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امــا اول ماجراســت .بــه خاطــر شــدت آب و
ســیل ،تنهــا راه ارتباطی با روســتا ،یعنی پل
هــم از بین رفته اســت .حاال همــه اهالی ده،
تنها با زیپالین تردد میکنند .وســیلهای که
امنیت آنچنانی هم نداشــته و بسیار پرخطر
اســت .هرچند کــه هانیه میگویــد« :یک راه
کوهســتانی هم وجود داشت اما ما زمانمان
انــدک بــود ».راهی که ســخت ،ســنگالخی و
طوالنی است و برای رسیدن به روستا ،چهل
دقیقــه از زمــان آنها را میگرفــت؛ بنابراین
گذر از زیپالین تنها گزینه میشــود .همســر
هانیــه ،اول از همــه عبــور میکنــد .هانیه اما
میماند« :من از ارتفاع میترسم .تا به حال
تجربــه این کار را هم نداشــتم ».تازه عروس
داســتان مــا میگوید که خیلی ترســو اســت،
امــا قــرار گرفتــن در یــک شــهر بحــرانزده،
تــرس نمیشناســد و او بــرای نجــات جــان
بیمــار ،تصمیــم میگیــرد کــه ریســک کنــد:
«ســوار زیپالین شــدم و گذشــتم ».هرچند
که هانیه از ترس میلرزد و خودش میگوید
که یکی از بدترین لحظات عمرش را تجربه
کرده ،اما میگویــد که نجات جان یک بیمار
برایــش مهمتــر بوده اســت و اگر دوبــاره در
ایــن وضعیت قــرار گیرد ،باز هــم همین کار
را تکــرار میکنــد .پورنصیریــان پایــش را کــه
بــه زمین ســفت میگــذارد ،قلبش کــه حاال
پرتپــش بــه ســینه میکوبــد ،آرام میگیرد و
خود را برای خدماترســانی به اهالی روستا
آماده میکند.
زنانی با مشکالت حاد
تا او و همســرش به روســتا برسند ،فردی که
در خطــر بوده اســت ،آرام گرفتــه و حمله را
رد کــرده اســت .این امــا دلیل نمیشــود که
آنهــا کاری نکننــد .هانیــه تعریــف میکنــد
کــه بــه خاطــر حجــب و حیــای زنــان روســتا
و شــهر ،مشکالتشــان را بــا کســی درمیــان
نمیگذاشــتند .همیــن میشــود کــه هانیــه
خــود بهدنبــال مشــکالت خانمهــای آنجــا
میرود« :آب آشامیدنی و لولهکشی در آنجا
وجــود ندارد .آب گلآلود اســت و ســیل هم
همــه چیــز را از بیــن بــرده اســت .وضعیت
بهداشــت در آنجــا بــد اســت ».همــه اینها
مشــکالتی را بــرای زنــان ایجاد کرده اســت.
عفونتهــا و بیماریهای زنــان از مهمترین
مشــکالتی اســت کــه زنــان ســیلزده بــا آن
دســت و پنجه نــرم میکننــد .هانیه میگوید
کــه زنان با وجود تمام مشکالتشــان از حرف
زدن ابــا داشــتند .همین میشــود کــه هانیه
خــود بهدنبــال بیمارانــش مــیرود ،خانه به
خانــه ،چادر به چادر میگردد و از مشــکالت
خانمها میپرســد .با اینکه ایــن کار خیلی از
انــرژی و زمان هانیه را هدر میداده ،اما او از
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این کارش راضی اســت .او توضیح میدهد:
«من از مشــکالت خانمها میپرســیدم و به
همســرم گزارش میدادم ».با همین روش،
خانمهای ســه ،چهار روســتایی کــه در زمان
اقامتشــان در آنجــا حضــور داشــتند ،درمان
شدند.

او عنــوان میکنــد« :اهالــی ده خواهــش
کردنــد که شــب را در ده بمانیــم .اگر این کار
را میکردیــم بــه برنامههایــی کــه در مــدت
کوتاه باید انجام میدادیم ،نمیرســیدیم».
برنامهریزی و معاینه بیشــتر بیماران ،باعث
میشــود که آنها شــبانه دل به جاده بزنند.
شرایط برگشت از رفت هم بدتر بوده است.
دهکده در یک شیب و دره قرار دارد و همین
هــم امــکان اســتفاده دوبــاره از زیپالیــن را
ســخت میکند .هانیه میگوید« :با طناب ما
را از دره خــارج کردنــد ».او توضیح میدهد
که حتی بیشتر از زمان رفت هم ترسیده بود.
