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گـــــــزارش

با هانیه پوربصیریان ،معروف به «دکتر فداکار» كه فيلم
عبور شجاعانهاش با طناب از روي سيالب منتشر شد:

دكتر نيستم
خيلي هم ترسو هستم!
لیال شوقی

میلــرزد .صدایــش درنمیآیــد .بــه طنــاب چســبیده اســت .قرار
اســت با طنــاب از عرض رودخانه خروشــان عبور کنــد و خود را به
آن طرف ،به خشــکی برســاند .یک نفر از محلیهــا راهنماییاش
میکنــد« :نگران نباش .این طنابو ســفت بگیــر» دوربین میلرزد.
صدای پشــت دوربین میگوید« :دکتر یه بیمــار بدحال اون طرف
داره ...با اینکه میترسه ولی جون خودشو به خطر انداخته» اینجا
لرستان است .یکی از روستاهای سیلزدهای که رودخانه خروشان،
راه ارتباطــی را بــه کلی ویران کــرده و تنها راه هم برای رســیدن به
روســتا اســتفاده از زیپالین اســت .حال در این شرایط ،یک بیمار
هــم در روســتا نیاز به امداد پزشــکی دارد .داســتان دختــری که در
فضای مجازی با هشــتگ «دکتر-فداکار» شناخته میشود ،همین
قدر ساده است .اسمش هانیه پوربصیریان است و پزشک نیست.
خیلــی از اتفاقــات دیگــر هم کــه در فضای مجــازی افتــاده و به او

نسبت داده شده هم وجود ندارد .هانیه خود از داستانش میگوید.
هانیه بیســت و ســه ســال ســن دارد و حاال یک ماهی میشــود که
زندگی زناشــوییاش را در رشت ،با همسرش شروع کرده است .او
در دانشگاه مدیریت مالی خوانده ،شغلش ولی نقاشی است .او به
ما میگوید« :ما روزمرگی خودمان را داشــتیم و زندگی را به سبک
خودمــان زندگی میکردیم ».نبض نمــودار روزمرگی تازه عروس
داستان ما اما در یک زمانی تندتر زد و یک نقطه اوج به وجود آورد.
ســیل در استانهای غربی ،گره داستان شد و هانیه و همسرش که
پزشــک است ،احســاس کردند که باید به کمک بروند .همین شد
که همســرش که ســرباز هم هســت ،از پادگان مرخصــی گرفت تا
قســم بقراطش را عملی کند .ســفر دوازده ســاعته آنها از رشــت
به پلدختر شــروع شد ،جایی که فیلم هم در همان جا ضبط شده
اســت .فیلمی که عبور شــجاعانه یک زن جوان با طنــاب را از روی
سیالب خروشان نشان میدهد و صدای مردانهای را میشنویم که
می گوید برو خانم دکتر برو!
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از بار خالی کردن تا پزشکی
«شــرایط آنجــا خیلی بــد بود ».هانیــه هنوز
هــم تصاویر ســیل در یادش نشســته اســت،
با وجود اینکه حاال دو ،ســه هفتهای میشود
که به شــهرش بازگشــته و روزمرگی را از ســر
گرفته اســت ،اما به قول خودش این تصاویر
حاالحاالهــا از ذهنــش بیــرون نمــیرود.
خانههایــی کــه در زیــر گل مانــده و مردمــی
کــه همــه چیــز خــود را از دســت داده بودند
و زنــان و مردانــی کــه چشــم امید بــه کمک
داشــتند ،هنوز در ذهن و خاطره هانیه است.
زمان مرخصی همســر پورنصریــان محدود
بــود ،آنهــا تنها ،ســه روز و چهارشــب وقت
داشــتند ،از ایــن فرصت هم کمال اســتفاده
را کردنــد .او میگوید« :ما برای کمک رفتیم
و هر کاری هم از دســتمان برمیآمد ،انجام
دادیــم ».خالــی کــردن کمکهــای مردمــی
از کامیونهــا ،انبارگردانــی و تهیــه لیســت
نیازهــای مردم ســیلزده ،از کارهایی اســت
کــه در این مدت انجام دادنــد .تخصص هر
دو اما در پزشــکی است .با وجود اینکه هانیه
در دانشــگاه پزشــکی نخوانده امــا دورههای
پیشــرفته امدادرســانی را در دانشــکده
پرســتاری شــهرش گذرانــده اســت .بعــد از
ورود بــه شــهر پلدختر ،گــروه جمعیت امام
علــی(ع) را در شــهر میبیننــد؛ گروهــی کــه
هــر دو عضــو آن هســتند و تــا همیــن یکــی،
دو ســال پیش هم همســر هانیه ،مســئولیت
گروه را در شــهر تبریز ،زادگاهشــان ،برعهده
داشــت .همیــن میشــود کــه بهعنــوان کادر
درمــان فعالیتهایشــان را جهت میدهند.
هانیه توضیح میدهد« :شــرایط بهداشــتی
در پلدختــر خیلــی بــد اســت ».در مــدت
زمان کوتاه ،ســرزدن و رســیدگی به روستاها،
وظیفهشان میشود.
باز هم این کار را میکنم
«بــه مــا گفتند کــه حال یــک نفــر در یکی از
روســتاها بــد اســت ».همیــن جملــه باعــث
میشــود تــا هانیه و همســرش ســریع اقدام
کننــد و بــار و بنــه پزشــکی را جمــع کننــد تــا
برای امدادرســانی خود را به روستا برسانند.
ســیل امــا همــه راههــا را از بین برده اســت.
یک مــرد که ســابقه تشــنج هــم دارد ،دچار
حملــه شــده و جانــش در خطــر اســت .در
روســتا پزشکی نیســت و تنها یک نفر هم که
آمــوزش تخصصــی ندیــده ،بــه کمکهــای
اولیه آشناســت .همــه این اطالعــات باعث
میشــود تــا آنها ســریع اقــدام کننــد .جاده
نامناســب ،هانیــه و همســرش را درون یکی
از آفرویدهــا مینشــاند« :جــاده ایــن قــدر
صعبالعبور بود که ســوار بر آفروید شدیم.
تنها راه رســیدن به روســتا همین بــود ».این

