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توران وحیدی

از  ما  که  البته  است؛  گرفته  مرگ  بوی  شهر  گویند  می 
است  دادن  دست  از  این،ترِس  نداریم!  چندانی  هراس  مرگ 
دادِن  دست  از  تاب!  بی  را  ما  و  کرده  آشفته  را  روانمان  که 
»او«هایی که در کنج دل های بیچاره مان پنهان کرده ایم، 
همواره آزارمان می داد و حال، این ویروس که حقیقتا چیزی 
از شعور و عشق نمی داند، مغول وار نقطه ضعف هایمان را 

نشانه گرفته و بر زخم های دیرینه مان،نمک می پاشد.
بو بکش؛ گویی بوی دیگری به مشام  رفیق!کمی دقیق تر 
می رسد؛ نه! بوی مرگ، نه! نمی دانم چگونه توصیفش کنم!  
بوی تعفن قتل عام وجدان هاست؛ بویی که سیلِی بیچارگی و 
درماندگی را بر صورت عالمیان می کوبد. چه بی رحمند آنان 
که از درد مردم، برای خویش کاخ هایی را بنا می کنند؛ کاخ 
هایی که از هر خشتشان آه و سوز مردمان می چکد ولیکن باز 

هم آتش حرص و طمع آنها نمیخوابد!
کاش یک»انسان«پیدا شود و این وجدان های مرده را احیا 

کند! مگر نمی گفتند بنی آدم اعضای یکدیگرند؟! نکند 
وجدان من و تو هم در غفلت به سرمی بََرد؟اگر نه،پس 
کنیم؟شاید  می  مستثنی  قاعده  این  از  را  خود  چرا 
اشتباهمان همین است که همواره چشم به دستاِن پشِت پرده 
دوخته ایم بی آنکه بدانیم دستان خودمان چند َمرده حالجند! 
شاید این بار باید خودمان ناجی داستان باشیم؛ چند روزی که 
خود را در اتاق حبس کرده ایم، بنشینیم و بیندیشم که با چه 
تدبیری باید سلسله ی این حماقت ها و جهالت ها را گسست؟

رسمش همین است؛ همواره در یک جای تاریخ، باید عده 
ای به پا خیزند تا یک »تفکر« را به نسل های پسین واگذارند.

گویی، بهره بردن از دست ها صرفا در جهت انگشت نما کردن 
بی وجدان ها،شکل نهفته ای از جهالت باشد.چگونه بپذیریم 
که دستان من و تو در غل وزنجیر های این ُظلمت ها بپوسند و 
کاری نکنند؟! شاید این صفحه از تاریخ باید به دست خودمان 
دست  به  قلم  ما  از  یک  هر  که  باشد  نیاز  شاید  بخورد؛  رقم 
بگیریم و چند صباحی، کلمات را به تب و تاب بیندازیم تا از 
حس عمیق و نایاِب این روز ها،یعنی »انسان دوستی« سخن به 
میان آوریم؛ تا شاید باِر دیگر آدمیزاد بتواند پرچم این حکومت 

گرانمایه را برافشاند!

کاوه آهنگر
زهرا نصیری

مار  دو  و  بوسید  را  ضحاک  های  شانه  مدیریتی  بی 
رویید، ماران از مغز آدمیزاد می خوردند و برای مصلحت، 
نویی  حرف  روز  هر  شد.  حاکم  جامعه  بر  سکوت  سالح 
تعبیر  خطر  بی  و  کوچک  شدند،  انکار  بستند،  مارها  به 
شدند و دسیسه ی مردمان دورشان خواندند.  مار ها بر 
دوش ضحاک بزرگ شدند، سر برآوردند و قربانی گرفتند. 
تکراری  توجیهات  دیگر  که  جا  آن  تا  رویید.  باز  بریدند 

کسی را راضی نکرد. گرچه ما سالیان است که به دستان 
کم تدبیری و نفع پرستی جان می دهیم اما هر باره فریب 
آزادی مشروط به فرار یکی از دو نفر را می خوریم. چشم 

بر برادر قربانی می بندیم و فردا به تکرار محکومیم.
برافراشتند،  امروز که پرچم کاوه ی آهنگر را پزشکان 
برای غلبه بر مار ضحاک دستان هر چند خالی ما را می 
طلبند. به زعم خود بلند شویم و سردم دار پرچم ریشه 

