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دشواری تصمیم

20سال پیش کمتر خانواده ای با فرایند و اهمیت 
اهدای عضو در ایران آشنا بود. فرحناز عباس زاده 
و داوود بخشی از نخســتین افرادی هستند که 
در ایران برای اهدای عضو فرزندشــان داوطلب 
شدند تا قبل از به خاک سپردن پیکر دخترشان، 
جان های عزیز دیگری را نجات دهند. 20ســال 
از آن روزها می گــذرد و این پــدر و مادر هنوز 
دشــواری تصمیمی را که گرفته بودند از خاطر 
نبرده اند. مهم تر از آن، یادشــان مانده که هرگز 
از این تصمیم پشــیمان نشــده اند. از آن سال 
تا کنون داوطلبانه سراغ خانواده هایی می روند که 
فرزندانشان دچار مرگ مغزی شده و درصورت 
رضایت گرفتن از آنها، می توانند اعضای پیکر این 

فرد را به بیماران نیازمند اهدا کنند.
»تصمیم سختی بود. نمی خواستیم اعضای سالم 
و زنده بدن دخترمان زیر خاک دفن شود. وقت 
چندانی هم نداشتیم. درنهایت اعالم کردیم که 
می خواهیم اعضای زنده بدن دخترمان، در تن 
بیمارانی که به این عضو نیاز دارند به حیات خود 
ادامه دهند.« داوود بخشی، پدر 3فرزند است و 
یکی از دخترانش را 20سال پیش بر اثر تصادف 
از دســت داده اســت. او حاال خودش را پدر هر 
8نفری که اعضای بدن دختــرش را به آنها اهدا 
کرده، می داند. او می گوید: »از 20ســال پیش 
تا کنون اهدای عضو از افراد مرگ مغزی شده آمار 
باالیی نداشته اســت.همین نکته نشان می دهد 
که گرفتن چنین تصمیمی بــرای خانواده ها و 
به خصوص پدر و مادر چقدر سخت است. با این 
حال ما این تصمیم را 20سال پیش، در شرایطی 
گرفتیم که در شــهر محل سکونتمان در استان 
گلستان، هیچ اهدای عضوی صورت نگرفته بود.«
داوود و فرحناز از آن ســال تا کنون برای راضی 
کردن خانواده های افرادی کــه به مرگ مغزی 
دچار شده اند، تالش می کنند. بخشی می گوید: 
»در 4سال گذشته هر مرگ مغزی ای در استان 
گلســتان اتفاق می افتد بعد، از  دانشــگاه علوم 
پزشکی ما مطلع می شــویم تا پیش خانواده ها 
برویم و برایشان از تجربه  خودمان بگوییم. گرچه 
کار بسیار سختی اســت، اما آن را با جان و دل 
انجام می دهیم تا شاید بتوانیم جان های دیگری 
را از این طریق نجات دهیم.« آنها هر ســاعت از 
روز خبر دیدار با خانواده فرد دچار مرگ مغزی 
شده را می شنوند و خودشــان را به بیمارستان 
یا خانه این فرد می رســانند. بــا آنها همدردی 
می کننــد و از تجربــه شخصی شــان در پیوند 
اعضای دخترشان به 8فرد بیمار دیگر می گویند: 
»ما دردی را که این افراد می کشــند با پوست و 
اســتخوان لمس می کنیم. می دانیم دلشان از 
چه چیزهایی می لرزد. با آنهــا حرف می زنیم و 
همدردی می کنیم. اینکه فردی داغ دیده و دل 
سوخته از شــما چنین انتخابی را بخواهد کجا و 
اینکه غریبه ای که فرد داغدار فکر می کند هیچ 

درکی از شرایطش ندارد کجا؟!«
با این حال آنها دردســرهای زیادی را تا به االن 

برای این جلب رضایت ها به جان خریده اند.

در بیمارستان کتک خوردیم
فرحناز عباس زاده سخت ترین لحظات زندگی اش 
را ساعاتی می داند که برای اهدای عضو دخترش 
تصمیم می گرفت. او می گوید: »آن سال ها خیلی 
از افراد چیز زیادی درباره اهدای عضو نشــنیده 
بودند و فرهنگســازی  چندانی انجام نشده بود. 
مســائل زیادی این تصمیم را با سختی مواجه 
می کرد. ازجمله اینکه همــه می گفتند ممکن 
است دخترتان دوباره زنده شود و هوشیاری اش 
را به دســت بیاورد. گرچه پزشکان چیز دیگری 
می گفتند، اما شــنیدن این حرف ها ته دلمان را 
خالی می کرد. فشار زیادی از اطرافیان و جامعه 
روی ما بود که ما را از این تصمیم منصرف کند. از 
این سو و آن سو می شنیدم که ما را به بی رحمی 
متهم کرده اند. کســی خبر نداشت که در دل ما 
چه غوغایی بود. همه اینها در کنار عواطف پدری 

