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شهید هادی رضایی
ش ــاید س ــخت تری ــن بخ ــش ای ــن ش ــماره از نش ــریه ب ــه
عهـــده مـــن بـــود .نوشـــتن و مصاحبـــه کـــردن راجـــع
بـــه مـــردی همیشـــه خنـــدان و خوشـــرو کـــه دیگـــر
در میـــان مـــا نیســـت و اولیـــن شـــهید مدافـــع ســـامت
شهرســـتان لقـــب گرفـــت ،کار ســـاده ای نبـــود .بـــرای
آش ــنایی ب ــا او ب ــه دفت ــر حراس ــت دانش ــگاه رفت ــم ت ــا از
کســانی پــرس و جــو کنــم کــه شــاهد  ۸ســال خدمــت
صادقان ــه ای ــن م ــرد ش ــریف ب ــوده ان ــد.
شــهید هــادی رضایــی متولــد ســال  ۱۳۶۲بــود کــه ســابقه 14
ســال خدمــت صادقانــه در مجموعــه علــوم پزشــکی فســا و ۸
ســال خدمــت در حراســت دانشــگاه دارد.
بخشی از سخنان همکاران او را بخوانید:
*آقای رنجبر(رئیس حراست):
ایشــان مســئول حفاظــت فیزیکــی دفتــر حراســت بــود .شــخصی
بســیار منضبــط ،خوشــرو و بااخــاق بــود .بســیار صادقانــه تــاش
میکــرد .شــبانه روز خــود را وقــف مجموعــه کــرده بــود .خیلــی
از مواقــع تــا دیروقــت سرکشــی مــی کــرد .آخریــن پیــام هــای
ایشــان بــه مــن را ببینیــد «ســام دارم میمیــرم یــه کاری ک»
حتــی جملــه اش را هــم نتوانســته بــود کامــل کنــد .در جــواب
بــه او گفتــم «نگــران نبــاش هــادی جــان ،هــرروز پیگیــر کارت
هســتیم ،بــرات پالســما ســفارش دادیــم ان شــااهلل خــدا شــفا
بــده» کــه در جــواب گفتــه بــود «دیگــه نمیتونــم» کــه پــس از
آن هــم اینتوبــه شــدند و ایشــان را از دســت دادیــم .ایشــان یکــی
از خادمیــن امــام حســین(ع) بــود .ایــام محــرم خیلــی تــاش
میکــرد ،تمــام خریدهــای هیئــت را انجــام میــداد .متاســفانه ایشــان
را بــه خاطــر رعایــت نکــردن یــک عــده ،از دســت دادیــم .اگــر
بخواهــم ایشــان را در یــک جملــه توصیــف کنــم میگویــم
«فــردی بســیار مخلــص و بــی ادعــا»
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آقای بهنیا:
خصلــت بــارز ایشــان ،مســئولیت پذیــری بــود .شــبانه روز
نداشــت ،حتــی خــارج از وقــت اداری هــم سرکشــی میکــرد.
تعطیــات و غیرتعطیــات نمــی شــناخت .خوشــرویی ایشــان
زبانــزد بــود .اگــر بخواهــم ایشــان را در یــک جملــه توصیــف
کنــم میگویــم «رفیــق بامعرفــت»
خانم عباسی:
مــن تــازه بــه مجموعــه اضافــه شــدم .شــاید حــدود  ۳یــا ۴مــاه
باشــد کــه اینجــا هســتم؛ ولــی در همیــن مــدت ویژگــی هــای
خــوب بســیاری از ایشــان دیــدم .خیلــی خالــص و پرحوصلــه و
بــی ریــا بودنــد .در ســام کــردن همیشــه پیــش قــدم بودنــد .فرقی
نمــی کــرد طــرف مقابــل خدماتــی باشــد یــا مســئول عالــی رتبــه.
خیلــی محترمانــه بــا بقیــه برخــورد مــی کردنــد .هیــچ تنــدی از
ایشــان ندیــدم .ایشــان همیشــه بــا ســعه صــدر مــن را راهنمایــی
مــی کردنــد .مــن ایشــان را در یــک کلمــه «بــی ریــا» توصیــف
مــی کنــم.
خانم سلیمی:
چیــزی کــه ضمیمــه خدمــت ایشــان بــود ،لبخنــد و خوشــرویی
بــود .ایشــان بســیار دلســوز بودنــد .جــوری دلســوز بودنــد کــه
فــرد مقابــل ،شــرمنده مــی شــد .ایشــان اصطالحــا «کار راه انــداز»
بودنــد و بســیار صبــور و بامتانــت .ایشــان یــک انســان شــریف بــه
تمــام معنــا بودنــد.
خانم ستوده:
مــردی بســیار شــریف و دلســوز و صــادق بودنــد .دلشــان نمــی
خواســت هیــچ کــس از ایشــان ناراحــت باشــد .همیشــه راجــع
بــه تمــام مســائل کاری و هــر صحبتــی بــود  ،پیــش ایشــان مــی
رفتــم .دلشــان مــی خواســت کار حتمــا انجــام شــود .صداقــت و
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راســتگویی ایشــان ،یــک الگــو بــرای همــه بــود .ایشــان را در یــک کلمــه «متواضــع» خطــاب مــی کنــم.
از شــنیدن خبــر شــهادت او اندوهگیــن بــودم کــه پــس از مصاحبــه هــا دوچنــدان شــد .لیســتی طوالنــی از افــراد داشــتم تــا دربــاره ایــن مــرد
شــریف بــا آن هــا مصاحبــه کنــم .امــا آنقــدر از خوبــی هــای ایــن شــهید عزیــز شــنیدم کــه دیگــر نیــازی بــه ادامــه مصاحبــه هــا نیســت.
شهید هادی رضایی ،از امروز برای من صرفا یک مسئول و شهید نیست ،بلکه یک الگو برای زندگی است.
مصاحبــه تمــام شــد و از دفتــر حراســت خــارج شــدم .حــاال دیگــر نگــران تمــام زحمتکشــان ایــن کشــور و تمــام مدافعــان ســامت هســتم .هــادی
را از دســت دادیــم ،مواظــب هــادی هــا باشــیم!
محسن زارع  -پرستاری۹۶
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نحـــوه برگـــزاری و زمـــان شـــروع تـــرم
جدیـــد و کارآمـــوزی هـــا
از آن جــا کــه تصمیــم گیــری در ایــن رابطــه بــه دانشــکده هــا
محــول شــده و هنــوز چیــزی قطعــی نیســت ،جهــت کســب
اطالعاتــی در ایــن بــاره بــا تعــدادی از اســاتید صحبــت
کردیــم.