کنی ضحاک روزگار خود باشیم.
یا حق

صعب العالج شاید اما ال عالج نه

دو

نقشه پراکندگی ابتال به کرونا در دنیا
منبع:
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انسان منتقل شده؛ در رابطه با منشا ویروس کرونا 2019، 
گفته میشه که شیوعش از شهر ووهان چین شروع شده 
و در مورد حیوان ناقل اون هم گمانه زنی هایی شده که 
مثال از شتر، خفاش یا مورچه خوار هست اما هنوز به طور 

دقیق مشخص نشده.
افراد یه خانواده علیرغم شباهت هایی که به هم دارن 
یه سری تفاوت ها هم دارن، مگه اینکه دوقلوی همسان 
باشن! یه سری اتفاقات ژنتیکی مثل نوترکیبی باعث شده 
که ویروس جدید ما با ویژگی هایی کمی متفاوت تر از 
این  از   2019 سال  در  و  بذاره  وجود  عرصه  به  پا  بقیه 
به  دنیا  در  رو  اخیر  های  مصیبت  و  بشه  متولد  خانواده 
وجود بیاره! ظاهرا این ویروس توانایی باالی ایجاد جهش 
رو حفظ کرده و همین ویژگی لعنتی ش! باعث شده که 
براش دشوار بشه و هنوز )حداقل زمانی  ساخت واکسن 
که من دارم این متنو می نویسم! واکسنی براش ساخته 
نشده( و جالب اینجاست که چین در ابتدا دو نوع از این 
ویروس رو کشف کرده که احتماال یکی از اون ها حاصل 

جهش بوده.
زمان  )از  نهفتگی  یا  کمون  دوره   ،2019 کروناویروس 
بیماری( حدود 14  تا ظهور عالئم  به بدن  ورود ویروس 
روز داره. عالئمی که در صورت ابتال به بیماری حاصل از 
این ویروس مشاهده می شه شامل سرفه، تب، تنگی نفس 
و ... هست. بعد از اینکه این عالئم در فردی مشاهده شد 
باید خودش رو برای انجام معاینات و تست های مورد نیاز 
به مراکز اعالم شده معرفی کنه. عکس از قفسه سینه و 
همچنین نمونه هایی از بینی، بزاق و گلوی فرد گرفته می 
PCR از جمله  تشخیصی  های  تست  انجام  برای  که  شه 
استفاده شده و در نهایت ابتال یا عدم ابتالی فرد مشکوک، 

به صورت قطعی مشخص می شه! 
ویروس خبرساز ما! بیشترین عوارض و مرگ و میر رو 
در افراد با ریسک باال مثل افراد مسن، افراد دارای بیماری 
های زمینه ای )مثل کسایی که دیابت و ایدز و ... دارن( 
، افراد دارای نقص ایمنی و دریافت کنندگان پیوند و ... 
ایجاد می کنه و خطر مرگ و عارضه های شدید در غیر 

از گروه های خطر پایینه، خداروشکر!
برای درمان این بیماری هم داروی خاصی معرفی نشده؛ 
یک سری ترکیبات دارویی مانند داروی ضد ویروسی که 
برای درمان ایدز استفاده میشه و یا داروی بیماری های 
روماتیسمی، اینجا هم استفاده می شه ولی خیلی مثمر 
ثمر نیست! درمانش بیشتر به صورت حمایتی هست که 
شامل درمان های کاهنده ی درد مثل مسکن ها، داروهای 

ضد سرفه، استراحت و افزایش دریافت مایعات هست.
همونطور که قبال گفتم، این ویروس ها از جمله همین 

هایی  گلیکوپروتئین  یک سری  خودمون!  جدید  ویروس 
روی سطح خودشون دارن که یکی از اونا »Spike« نام داره 
و گفته میشه که مسئول ورود ویروس به سلول میزبان و 
بیماری زایی اون هست. فرضیه هایی وجود داره که میگن 
گیرنده این ویروس در سطح سلول های انسان، گیرنده 
 Angiotensin« همون  یا   2 آنژیوتانسیون  مبدل  آنزیم 
ACE(2-converting enzyme-2( »هست که از این طریق 

وارد سلول میشه و بعد ساخته شدن ویروس های جدید 
در سلول میزبان، از طریق اگزوسیتوز به بیرون سلول راه 
پیدا می کنن و برای بدن بدبختی های جدید درست می 

