در ایران و چالش تفاوت کما و مرگ مغزی در روز «اهدای عضو»

مرگ  16هزار عضو حیات بخش در سال
ساالنه  2هزار فرد دچار مرگ مغزی بدون اهدای عضو میمیرند
با این حال حدود  3هزار نفر از افراد در انتظار پیوند عضو از دست می روند
هر فرد دچار مرگ مغزی  8عضو قابل اهدا دارد
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راهکارهای مهندسی غربی آب با صورت
مسألههای جغرافیای ایران نمیخواند

«دانش بومی»
گمشده مهندسی آب ایران!

صفحه  18را بخوانید
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در فقدان استاد عثمان محمدپرست دوتارنواز پیشکسوت خراسانی

غمش در نهانخانه دل نشست

عثمان محمدپرست معروف به عثمان خوافی از استادان دوتار نوازی خراسان و خیِر
مدرسه ساز  ۲۹اردیبهشت  ۱۴۰۱بهدلیل عفونت ریه در بیمارستان بیستودو بهمن
خواف در سن  ۹۴سالگی درگذشت .مرحوم محمدپرست سال  ۱۳۰۷در خواف متولد
شد و بیشتر عمر خود را هم در این شهر گذراند و با بسیاری از استادان موسیقی سنتی
ایران از جمله جلیل شهناز ،محمدرضا شجریان ،شهرام ناظری ،فرهنگ شریف ،اکبر
گلپایگانی و اصغر بهاری همکاری کرد و سال  ۱۳۶۲در فیلمی با نام «زیرسلطه من
آیید» به کارگردانی و نویسندگی داریوش ارجمند ایفای نقش کرد.

24-23

استاندار کرمانشاه خبر داد

پیشبینی تردد دو و نیم
میلیون زائر اربعین از کرمانشاه

اســتاندار کرمانشــاه بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه
زیرســاختهای مــرز خســروی بــرای ســفر اربعیــن
حســینی ،گفــت :تــردد  ۲.۵میلیــون زائــر اربعیــن
حســینی از کرمانشــاه پیشبینــی میشــود.بهمن
امیریمقدم در نشســت ســتاد اربعین حســینی(ع)
اســتان کرمانشــاه اظهــار کــرد :در  ۲ســال گذشــته
موضوع اربعین در اســتان کرمانشــاه تعطیل بوده و
نه جذب اعتبارات دنبال شده و نه طرحی برای اجرا
و تکمیل زیرساختها پیگیری شده است.
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تنها  600بدهکار مهریه در زندان باقی مانده اند

نجات بدهکاران مهریه
از زندان

امســال کاهش آمــار زندانیان مهریه رکوردزنی کرده اســت.
بــر اســاس آمارهای موجود در مقایســه با  5ســال گذشــته،
جمعیــت مــردان بدهــکار مهریــه از آمــار  ۲۵۰۰زندانی در
اردیبهشت ســال  ۱۳۹۷به مرور در سال  ۱۳۹۸با یک شیب
تنــد به تعــداد  ۱۲۲۹محبوس کاهش یافت و ایــن اعداد در
ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰به ترتیب تا عدد  ۹۴۵و  ۸۲۱زندانی
مهریــه تقلیل پیــدا کرد تا اینکه در هفته پایانی اردیبهشــت
 ۱۴۰۱طی بررسیهای نهایی این عدد به کمتر از  ۶۰۰زندانی
مرتبط با مطالبات و شکایات مهریه کاهش یافت.
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مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

افزایشحقعائلهمندیاعضای
صندوقبازنشستگیکشوری

مدیــرکل امــور مالــی صندوق بازنشســتگی کشــوری
از افزایــش حــق عائلهمنــدی و اوالد بازنشســتگان
زیرپوشــش ایــن صنــدوق در ســال  ۱۴۰۱خبــر داد.به
گزارش صندوق بازنشستگی کشوری ،علی خدامی با
اشــاره به ابالغ قانون بودجه سال  ۱۴۰۱از سوی دولت
گفــت :در راســتای مفــاد بندهــای ( )۲و( )۱۰مصوبه
اخیر هیــأت وزیران کــه در تاریخ  ۱۵اردیبهشــت ماه
 ۱۴۰۱در خصــوص «تعیین حقــوق و مزایای کارکنان
شاغل و بازنشسته» صادر شده است...
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گــ
زارش