اســتاد منصوری:مجــازی یــا حضــوری بــودن کالســها براســاس
وضعیــت کرونــای شهرســتان را وزارت خانــه تعییــن مــی کنــد امــا
اداره آمــوزش در هفتــه جــاری تصمیــم گیــری نهایــی را در مــورد
هــر دانشــکده خواهــد گرفــت.

اســتاد نیکــروز :در ایــن خصــوص در پایــان امتحانــات برنامــه
ریــزی مــی شــود.فعال در دو حالــت حضــوری و مجــازی
برنامــه ریــزی شــده اســت کــه کارامــوزی و کارورزی هــا
بــه صــورت حضــوری و آمــوزش هــا بــه صــورت مجــازی
برگــزار خواهــد شــد.

اســتاد میــاد پور:تــا زمانــی کــه کوویــد ۱۹باشــد تــرم جدیــد هــم
دقیقــا مثــل تــرم قبــل برگــزار خواهــد شــد یعنــی کل آمــوزش هــا
بــه صــورت مجــازی خواهــد بــود و کارامــوزی وکارورزی هــا
بــه صــورت گــروه گــروه بــه مــدت یــک یــا دوهفتــه بــرای هــر
ورودی برگــزار خواهــد شــد.البته زمــان برگــزاری کارآمــوزی هــا
بــه تاریــخ پایــان امتحانــات هــر ورودی و رشــته بســتگی دارد.

اســتاد کاظمی:هــر دانشــکده در ایــن خصــوص بــه صــورت
جداگانــه تصمیــم گرفتــه اســت؛تصمیم دانشــکده پزشــکی در
ایــن خصــوص ایــن اســت کــه کل آمــوزش هــا بــه صــورت
مجــازی خواهــد بــود امــا دانشــجویان اســتیودنت و اینتــرن و
اکســترن ملــزم بــه حضــور در بیمارســتان بــه صــورت شــیفتی
طبــق برنامــه آموزشــی بخــش آمــوزش دانشــگاه هســتند.

اســتاد ثابت:بــا توجــه بــه اینکــه در پاییــز پیــش رو ،عــاوه بــر
بیمــاری کوویــد ۱۹آنفوالنــزا نیــز وجــود دارد بــه پاییــز ســیاه
معــروف شــده اســت؛ بــه احتمــال زیــاد آمــوزش هــای تــرم جدیــد
بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد؛ چــون امــکان برگــزاری
آمــوزش حضــوری بــه علــت عــدم امــکان برگــزاری فاصلــه
گــذاری اجتماعــی وجــود نخواهــد داشــت .پیشــنهاد بنــده در مــورد
برگــزاری کارآمــوزی هــا و کارورزی هــا نیــز ایــن اســت کــه کل
کارامــوزی هــا و کارورزی هــا لغــو شــود و بــه
صــورت یکجــا بــا تــرم آینــده برگــزار شــود ولــی
در مــورد رشــته هــای اتــاق عمــل و هوشــبری
ورودی ۹۵بایــد جداگانــه تصمیــم گیــری شــود.
ورودی هــای جدیــد یعنــی همــان ورودی  ۹۹نیــز بــه احتمــال زیــاد
از بهمــن در دانشــگاه حضــور یابنــد.
نتیجــه گیــری نهایــی:کل آمــوزش هــای تــرم جدیــد
بــرای تمــام ورودی هــا و رشــته هــا بــه صــورت مجــازی
خواهــد بــود امــا کارآمــوزی هــا و کارورزی هــا بــه
صــورت شــیفت بــه شــیفت و گــروه گــروه بنــا بــه صــاح
دیــد اداره آمــوزش انجــام خواهــد گرفــت.
فاطمه روحانی تزنگی  -پرستاری۹۸
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گزارش

فعالی ــت ه ــای ه ــال احم ــر شهرس ــتان
فس ــا ،در م ــدت اپیدم ــی کرون ــا
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ،ازفرودیــن
مــاه ۹۹؛
 اعضــای ســازمان جوانان بــا اســتقرار در ورودیشــهر و پایــگاه امامــزاده اســماعیل ،بــا همــکاری
دانشــگاه علــوم پزشــکی و اورژانــس ،اقــدام بــه
غربالگــری مســافران نمودنــد .تعــداد ۱۳۰هــزار
مســافر ،غربالگری شــدند.
 همچنیــن خــود اعضــای ســازمان جوانــان۵۰۰۰ســی ســی خــون اهــدا نمودنــد.
 یک مســابقه نقاشــی بــا موضوع پیشــگیری ازابتــا به کرونا بیــن دانش آمــوزان برگزارگردید.
 اقــدام دیگــری کــه انجــام شــد ،پاکســازی وضدعفونــی کــردن فضــای هــال احمــر بــا،
همــکاری کانــون دانشــجویی دانشــگاه دولتــی
فســا بــود.
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چش ــم ان ــداز واکس ــن کرون ــا ب ــه هم ــراه
آخری ــن عالئ ــم و ن ــکات پیش ــگیری
 ۱۰۲ســال از شــیوع یکــی از بزرگتریــن پاندمــی هــای جهــان میگــذرد .
در ســال  « ۱۹۱۸آنفلوانــزای اســپانیایی « بــه طــور غیرمنتظــره ای اتفــاق
افتــاد و در عــرض یــک ســال طبــق آمــار هــای غیــر رســمی حــدود ۵۰۰
میلیــون نفــر را مبتــا کــرد و  ۵۰میلیــون نفــر را از بیــن بــرد .

