چهره زنانه جنگ

توهمعقبماندگی

نقد شهرام پازوکی بر ادعای روشنفکرانی
که «حکمت و عرفان اسالمی» را مانعی
بر سر راه تمدن و پیشرفت قلمداد
میکنند!

توهشتم شماره  7915سهشنبه  3خرداد 1401
سال بیس 
 22شوال Tuesday 24 May 2022 1443

بازشناسی تصویر زن در جنگ
با نگاهی مقایسه ای به دو کتاب
«حوض خون» و «جنگ چهره
زنانه ندارد»
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معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی:

فعاالن مشاغل مجازی
بیمهمیشوند

ریزش ساختمان  10طبقه
در خوزستان

آبادان در شوک
متروپل

صفحه  21را بخوانید

تالش  17ساله یک مجموعهدار که از همدان تا تهران را برای
تشکیل موزه شهری زیرپا گذاشت

19

 500سال تاریخ روی دست
یک شهروند

این مجموعهدار در تمام این سالها از ترکیه تا آلمان ،از فرانسه تا سوئد ،از
بلژیک تا اتریش ،از سوریه تا روسیه و ...هرجا ردی از آثار تاریخی ایران دید،
هزینه کارشناسی را پرداخت کرد و پس از تأیید تعلق اثر به تاریخ ایران ،آن را به
کشور بازگرداند
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سرعت سالمندی  5برابر زادآوری است

 185هزار دانشآموز بازمانده و  750هزار دانشآموز تارک تحصیل

وزیر آموزش و پرورش هشدار داد

مدیــر ســامت ،جمعیــت و خانــواده دانشــگاه علــوم
پزشــکی مازنــدران هشــدار داد :وضعیــت نــرخ رشــد
جمعیت در استان بهدلیل بیرغبتی زوجهای جوان به
فرزنــدآوری از شــرایط بحرانی عبور کــرده و وارد مرحله
فرابحرانــی شــده اســت .به گــزارش ایرنا ،سیدمحســن
ســلیمانی افــزود :در زمــان حاضــر مازنــدران بهدلیــل
کاهش روزافزون فرزندآوری در تله جمعیتی قرار گرفته
و میزان نرخ رشد سالمندی ...

مدیــرکل آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش و پــرورش از
وجود حــدود  ۱۸۵هزار دانشآمــوز بازمانده از تحصیل
و  ۷۵۰هــزار دانشآمــوز تــارک تحصیــل در کشــور خبــر
داد .محمدحســین حسینی در سلسله نشستهای فقر
چندبعــدی و سیاســتهای فقرزدایــی بــا عنــوان «فقر
آموزشــی در ایــران» که با همکاری دفتــر مطالعات رفاه
اجتماعــی وزارت رفاه و مرکز توانمندســازی حاکمیت و
جامعه جهاد دانشگاهی برگزار شد...

وزیر آموزشوپرورش در سومین نشست کارگروه کمیته
راهبــردی ســند صیانــت از کــودک و نوجــوان در فضای
مجــازی بــر لــزوم داشــتن پیوســت فرهنگــی طرحهــا و
برنامههــا تأکید کــرد .به گــزارش روابط عمومــی وزارت
آموزش و پرورش ،یوسف نوری گفت :در ابتدای دهه ۹۰
ح شده
زمانی که استفاده از فضاهای یادگیری جدید مطر 
بود ،توصیه کردیم که برای اســتفاده از تبلت و تلویزیون
اینترنتیباید...