تسنیم

روایتی از احیای یک زندگی

یکی بود که هنوز هم هست
یوسف حیدری
گزارشنویس

«یکی بود که هنوز هم هســت .امسال برای
من خیلی مهم اســت چون دوباره فرصت
زندگــی پیدا کــردم .در ســرزمین خاطرهها
آنان که میبخشند همیشه سبزند و آنان که
محبت و دوستی میکنند ماندگار ،ماندگار
مثل قلبی که با پرواز صاحبش به آسمانها
همچنان میتپد .با ایثار خانواده او فرصتی
دوباره یافتم تا با عشق زندگی کنم».
نیایــش رو به دوربین عیــن این عبارات
زیبــا را بهزبــان مــیآورد و شــمع تولــد
 11ســالگیاش را فــوت میکنــد .همــه بــا
خوشــحالی دست میزنند .مادر به صورت
معصوم دخترش خیره میشود و با گوشه
چادر اشــکهایش را پــاک میکند .تصاویر
تلخ شــهریور ســال گذشــته مثل یک فیلم
ســینمایی از جلوی چشمانش رد میشود.
روزی کــه پزشــک از آنهــا خواســت هرچــه
ســریعتر نیایش را به تهــران منتقل کنند تا
در اولیــن فرصــت پیونــد قلب شــود .قلب
نیایش مثل قبل نمیتپید و ثانیهها برای او

به سرعت سپری میشد.
«زندگــی نیایــش بــه مویــی بنــد بــود
امــا دســتان مهربــان پــدر و مــادری کــه
نمیدانیم کی هســتند با اهدای قلب عزیز
ازدسترفتهشان زندگی دوبارهای به دختر
مــن دادنــد ».فاطمــه حســینی بــا بغــض
از روزهایــی میگویــد کــه ویــروس کرونا به
قلــب دختــرش حمله کــرد و ماهیچههای
تپنــده را از کار انداخــت؛ روزهایــی کــه مثل
باد گذشــت و ایثار و فداکاری پــدر و مادری
باعث شــد تا قلب نورچشمیشان در سینه
نیایش جا بگیرد« :تا قبل از این اتفاق هیچ
وقــت بــا واژه مرگ مغــزی و اهــدای عضو
آشــنایی نداشتم .اگر کسی میگفت اهدای
اعضــای بدن بیمار مرگ مغــزی میتواند
جان چند انسان را از مرگ نجات دهد باور
نمیکردیــم ،امــا امروز مــن و همه اعضای
خانــواده و فامیلها داوطلــب اهدای عضو
شــدیم .من هم بــا همه وجود ،بخشــش و
ایثار خانوادهای که اعضای بدن عزیزشــان
را اهدا کردند لمس کردم».
فاطمــه از شــهریور ســال گذشــته و

مســیری کــه تــا پیونــد قلــب بــرای نیایش
طی شــد ،میگوید« :ســاکن اهواز هســتیم.
نیایــش تا قبــل از این اتفاق هــر روز هزار تا
طناب و  2هزار حلقه میزد .ورزشکار بود و
دوست داشت در یکی از رشتههای ورزشی
افتخارآفرینــی کنــد .همســرم کادر درمان
است و از ابتدای شیوع کرونا در بیمارستان
کنــار پزشــکان و پرســتاران بــه بیمــاران
رســیدگی میکند .اوایل شــهریور بــه کرونا
مبتال شــد و من و پســرم هم مبتال شــدیم.
روزهای سختی بود اما دلخوشیام این بود
نیایش مبتال نشــده اســت .بعد از چند روز
نیایــش را با عالئم دل درد به بیمارســتان
بــردم .پزشــکان تشــخیص ســنگ صفــرا
دادنــد و قــرار شــد روز بعــد جراحی شــود.
شــب وقتی کنار دخترم بودم گفت سمت
چپ بدنش درد میکند .صبح که پزشــک
جــراح آمــد موضــوع را به او گفتم .دســتور
داد از قلب نیایش اکو بگیرند .وقتی جواب
اکو آمد از چهره پزشک متوجه شدم اتفاق
بدی افتاده اســت .از ما خواســت ســریعتر
نیایــش را بــه بیمارســتان شــهید رجایــی