دســت دادن بویایــی و لکــه هــای پوســتی « در صورتــی کــه بیمــار
دچــار « تنگــی نفــس شــدید  ،فشــار قفســه ســینه و از دســت دادن
توانایــی تکلــم و حرکــت « شــود مراجعــه بــه پزشــک بایــد فــورا
انجــام شــود  .در برابــر ایــن بیمــاری هنــوز دارو و واکســن قطعــی
نداریــم پــس  WHOراهــکار هــای متفاوتــی را بــرای پیشــگیری
از ابتــا بــه ویــروس  19-Covidارائــه داده اســت .از جملــه
شستشــوی مکــرر دســت هــا  ،ماســک زدن  ،رعایــت فاصلــه ایمــن
 ۲متــری بــا دیگــران  ،عــدم حضــور در تجمعــات و تــا حــد امــکان
در خانــه مانــدن  ،در صــورت تــب  ،ســرفه و تنگــی نفــس مراجعــه
فــوری بــه پزشــک و  ...کــه از ایــن بیــن « ماســک زدن « بــا ۹۵
درصــد پیشــگیری از ابتــا بــه شــرطی کــه اکثــر افــراد جامعــه ایــن
مهــم را رعایــت کننــد مهمتریــن راهــکار اســت .

هــم اکنــون کــه ایــن متــن را میخوانیــد واکســن هــای کشــور هــای
چیــن و روســیه ثبــت رســمی شــده انــد امــا هنــوز میــزان کارایــی آن هــا
بــه دقــت مشــخص نیســت .در برابــر کرونــا اگــر واکســنی در حــدود ۶۰
  ۷۰درصــد کارایــی از خــود نشــان دهــد کافیســت؛ و نیــازی نیســتکــه در شــرایط فعلــی هماننــد واکســن هــای ســرخک و فلــج اطفــال ۹۸
درصــد موفقیــت داشــته باشــد  .هــر دو واکســن روســیه و چیــن تــا زمــان
تولیــد انبــوه و واکسیناســیون گســترده چیــزی حــدود  ۱۲-۹مــاه زمــان
نیــاز دارنــد ؛ اگرچــه کشــور هــای آمریــکا  ،هنــد  ،ایــران و چندیــن
کشــور دیگــر نیــز در جســتجوی واکســن کرونــا هســتند امــا نتایــج در
خــور توجهــی حاصــل نشــده اســت  .حــال بنظــر میرســد تــا کشــف
واکســن قطعــی کرونــا زمــان زیــادی مانــده؛ پــس تنهــا و مهــم تریــن
کاری کــه از دســتمان برمــی آیــد پیشــگیری اســت .

در حقیقــت #من_ماســک_میزنم رمــز پیــروزی مــا در برابــر
ویــروس کروناســت .
مرتضی جوامنردی ،پرستاری۹۵

نزدیــک یــک ســال اســت کــه ویروســی جدیــد بــه نــام « کرونــا « ســر
زبــان هــا افتــاده  ،اگــر بخواهیــم دقیــق بگوییــم چیــزی حــدود  ۹مــاه از
پاندمــی کرونــا میگــذرد و  ۲۳میلیــون مبتــا و  ۸۰۰هــزار فوتــی بــر جــا
گذاشــته اســت  .خوشــبختانه شــرایط زمــان آنفلوانــزای اســپانیایی بــا
اکنــون ،زمیــن تــا آســمان متفــاوت اســت و یکــی از بزرگتریــن ســاح
هــای مــا در مقابــل کرونــا واکســن خواهــد بــود .واکســنی کــه در ۱۹۱۸
دســتیابی بــه آن بــه شــدت ســخت و دشــوار بــود.

از زمانــی کــه شــیوع بیمــاری کرونــا اعــام شــد تاکنــون ایــن بیمــاری
در افــراد مختلــف عالئــم متفاوتــی را از خــود نشــان داده اســت؛ از ورم
پاهــا گرفتــه تــا ناشــنوایی موقتــی امــا شــایع تریــن عالئــم اعــام شــده
ایــن بیمــاری  « ،تــب  ،ســرفه خشــک و خســتگی « هســتند.عالئم کمتــر
شــایع ایــن بیمــاری شــامل « اســهال  ،گلــودرد  ،التهــاب ملتحمــه  ،از
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من قلبی سالم لبیروت
جانان من اندوه لبنان کشت مارا،جانان من برخیز و آهنگ سفر کن!...
نــوع دوســتی همیشــه در بیــن انســان هــا وجــود داشــته اســت
ومــا آن را وظیفــه انســانی خویــش میدانیم.اگــر ملتــی را
بحــران فــرا گرفــت و دســت نیــاز بــه ســوی مــا دراز کــرد
دســت یــاری بــه آنهــا میدهیــم تــا انــدک تســکینی بــرای
دردشــان باشــیم .برایمــان فرقــی نمیکنــد کــه چــه ملتــی و بــا
چــه عقایــدی در بحــران قــرار گرفتــه اســت،تنها چیــزی کــه
بــرای مــا اهمیــت پیــدا میکنــد کمــک بــه همنــوع اســت.
درســت ماننــد زمانــی کــه فریــاد مظلومیــت بیــروت را
شــنیدیم واندوهــی ســنگین ســینه مــان را فراگرفــت .بلــه!!
بیــروت بــا زخــم و خــون و درد و انفجــار بیگانــه نیســت؛ امــا
بــا هــر انفجــار ،گویــی کــه قلــب مــا را هــدف قــرار گرفتــه
انــد.
در ایــن شــرایط ســخت ناچیزتریــن مرهمــی کــه میشــد بــر
گوشــه ای از ایــن غــم بــزرگ نهــاد ،بــی شــک ،همان ارســال
کمــک هــای اولیــه پانســمانی و ســوختگی بــود تــا مرهمــی
بــر قلــب آتــش گرفتــه خودمــان نیــز باشــد .در وضعیتــی
کــه بیمارســتان هــای بیــروت مملــو از بیمــاران کرونایــی
اســت آیــا دیگــر جایــی بــرای  ۵۰۰۰زخمــی حادثــه انفجــار
میمانــد؟؟ تنهــا تدبیــر بــرای زخمــی هــا برپایــی بیمارســتان
 RDHدر کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــود.
بنــی آدم اعضای یــک دیگرند ،که در آفرینش ز یک گوهرند،
چــو عضــوی به درد آورد روزگار ،دگر عضو ها را نماند قرار،
توکز محنت دیگران بی غمی ،نشــاید که نامت نهند آدمی...

