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مدرسه امداد پرستو حاج سیدجوادی،کارمند روابط عمومی بیمارستان نورافشار است. کسی که تصمیم می گیرد به کمک 
همکارانش برای یکی از بیماران کرمانشاهی تولد بگیرد. متوجه شدم تولد یکی از خانم هاست که شوهر و فرزندش 
را در زلزله از دست داده و پذیرش این اتفاق برایش سخت است. در چند روز اول حضورش اصال ندیدم با کسی 
حرف یا در روی کســی لبخند بزند. با کمک دوستان، اتاق یکی از بیماران کرمانشاهی را تزیین کردیم و کیک 
گرفتیم تا هم او شاد و هم بهانه ای شود برای شادی دیگر بیماران کرمانشاهی. لحظه ای که وارد اتاق شد تا 10 

دقیقه در شوک بود و اصال حرف نزد. اما بعد کم کم خندید و در آن مدت کوتاه توانست کمی غم ها را از یاد ببرد.

 تولدی
به یاد ماندنی 
در بیمارستان 

نورافشار

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 

جشن تولد زیر باران سرپل ذهاب
گفت و گو با 2 خانواده فداکار هالل احمری که امدادگری جزئی از وظایف خانوادگی آنهاست

این هاللی های نازنین

همراه و همدل زلزله زدگان

هاجر محبی که 13 سال است به عضویت جمعیت 
هالل احمر درآمــده و به عنوان نیروی داوطلب فعالیت 
می کنــد، از انگیزه هــای حضور در مناطــق زلزله زده 
کرمانشاه می گوید:» همیشــه دلم می خواست در هر 
جایگاهی که هستم شخص مفیدی باشم. هالل احمر 
تمام آن چیزی بود که من آرزویش را داشتم. جمعیتی 
که هیچ محدودیتی برای کمک کردن بــه افراد برای 
خودش قائل نیست و حتی کودکان، نوجوانان و جوانان 
هم می توانند با عضویت در آن به دیگران کمک کنند. 
همان شب اول که من و همسرم خبر زلزله را شنیدیم 
برای حضور در منطقه بــه تکاپو افتادیــم. 2 روز بعد 
توانستیم در محل مسکن مهر سرپل ذهاب حاضر شویم 
و کاری برای زلزله زده هــا انجام دهیم. من در قالب تیم 
سحر فعالیت می کردم و همسرم در تیم های پشتیبانی. 
روزهای اول از همه چادرها صدای ناله و شیون بلند بود 
و همه در غم از دســت دادن عزیزان شان می گریستند. 
انتظار نداشــتیم لبخند روی صورت کسی ببینیم، اما 
وظیفه ما همین بود. بچه ها را دور هم جمع می کردیم 
تا با بازی و سرگرمی های مختلف غم روی صورت   شان 
را محو کنیم. یادم هست تولد یکی از بچه ها بود. کودکی 
که پدرش را در زلزله از دســت داده و به سختی لبخند 
می زد. روز تولدش هوا بارانی شــد. اصال انتظار نداشت 
وقتــی از چادر بیرون می آید، تمام بچه های روســتا را 
کادو به دست زیر باران ببیند که تولدش را به او و مادرش 
تبریک می گویند. همان یک لبخند عرشیا کافی بود که 

