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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
سلمان یک هفته است که از بیمارستان مرخص
شده و حاال در خانه دوران نقاهت را سپری میکند ،در
کنارمرضیه و دو دخترشان .خانه سلمان و مرضیه دربه
حیاط است .ازمنخواستهاندباخودمیکچهارپایهببرم
تا بتوانم رویش بنشینم .دررا مرضیه بازمیکند .اصرار
دارد به هیچ چیزدست نزنم؛ نه به درخانه ،نه به ماشین
سلمان که همان جا روی حیاط پر از گل خانه پارک
است .من چهارپایه را میگذارم پشت درخانه .سلمان
آمده است روی حیاط .سالم و احوالپرسی میکند.
خسته به نظرمیرسد با این همه روحیهاش قوی است.
مینشیند روی صندلی که با خودش آورده است ،جلوی
درهال 4.مترفاصلهی ماست .سلمان و مرضیه هردو
ماسک دارند .مرتب به من یادآوری میکنند« :به هیچی
دست نزنید که خدای نکرده مریض بشین ».ازبس که
سلمان و مرضیه نگران من هستند ،من شرمنده و
خجالتزدهمیشوم.مرضیه اصرارمیکند«:بهدستاتون
الکل بزنید ...بزنید ...زیاد بزنید ».هرچند دقیقه یک بار،
با هر جملهای که میگوییم بدون اینکه من دست به
هیچ جا بزنم مرضیه اصرارمیکند الکل بزنم .مرضیه در
دستانش یک اسپری الکل دارد .مرضیه دچاروسواس
شده است.
آفتاب داغ خرداد میتابد .با اینکه عصر است و در
سایهنشستهام،عرقمیریزم.مرضیهعذرخواهیمیکند:
«ببخشیدنمیتونمازتونپذیراییکنم.ببخشیدنمیتونم
تعارف کنم بیایید تو ».من تشکرمیکنم .مهربانیهای
مرضیه باد خنکی میشود و به صورتم میوزد .دیگرگرم
نیست.
سلمان نمیداند چطور مبتال به کرونا شده است:
«من آنچه را که در تلویزیون و شبکههای اجتماعی
درباره رعایت بهداشت گفته میشد ،انجام میدادم.
مثال مرتب دستانم را میشستم و دست به صورتم
نمیزدم .خودم فکرمیکنم دلیل ابتالیم رعایت نکردن
فاصلهی اجتماعی بود و ازراه تنفس مبتال شدم .چون
من ماسک نمیزدم ».سلمان ادامه میدهد« :اولش با
سردرد شروع شد .سردردهای من عادی بود .در هفته
چندبارسردرد میشدم .برای همین اصال فکرنکردم که
اتفاق جدیدی افتاده است و من بیمارشدم .بعد خارش
گلو و حالت تهوع و بیحالی هم اضافه شد .حالت تهوع
فقطداشتم اماباالنمیآوردم.بهپزشکعمومیمراجعه
کردم و تشخیص اولیه پزشک عفونت سینوسها بود.
برایم آزمایش خون نوشت .وقتی به آزمایشگاه مراجعه
کردم پرسیدم آیا آزمایش کرونا هم نوشته شده است
و متصدی آزمایشگاه گفت بله .جواب آزمایش خون
اندکی عفونت را نشان داد و جواب آزمایش خون درباره
کرونا منفی اعالم شد .منم حسابی خیالم راحت شد که
کروناندارم».