فاطمه نسیم ،بهداشت عمومی 98
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فعالیـــت هـــای مفیـــد و ســـرگرم
کننـــده بـــرای در خانـــه مانـــدن
گاهــی بــه دالیــل گوناگــون رونــد زندگــی مــا تغییــر مــی کنــد و مــا
مجبــور بــه مانــدن در خانــه مــی شــویم  .در خانــه مانــدن و بیــرون رفتــن
بــرای برخــی از افــراد کــه بیشــتر اوقــات خــود را در بیــرون از خانــه مــی
گذراننــد ،ســخت و طاقــت فرســا اســت .در ایــن روزهــای کرونایــی امکان
تفریحــات بیــرون از منــزل وجــود نــدارد در نتیجــه فقــط بــرای کارهــای

ضــروری از خانــه بیــرون میرویــم .امــا وقــت خــود را در خانــه چگونــه
پــر کنیــم؟
ســرگرمی هــا بخشــی الزم از زندگــی فــردی هســتند و عــاوه بــر ســرگرم
نمــودن مــا ،بــرای ســامت جســم و روح نیــز مفیدنــد.

در زمان هایی که نمی توانید از خانه
خارج شوید کارهای زیر را انجام دهید :
 )۱انجام مدیتیشن :
انجــام مدیتیشــن بــه شــما کمــک میکنــد اســترس کمتــری داشــته باشــید ،فشــار خونتــان
پاییــن بیایــد ،سیســتم ایمنــی بدنتــان تقویــت شــود و حتــی توانایــی تمرکزتــان باالتــر
بــرود.
آیــا مدیتیشــن لذتبخــش اســت؟ وقتــی روزانــه بــه مــدت  10دقیقــه بــه مدیتیشــن
میپردازیــد ،یــک شــمع روشــن میکنیــد و روی زیرانــداز یوگایتــان دراز میکشــید،
کامـ ً
ا ریلکــس و آرام میشــوید و حالوهــوای خوبــی خواهیــد داشــت .پــس مدیتیشــن
بــدون شــک لذتبخــش اســت.
 )2یادگیــری آالت موســیقی بــه صــورت خــود آمــوز و از طریــق ویدیوهــا و نرمافزارهای
آموزشی :
ســاز زدن ،میتوانــد رشــد شــناختی شــما را افزایــش دهــد .بهعــاوه ،هماهنگــی چشــم
 ،دســت و چابکــی شــما را بهتــر میکنــد .جالــب اســت بدانیــد کــه ســاز زدن ،آیکیــو
را هــم در کــودکان و هــم در بزرگســاالن تــا  7نمــره افزایــش میدهــد .پیشــنهاد مــی
شــود بــه یادگیــری آن اقــدام کنیــد.
 )3آشپزی و پخت غذاهای جدید و متنوع :
تحقیقــات نشــان دادهانــد افــرادی کــه در خانــه آشــپزی میکننــد نســبت بــه افــرادی
کــه بیشــتر ،بیــرون غــذا میخورنــد ،ســالمتر هســتند و زندگــی طوالنیتــری دارنــد .در
واقــع وقتــی مــواد اولیـهی الزم بــرای غذایتــان را از خواروبــار فروشــی میخریــد ،غــذای
حــاوی شــکر و چربــی کمتــری میخریــد و در عــوض ،انتخابهــای ســالمتری داریــد.
از ایــن گذشــته ،بــا آشــپزی در خانــه در هزینههایتــان هــم صرفهجویــی میکنیــد.
 )۴مطالعه کتاب و گشت و گذار در مجالت قدیمی :
کتــاب خوانــدن بســیار باارزشتــر از وقتگذرانــی و لــذت بــردن اســت .خوانــدن،
ک مطلــب شــما را تقویــت میکنــد ،بــه ذهــن شــما یــاد میدهــد تمرکــز
مهــارت در 
کنــد و دامنـهی لغــت شــما را گســترش میدهــد .همچنیــن کتــاب خوانــدن قــدرت مغــز
شــما را نیــز افزایــش میدهــد .درســت همانطــور کــه پیــادهروی بــه بدنتــان تمریــن
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میدهــد ،خوانــدن هــم بــه مغزتــان تمریــن میدهــد.
از ایــن گذشــته ،تحقیقــات نشــان میدهــد مطالعــه ،اســترس را تــا  69درصــد
کاهــش میدهــد و کمــک میکنــد بهتــر بخوابیــد .بهتریــن کار ایــن اســت کــه
تــاش کنیــد ایــن ســرگرمی را درســت قبــل از بــه رختخــواب رفتــن انجــام دهیــد.
 )۵یادگیری زبانهای مختلف :
یــاد گرفتــن زبــان جدیــد بــه شــما اجــازه میدهــد وقتــی ســفر میرویــد بتوانیــد بــا
اهالــی آن زبــان ارتبــاط برقــرار کنیــد .همچنیــن ،مســلط بــودن بــه دو یــا ســه زبــان،
بــرای رزومـهی شــما عالــی اســت.
قســمت جالــب ماجــرا ایــن اســت کــه تحقیقــات نشــان دادهانــد مغــز افــراد دو
زبانــه نســبت بــه مغــز افــراد تــک زبانــه متفــاوت عمــل میکنــد .یادگرفتــن زبــان
جدیــد شــما را باهوشتــر میکنــد ،از شــما شــخص قاطعتــری میســازد و حتــی
باعــث میشــود بتوانیــد بــه زبــان مادریتــان بهتــر صحبــت کنیــد .از ایــن گذشــته،
یادگیــری زبــان جدیــد احتمــال زوال عقــل را کاهــش میدهــد.
 )6یادگیری بافتهای مختلف با نخ و کاموا :
کارشناســان معتقدنــد کارهــای دســتی بــرای افــرادی کــه ازاضطــراب ،افســردگی و
یــا درد مزمــن رنــج میبرنــد ،مفیــد اســت .در واقــع ،کارهــای دســتی فایدههایــی
شــبیه مدیتیشــن دارنــد .ویکتوریــا شــیندلر ،کاردرمانگــر ،توضیــح میدهــد کــه
حرکتهــای متنــاوب بــه عنــوان مثــال بافتــن ،رشــتههای عصبــی پاراســمپاتیک را
فعــال میکنــد کــه ایــن رشــتهها نیــز پاس ـخهای جن ـگ و گریــز را آرام میکننــد.
 )۷یادگیری نویسندگی و تمرین نوشتن یک داستان یا شعر :
داشــتن یــک دفترچــهی خاطــرات بــه شــما کمــک میکنــد افکارتــان را منظــم
کنیــد ،برنامهریــزی کنیــد کــه چطــور بــه اهدافتــان برســید ،مشــکالت را حــل
کنیــد و همچنیــن بــه عنــوان یــک مکانیــزم ضــد اســترس عمــل میکنــد .بــه عــاوه،