کنن! 
این  که،  اینه  کردم  عرض  که  هایی  بدبختی  جمله  از 
ویروس های آزاد شده ارگان های دیگه بدن مثل کبد، 
و  تحتانی  تنفسی  تر سیستم  از همه مهم  و  روده  کلیه، 
و  بیشترین عوارض  اتفاقا  رو درگیر می کنن که  ریه ها 
عالئم هم در سیستم تنفسی تحتانی مشاهده می شه که 
در نهایت فرد بیمار رو به دلیل نارسایی تنفسی، به ورطه 

نابودی می کشونه متاسفانه! ]بلند بگو الاله اال اهلل[ 
حاال دیدین الکی بهم خندیدین، واقعا جانوره یا نه؟!
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CoViD19 کرونا ویروس عامل
حسین امامقلی نژاد

کرونا  نام  به  مخوف!!  جانوری  میخوام  بخش  این  تو 
2019 رو بهتون معرفی کنم، شاید همه تون با خوندن 
جمله قبلی، تو دلتون بخندین و پیش خودتون بگین بابا 
ولی  جانور!!  میگه  ویروس  به  که  بی سواده  طرف چقدر 
دلم میخواد بهش این شکلی نگاه کنم، اصال بخش خودمو 

دوس دارم هرجوری بهش نگاه کنم، مشکلیه؟؟
نوع  یه  به نظر من  این ویروس  خب داشتم می گفتم 
جانور عجیب الخلقه است، میگی نه؟ االن با هم بررسیش 

می کنیم می فهمی حق با منه!

ما  غریب  و  عجیب  جانور  همون  یا  ویروس  این 
کروناویریده  نام  به  ویروسی  کامال  خانواده  ای  در 
این  افراد دیگه  )Coronaviridae(، چشم به جهان گشود! 
خانواده شامل سرماخوردگی، SARS، MERS و ... می شن. 
یه سری  ای  دیگه  خانواده  هر  مثل  خانواده  این  اعضای 
ویژگی های مشترک دارن که در ادامه خدمتتون عرض 
می کنم. اسم افراد این خانواده از واژه التین »Corona« به 

معنی تاج میاد و از شکلشون زیر میکروسکوپ الکترونی 
نشات می گیره که به علت وجود گلیکوپروتئین هایی که 
در سطح پوشش اون ها وجود داره، حاشیه ای شبیه تاج 
دارن. همه افراد این خانواده، روی سطح خودشون پوششی 
پوشش،  اون  رفتن  بین  از  با  که  دارن  لیپید  جنس  از 
همین  خاطر  به  ره،  می  بین  از  هم  بیماری زاییشون  اثر 
می گن راه به راه دستاتون رو بشورین که مریض نشین! و 
 »Spike« همینطور یه سری زائده های پرفوتئینی به نام
روی سطح شون دیده می شه. بعد از پوشش می رسیم به 
کپسید، کپسید از جنس پروتئینه که در داخل اون، ماده 
ژنتیکی ویروس وجود داره که از جنس RNA هست و به 
گفته  »نوکلئوکپسید«  ژنتیکی،  ماده  و  کپسید  مجموعه 
می شه. این خانواده ویروسی منشا زئونوتیک دارن یعنی 

حیوانات  در  بیشتر  البته  که  مشترکن  دام  و  انسان  بین 
دیده میشن و به صورت اتفاقی می تونن انسان رو آلوده 
کنن، البته انتقال حیوان به انسان هنوز در کرونا ویروس 
این  از  قبلی  های  ویروس  واقع  در  نشده؛  دیده   2019
دسته از طریق یک سری حیوانات به انسان منتقل شدن، 
)civet cats( و ویروس  نوعی گربه  از   SARS مثال ویروس 
MERS از نوعی شتِر تک کوهانه )dromedary camel( به 

چهارهس





مملکت بیمار
امیرحسین عقیلی )ساحا(

اوضاع و احوال کشور که قربانش بروم هیچوقت آرام نیست. البته 
منظورم  از این که میگویم آرام نیست پر هیجان و چالش بر انگیز 
و این هاست نه از لحاظ منفی. کمی، تا قسمتی در حال نیمه آرام 
شدن بود که صبحگاه چهارشنبه ای  خبر فوت دو نفر بر اثر ویروس 
جدید و وارداتی کرونا اذهان عمومی را مبهوت و معطوف به خود 
کرد. این خبر موجی از خفقان و ترس در جامعه خفقان و ترس 
ندیده ی ما به راه انداخت و مردم همیشه در صحنه ما بر روی این 
موج به موج سواری پرداختند. اما جلو تر که رفتیم دیدیم این موج 
از آن موج ها نبوده و مسئله جدیت بیشتری دارد و احتمال غرق 

شدگی باالست.