به یک نفر شاگرد
جهت لولهکشی

ساختمان نیازمندیم
09135991866

گفتوگوی پاسارگاد با مردی که به کرونا مبتال شده است

مرضیه با فاصلهی یک متری ایستاده است
کنار سلمان .چشم دوخته است به او و آماده
است اگر کمک بخواهد ،کمکش کند .سلمان
اما روب هراه است و حرف م یزند« :پزشک برایم
سرم و دارو تجویز کرد .سرمها را که میزدم تا
چند ساعت حالم خوب بود .آنقدر که کارهای
کشاورزی باغم را هم انجام میدادم .اما روز به
روزحالم بدترو بیحالترو بیاشتهاترمیشدم.
آخریها ازغذا خوردن افتاده بودم و کف دستانم
سفیدسفیدشدهبود».سلماننفستازهمیکند:
« 12 ،10روز بود که مریض شده بودم .این بار
به پزشک متخصص بیماریهای عفونی؛ دکتر
امجدی مراجعه کردم .دکتر برایم سیتیاسکن
نوشت .گفت اول باید مطمئن شویم که کرونا
نیست .دکتر امجدی گفت که اصال بیماری
کرونا با آزمایش خون قابل تشخیص نیست.
در سیتیاسکن مشخص شد که ریهام دچار
عفونت شده است .همان شب دکترنامه بستری
داد و من به بیمارستان رفتم .در بیمارستان ازم
نمونهگیریبرایتست کرونا ازراه گلو انجامدادند
و روز بعد جواب آزمایش کرونا مثبت اعالم
شد ».سلمان خودش را روی صندلیاش جابهجا
میکنند .حاال کمکم اندکی شانههایش خمیده
میشوند.خستهترشدهاست«:مهمترینموضوع
تصویر تزئینی است /.عکس :معصومه بهرامی | پروژه ممات
دربیماری کرونا تشخیص به موقع بیماری است.
من فکرمیکردم اگرکرونا داشته باشم ،باید سرفه کنم بیمارستان بستری شوم ،سوییچ ماشینم ازدستم افتاد،
یا مثال عطسه و حالت بیماری سرماخوردگی داشته خم شدم از روی زمین سوییچ ماشینم را بردارم ،دیگر
باشم .اما در من هیچ یک ازعالیمی که درباره بیماری نفسمباالنمیآمد.نمیتونستمنفسبکشم».
سلمان ادامه میدهد« :درمانم با دریافت داروهای
کرونا میگویند ،وجود نداشت .من فقط سردرد بودم و
بیاشتها .سرم که میزدم حالم خوب میشد و اثردارو آنتیبیوتیک شروع شد .حدود  5روز بستری بودم و
که ازبین میرفت دوباره بدحال .روزآخرقبل ازاینکه در اکسیژنخونم کهدرحدنرمالشد ازبیمارستانمرخص

تنهایی؛ درد خانوادههای کرونایی

شدم .اینروزهادرخانه استراحتمیکنموغذایمقوی
میخورم .روزی باید حتما  2گوجه پخته شده و مویز
مصرف کنم و خدا را شکر حالم خوب است ».حاال دو
دخترسلمان هم آمدهاند روی حیاط .با ماسکهایی که
برای صورتهای کوچکشان بزرگ و گشادند .دو دختر
به نظربسیاردلتنگ میآیند .روزهاست که ازخانه بیرون

نیامدهاند و شریک قرنطینهی اجباری پدرشدهاند .پدرو
مادری که نه میتوانند دستی به مهر بر سرشان بکشند
نه میتوانند بوسهای روی موهایی صاف و طالییشان
بنشانند.دورازهمدرتنهاییوغربتیبسیارعجیب.
سلمان و مرضیه و دو دخترشان با فاصله از هم
ایستادهاند .دو متر فاصله بین هر کدامشان است ،در