مازندرانگرفتار
تلهجمعیتی
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علی معرف  /ایرنا
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 ۹۳۵هزار دانشآموز
به مدرسه نمیروند

غفلتازتهیه«پیوستفرهنگی»
استفادهکودکانازفضایمجازی

21

روایتی از همراهان بیمار در کوچه کناری بیمارستان کودکان مفید

ساکنان نگران چادرهای رنگی

گــ
زارش

علیرضا صوتاکبر /ایران

مریم طالشی

گزارشنویس

چادرهــای رنگــی پشــت ســر هــم ردیــف
شــدهاند؛ زرد و قرمــز و آبــی .آدم را یــاد
مسافرانی میاندازند که بیدغدغه مقصد
بهجــاده میزنند و هرکجا هــوا خوش بود و
فضا مســاعد ،اتراق میکنند .اینجا اما کنار
کوچه بنبســت شــهر شــلوغ ،نه کسی فکر
تفریح اســت و نه در خیال مســیر و مقصد.
مسافران این چادرهای رنگی با چشمهای
نگــران گــوش بــه زنگ خبــری از آن ســوی
نردههــای بیمارســتان هســتند .دلشــان
پیش کودکی اســت که بدن بیمــارش روی
مالفههــای ســفید تخــت ،اندوهناکترین
تصویر ممکن را پدید میآورد.
عابرانی که از کنار کوچه باالیی بیمارســتان
کــودکان مفید میگذرند ،دیگر چشمشــان
به دیدن چادرهایی که از ســر اجبار در آنجا
برپا شده ،عادت کرده است .عادت اما درد
را کــم نمیکند .مگر میشــود آدم به اندوه

عادت کند؟!
ســر ظهر اســت و تقــای خاصــی در کوچه
مشاهده نمیشود .تکوتوک ماشینهایی
در کوچه پارک شــده و بینشــان چادری برپا
اســت .بیشتر ماشــینها متعلق به ساکنان
خامــوش چادرها اســت که نفسشــان دیگر
درنمیآیــد .عــادت کردهانــد به خاموشــی
زیر سقفهای مشمایی که این روزها حکم
خانهشان را دارد.
مردی حدوداً 40ســاله از چادری زرد بیرون
میآیــد و کشوقوســی به بدنــش میدهد.
زنی ســالمند و مغموم کنار چادر نشسته و
بــه نظر مادرش اســت .از قزویــن آمدهاند.
ســه ماه اســت این چادر کوچک تنها سقف
باالی سرشان شده و روزها و شبها را اینجا
گذراندهاند« .شــب عید هم اینجا بودی؟»
مرد جــواب میدهد« :تمام این ســه ماه را
همینجــا بودم ،عید و غیر عید .زنم داخل
است ،پیش بچه .این همه سال منتظر بچه
بودیــم و آخــرش بــا «آیویاف» بچــه دار

شــدیم .بچهام ســه ماهش اســت .از روزی
که دنیا آمد فهمیدیم مشکل نقص ایمنی
دارد .آوردیــم تهــران و از آن موقــع تــوی
آیسییو بستری است».
مرد سکوت میکند .البد حسرت در آغوش
کشــیدن کودکش را دارد؛ کودکی که اینقدر
منتظــر آمدنــش بوده و حاال چشــم بــه راه
مرخص شدنش از بیمارستان است.
«چــرا اینجــا هســتید؟ نمیتوانیــد برویــد
اقامتگاه همراهان بیمار؟» مرد دســتش را
حائل پیشــانیاش میکند تا چشــمهایش
را از گزنــد آفتابی که مســتقیم روی ســرش
میتابــد ،حفــظ کنــد« .چــرا ،بهمــان جــا
میدهنــد امــا مــن باید اینجا باشــم تــا اگر
کاری بــود خــودم را زود بــه بیمارســتان
برســانم .ممکن اســت زنم چیزی بخواهد
یــا کاری پیــش بیاید و یــا الزم باشــد دارو یا
چیــز دیگری از بیرون تهیــه کنم .بههرحال
باید نزدیک باشــم .اقامتگاه هم خیلی دور
نیست .من ندیدهام کجاست اما میگویند