دانشــگاه آســتن در تگــزاس ادعــا کــرده کــه نوشــتن منظــم ،ســلولهای ایمنــی
موســوم بــه لنفوســیت  Tرا تقویــت میکنــد.در نهایــت ،نوشــتن بــه شــما کمــک
میکنــد کــه خودتــان را بهتــر بشناســید و همچنیــن کمــک میکنــد کــه دریابیــد
چــه چیزهایــی خوشــحالتان میکنــد و چــه چیزهایــی انــرژی شــما را میگیــرد.
بــا دانســتن ایــن موضــوع میتوانیــد بیشــتر بــه ســمت کارهایــی برویــد کــه برایتــان
لذتبخــش هســتند و از موقعیتهــا و آدمهایــی کــه ناراحتتــان میکننــد فاصلــه
بگیریــد.
 )۸باغبانی و کشاورزی و پرورش و گل و گیاه در خانه :
باغبانــی ســرگرمی واقعــا مفیــدی اســت .چــه چیــزی مفیدتــر از اینکــه گلهــای زیبــا
بکاریــد و میــوه و ســبزی خودتــان را پــرورش دهیــد؟ امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت،
باغبانــی تأثیــرات دیگــری هــم روی شــما خواهــد داشــت:
میــزان کورتیــزول ،یعنــی هورمــون اســترس شــما را کاهــش میدهد.پــرورش یــک
گیــاه از دانــه تــا مرحلـهی میــوه دادن ،توانایــی شــما را در ایجــاد تغییــرات مثبــت در
ایــن دنیــا افزایــش میدهــد و یــک نــوع ورزش بــه حســاب میآیــد (همـهی مــا بــه
 150دقیقــه ورزش در هفتــه نیــاز داریم).تحقیقــات نشــان داده اســت باغبانــی زوال
عقــل را تــا  36درصــد کاهــش میدهــد.
مرجان نرصی زاده  -هوشربی۹۶
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کتــــــــــــــــــــاب
معـرفـــی
ِ
اثرگذارتریــن واقعـهی تاریــخ اســام شــیعی و جلــوهی صــف
کشــیدن حــق علیــه باطــل کربالســت و بــه زیبایــی کوفــه را
پیــش از کربــا روایــت میکنــد و فضــای پــر شــک و تردیــد
را بــه تصویــر میکشــد.
امــام حســین(ع) ،یــادگار امیرالمومنیــن(ع) و فاطمهالزهرا(س)،
تمــام تالشــش را کــرد تــا دیــن جــدش را زنــده نگ ـ ه دارد و
نشــان دهــد حــق همــواره پیــروز اســت .بیــش از  ۱۴قــرن از
رخــداد ایــن ســربلندی و مردانگــی میگــذرد امــا هنــوز هــم
میتــوان از ایــن واقعــه ،بســیار آموخــت .آنچــه واقعــه کربــا
را رقــم زد و نامیراتریــن مــرد تاریــخ را بــه قتلــگاه بــرد خیانــت
مردمانــی بــود کــه ادعــای دوســتی داشــتند .چــه چیــزی
بــزرگان کوفــه را بــه جایــی کشــاند کــه دستشــان بــه خــون
نــوهی پیامبــر آلــوده شــود؟
نامیــرا کتابــی اســت کــه نشــان میدهــد چگونــه ممکــن
اســت حــق و باطــل آنقــدر در هــم آمیختــه شــود کــه بســیاری
از آدمهــای بــا تجربــه و دانــا هــم بــه تردیــد بیفتنــد.
نامیــرا داســتانی اســت در وصــف کوفــه ،پیــش از واقعــهی
کربــا .داســتانی اســت کــه برخــاف تاریخــی بــودن آن ،بــه
هیــچ وجــه انســان را درگذشــته نگــه نمیــدارد!
نامیــرا داســتان زندگــی ماســت امــا در بســتر تاریــخ نقــل
میشــود! تجربــه ای متفــاوت از داســتان عاشــورا و ریــزش
خــواص در تشــخیص و اقــدام بــه موقــع!
نامیــرا شــرح انســان هایــی اســت کــه تشــخیص درســتی از
وضــع موجــود خــود دارنــد امــا بــه موقــع اقــدام انجــام نمــی
دهنــد؛ و ایــن دو ،یعنــی تشــخیص صحیــح و اقــدام بــه موقــع
دو بــال بصیــرت انــد.
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نامیــرا تصویــر گــر فضــای پــر فتنــه کوفــه قبــل از قیــام امــام
حســین (ع) اســت کــه نمایــان گــر حقیقتــی اســت کــه چــرا
کوفیــان مســلم بــن عقیــل را تنهــا گذاشــتند و چــرا علــی رغم
 ۱۸هــزار نامــه کــه بــرای امــام حســین (ع) نوشــتند و درآخــر
پشــت ایشــان را خالــی کردنــد و چــرا امــام حســین (ع) بــا
وجــود اینکــه از سســتی و بــد عهــدی کوفیــان اطــاع داشــت
بــه یــاری آن هــا رفــت.
برشی از کتاب:
خواســت بــرود  ..لختــی مکــث کــرد و دوبــاره رو بــه عبــداهلل
برگشــت وگفــت:
مــن هرگــز بــرای امــام خویــش تکلیــف معیــن نمیکنــم؛ کــه
تکلیــف خــودرا از حســین بــی علــی میپرســم و مــن حســین بــن
علــی را نــه بــرای خالفــت کــه بــرای هدایــت میخواهــم .مــن
حســین را بــرای دنیــای خویــش نمیخواهــم کــه دنیــا را بــرای
حســین میخواهــم .آیــا بعــد از حســین کســی را میشناســی
کــه مــن جانــم را فدایــش کنــم؟
مــات مانــد وقتــی مــرد دور شــد ،عبــداهلل لحظــه ای بــه خــود
آمــد .برگشــت و اســب خویــش را آورد و مــرد را صــدا زد:
صبرکن ! تنها و بی مرکب هرگز به کوفه نمیرسی!
اسب را گرفت و گفت:
بهای اسب چقدر است؟!
-دانستن نام تو
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نامیــــــــرا
مرد سوار بر اسب شد :
مــن قیــس بــن مســهر صیــداوی هســتم .فرســتادهی حســین
بــن علــی!
وتاخــت و عبــداهلل ماننــد کســی کــه ســال هــا در گمراهــی
بــوده و تــازه راه هدایــت را یافتــه بــود بــه زانــو نشســت و
ســرش را میــان دســت هــا گرفــت.