بفهمم من و همسرم جای درستی ایستاده ایم.«

  بهترین مهمانی پس از شروع زندگی مشترک
تنها 3 ماه از آغاز زندگی مشــترک زوج جوان تهرانی 
گذشته بود که شــانه به شانه هم به کمک خانواده های 
زلزله زده کرمانشــاه رفتند. میــالد صمیمی هم که 
15 سال اســت به عنوان داوطلب فعالیت می کند و در 
حوادث مختلفی هم حضور داشته است، می گوید:»فقط 
3 ماه از شروع زندگی مشترک مان گذشته بود که حادثه 
کرمانشــاه اتفاق افتاد. من و همســرم در همان شروع 
زندگی مشترک، تصمیم گرفتیم هر جایی که به کمک 
و تخصص ما نیاز بود، حضور پیدا کنیم. وقتی خبر زلزله 
کرمانشاه را شنیدیم، وسایل مان را جمع کردیم و پس از 
اعالم نیاز، بدون درنگ به سرپل ذهاب رفتیم. با وجود 
اینکه حوزه فعالیت من و همسرم فرق داشت اما 5 روز 
از آن 15 روز را کنار هم بودیم. به روســتاهای مختلف 
می رفتیم و اقالم بهداشتی و اسباب بازی میان بچه ها 
توزیع می کردیم و همیشــه با هم هماهنگ بودیم. در 
سرپل ذهاب مردی را دیدم که همراه همسر و نوزادش 
در تاریکی گوشه خیابان ایستاده بودند. جلوتر که رفتیم 
دیدم چشــم های مرد و زن جوان پر از اشــک است و 
نوزادشان هم از گرســنگی بی تابی می کند. فهمیدم 
کمکی به آنها نرسیده اســت. با همسرم تماس گرفتم 
و آنها را برای دریافت اســباب بازی و شیرخشک برای 
نوزاد معرفی کردم. با هماهنگی های بعدی چادر و دیگر 
اقالم ضروری هم به دستشان رسید و شبی که مهمان 
چادرشان شــدیم، بهترین مهمانی مان پس از شروع 

زندگی مشترک شد.«

در یک خانواده هالل احمری هر 
کدام از اعضای خانواده وظایفی دارند. 
آنها نه تنها در کنار هم تالش می کنند که محیط 
خانواده تبدیل به کانونی گرم برای تمام اعضا شــود، بلکه سود 
رساندن و کمک کردن به دیگران هم یکی از مهمترین دغدغه های 
آنهاست. پدر، مادر، خواهر و برادری که وقت بحران ها و حوادث، 
دغدغه ای جز کمک کردن به همنوع ندارند و کنار هم بودنشان با 
یاری رساندن به آسیب دیدگان حوادث معنا می شود. مثل بانوی 
امدادگری که هم مادری نمونه بود و هم امدادگری که در زمان حیات 
و پس از فوتش هم دست از یاری رساندن به دیگران برنداشت. مثل 
خانواده کوچکی که 40 روز دورهمی خانواده شان را وقف کمک به 
خانواده های زلزله زده کرمانشــاه کردند و زوج جوانی که روزهای 
آغازین زندگی مشترک شان را در چادرهای مناطق زلزله زده به 
کمک رسانی مشغول شــدند. گفت و گوی ما با خانواده های هالل 

احمری امجدیان و صمیمی را از دست ندهید.

خانواده آقای امجدیان پس از زلزله کرمانشاه، نزدیک به 40 
روز پای کار بودند تا کمک های مردمی به دست خانواده های 

آسیب دیده برسد.گفت و گو با اعضای این خانواده هاللی پر از 
نکته های خواندنی است.

پدر خانواده: 
مرتضی امجدیان

سابقه عضویت در 
جمعیت هالل احمر:

 15 سال

به خاطر خانواده های زلزله زده...
همان شبی که زلزله آمد، همسر و دخترم را در خودروی شخصی 
اســکان دادم و برای انجام وظایفم به ساختمان ستادی جمعیت 
هالل احمر اســتان کرمانشــاه رفتم. به عنوان کارشناس مسئول 
EOC از همان شــب نخســت به مناطق زلزله زده اعزام شدم و 
تمام وقت در سرپل ذهاب و روستاهای متاثر از زلزله حضور داشتم. 
همان روز نخست وقتی میان زلزله زده ها می رفتیم و از نیازهایشان 
می پرسیدیم، اتفاقی افتاد که باعث شد همسر و دخترم هم داوطلبانه 
به صورت شــبانه روز پای کار بیایند. آن روز سراغ مردی رفتم که 
همسن و سال خودم بود. اما انگار در همان چند ساعت پس از زلزله، 
چند سال پیرتر شده بود. مرد، تنهایی کنار آوار خانه اش نشسته بود. 
پرسیدم چه چیزهایی الزم دارد که برایش مهیا کنیم. با چشم هایی 
پر از خون نگاهم کرد و گفت: »دختر و پسر کوچکم، همسرم و تمام 
زندگی ام زیر آوار مانده. نمی دانم چه می خواهم. شــما می دانی؟« 
همان لحظه بغض گلویم را گرفت. چند ساعت بعد که با همسر و 
دخترم حرف زدم، ماجرای آن مرد و خانــواده اش را تعریف کردم. 
همان شب بود که دخترم تماس گرفت و گفت همراه مادرش برای 
بسته بندی کمک های مردمی و ارسال به مناطق زلزله زده به کمک 
امدادگران رفته اند. آنها تا 40 روز، شب ها هم همانجا می ماندند تا 