امتداد یک خط نامریی افقی .گویی رعایت این
فاصله ملکهی ذهنشان شده است .آیا بعدها
میتوانند این فاصله را از میانشان بردارند؟
سلمان دلش برای زن و بچهاش تنگ شده است:
«به دیدنشان هم راضی هستم .خدا را شکر».
میخواهم حاال با مرضیه گفتوگو کنم .اما
مرضیه اصرارمیکند« :نه برید خونه .ازخونه بهم
زنگبزنیدتاحرفبزنیم.دیگهصالحنیستبیشتر
اینجابمونید.خداینکردهمشکلیپیشبیاد»...
سلمانخستهشده است .گوییرمقیبرایش
نمانده است .تکیه داده است به دیوارآجرسفالی
خانه .دیوار انگار عصایی شده است در دستان
سلمان .مرضیه که اصرار به رفتن میکند ،من
بیشتر نمیمانم .سلمان در هال را باز میکند و
میرود داخل خانه .دخترانش پشت سرش .من
ازمرضیهخداحافظیمیکنم.مرضیهمیگوید«:در
را بازکنید .بعد دستکشتان را بندازید توی سطل
زباله .من میآیم دررا میبندم».
پشتدرخانه،خواهرمرضیهمیخواهدزنگ
بزند .برای سلمان جوجه خروس خریده است.
پاک کرده و شسته و بستهبندی کرده است و
حاال آورده است« :روزی که دوستان و آشنایان
و اقوامفهمیدنسلمان کرونا گرفتهتقریبا ارتباط
همه با ما قطع شد .البته مردم تقصیری ندارند.
اگرهمهمطمئنبودنداینبیماریکشندهنیست،
میگیرند و خوب میشوند بحث فرق میکرد .مشکل
اینجاست که میترسند بیماری زمینهای داشته باشند و
خودشان خبرنداشته باشند بعد کرونا بگیرند و بمیرند».
راضیه ادامه میدهد« :با این همه ،همه نگران حال
سلمانبودند.زنگمیزدندو احوالشرامیپرسیدند.دعا
میکردند و میگفتند اگربا سلمان حرف زدیم سالمشان

گومیر هم افزایش مییابد
هرچه آمار افزایش یابد ،مر 
 علیرضا مریدی*
در دو هفته اخیر آمار
مبتالیانبهبیماری کووید19
در شهرستان افزایش پیدا
کرده اما نشانه ورود ما به
پیک بیماری نیست ،چون
بخش عمدهای از مبتالیان
بسترینمیشوندوسرپاییهستند .افزایشبیماران
در سیرجان میتواند به دلیل بیماریابی و افزایش
تستها باشد .این افراد بیشتر نزدیکان بیماران
هستند و عمدتا هم نیاز به بستری ندارند .با این
حال امکان دارد با کوچکترین سهلانگاری به یک
پیک وارد شویم و به همین دلیل باید پروتکلها و

یک عدد
فر ساندویچی
به فروش میرسد.
09130823805
09162472178

ضوابط بهداشتی دقیقا رعایت شود.
با گذشت چندین ماه از شیوع بیماری
کروناویروس ،تمام مردم نسبت به خطرات این
بیماری آگاه شدهاند ،اما همچنان شاهد بیاحتیاطی
از سوی بسیاری افراد هستیم .بسیاری مردم از
مراقبتهای بهداشتی و حفاظتی خسته شدهاند ،اما
باید بدانند تا زمان پایان بیماری کرونا این مراقبتها
باید ادامه داشته باشد .مردم باید بدانند هرچه آمار
گومیرناشی ازاین بیماری
مبتالیان افزایش یابد ،مر 
هم افزایش مییابد و همه باید برای حفظ جان و
سالمت خود و عزیزانشان نکات بهداشتی را رعایت
کنند .مانند همیشه توصیه خودداری از حضور
غیرضروریدرسطحجامعه،رعایتفاصله اجتماعی

یک ویال

(ساختمان و استخر

شرکتی فعال واقع در منطقه ویژ ه اقتصادی سیرجان به

-1تسلط کامل بهword- excel
 -2لیسانس کامپیوتر ،مدیریت یا صنایع

صورت دائمی( با محل

شماره تماس034-42382070 :

از دونفر آقا و یک خانم با حقوق
و مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.
09210984584 -09137313135

امـــــالک
توکــــــل

شیک) حدودا  60قصب خرید فروش ،رهـن اجاره
09135989435
به فروش میرسد
میدان آزادی
0 919550 6417

به یک خانم تنها جهت

یک نفر نیروی اداری آقا با شرایط ذیل نیازمند میباشد:

با افراد جامعه ،اجرای دستورالعملهای بهداشتی
و استفاده از ملزومات حفاظتی از جمله ماسک
و دستکش برای پیشگیری از شیوع کروناست.
همچنین تعداد و مدت تماس در تجمعها و
ازدحامها از شاخصهایی است که میتواند ایجاد
نگرانیکند.
این تصور که با گرم شدن هوا ویروس از بین
میرود ،اشتباه است .ویروس نه ضعیف شده و نه
ازبین رفته بلکه کمی هم مسریترشده است .باید
بپذیریم هرکسی ازخانه بیرون میآید ،ماسک داشته
باشد و فاصلهگذاری اجتماعی را همچنان رعایت کند
اما استفاده ازماسک درمکانهای بسته و تجمعات
ً
حتما الزم نیست از ماسک N ۹۵
الزامی است.

انجام امور منزل به

سکونت) نیازمندیم
۰۹۱۹۵۵۰۶۴۱۷

به یک

شاگرد فنی

نیازمندیم
09135245033

برگ واگزاری بنیاد مسکن به نام محمد رضا

خراسانی به شماره پالک 2312 :اصلی 36/فرعی
قطعه شماره  36مفقود گردیده از یابنده تقاضا

میشود با این شماره تماس بگیرد 09136366978
در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط میباشد

برگ سبز ،کارت خودرو ،برگ کمپانی و بیمه
خودرو پراید مدل  -93تیپ  SE131به شماره شاسی:
 NAS411100E1071790و شماره پالک:
ایران  435-11د  37و شماره موتور5212960 :
به نام روحاهلل ادب به کد ملی0051162891 :
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

جواز حمل سالح دولول کناره هم کوسه

به تعدادی خودرو سمند
دوگانهسوز مدل  95به
باال جهت سرویسدهی به
شرکتهای وابسته به گلگهر
نیازمندیم.
09131782461
 09133456755مکیآبادی

شرکت سولیکو کاله واحد لبنیات

ساخت آلمان به شماره 155978 :به نام محمد
خواجوییسیرجانی به شماره ملی 3070898912
مفقود گردیده از یابنده تقاضا میشود با این شماره
تماس بگیرد 09197684678
در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط میباشد.

از تعدادی فروشنده حضوری خانم  /آقا
با شرایط زیل و مزایای عالی دعوت به
همکاری مینماید
حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم -حداکثر سن  35سال

 دارا بودن کارت پایان خدمت جهت متقاضیان آقامراجعه حضوری :سیرجان ،چهارراه سپاه خیابان
شریعتی ،مجتمع زیتون ،طبقه  ،4واحد8

09167145560 -034-42230857

استفاده شود ،میتوان ازماسکهای پزشکی و حتی
پارچههایتمیزنیزاستفادهنمود.
در حال حاضر افراد باالی  15سال از طریق
تماس با شماره تلفن  4030توسط مراقبان سالمت
مراکز بهداشتی مدام غربالگری میشوند .در فاز اول
غربالگری  %87جمعیت شهرستان غربال شدند .در
این طرح ،تمرکزویژهای بربررسی وضعیت مبتالیان،
بیماریهای زمینهای و زنان بارداروجود دارد و این افراد
تقریباهرهفتهیکبارغربالگریمیشوند.
توصیههای بهداشتی
 -1فقـط بـرای کارهـای ضروری آن هم با ماسـک
ازخانه بیـرون بروید.
 -2شستوشوی مداوم دستها

 -3خطـر انتقـال ویـروس کرونـا در فضاهـای
محصـورو سربسـته ماننـد دفاتـر ،اماکـن تجمعی،
سـالنهای سـینما یـا تئاتـر بسـیار باالسـت .لـذا
پوشـیدن ماسـک ،رعایـت فاصلهگـذاری اجتماعـی،
تهویه مناسب و محدود نمودن زمان ماندن در این
مکانهـا ضـرورت دارد.
 -4گندزدایـی مسـتمر سـطوح در محیطهـای
اداری و تجمعـی.
 -5افـراد مبتلا بـا تسـت مثبـت (سـرپایی و یـا
ترخیص شده ازبیمارستان) بایستی به مدت  2تا 3
هفته بعد ازتست با رعایت پروتکلهای بهداشتی در
منزل یا مکانی مناسـب قرنطینه شوند.
*معاونفنیمعاونتبهداشتیدانشکدهعلومپزشکیسیرجان