تهران منتقل کنیم .دنیا دور سرم چرخید.
نیایش همه روزههایش را میگرفت و بدن
ی داشــت .فکر میکردم شاید
قوی و سالم 
همــه اینها خــواب باشــد اما نبود .پزشــک
بــا نشــان دادن تصاویر قلــب نیایش گفت
ویــروس کرونــا روی ماهیچههــای قلــب
تأثیــر گذاشــته و باعــث از کار افتــادن آنهــا
شــده اســت .هــر ثانیه بــرای مــا به انــدازه
یکسال گذشــت .به سرعت او را به تهران
و بیمارســتان رجایــی منتقــل کردیم .دکتر
مهدوی بعــد از معاینه و آزمایشها گفت
باید هرچه ســریعتر پیوند قلب شــود .تنها
راه نجــات او همیــن بود .با تجویز پزشــک
نیایــش به خــواب مصنوعی رفــت و به زیر
دستگاه منتقل شد».
حرفهــای مــادر که بــه اینجا میرســد
بغــض میکنــد و چند ثانیه ســکوت حاکم
میشــود 37« :ســال دارم امــا چهــرهام در
آن چنــد هفتــه به اندازه  20ســال پیر شــد.
شب و روز دعا میکردم و اشک میریختم.
التماس کــردم قلب مرا بــه نیایش بدهند
امــا پزشــکان گفتنــد امــکان نــدارد و بایــد

قلب اهدایی شــرایط خاصی داشــته باشد.
در آن لحظــات دلــم هــوای حــرم امــام
رضــا(ع) کــرد .از همســرم خواســتم بــرای
مــن و پســرمان بلیــت بگیــرد تا به مشــهد
برویــم .نمیتوانســتم بیمارســتان بمانــم
و خامــوش شــدن شــمع زندگی دختــرم را
ببینــم .لحظــهای کــه بــه در حرم رســیدیم
موبایلــم زنــگ خــورد .از بیمارســتان بــود.
دســتم میلرزیــد و نمیتوانســتم جــواب
بدهــم .از پســرم خواســتم جــواب بدهد .با
دســت گوشهایــم را گرفتــم امــا بــا لبخند
پســرم متوجــه شــدم اتفــاق خوبــی افتاده
اســت .همســرم با خوشــحالی فریاد میزد
بــرای نیایــش قلب پیدا شــده ولی ریســک
عمــل جراحــی و پیونــد بــاال اســت .از مــن
خواســت برگردم .گفتم در حرم میمانم تا
وقتی که نیایش ســالم از اتــاق عمل بیرون
بیایــد 7 .صبــح همســرم تمــاس گرفــت و
گفت عمل پیوند با موفقیت انجام شــده و
دخترمــان را به آیســییو منتقــل کردهاند.
همــان روز برگشــتیم .دو روز بعــد بدنــش
قلب پیوند شــده را پــس زد و نیایش دوباره
به زیر دستگاه منتقل شــد ،اما خوشبختانه
بــا داروهایــی کــه تزریق کردند قلب شــروع
به تپیدن کرد و دخترم به زندگی برگشــت.
حــاال نیایــش کالس چهــارم اســت و مــن
قــدردان مــادری هســتم کــه نمیدانم چه
کسی اســت ،کجا زندگی میکند و لحظهای
که قلب فرزندش را میبخشــیده چه حالی
داشــته اســت؟» او میگویــد بعــد از عمل،
من و همســرم و خانوادههایمــان داوطلب
اهــدای عضــو شــدیم .حــاال میدانیــم اگــر
مــرگ مغزی شــدیم اعضــای بدن مــا زیر
خاک نمیرود و به چند بیمار نیازمند مثل
دخترم زندگی دوباره میبخشد.
«دومــاه بــه تولــد  18ســالگیاش مانده
بــود .بارها از من میخواســت اجــازه بدهم
فــرم اهــدای عضــو را پر کنــد تا اگــر یک روز
اتفاقــی برایــش افتــاد اعضای بدنــش را به
بیماران نیازمند اهدا کنیم .پدر بودم و دلم
نمیآمد قبول کنم ،اما انگار خدا او را بیشتر
از ما دوســت داشت .خیلی زود به آرزویش
رســید و با اهدای اعضای بدنش چند بیمار
از مــرگ نجات پیــدا کردنــد ».مجید آبچی
از آن روزهــا یــاد میکند؛ روزهایی که شــمع
زندگــی محمدرضا در  17ســالگی خاموش
شــد اما چراغ زندگی چند بیمــار نیازمند با
اعضای بدن او دوباره روشــن شــد« :کارمند
بازنشســته بیمارســتان شــریعتی هســتم.
محمدرضــا فرزنــد بزرگ من بــود .از وقتی
خــودش را شــناخت آرزو داشــت بتوانــد
بــه دیگــران کمک کنــد .وقتی هم شــنید با
ثبتنــام در بیمارســتانها و دانشــگاههای
علــوم پزشــکی میتوانــد داوطلــب اهدای
عضــو شــود از من خواســت موافقــت کنم.

