کانکسهای نجات ،خانه بخت آنهاست

زوجهایی که تعطیالت نوروز را در جادهها و پایگاههای امداد سپری میکنند
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عکسها:گروه زندگی

عروسی در پایگاه جادهای
حمیــرابراخاصــیوهمســرشجبــارهدایتیکــهاز ۱۱ســالقبلبهعنــوانعضــوجوانان
داوطلبجمعیتهاللاحمرشهرستاندیواندرهدراینمرکزفعالیتدارندبهارزندگی
مشترکشانراهمزمانباآغازبهار95وبراساسیکبرنامهازپیشتعیینشدهآغازکردند.
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ایستگاهنخستپیونداینزوجامدادگردیواندرهایفروردین۹۵بودونخستینعکسشان
رادرمقابــلپایگاههــایامدادینوروزیوهنگامنشــاندنامضاپایطومــارفراخوان«نه؛
بهتصادفــاتجادهای»درآلبومازدواجشــانبهثبترســاندند.حمیــرابراخاصیدراین
خصــوصگفت:ازآنجاکهمنوهمســرمســالهاقبلبراســاسعالقهمانامدادرســانی
داوطلبانهبههموطنانراانتخابکردهبودیم،دوستداشتیمزندگیمشترکمانراهمبا
ادایاحترامبهجمعیتیکهدرآنبهعالقهمندیهایمانپاسخدادهشدهبودآغازکنیم،به
همیندلیلازقبلهماهنگیهایالزمرابامسئوالنجمعیتهاللاحمرشهرستانانجام
دادیموقبلازتاریکشدنهواورسیدنمیهمانانبهتاالرعروسی،خودرابهپایگاهجادهای
نوروزیرساندیمونخستینعکسآلبومعروسیمنوهمسرمدرلباسعروسوداماددر
همانایستگاهیگرفتهشدکهازقبلبرنامهاشراچیدهبودیم».براخاصیدرپایانبابیان
اینموضوعکهخوشبختانهازهمانلحظهتاکنونبهامضایمانپایطومارفراخوان«نه؛
بهتصادفاتجادهای»پایبندهســتیمونهتنهاخودماندرجادههانکاتایمنیوسرعت
مطمئنهرارعایتمیکنیمبلکهاطرافیانودوستانمانراهمبهاینمهمتشویقمیکنیم،
افــزود:معتقدمبواســطهســامتیوتوانیکهخداوندبهمنوهمســرمهدیهکردهاســت
نسبتبهدیگرانسانهامسئولومدیونیم.بههمینخاطرتازمانیکهاینهدایاازماپس
گرفتهنشود،بافعالیتدرمرکزهاللاحمرایندینرااداخواهیمکرد.

شــروع زندگی مشترک ،گام نهادن در مســیر تازهای را میماند که خاطرهاش تا ابد در ذهن
باقی میماند .حاال هر چه این پیوند متفاوتتر باشد ،طبعاًخاطرهای هم که بر جای میگذارد،
خاصتروماناتراست .علیوزهرهازجملهکسانیهستندکهبرایآغاززندگیمشترکشروعی
متفاوت را انتخاب کردند .آنها که ســالها قبل در کنار تخصص مرتبط با تحصیل شــان ،در اوج
جوانــی ،خدمــت داوطلبانــه را برگزیدهاند ،تیر ماه امســال پیوند هالل احمریشــان را جشــن
گرفتند .این دو از آنجا که جمعیت هالل احمر شهرســتان دزفول را عامل اصلی آشــنایی خود
میداننــد ،در مراســم عقــد خود به جای پوشــیدن کت و شــلوار و لباس ســفید عــروس ،لباس
امدادگر به تن کردند .آنها برای تکمیل انتخابهای متفاوت ،قرار اســت مراســم عروسیشان
را نیــز در نــوروز 1396برگــزار کنند ،در حالی که به رســم هر ســال در پایگاههایجــادهای و امداد
و نجــات نوروزی حضور خواهند داشــت .علی بقایی ،ترم آخر کارشناســی ارشــد رشــته حقوق
عمومــی و دارنــده باالتریــن درجه هالل احمــر ،در مورد شــروع متفاوت زندگی مشترکشــان
گفــت :از ســال 1382به دنبــال عالقهای که به جمعیت هــال احمر داشــتم ،فعالیت هایم را
در شهرســتان دزفول آغــاز کردم و پس از گذراندن دورههای تخصصــی ،عالوه بر اینکه در حال
حاضــر دانشــجوی ترم آخر رشــته حقوق عمومی هســتم و در همین زمینــه فعالیت میکنم،
موفق به کسب درجه «ایثار» (باالترین درجه جمعیت هالل احمر) شدم.
زهره نعیمیان همســر علی بقایی که حســابداری خوانده و عالوه بر اشتغال در یک شرکت
خصوصــی ،از  5ســال قبل به صــورت داوطلبانــه در جمعیت هــال احمر شهرســتان دزفول
مشــغول به فعالیت است ،گفت :جمعیت هالل احمر دلیل آشنایی من و علی بود ،به همین
خاطــر و بــه پاس این اتفــاق خوب تصمیم گرفتیم جشــن عقدمان را با جمعیــت هالل احمر
شهرســتان دزفول تقســیم کنیم و با پوشــیدن لباس امداد و نجات ،قدردان حوزهای باشیم که
باعث شــد من و همســرم با هم آشنا شــویم و زندگی مشــترکمان را آغاز کنیم .همچنین قرار
استعروسیمانرادرنوروز 96برگزارکنیمکهبهطورقطع اینمراسم بافعالیتهایامدادی
ما در ارتباطی تنگاتنگ خواهد بود .زیرا همسرم طبق روال سالهای قبل ،لحظه تحویل سال و
همچنین سرتاسر تعطیالت نوروز 96را در پایگاههای امداد و نجات جادهای سپری خواهد کرد
و من هم اگر درگیر جزئیات مراسم نباشم با او همراه خواهم شد.
او نــه تنهــا از ایــن بابت ناراحت نیســت بلکــه انتظار نــوروز را میکشــد تا به یاری مســافران
بپردازد.میگوید:شایدمنوعلینتوانیمازلحاظمادیبههموطنانمانکمککنیم،اماازروز
نخست آشنایی با هم عهد بستهایم راهی را که آغاز کردهایم تا انتها و در کنار هم ادامه بدهیم و
از این فرصت معنوی که خداوند در اختیارمان قرار داده ،استقبال میکنیم.