نامیــرا ریشــه در مفهــوم »کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــا«
دارد .مفهومــی کــه میگویــد پهنــهی ســرزمین کربــا بــه
انــدازهی کل زمیــن وســعت پیــدا کــرده و عاشــورا همیشــه
نامیراســت.
عاطفه نظریان  -هوشبری۹۶
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کتــــــاب
معـرفـی
ِ
رمـ�ان چشــمان تاریک��ی ( )The Eyes of Darknessک��ه در سـ�ال
 ۱۹۸۱توس��ط دی��ن کونت��ز  -نویســنده امریکای��ی -نوشـ�ته شـ�ده اسـ�ت،
دربـ�اره ی��ک ویـ�روس ناشنــاخته ب��ه ن��ام ووه��ان  ۴۰۰-اسـ�ت کـ�ه
ب��ه عنـ�وان ی��ک س�لاح بیولوژی��ک مـ�ورد استــفاده قـ�رار میگی��رد.
داسـ�تانی ج��ذاب ،عجی��ب  ،دله��ره آور و باورنکردن��ی ک��ه شـ�باهت
بس��یاری ب��ه ماج��رای ش��یوع وی��روس کرون��ا دارد.
دی��ن کونت��ز در کت��اب چش��مان تاریک��ی ،داسـ�تانی ممل��و از هیج��ان و
غیرقاب��ل بــاور را روای��ت کــرده اس��ت .ماجرای��ی ک��ه در چه��ل سـ�ال
پیـ�ش نوشــته شــده اسـ�ت و حــاال بـ�ا گذشـ�ت ســالها دوباــره و بـ�ه
علـ�ت ش��باهتی کـ�ه بـ�ا ماجرــای همهگیــری ویرــوس کرونـ�ا دارد ،سـ�ر
زبانه��ا افتــاده اس��ت.
چش��مان تاریک��ی ،داس��تان م��ادری را روای��ت میکن��د ک��ه پس��رش را
بـ�ا یـ�ک سردســته کوهن�وـردی بـ�ه ســفر میفرســتد .او پیـ�ش از ایـ�ن
باره��ا س�فـرهای بــدون خط��ر ب��ه کـ�وه داشـ�ته اس��ت .ای��ن زن فرزنـ�دش
را بعـ�د از ســفر از دسـ�ت میدهـ�د .بـ�ه همرــاه ایـ�ن پســر ،تکتـ�ک
مســافران ،سـ�رگروه و رانن��ده ب��دون هی��چ دلی��ل مش��خصی ب��ه کام

چشمــــــــــ

مـ�رگ میرون��د .مــادر ک��ه در کتـ�اب کریستــینا ایوان��ز نـ�ام گرفتـ�ه،
درس��ت هنگام��ی ک��ه دارد ب��ا مـ�رگ پسـ�رش دن کنـ�ار میآیـ�د،
کمک��م پیغامه��ای عجی��ب و مرمـ�وزی دریاف��ت میکن��د .هم��هی
اینهـ�ا برــای او یـ�ک سوــال بهوجــود مـ�یآورد :آیـ�ا ممکـ�ن اسـ�ت
پســرش هنــوز زنــده باشــد؟
همی��ن پیامه��ا منج��ر ب��ه س��فر او ب��ه ش��هر ووه��ان چی��ن میشـ�ود؛
شـ�هری ک��ه در آن ویـ�روس ووه��ان  ۴۰۰-شــکل گرفتـ�ه اسـ�ت.
کتـ�اب چشــمان تاریک��ی اولی��ن بـ�ار در سـ�ال  ۱۹۸۱منتش��ر ش��د .در
چــاپ نخســت ،از ایـ�ن ویرــوس بـ�ا عنوــان بیماــری عفونـ�ی گورکـ�ی
 ۴۰۰ی��اد ش��د ک��ه در روس��یه س��اخته ش��ده اس��ت .ای��ن وی��روس درچـ�اپ بعـ�دی در سـ�ال  ۱۹۸۹ب��ه ووه��ان ۴۰۰ -تغییـ�ر نــام یافـ�ت.

بعـ�د از شیــوع ویرــوس کرونـ�ا درجهــان درباــره پیش�گـویی عجیـ�ب
دی��ن کونت��ز بح��ث ش��د و گفت��ه ش��د ک��ه او حت��ی حـ�دود  ۴۰سـ�ال
قب��ل ح��دس زده ب��ود ک��ه ویروس��ی از ووه��ان چی��ن س��ر درم��یآورد.
ب��ا وج��ود شــباهتهای زی��اد می��ان ووه��ان  ۴۰۰-و ویرــوس جدیـ�د