1 . مرض عادت: اوضاع مردمان

به طور کلی ما به بعضی چیز ها عادت داریم و بر اثر تکرار، در آن 
خبره شده ایم. یکی این است که ترس هر اتفاقی که احتمال مرگ 
فاجعه،  آن  در  احتمالی  میر  و  مرگ  دوبرابِر  حداقل  باشد؛  داشته 
مرگ و میر قطعی در اثر ترس و استرس آن واقعه را داریم. کسی 
نمی گوید نباید احتیاط کرد اما در احتیاط هم باید احتیاط کرد. 
آنطور نشود که آنقدر دست هایمان را بشوییم که الیه های پوست 
هر  به  آنقدر  که  نشود  آنطور  برسیم.  استخوان  به  و  درنوردیم  را 
چیزی الکل و ضد عفونی کننده شیمیایی بزنیم که در هر نفسمان 

احتمال ایجاد حالت شرب خمر باشد.
یکی دیگر از این عادات، صف است. در این سرزمین قانونی به 

نام قانون پایستگی صف برقرار است، که میگوید صف در ایران از 
بین نمی رود و بوجود نمی آید تنها علتش از علتی به علت دیگر 
تغییر میکند. از صف نفت و نان و کوپن و رایانه و گوشت و بنزین 
تا صفوف پر شمار انتخابات و حاال صف ماسک، که نشان دهنده 
تالش قابل قدردانی مسئولین در توزیع عادالنه منابع و عالقه مردم 
میتواند جالب  این هم  است.  اجتماعی  فعالیت های  به حضور در 
باشد افرادی که پیش از این صفحات مجازی خود را به جمالتی 
نظیر »خودکشی مرگ قشنگی که به آن دل بستم دست کم هر دو 
سه شب سیر به فکرش هستم« و »زندگی پیش من ای مرگ حقیر 
است حقیر« مزین می فرمودند را من خود به چشم خویشتن در 

صف ماسک در حال تقال برای گرفتن دو عدد بیشتر دیدم. 
عادت دیگر عالقه مفرط ما به شایعات و پراکندن آن هاست که 
با ظهور فضای مجازی و تغییر زمین بازی از پاک کردن سبزی در 
دور همی ها و در فضا های عمومی به شبکه های مجازی به شکل 
اخبار دروغ  تولید  از  نانشان  ای که  جدی تری دنبال میشود. عده 
استخراج میشود، باید از استعداد بالقوه یک ایرانی در تولید و توزیع 
اخبار بی سند، انگشت حیرت خود را بخایند و بر جبین خود بکوبند 
. شایعه هم که هر چه بی اساس تر و عجیب تر برای گوش های 
ما خوشمزه تر و باور پذیر تر به نظر می آید. بر فرض محال که 
رسانه ها آمار تلفات را کمتر از آنچه هست گزارش میدهند )عرض 
کردم بر فرض محال( اگر با آماری که برخی میگویند حساب کنیم، 
دیگر کارمندی در رسانه ملی نباید باقی مانده باشد و حتی خود 
فرد نیز باید جزو تلفات باشد. در این چند روز پی بردم هر ایرانی 
یک خویشاوند نزدیک در وزارت بهداشت دارد که میگوید از خانه 
از چیزیست که اعالم  باالتر  بیرون نروید که آمار کشته ها بسیار 

می شود. 
تعریف  البته  درمانیست.  خود  ما  دیگر  مفرط  ی  عالقه  یک   
خوددرمانی این است که یک فرد غیر پزشک و بی تخصص اقدام 
برای خود و دیگران کند و ما خدا را شکر هشتاد  به تجویز دارو 
با  واژه  این  کاربرد  و  داریم  کشور  در  متخصص  پزشک  میلیون 
این معنی چندان درست نیست. و فالن دکتر اگر گفته به مراکز 
درمانی مراجعه کنیم برای خودش گفته است. چه میداند از درمان 
الخصوص  علی  و  بنفشه  روغن  و  نسا  عنبر  با  خود  ما  بیماری ها؟ 
دمنوش زنجبیلی به جنگ با کرونا میرویم. اصال همین عرق نعنا 

سکته مغزی را درمان می کند چه برسد به یک ویروس چینی.
به هر حال این مرض ویروس هم مثل امراض دیگر میگذرد. اما 
این عادت هایی که داریم واقعا ترسناک تر و کشنده تر است. ترک 
و  این عادت ها میکشد  اما مرض  است  عادت خود موجب مرض 

مرض ترک عادت نمیکشد و چیزی که نکشد قوی تر میکند.