200متــر فاصله دارد اما اینجا دیگر نزدیک
نزدیکم .دلم راضی نمیشــود جایی بروم.
مــا که بچهمــان در آیســییو اســت چنین
وضعی داریم وگرنه کسانی که بچههایشان
داخــل بخش هســتند میروند همراهســرا.
آنجا بهشــان غذا هم میدهند .ما که اینجا
هستیم هم هر شب برایمان غذا میآورند.
البته به یک نفر غذا میدهند ».و بعد برای
اینکه دوباره تأکید کرده باشد میگوید اینها
کــه اینجــا میبینیــد همگی توی آیســییو
مریــض دارنــد .انــگار کــه بخواهــد شــدت
همــدردی غمناکشــان را یــادآوری کــرده
باشد.
مرد درســت میگوید .ســاکن اجباری یکی
دیگــر از چادرهــا نیــز همراه بیماری اســت
در آیســییو .مــردی اســت جوان کــه پاها
را تــوی شــکم جمــع کــرده و جلــوی چــادر
آبــی چمباتمــه زده اســت .گاز پیکنیکــی
خامــوش با یــک کتری آب جــوش روی آن
جلوی چادر اســت .صندوق ماشــین را باال

داده و اسباب و وسایلی مختصر در آن دیده
میشود؛ چند دبه پالستیکی ،یکی دو پتوی
مسافرتی و چند تکه ظرف.
اهل پیرانشــهر اســت .آمدهاند تهران برای
مــداوای بــرادرزادهاش کــه در آیســییو
بســتری اســت« .بچــه التهــاب مغــز دارد.
مــادرش االن کنــارش اســت امــا بعضــی
کارهــا را نمیتوانــد تنهایــی انجــام دهــد.
مثــاً اگــر بخواهد بچــه را جابهجــا کند باید
حتمــاً مــن بــروم و کمکش کنم چــون وزن
بچــه زیاد اســت و مــادرش تنهایــی زورش
نمیرســد و باید کســی باشــد .بــرای همین
نمیتوانــم از اینجــا تــکان بخورم .حواســم
به گوشــی اســت کــه کی زنــگ میخــورد تا
خــودم را فــوری برســانم .اگر اینجا نباشــم
کــه اصالً کمکــی نمیتوانم بکنــم .چند روز
پیش آمدند و گفتنــد چادرها را جمع کنیم
و برویم همراهســرا اما بعدش دیگر خبری
ازشان نشــد .برخوردشان هم بد نبود و من
هــم میدانم نامــه از بیمارســتان ببریم جا
میدهنــد .ما مجبــوری اینجا هســتیم .من
نمیتوانــم از اینجــا دور شــوم و خیلیهای
دیگر هم وضعشــان مثل من اســت وگرنه
چــرا باید گوشــه خیابان بماننــد؟! االن تازه
هــوا بد نیســت اما توی ســرما و گرمــا اینجا
ماندن خیلی ســختتر اســت .خیلیها روز
را داخل حیاط بیمارســتان میمانند .ما که
مریضمان معلوم نیست کی مرخص شود
چــارهای نداریــم .همینجا بــرای خودمان
غذا درســت میکنیــم و میخوریــم ،با هم
حــرف میزنیــم و صبر میکنیــم .همهمان
چشم به راهیم».
روی دیوار کوچه بنری چســباندهاند که روی
آن توضیح داده شده که همراهان بیماران
بســتری میتواننــد بــا مراجعــه بــه واحــد
مددکاری بیمارستان و اخذ معرفینامه در
مراکز همراهسرا و سایر مراکز اسکان موقت
که شهرداری تدارک دیده اقامت کنند.
مددکاری انتهای حیاط بیمارســتان اســت
و یــک تابلــو بــا فلــش زردرنــگ جهــت آن
را نشــان میدهــد .حیــاط پــر از والدیــن و
کودکانــی اســت کــه از همــه جــای ایــران
بــرای درمــان بــه بیمارســتان آمدهانــد.
تــوی صــورت بیشترشــان اضطــراب مــوج
میزنــد و این ویژگی غالبشــان اســت ،حاال
یکــی کمتر و یکی بیشــتر .طبیعی اســت که
هیچکــس دلــش نمیخواهــد اینجا باشــد؛
در بیمارســتانی کــه بعضــی دیوارهایش را