و مادری، ما را در تنگنای بزرگی قرار داده بود.«
زنده ماندن اعضایی از بدن دخترشان در وجود 
دیگران، فکری بود که به آنها دلگرمی می داد. 
فرحناز همین دریچه کوچک را که نور امید از 
آن به زندگی اش می تابید به دیگر والدینی که 
در معرض این تصمیم بودند هم نشان می داد. 
او می گوید: »بارها در راهروی بیمارستان ها از 
والدین افراد مرگ مغزی کتک خوردیم و حتی 
فحش شنیدیم، اما هیچ کدام از این رفتارها را به 
دل نگرفتیم. می دانستیم که آنها هم چه حسی 
را تجربه می کنند و در چه برزخی هستند. در 
بدترین ســاعات زندگی شــان باید سراغشان 
می رفتیم و از آنها می خواستیم تصمیمی مهم 
را در زمان کوتاهی بگیرند. همواره تعداد کمی 
از خانواده ها راضی به اهدای عضو می شــدند. 
فکر می کنم فرهنگسازی  در جامعه و همچنین 
قضاوت های اطرافیان، یکی از چالش های مهم 

پیش روی این تصمیم است.«
»پشــیمانی« آشناترین حســی است که این 
خانواده در 20سال گذشته از میان صحبت های 
والدینی کــه راضی به اهدای عضو نشــده اند، 
به خاطر دارند؛ حســی که از ســاعات بعد از 
خاکســپاری ســراغ این افراد می آید و بارها 
درباره آن با فرحنــاز و داوود صحبت کرده اند. 
فرحناز می گوید: »بارها این تجربه را داشتم که 
وقتی در مراسم هفتم یا ختم این افراد شرکت 
کرده ام، اولیای دم گفته اند بعد از تدفین از این 
تصمیم پشــیمان شــده اند، اما دیگر فرصتی 
بــرای برگرداندن این اعضای زنــده به حیات 

وجود ندارد.« 

نگاه

کرونا آرامش را کشت
آمار نزاع میان همسایه ها در زمان شیوع کرونا افزایش یافته. در این گزارش چند روایت از ساکنان ساختمان های شلوغ را در این دوران می خوانید 

»همسایگی« مفهومی است که با شیوع کرونا 
شکل و شــمایل تازه ای به خود گرفته. زندگی 
جمعی آدم ها در کنار هم و مجاورتی که تا پیش 
از آن چندان به چشــم نمی آمد، دردسرهای 
زیادی برای آپارتمان نشین ها به همراه داشت. 
وقتی برای تهیه این گزارش ســراغ تعدادی 
از آپارتمان نشــین ها رفتم، برخالف تصورم 
مشکالت مربوط به بهداشت و وسواس های دوره 
کرونا در دعواهای همسایگی چندان دخالتی 
نداشت. در عین حال حضور همیشگی اعضای 
یک آپارتمان و سروصدا و کوچک شدن حریم 
خصوصی، بیش از هر چیزی آپارتمان نشین ها 
را به رنج و دردســر انداخته بــود. اگر تجربه 
آپارتمان نشینی در مجتمعی شلوغ را داشته 
باشید، می دانید که بچه ها نقش مهمی در این 
میان دارند. چند روایت از همسایگی در دوره 

کرونا پیش روی شماست.

آرامش از دست رفته
مرضیه عربگری، 32ساله

خیابان آرامی در حومه شــهر را که هر روز صبح 
از آن راهی محل کارم می شــدم و بعد از غروب به 
آن برمی گشتم، دوست داشتم. ساکت و آرام بود. 
شب ها جز صدای عبور تک و توک اتومبیل ها که 
از خیابان می گذشــتند، صدایی نبود. این یعنی 
خواب راحتی داشتیم. سوپرمارکت و نانوایی هم 
که دم دســت بود و نور علی نور. اما درست بعد از 
شــروع دورکاری ها در دوره کرونا ورق برگشت. 
من و همســرم به جز جمعه ها، چندان تصوری از 
زندگی در ســاعات روز در این خیابان نداشتیم؛ 
خیابانی که یک مکانیکی و یک صافکاری اتومبیل، 
آن را به ناآرام ترین نقطه زمین در آن روزها تبدیل 
کرده بود. درست در رخوت ظهر، صدای بی وقفه 
کوبیدن چکــش روی بدنه خودروهــا مغزمان را 
زخمی می کرد. ماجرا وقتی پیچیده تر شد که یکی 
از همســایه ها، برای جبران کم شدن درآمدش در 
این دوران، مغازه کوچکی را که به عنوان انبار از آن 
استفاده می کرد، به جوانی اجاره داده بود که ضبط 