سهمی در بازگشت زندگی به مناطق زلزله زده داشته باشند.

مادر خانواده: 
زهره کریمی

سابقه عضویت در 
جمعیت هالل احمر:

 25 سال

نمی خواستیم تماشاگر باشیم
وقتی زلزله آمد، دیگر همسرم کمتر در 
خانه بود. هر وقت هم که می آمد و ساعتی 
کنار من و کوثر بــود، می فهمیدم دلش 
پر از غم و اندوه اســت. بعضی وقت ها هم 
تحمل نمی کرد و ماجــرای خانواده های 
زلزله زده را برای مــا تعریف می کرد. من 
و دخترم همــان روزهای نخســت که از 
تلویزیون تصاویــر مناطق زلزلــه زده را 
دیدیم، نمی تواستیم جلوی اشک هایمان 
را بگیریم. نمی خواســتیم دســت روی 
دست بگذاریم و فقط تماشاگر باشیم. این 
میان دخترمان کوثر هــم می گفت باید 
برای کمک به زلزله زده ها به مناطق متاثر 
از زلزلــه برود. راضی کــردن دختری که 
در یــک خانواده های هالل احمری بزرگ 
شــده و او هم دغدغه اش کمک رسانی به 
دیگران است، کار آسانی نبود. فردای زلزله 
دست دخترم را گرفتم و با هم به ساختمان 
جمعیت هالل احمر اســتان کرمانشــاه 
رفتیم. کار زیادی از دست مان بر نمی آمد، 
اما می توانســتیم کمک هــای مردمی را 

بسته بندی کنیم. 

دختر 
خانواده: کوثر 

امجدیان
سن: 13 سال

عضو داوطلب جمعیت 
هالل احمر

با خنده بچه ها دلگرم می شدم
شــاید کار زیــادی از دســت من 
برنمی آمــد امــا همین کــه از پدرم 
می شــنیدم بچه هــای زلزلــه زده با 
عروســک هایی که مردم می فرستند 
سرگرم می شوند، خوشحال می شدم. 
با کمک مــادرم عروســک هایی که 
مردم  برای بچه ها می فرستادند را جدا 
بسته بندی می کردیم تا دست بچه های 
زلزله زده برسد. روزهای اول که مدرسه 
تعطیل بود، اما وقتی مدرسه ها باز شد، 
برنامه هایم را طوری تنظیم می کردم 
که بعد از انجام تکالیف به کمک مادرم 
بروم. وقتی هم که بابا خسته از مناطق 
زلزلــه زده می آمد، ســراغ کمک ها را 
می گرفتم. می دانســتم قسمت های 
غمگینــش را بــه من نمی گویــد اما 
همین که می گفت بچه های این روستا و 
آن روستا با همین عروسک ها، مشغول 
بازی می شوند و زلزله یادشان می رود، 

دلگرم می شدم.

هاجر محبی
و  میالد صمیمی

سال ازدواج: 1396
ویژگی: زوج امدادگر و داوطلب تهرانی، 
از همان روزهای نخست زلزله به صورت 

داوطلبانه در مناطق زلزله زده حضور داشتند و با 
کمک رسانی به کودکان و خانواده های آسیب 

دیده تالش کردند باری از روی شانه های 
آنها بردارند.