2. بیمارستان غیر انتفاعی: اوضاع مسئولین
ژن خوب چیست؟! مستحضرید که مسئولین ما از قشر توانمند 
و دارای  شرایط خوب بدنی هستند چون بعضی از آن ها که کرونا 
گرفتند، سر و مر و گنده در فضای مجازی ابراز خوبم نگران نباشید 
کردند و حالشان خوب بود اما ما معمولی ها اگر کرونا بگیریم قدرت 
تکلم و حتی قدرت تنفس خود را از دست میدهیم و روحمان در 
تجربه ای بی نظیر شاد میشود. البته که باید مسئولین از خواص 
ایشان  شان  در  دولتی  بیمارستان  که  آنجایی  از  باشند.  جامعه 
نیست احتماال در صورت مریض شدن مادرشان برایشان یک فقره 

بیمارستان غیر انتفاعی تاسیس میکند.

3. چرا مرسدس بنز موجود نیست !: شرح حال کاال

ماسک که در دوران نه چندان دیرین کاربرد شکالت و چسب 
زخم بعنوان بقیه پول را داشته، پس از گذشت چند ساعت از خبر 
و  میشود  تلقی  لوکس  کاالی  یک  عنوان  به  کشور  به  کرونا  ورود 
یافتن یک ماسک خیلی ساده، خیلی عادی و خیلی معمولی تبدیل 
به کاری سخت، خارق العاده و غیر معمولی شد. ماسک هایی نیز 
و  دارند  فیلتر  و  برخوردارند  بیشتری  امنیت  سطح  از  که  هستند 
صاحبان آن ها آنچنان به جماعت با ماسک معمولی مینگرند که 

راکبان مرسدس بنز به راکبان پراید. 
در این وضعیت گل و بلبل، افراد دلسوزی این فرصت را مزین 
کرده و هرچه از ماسک و دستکش و مواد بهداشتی و شوینده و مع 
ذلک داشتند، نگه داشتند برای روز مبادا و از توزیع آن میان مردم 
البته عده ای این کار را مذموم و آن را احتکار  خودداری کردند. 
از این کار باال  افراد  و مستحق کیفر میدانند در حالیکه قصد آن 
بردن ارزش سالمتی است تا مردم قدر عافیت بدانند . مردم نیز قدر 
عافیت دانسته و با کمال میل اقدام به خریداری این کاال با قیمت 

هر چه باالتر بهتر میکنند.
تمام این ها در حالیست که مسئولین معتقدند به چندین دلیل 
پزشکی و غیر پزشکی این ابزار دفاعی تاثیر چندانی بر انتقال به فرد 
سالم نداشته و بیشتر برای عدم انتقال از فرد بیمار است .البته این 
موضوع را پزشکانی با بیش از سی سال سابقه پزشکی تایید کرده 
اند و توصیه کردند ماسک خود را پایین بکشیم و از تنفس خود 
لذت ببریم و دقت بفرمایید که این ها هیچگونه ارتباطی به عدم 

کنترل بازار این کاال های خاص توسط مسئولین ندارد.

 البته عده ای این کار را مذموم و آن 
را  احتکار و مستحق کیفر می دانند 
در حالیکه قصد آن افراد از این کار 
باال بردن ارزش سالمتی است تا 

مردم قدر عافیت بدانند . مردم نیز 
قدر عافیت دانسته و با کمال میل 
اقدام به خریداری این کاال با قیمت 

هر چه باالتر بهتر می کنند.