از هم دوریم  ،اما...

حبیــب حســین قلــیزاده و ســارا قوچخانــی از زوجهــای جــوان ایــن ســرزمین هســتند که
سالهاست بواسطه شغل شان ،مناسبتها و تعطیالت بسیاری را از حضور در جمع صمیمی
خانواده هایشــان محروم هســتند .این زوج خألهایی از این دست را تنها بواسطه لبخندی که بر
لبانهموطنانشانمینشانند،پرمیکنند.
این زوج آذری زبان که از حدود 11سال قبل در مرکز فوریتهای پزشکی شهر تبریز مشغول
به فعالیت هســتند ،در تمام سالهای زندگی مشترک خود تنها یک مرتبه لحظه تحویل سال
را در کنار یکدیگر و پای ســفره هفتســین تجربه کردهاند .نوروز امســال هم با وجود اینکه دختر
 ۳ماههشاندیاناتازهبهجمعخانوادهاضافهشدهاست،باز لحظهتحویلسالرادورازهمودر
محلهایمأموریتشانتجربهمیکنند.
حســین قلیزاده که به شــغلش عشــق میورزد ،بــا وجود اینکــه تحصیالتــش را در مقطع
کارشناســی ارشــد و در رشــته مدیریت به پایان رســانده و میتواند در بخشهای دیگر درمان با
آســودگی خاطر بیشــتری فعالیت کند ،گشــودن گره از مشــکالت همشــهریها و همنوعانش
را کــه در مواقع حســاس و روزهای تعطیل به حضورش نیاز پیدا میکننــد ،به حضور در فضای
کاری عاری از تنش ترجیح میدهد .او از زمانی که ازدواج کرده و نقش همســر و این اواخر پدر را
عهدهدارشدهاست،چنانکهخودمیگوید،میانعالقهووجدانشدرجدالاست:درطولاین
 11سال تنها  3مرتبه لحظه تحویل سال را در کنار اعضای خانوادهام گذرانده ام ،حتی این اواخر
من و همسرم که او هم در واحد فوریتهای پزشکی مشغول به کار بود ،لحظه تحویل سال را در
محل کار گذراندیم .از ســوی دیگر نزدیک به یک ســال است که او وارد فضای بیمارستان شده و
شــباهتهای شغلیمان کمتر شده ضمن اینکه بتازگی حس زیبای مادر شدن را تجربه کرده،
اما متأســفانه در این مدت هم بواســطه شغل پراسترس و حساســی که دارم نتوانستهام مدت
زمان زیادی را در کنارش بمانم ،عالوه بر این گریزی از استرسهای شغلیام نیست و همه این
مســائل باعث شــده تا این ســالهای اخیر را در برزخ عالقه و عذاب وجدان سپری کنم .با وجود
این شرایط خود را نسبت به سایر همکارانم که با همسرشان همکار نیستند بهتر میدانم زیرا با
همه این کوتاهیها ،همســرم سارا از تنهاییهایی که در این مدت و در طول مرخصی زایمانش
متحمل شــده نزد من گالیه چندانی نکرده اســت .ســارا که فارغالتحصیل رشته مامایی است
بــا وجود اینکه به قــول خودش از دوران نامــزدی و پس از ازدواجش با حبیب حســین قلیزاده
خاطرات مشترک زیادی ندارد ،راز دل فاش میکند :تنها و تنها به دلیل عالقهای که به همسرم
دارم این شــرایط را تاب میآورم؛ چراکه احســاس او را نسبت به شــغلش کامالً درک میکنم و
میدانم که قلب او نیز مانند قلب خودم برای کمک به همنوعانمان میتپد.