او و همســرش را بــه طنــاب میبندند و چند
نفر هم آنها را میکشــند .هانیه هنوز صدای
غــرش خشــمگین رودخانــه در گوشــش
اســت« :همه جا تاریک بود .هیــچ نوری آن
منطقــه را روشــن نکــرده و زیــر پای مــا هم،
رودخانــه عصبانی در حال عبور بود ».هانیه
میگویــد که ایــن بدترین تجربــه زندگیاش
بــوده اســت ،اما اگــر ایــن کار را نمیکردند و
شــب را در روســتا میماندنــد ،زمانشــان بــه
هــدر میرفــت .حــاال بعــد از گذشــت چنــد
هفتــه ،پاهــای او و همســرش هنــوز کبــود
است.

شرایط برگشتمان بدتر بود
تــا هانیــه و همســرش ،از حــال و روز مــردم
روســتای چمشــهران ،همــان روســتایی کــه
به ســختی واردش شــدند ،بپرســند و درمان
را انجــام دهنــد ،خورشــید خانــم ،غــروب
میکند و شــب چادر سیاهش را روی آسمان
میکشــد .کارشــان که تمــام میشــود ،وقت
رفتــن فرا میرســد .مســیر صعبالعبور اما
باز مشکلســاز اســت .هیچ عکــس و فیلمی
از زمــان برگشــت نیســت .هانیــه میگویــد
که شــرایط برگشتشــان از رفتشــان هــم بدتر
بــوده اســت و البته کســی هــم نبــوده که این
صحنهها را فیلمبرداری کند و به همه نشان
دهد .پوربصیریان میگوید که هیچ کســی در
شــب ،زمانی که همه جا تاریک اســت ،از ده
خــارج نمیشــود .آنها اما مجبــور بودند که
هرچه ســریعتر به محل اسکانشان برگردند.
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نمیدانستم از من فیلم میگیرند
حــاال همــه ،هانیــه را بهعنــوان «پزشــک
فداکار» میشناســند .هانیه اما تأکید میکند:
«مــن پزشــک نیســتم و در لرســتان بهعنوان
پزشکیار در کادر درمان خدمت میکردم».
هرچنــد که به خاطــر همســرش و حضور در
کادر درمــان ،همه او را دکتر صدا میزدند؛ او
معتقد اســت که بخشی از واقعیت به اشتباه
منتقل شــده است .هانیه مثال میزند« :این
که میگویند من ماما هســتم و در روســتا هم
یک زن باردار وجود داشــته ،اشــتباه اســت».
هانیه و همسرش به خاطر یک بیمار صرعی
در منطقــه حاضر شــدند .بیمــاری که خیلی
سریع هم خطر را رد میکند و بهبود مییابد.
نکتــه جالــب در داســتان پورنصیریــان ایــن
اســت که او اصالً نمیدانســته که یک نفر در
حال فیلمبرداری اســت .بعــد از اینکه هانیه
به شــهرش برمیگردد ،بــا فیلمی از خودش
روبــهرو میشــود .واکنشــش بعــد از معروف
شــدن در فضــای مجــازی جالــب اســت .او
میگویــد« :خندهام گرفت .فکــر کردم که در
آن شرایط چه کسی به فکر فیلم گرفتن بوده
اســت! اصالً در آن شــرایط چطور به ذهنش
رســیده کــه ایــن کار را انجام دهــد؟» هانیه و
همســرش هم یــک فیلم از زمــان زیپالین
سواری دارند .درست روبهروی او ،همسرش
در آن طــرف رودخانــه از او فیلــم میگرفتــه
است .فیلم افراد محلی اما از همه مشهورتر
است.
دکتــر فــداکار تعریــف میکنــد کــه بعــد از
اینکــه فیلــم در فضای مجازی منتشــر شــد،
واکنشها دو دســته شــدند؛ همه کســانی که
حاال بواســطه ایــن فیلــم او را شــناختند از او
تشکر کردند .واکنش اعضای خانوادهاش اما
از همه جالبتر بوده است« :من اهل ریسک
نیستم و همه میدانند که چقدر ترسو هستم
بــه خاطــر همیــن خیلــی تعجــب کردنــد».
بــا تمام مشــکالتی کــه در تــردد بــرای هانیه
و همســرش وجــود داشــته اســت و بــا تمــام
خدمات پزشــکی که آنها انجــام دادهاند ،او
خود را قهرمــان نمیداند« :ما همه اینها را
بــرای رضای خدا انجام دادیــم ».او میگوید
که همه مردم ایران ،کســانی که از خانه خود
دل کندهاند و برای کمک به مردم ســیلزده
رفتهاند ،قهرمان هستند .در این میان ،هانیه
معتقد اســت که امدادگرانی که از کرمانشاه،
از کانکسهــا ،در شــرایط بــد در منطقــه
ســیلزده برای کمکرســانی حاضر شدهاند
از همه قهرمانتر هســتند .ایــن روزها ،هانیه
بــا قلممویــش روی بــوم ،دنیای خــودش را
نقاشی میکند وبه این فکر است تا اگر زمانی
پیــش آیــد ،بــرای کمــک دوبــاره بــه مناطق
سیلزده برگردد.