بــاب طبــع بچههــا رنگآمیــزی کردهاند اما
بــ ه هر حــال بیمارســتان اســت .االن بچهها
بایــد توی پارک بازی کنند و آدم فکر میکند
اصالً چرا بچهها بیمار میشــوند و خب این
را هم میدانند که زندگی همین است دیگر
و بیمــاری و درد هــم دارد و کوچــک و بزرگ
هم نمیشناسد.
واحد مددکاری شــلوغ نیســت .دو زن جوان
مشــغول راهنمایــی گرفتــن از کارشــناس
هســتند .شــما بهعنــوان همراه بیمــار وقتی
به مددکاری اجتماعی بیمارســتان مراجعه
میکنیــد ،راهنماییتــان میکننــد ســمت
کشــیک اداری .آنجــا میتوانید درخواســت
همراهســرا کنیــد« .مادرها که معمــوالً توی
بخــش کنار بچههــا میمانند .پدرهــا و دیگر
همراهان هــم میتواننــد بــا معرفینامه از
بخش بســتری و کارت ملی به کشیک اداری
مراجعه کنند و اجازه اقامت در همراهسرا را
بگیرند .مشکلی هم برای اقامتشان نیست.
در واقــع هرکــس درخواســت بدهــد ،جــای
اقامت میدهند ».این را نگهبان ساختمان
میگوید که سالها مواجهه با والدین نگران
و مضطرب کودکان بیمار ،او را به نظر صبور
و باحوصله کرده است.
زنی ترکمن که لباس محلی زرشکی پوشیده
و روســری گلدار با زمینهای بههمان رنگ به
ســر دارد و دست پسربچه ســه چهارسالهای
را گرفتــه ،تکــه پارچــهای روی چمنهــای
فضای ســبز بیمارســتان پهن میکند تا بچه
را روی آن بنشــاند .اهل کالله اســت و آنطور
کــه میگویــد جــز ایــن پســربچه ،یــک دختر
هفت ســاله هــم دارد کــه امروز بســتریاش
کردهانــد« .اینجــا خانــه فامیلمان هســتیم.
چند روز اســت آمدهایم .جایشان تنگ است

امــا بهتــر اســت آدم خانــه فامیلش باشــد.
هرچه باشد از مسافرخانه و مهمانسرا رفتن
بهتر اســت ».زنی دیگر که نزدیک او نشسته
میگویــد« :حاال همــه هم که تهــران فامیل
و آشــنا ندارند که بروند پیششــان .من خودم
البتــه خانــهام تهــران اســت و برای مشــکل
بچــهام سالهاســت اینجا میآیــم و میروم
اما دیدهام کســانی را کــه حتی یک فامیل در
تهــران نداشــتهاند و غریب غریــب بودهاند.
ما که خودمان اینجاییم و خانه و زندگیمان
اینجاســت هــزار جــور مشــکل داریــم چــه
برســد به کســانی که از راههــای دور میآیند.
کاش بشــود یک کاری برایشــان کرد .ما فقط
میتوانیــم همدرد هم باشــیم و غم و غصه
هــم را بشــنویم وگرنه کار زیادی از دســتمان
برنمیآید».
علی گودرزی ،کشیک اداری و مسئول روابط
عمومی بیمارستان کودکان مفید در رابطه با
اســکان همراهان بیمار به «ایران» میگوید:
«همراهان بیمار هر چند نفر هم باشند که از
راه دور آمده باشند ،ما به آنها نامه میدهیم
و هیچ مشــکلی برای اقامتشان وجود ندارد.
حــاال پدر و مادر یــا مادربــزرگ و عمو فرقی
نــدارد .بارها پیش آمده که دو یا ســه همراه
مراجعــه کردهانــد و نامــه بــرای اســکان
دادهایــم .اقامــت در همراهســرا هــم کامــاً
رایــگان اســت و صبحانه و شــام رایگان هم
به همراهان بیمار داده میشــود .همراهسرا
کمــی پایینتــر از بیمارســتان و روبــهروی
شــهرداری منطقــه  3و در کوچه دشتســتان
دوم اســت .همراهانــی که در چادر هســتند
خودشــان میخواهنــد نزدیک بیمــار یا کنار
ماشینشان باشــند وگرنه هیچ مشکلی برای
اقامتشان وجود ندارد».