را به او برسانیم .اما ارتباط حضوریشان با ما قطع شده
بود .سلمان که خدا را شکر از بیمارستان مرخص شد،
دوباره ارتباطها برقرار شد ،البته نه مثل قبل ،کم و
محدود .البته با ما .با سلمان و خانوادهاش نه ».شوهر
خواهر مرضیه دم در خانه ایستاده است و با سلمان و
مرضیه احوالپرسی میکند .خریدها را میگذارند توی
حیاط .خداحافظی میکند و میآید کنار ماشینشان:
«دلم برای سلمان خیلی تنگ شده است .فقط باجناقم
نیست ،رفیقم هم هست .دلم میخواهد زودترخوب
شود و بیاید همدیگررا ببینیم .خدا را شکر که به خیر
گذشت .خدا را شکر که سلمان را ازدست ندادیم .این
روزهایی که دربیمارستان بستری بود برای ما مثل یک
سال گذشت .خیلی رنج خوردیم ».شوهرخواهرمرضیه
باناراحتیسرشراتکانمیدهد«:لعنتیبدمرضی است.
حتی نمیتونیم بهعیادت مریض بریم .آدم وقتی مریض
میشه« ،کمدل» میشه .دلش میخواد همه بیان دورو
برش .دلش میخواد ببینه همه به فکرش هستن .اما
این بیماری همه را از آدم دور میکنه .همه میترسن.
ازخواهرو برادرهای مریض میترسن چه برسه به خود
مریض».
با مرضیه تلفنی حرف م یزنم« :برادرسلمان که خبر
داد او را در بیمارستان بستری کردهاند ،دنیا روی سرم
خراب شد .تا چند ساعت نشسته بودم روی حیاط اصال
نمیدونستمبایدچکارکنم.همشدعامیخوندم.تلفن
قوم و خویشها هم که خبربه گوششون رسیده بود
تمومی نداشت .همه میخواستن مطمئن بشن که
شایعهنیست».مرضیههمخستهوکمحوصلهاست«:از
منودختربزرگمتستکروناگرفتندکهخداراشکرمنفی
شد .آدمهاییهمکهدرروزهای اخیرسلمانرادیدهبودند
مثل برادرش و برادرم هم رفتن و تست کرونا دادن که
اونهاهممنفیشدند.حوصلهخودموبچههاسررفته،
دلمون میخواد بیاییم بیرون .دلم برای خیابونها تنگ
شده .بچهها ازبس تلویزیون نگاه کردند دیگه دلشون
نمیخواد تلویزیون را روشن کنند .دیروزبهانه میگرفتن
که بابا بیا ما را ببربیرون .ببرخونه مادربزرگ .روزها خیلی
کند میگذرند .خیلی دیر ،خیلی سخت ».تنهایی امان
مرضیه و بچههایش را بریده است .مرضیه منتظراست
سلمان دوباره آزمایش کرونا بدهد« :خواهر و برادرها
میآمدند درخونه و ازهمون درخونه بهمون سرم یزنن.
تلفنی هم مرتب با هم در ارتباط هستیم .دلم میخواد
زودترجواب تست کرونای سلمان منفی بشه تا حداقل
با ماشین دوری بزنیم ».صدای مرضیه پر ازغم است پر
ازدرد پرازبغضهای فرو خورده« :به مردم بگین مواظب
خودشون باشند .بهداشت و فاصلهی اجتماعی را رعایت
کنند.تویپروسهیاینبیماریبیشترازهمهتنهاییآدمو
زجرمیده» و بعد سکوتی طوالنی .مرضیه به حرف میاد:
«فقطتنهایی».