هشتهفت



سفرنامه کرونا
آیدا ایری

ــالم  ــب، س ــم! خ ــان میکنی ــه ... امتح ــک .. دو .. س ی
ــرم  ــای محت ــت میزبان خدم

خدمتتــون عارضــم کــه بنــده متولــد دســامبر 2019 
ــن روزا آوازه  ــا ای ــتم؛ قطع ــن هس ــان چی ــهر ووه در ش
ــان هــا مــی چرخــه؛ راجــع  ــر ســر زب زادگاهــم بســی ب
ــی هــا بســیاره منــم یکــی  ــه زن ــدم، خــب گمان ــه تول ب
مثــل شــما فقــط شــنونده... عــده ای از دوســتان میگــن 
یــه چشــم بادومیــه بخــت برگشــته رفتــه ســوپ خفــاش 

خــورده �😬�، بــاز یــه ســری 
ــروس  ــده وی ــن بن ــه میگ دیگ
ــاال  ــاختم �😳� ح ــان س انس

درســت و غلطشــو
上帝知道 (Shàngdì zhīdào)

)یعنی اهلل و اعلم(.
ــو  ــد، مــا کارمون از لحظــه تول
ــگ  ــگ چان ــتان چین ــا دوس ب
تــا  کردیــم  شــروع  چونــگ 
دســتی گــرم کنیــم... نگــم 
کــه  ای  ِولِولــه  از  براتــون 
تــو دلشــون انداختــم، چــه 
ــکوفا  ــه ش ــی ک ــتعداد های اس
روز  ده  تــو  آقــاااااا  نشــدن؛ 
 😳😳 ســاختن  بیماســتان 
مگهههــه  داریمممــم،  مگــه 

 . . میشــههه.
خــب و امــااااا چطــور از مهــد 
ــر در  ــیران س ــام ش ــران کن دلی
همــه  دیگــه...  دیگــه  آوردم؛ 

ــادش  ــد ��، ی ــما بدونی ــت ش ــه الزم نیس ــی رو ک چ
ــه  ــام رســید ب ــی داشــتم وقتــی پ ــر چــه هیجان بخیییی
ــر و  ــه ت ــون ریهههه ــتاد میلی ــن و هش ــاک م ــن خ ای

ــه... تازهه
جوونــم براتــون بگــه، البته بعضیــا میگن جون نــدارم... 
خالصــه جــون داشــته یــا نداشــتم براتــون بگــه کــه اول 
راهــی شــهر قــم شــدیم... حاجییــی چــه جمعیتیییــی 
خودمــم تعجــب کــرده بــودم، خالصــه چنــد ماهــی بــود 
آوازه مــن تــو دنیــا پیچیــده بــود دیگــه انتظــار شــلوغی 
نداشــتم... نگــو دم انتخابــات بــود... چــی بهتــر ازیــن.... 
ــون داد...  ــو نش ــن خودش ــز م ــای ری ــم فعالیت ــم ک ک
ــون  ــاد جــدی نمــی گرفتــن منــووو )قرب ــی خــب زی ول

دستشــون(
دروغ چــرا دلــم ســوخت بــرا مــردم، میخواســتن دونــه 
ــت  ــونو از دس ــا عزیزانش ــی ه ــن، خیل ــر ش ــر پ ــه پ دون
ــه از  ــود دیگ ــن ب ــن همی ــب کار م ــی خ ــدادن، ول می

ــش... اولشش
ــرم  ــت س ــن پش ــول رفت ــق معم ــه طب ــریام ک ــه س ی
ــا  ــه ژن خوب ــازی هســتمو ب ــی ب ــل پارت ــن اه ــن م گفت
کاری نــدارم... آقــاااا نگییییــن اینجورییــی اون دنیــا بایــد 

جــواب پــس بدینــاااا
ــدن  ــه آفری ــاز حماس ــریا ب ــه س ــط ی ــن وس ــاال ای ح
ــا  ــی ب ــم چیی ــننن اون ــدار ش ــبه پول ــه ش ــتن ی و خواس
ــتکش...  ــک و دس ــکار ماس احت
نکــن بــرادر مــن نکنننــن ایــن 
کارا عاقبــت نــداره هــاااا، بــازی 
ــم  ــوون هموطنات ــا ج ــازی ب ب

ــی؟؟!!!! بازیی
ــدم ســربازای  ــا خــط مق و ام
سفیدپوشــای  دشــمن 
بیمارســتان بــودن، دمشــون 
ــک  ــدون ماس ــی ب ــرم خدای گ
ــه  ــودن ب ــده ب ــتکش اوم و دس
ــان  ــی کوم ــاب میت ــگ جن جن
کرونــا، آقــاااا مــن اعتــراض 
ــزات  دارممــم آخــه چــرا تجهی
ــو کامــل نمــی کنیــن  جنگیتون
بــاال نشــیناااا فرمانــده هــاااا، 
ــس  ــه؟!! پ ــی زره آخ ــرباز ب س
کــو اون ببــر بیانتــوووون، گــرز 