نشریه دانشجویی هالل مهربانی دانشگاه علوم پزشکی

ـــــــــ ــان تـــاریکــــی
کرون��ا تفاوتهای��ی وج��ود دارد؛ از جمل��ه اینک��ه ووه��ان  ۴۰۰-یـ�ک
وی��روس انسانس��از ب��وده ک��ه در آزمایش��گاههای بیولوژی��ک سـ�اخته
شــده ،ام��ا کرون��ا -آنطـ�ور ک��ه تحقیقـ�ات تاکنـ�ون نشـ�ان میده��د-
منشــأیی غی��ر آزمایشگــاهی دارد و از طری��ق حیوانات��ی مانن��د خفـ�اش
شیــوع پیــدا کرــده اسـ�ت.
از نظرم��رگ ومی��ر ؛ م��رگ افـ�راد مبت�لا ب��ه ووه��ان  ۴۰۰-در رمـ�ان
چشمــان تاریکـ�ی  ۱۰۰درصـ�د اســت ،در موــرد ویرــوس کرونـ�ا
اینگون��ه نیس��ت و بی��ش از  ۹۰درص��د اف��راد بهب��ود مییابن��د؛ دوره
نهفتگ��ی ووه��ان  ۴۰۰-در» چشــمان تاریک��ی« چهـ�ار ســاعت اسـ�ت،
در حالـ�ی کـ�ه ایـ�ن دوره در بیماــری کرونـ�ا حداکثـ�ر  ۱۴روز اســت
دربــاره نـ�ام ویــروس ووهـ�ان  ۴۰۰نی��ز پیشگــویی در کار نیس��ت.
کتـ�اب دی��ن کونت��ز ابتـ�دا در سـ�ال  ۱۹۸۱منتش��ر ش��د .آن زم��ان شـ�روع
دوران ریاس��ت جمهــوری رونال��د ریــگان و اوج دوران جن��گ سـ�رد
دو بلــوک آمریــکا و ش�وـروی بــود و دیـ�ن کونتـ�ز در کتابــش ،کـ�ه
ب��ا ن��ام مس��تعار ل��ی نیکول��ز منتش��ر ک��رد ،ای��ن وی��روس آخرالزم��ان را
بـ�ه اتحــاد ش�وـروی منتسـ�ب کــرد و خاس��تگاهش را شــهر گورکـ�ی
(نیژنـ�ی نووگ�وـرود کنونـ�ی) معرفـ�ی کــرد کـ�ه در آن زمــان از مراکـ�ز
مه��م تحقیقات��ی و آزمایشگــاهی شوــروی ســابق بـ�ود.
چـ�اپ دوم کتـ�اب در سـ�ال  ۱۹۸۹منتشـ�ر شـ�د .امـ�ا ایـ�ن بــار دیـ�ن
کونتـ�ز از نــام واقعـ�ی خــود اس��تفاده کــرد .آن زمــان اوج فروپاشـ�ی
اتح��اد ش��وروی ب��ود و ترس��ی از ش��وروی در جاذب��ه داس��تانی اش
نداش��ت .بنابرایـ�ن ،نویســنده در ای��ن چـ�اپ نـ�ام ویــروس را ب��ه ووهـ�ان
 ۴۰۰تغییـ�ر داد و منشـ�أ آن را شــهر ووهــان چیـ�ن خوانـ�د کـ�ه از دهـ�ه
 ۱۹۶۰از مراک��ز مه��م علم��ی و آزمایشگــاهی چی��ن بـ�ود.
برخـ�ی از افرــاد معتقنـ�د کـ�ه دیـ�ن کونتـ�ز در رمــان علمـ�ی -تخیلـ�ی
چشـ�مان تاریک��ی از ن��وع تکاملیافتهت��ری از ویـ�روس ووه��ان ۴۰۰-
سـ�خن گفت��ه و پی��ش بین��ی کــرده ک��ه چندی��ن ده��ه بع��د (حــدود سـ�ال
 ۲۰۲۰میلـادی) ایـ�ن ویرــوس باعـ�ث بیماــری وحش��تناکی بـ�ا عالئـ�م
آنفلوانــزا خواهـ�د شـ�د! کونتـ�ز در ایـ�ن رمــان میگویـ�د کـ�ه ایـ�ن
بیمــاری تنفس��ی جدی��د بهســرعت در سراس��ر جهـ�ان همهگی��ر شـ�ده
و در براب��ر تم��ام درمانه��ای شناختهش��ده مقاوم��ت خواه��د ک��رد.در
مقاب��ل ،از نظ��ر برخ��ی ،ب��ا توج��ه ب��ه بیماریه��ای واگیــردار ریـ�وی،
پیشبینـ�ی شیــوع یـ�ک نــوع جدیـ�د از آن کار عجیبـ�ی نیسـ�ت .بـ�ه
علـاوه آنهـ�ا بیـ�ن ویژگیهــای بیماــری عفونـ�ی معرفـ�ی شــده در ایـ�ن
رمــان تخیلـ�ی بـ�ا کوویـ�د ۱۹-تف��اوت بس��یاری وج��ود دارد.

در ای��ن کتــاب ،پی��ش بینیهـ�ای زیـ�اد دیگ��ر ه��م وجـ�ود دارد .مثـل ً
ا
نویســنده در ای��ن کتـ�اب پیشبین��ی کــرده بـ�ود ک��ه در سـ�ال ،۲۰۱۵
عمـ�ل جراحـ�ی فقـ�ط بـ�ا لیــزر انجــام میشــود و نابینایـ�ی بـ�ا نصـ�ب
تراش��ههایی در مغ��ز درمـ�ان میشـ�ود.
در بخش هایی از کتاب میخوانیم:

تین��ا ب��ه خراف��ات اعتقـ�ادی نداش��ت ام��ا دلی��ل شــباهت قصهه��ا و
کابوسهـ�ای کتـ�اب را درک نمیکـ�رد .حت��ی اگ��ر دن��ی زنـ�ده
باش��ه ،چ��را یکس��ال بع��د خوابه��ای کاب��وسوارش شـ�روع شـ�ده؟
کارگ��ر گاز ،تین��ا را ص��دا زد .تین��ا ب��ه طبق��هی پایی��ن رف��ت» .ااا
همهچ��ی خوب��ه آق��ا؟ «
«بله .مشکلی نبود .با من کاری ندارید؟»«نه ،عیدتون مبارک».«عید شمام مبارک».م��رد از خان��ه بیـ�رون رف��ت و تین��ا ب��ه ات��اق دن��ی برگش��ت .مشـ�غول
جم��ع کــردن بقی��ه وســیلهها بـ�ود ک��ه دوبــاره صــدای زن��گ در آم��د.
زن��گ در بیوقف��ه و پش��تهم شـ�نیده میش��د .تین��ا ب��ا عجل��ه از
پلههـ�ا پاییـ�ن رفـ�ت و در را بــاز کــرد .الیــوت پشـ�ت در بــود« .چـ�ی
شــده؟»
« تو خوبی؟»« آره معلومه .چی شده؟»«ما باید از اینجا بریم تینا»«چی؟ چی میگی متوجه نمیشم»«داس��تانش مفصل��ه تین��ا .زود ب��اش .دو نف��ر اوم��ده ب��ودن خون��هام.میخواسـ�تن من��و بکش��ن!»
عاطفه نظریان  -هوشبری۹۶
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دســـتورالعمل ســـتاد کرونـــا بـــرای مراســـم هـــای
عــزاداری محــرم و صفــر طبق پروتکل های بهداشــتی
کارگــروه مراســم عــزاداری بــا توجــه بــه نــکات ذیــل
نســبت بــه مدیریــت و برنامــه ریــزی برگــزاری مراســم
عــزاداری حســینیه ها,تکایا,مســاجد وهیــات هــای
مذهبــی در کشــور اقــدام مــی نماینــد;
برنامــه ریــزی برگــزاری مراســم دارای مجــوز کارگــروهبنــد 5دســتورالعمل؛ صرفــا در اماکــن و فضاهــای
بــاز بــا رعایــت فاصلــه گــذاری (فاصلــه از هرطــرف
حداقل2متــر) و تجمعــات حداقلــی.
رعایت کاهش ساعات برگزاریمراسم(حداکثر2ساعت).
-جابجایی هیات ها و دسته روی ممنوع می باشد.
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اســتفاده از طبل,ســنج و وســایل مشــابه در برگــزاریمراســم ممنــوع مــی باشــد.اما ســینه زنــی و زنجیــر زنــی
بــا زنجیــر شــخصی بــدون جابــه جایــی مجــاز اســت.
اجــرای دقیــق پروتــکل هــای مرتبــط بــا مراســمونــذورات.
تشــدید نظــارت در شــهر هــای دارای وضعیــت حــادتوســط کمیتــه هــای اســتانی وشهرســتانی.