در آن لحظات دلم هوای حرم امام رضا (ع) را کرده بود.
از همسرم خواستم برای من و پسرمان بلیت بگیرد تا به
مشهدبرویم.نمیتوانستمبیمارستانبمانموخاموش
شدن شمع زندگی دخترم را ببینم .لحظهای که به در حرم
رسیدیم موبایلم زنگ خورد .از بیمارستان بود .دستم
میلرزید .نمیتوانستم جواب بدهم .از پسرم خواستم
جواب بدهد .با دست گوشهایم را گرفتم اما با لبخند
پسرم متوجه شدم اتفاق خوبی افتاده است .همسرم با
خوشحالی فریاد میزد برای نیایش قلب پیدا شده

در مقطع پیشدانشــگاهی درس میخواند
و باالخــره مخفیانه دور از چشــم ما از طریق
هــال احمــر در ســامانه داوطلبــان اهــدای
عضــو ثبتنام کــرده بــود .میگفت اعضای
بدن من بعــد از مرگ میتواند جان جوانی
را کــه ازدواج کــرده و بچــه دارد نجات دهد،
پــس چــرا ایــن کار را انجام ندهــم؟ انگار به
دلش افتاده بود که قرار اســت فرشته نجات
چند انسان دیگر باشد.
یکــی از شــبهای بهمن مــاه آخرین بار
محمدرضــا را وقتی مشــغول کار با کامپیوتر
بود دیدم .از مدرسه آمده بود و میخواست
بــرای درس خوانــدن بــه کتابخانــه مســجد
بــرود .خوابیده بــودم که همســرم با نگرانی
بیــدارم کــرد .گفــت حــال محمدرضا خوب
نیســت .از حمــام آمــده بــود و حولــه به تن
داشــت .میگفــت یک طــرف بدنــم لمس
ی کــه میگفــت و
شــده .بــا شــنیدن عالئمــ 
بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه داشــتم فــوراً با
اورژانــس تماس گرفتم .او را به بیمارســتان
فیاضبخــش منتقــل کردنــد .متأســفانه با
وجــود اصرار من پزشــکان تصــور میکردند
پســرم چیــزی مصــرف کــرده و معــده او را
توشــو دادنــد .روز بعــد وقتی پزشــک
شس 
معالج سیتیاسکن ،سر پسرم را دید گفت
خونریــزی مغزی کــرده و باید به آیســییو
منتقل شــود .بیمارستان آیســییو نداشت
و با آمبوالنس او را به بیمارســتان شــریعتی
منتقل کردیم .ســطح هوشیاری محمدرضا

ســه بــود و ایــن یعنــی دیگــر امیــدی وجود
نداشت .وقتی پزشکان معالج اعالم کردند
مرگ مغزی شده نمیتوانستم روی پاهایم
بایســتم .یکــی از پزشــکان موضــوع اهــدای
عضــو بــدن محمدرضــا را مطــرح کــرد .آن
لحظــه یــاد آخریــن خواســتهاش افتــادم.
خــودش داوطلــب اهــدای عضو شــده بود.
ســالها در بیمارســتان مســئول مــدارک
پزشــکی بودم و بیماران زیــادی را میدیدم
کــه بهخاطــر از کار افتادن یــک عضو حیاتی
چه زجری میکشــند .میدانســتم هر عضو
بــدن پســرم میتواند زندگی دوبــاره و بدون
درد و رنجــی را به آنها بدهد .ســخت بود اما
خواســته پســرم را انجام دادم .قلب ،ریهها،
کلیههــا ،کبــد و قرنیــه چشــمهای او را اهــدا
کردم .قلب او را به یک پســر  27ســاله پیوند
زدنــد و یــک دختــر جــوان و مرد میانســالی
هــم کلیههــای او را گرفتنــد .پســرم رفت اما
چند دختر و پســر دیگر به زندگی برگشــتند.
خوشــحالم که هنــوز قلــب پســرم میتپد و
زندگــی را در رگهــای جوان دیگــری جاری
میکند».
یــاد حرفهای دکتــر کتایــون نجفیزاده
مدیر انجمــن اهدای عضو ایرانیان میافتم
کــه گفــت  ۲۵هــزار بیمــار نیازمنــد پیوند در
لیســتهای انتظــار اعضــای مختلــف بدن
وجــود دارنــد و هــر روز  ۷تــا  ۱۰نفــر از آنــان
یعنی هر دو تا ســه ساعت یک نفر ،به دلیل
نرسیدن عضو پیوندی فوت میکند.