دســتانتون؟!!!! رســتم 
ــت؛  ــم میرف داشــت یادمممم
از بچــه مدرســه ای هایــی کــه 
ارتــش مخفــی مــن هســتم بگــم براتــوووون کــه گل ســر 
ســبد انشــای همشــون عیــد امســال بنــده هســتممممم، 
خیلیییــی خــوش میگــذره بهتــوووون ای شــیطووونا�� 
کاریتونــم کــه ندارممممــم، مریضــم کــه نمیشــین 
خالصهــه یادتــون نــره از خوبیــام هــم بنویســیناااا، البتــه 
اینــم موقتیــه هــا شــاید بــرادران قســم خــورده مــن در 
ــون  ــن( مهم ــای من ــه ه ــش یافت ــورم جه ــده )منظ آین

ایــن کوچولوهــا هــم بشــن...
ــدم  ــخ رو بهتــون ب ــد ایــن خبــر تل ــم بای خــب عزیزان
ــا وقتییییــی منــو جدییــی نگیرییــن حــاال حــاال  کــه ت
ــری دراز  ــه س ــن قصههه ــتم و ای ــون هس ــااا خدمتت ه

دارد...

تافته ی جدابافته              نازنین رفعتی
تقدیم به قهرمانان عرصه ی درمان                                   
این داستان خیلی وقت است که آغاز شده است اما فقط از کشیک 
می  درست  می دانستند.  وظیفه ات  که  بودند  گفته  ات  شبانه  های 
گفتند، وظیفه ات بود؛ وظیفه ای که تو در برابر وجدان خود داشتی. 
اند  در لبخندت چه داری که هیچکدام از داروهای عفونی نتوانسته 
اینچنین موثر باشند ؟ در برق نگاهت چیست که هنوز مسکنی مانند 

آن شبیه سازی نشده است؟
راست گفته اند که تافته ی جدا بافته ای ... . تافته ی جدا بافته ای 
که در اتاق شخصی و با تجهیزات کامل، خودت را قرنطینه نکرده ای. 
تافته ی جدا بافته ای که بعد از هر عطسه و سرفه، تست نمی دهی. 
من رقصیدنت را با لباس های سفید در آن محیطی که ویروس لعنتی 
جا خوش کرده است، دیدم و آب و هوای چشمانم بارانی شد؛ نه از 
روی غم که از شادی. وقتی تو چنین امیدوارانه ای، مگر می شود به 
شکست فکر کرد؟! کرونا را نابود می کنیم، نه با امکانات نداشته مان، 

با شور و حال تو.
تو  است،  کم  ها  دل  سردار  چیست؟  مدافع  و  سرباز  از  تعریفمان 
سردار تک به تک سلول هایمان هستی. آری این داستان خیلی وقت 
است که آغاز شده است اما در این روز های قرنطینگیمان، گرد و خاک 

چندین و چند ساله اش را تکاندیم و آن را ورقی زدیم ... .

تشکر نامه
سودابه منصوری

سفیدی  به  است  سفید  رویتان  که  کسانی  ای 
پیراهن بر تنتان. شعله ای ُشدید بر یخ قلب هایمان 
تا  افکارمان. چون شمعی  های  زخم  بر  مرهمی  و 
به  بیماران  زندگانِی  ی  شعله  تا  سوختید  سحر 
خاموشی نگراید. به پا خاستید و ایستادید و میدان 
بیماری  دیو  اسیرِی  روزگار  در  نگذاشتید.  تهی  را 
رفتید.   به آغوش خطر  آگاهانه  ناشناخته،  بالیی  و 
را  کدامین سخن  درمان،  عرصه ی  کفان  بر  جان 
گویای تالش بی وقفه ی شماست و کدامین کالم 
را اجر زحمتتان؟  ما را یارای فشردن دست هایتان 
نیست، قلب هایمان ارزانیتان. به بلندای کوه و به 

وسعت دریا، خالصانه ایثارتان را سپاس گزاریم.
یادتان در ذهنمان و نقشتان در قلب ماست.

کاریکاتوریست: مائده نجاربورا

هن