*تبصره ها
.1مراســم هــای خــاص در برخــی اســتان هــا نظیــر یــوم
العبــاس در زنجان,نخــل گردانــی در یزد,تشــت گــذاری

طراحی  :سحر رضاپرست
نشریه دانشجویی هالل مهربانی دانشگاه علوم پزشکی فسا

اردبیل,شیرخوارگان,قالیشــوران اصفهــان و ...بــه دلیــل
تجمع,تراکــم وجابــه جایــی ممنــوع مــی باشــد.

مطلب خود را با تاکید بر چند توصیه به پایان میرسانیم؛

.2حضــور هیــات هــا در اماکــن مقــدس حــرم
رضوی,حــرم حضــرت معصومــه ســام علیها,حــرم
عبدالعظیــم حسنی,شــاهچراغ,امامزاده صالــح و...
جهــت برگــزاری مراســم ممنــوع اســت.

*-در یکــی از تبصــره هــای ایــن بخــش تاکید شــده اســت
کــه نــذورات خاصــی کــه امــکان تغییــر نــذر بــه دلیــل
مســائل شــرعی وجــود ندارد,بــا نظــارت کارشناســان
بهداشــتی طبــخ وبســته بنــدی مــی شــود;توزیع ایــن
نــذورات بایــد در ســایر اماکــن انجــام شــود تــا از تشــکیل
در بخش مرتبط با نذورات این دستورالعمل آمده است؛ تجمع,صــف و تراکــم جمعیــت خــودداری شــود.
.3برگــزاری نمــاز در مســاجد ،حداکثــر بــه مــدت 1
ســاعت در اماکــن سربســته دارای شــرایط بهداشــتی و
تهویــه بــا یــک چهــارم ظرفیــت مــکان مــورد نظــر و رعایــت
فاصلــه گذاری,اســتفاده از ماســک و همــراه داشــتن
وســایل شــخصی بالمانــع مــی باشــد.
ممنوعیــت هرگونــه پذیرایــی در جریــان برگــزاریمراســم.
نــذورات برابــر نــکات مندرج در دســتورالعمل بهداشــتیمرتبط,صرفــا در قالــب مــواد غذایــی خشــک یــا خــام
توزیــع مــی گــردد.
برپایــی هرنــوع ایســتگاه صلواتــی توزیــع نــذوراتوچــای شــامل موکــب ها,خیمــه ها,چــادر و ...در تمامــی
اســتان هــا ممنــوع اســت.

-1در ایــام محــرم شــهر ســفید و زرد وقرمز نداریم,دســتور
العمــل هــا بــرای تمــام شــهر هــا یکســان اســت و در تمــام
کشــور مراســمات برگــزار خواهد شــد.
-2هرچــه قــدر بــه برگــزاری بیشــتر هیــات هــا کمــک
کنیم,بهتــر اســت;چون در صــورت کــم کــردن تعــداد
مراســمات,تجمع مــردم بیشــتر خواهــد شــد و در صــورت
تعــدد مراســمات تجمــع کمتــر.
-3تنهــا مســیر ورود کرونــا از طریــق چشــم ودهــان
وبینــی اســت و ضدعفونــی محــل مراســمات بــه صــورت
مقطعــی اثرگــذار اســت.
*مهــم تریــن نکتــه در کنتــرل شــیوع ویــروس کرونــا التزام
بــه اســتفاده از ماســک و حفــظ فاصلــه فیزیکی اســت.
-4توصیــه بــه کوتــاه کــردن مراســمات عــزاداری حتــی در
محیــط هــای بــاز اســت.
-5تــا مــی شــود نــذورات مــردم نســبت بــه چای و شــربت،
بــه نــذر توزیــع ماســک بیــن عــزاداران تبدیل شــود.
ممنون از توجهتان
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برای شادی گلها صلوات
کرونا زندگی با تو عجیب است

همــه دنیــا شــده خوابــی مجــازی

که صورت های ما دیگر نجیب است

چه زجری را کشیده بچه کنکور

محــرم را ز مــا کــردی چــرا دور
بدان هر خانه شــد مانند هیئت

فســا خوابــی شــده ،هــش مــا ندیــدم

پرســتاران مــا کــردی تــو خســته
پزشــکان را مثــال اللــه چیــدی

رضایــی هــای بســیاری توبــردی

و از نامــردی ات مــا گشــته ایــم مــات
زهرا قاسمی  -پرستاری۹۶

گرفتــی جــان ماهــا را بــه بــازی

بدان از خواب راحت او شده دور
نمانــده در امیــدم ذره ای نــور

چرا که قلب ما نشکســته بیعت
تمــام خاطراتــش را بچیــدم

ولــی بــر جــان خــود او دل نبســته
چــرا اشــک یتیمــی را ندیــدی

چــرا انــدک غمــی از مــا نبــردی؟
بــرای شــادی هــادی صلــوات