و باند خودروها را نو نوار می کرد.
تــازه آن زمــان بود که بــه حضور »همســایه« 
غیرمسکونی و نقشی که در آرامش برهم خورده مان 
داشــت، پی بردم. برای تولید محتــوا در فضای 
مجازی، باید متن از پیش نوشته شده ای را در خانه 
ضبط می کردم. یادم است که این کار به ظاهر ساده 
که در شــرایط عادی 10دقیقه وقتم را می گرفت، 
یک روز تمام در گوشــه و کنار خانه ســرگردانم 
کرده بود؛ به هر گوشــه ای از خانــه که می رفتم، 
صدای تیز چکشی که روی بدنه اتومبیل کوبیده 
می شــد به گوش می رســید یا عربده های رپری 
عاصی که کیفیت گرومپ گرومپ ضبط و باند تازه 
را با آن تنظیم می کردند. چند ماهی بیشــتر دوام 
نیاوردیم. قبلش حتی به ضبط صدا در کمد دیواری 
و استراحت میانه روز در این چارچوب تنگ و تاریک 

هم فکر کرده بودیم؛ کاری که به نظرمان راحت تر 
از گفت و گو با همسایه های پر سروصدا می رسید. 
بی فایده بودن این کار ما را با گردن کج و شرمندگی 
از درخواستی که می دانستیم رد می شود، جلوی 
در همسایه های پر صدا رساند. اول از جوانی شروع 
کردیم که تازه ضبط و باند فروشــی را راه انداخته 
بود. قول داد سر ظهر صدای ضبط را بیشتر از ولوم 
50نبرد: »به شرطی که مشتری عجله نداشته باشد 
و صبوری کند. ما هم باالخره باید نان در بیاوریم.«

»احمد خال دار« گفت صدای چکش 10سال است 
در محله می پیچد و تابه حال کسی اعتراض نداشته 
و: »شما تحملتان را کمی بیشتر کنید.« تهدید بر 
زبان نیامده ای در حرکات دست و حالت بدنش بود 
که حساب کار را دستمان داد. مکانیکی هم گردنش 
را از مو باریک  تر می دید و به کل منکر هرگونه نشر 
سروصدا در طول روز شد و ما را دست از پا درازتر 

راهی خانه کرد.
باورمان نمی شــد اما کشف همســایه های جدید 
در دوره کرونــا باعث شــد جدی جــدی به فکر 
عوض کردن خانه و خیابان بیفتیم؛ تصمیمی که 
حداقل برای 2ســال آینده در برنامه نداشتیم. در 
روزهایی که مــردم از ترس کرونــا در خانه مانده 
بودند و حتی به مهمانی عزیزانشان هم نمی رفتند، 
چنین کاری خیلی سخت بود. آگهی های اینترنتی 
تأکید می کرد: »صرفا اگر قصد اجاره دارید از خانه 
بازدید کنید.« و ما بیشتر از اینکه ظاهر خانه را معیار 
قرار دهیم، به این فکر بودیم که در محله ای آرام و 
بی صدا خانه پیدا کنیم. دو سه هفته ای درگیر این 
تصمیم بودیم تا اینکه در یکی از جست و جوها، به 
محله ای رسیدیم که یکی از همسایه ها در دعوا سر 
جای پارک، دماغ یکی دیگر از همسایه ها را شکسته 
بود. یا آپارتمان 16واحدی ا ی که پمپ آب، کشش 
روشن بودن 24ساعته را نداشــت و سوخته بود و 
حاال همسایه ها که بی خیال توافق عمومی بر سر 
خرید پمپ جدید شــده بودند، در بالکن هر واحد 
برای خودشــان پمپ مجزایی نصب می کردند و 
هرکدام  ساز خود را می زدند. در آن کمتر از یک ماه 
آنقدر اتفاقات عجیب و غریبی از اختالف همسایه ها 
دیدیم که عطای محله خلوت و ساکت را به لقایش 

بخشیدیم.

خانه بوی پیاز می داد
رویا عباس زاده 35ساله

خانه نشینی دوره کرونا و دورکاری ها برای من که 
عادت داشتم هر روز ســر کار بروم و کمتر زمانی 

در خانه بودم، بسیار ســخت بود. کالفه می شدم 
و بهانه گیر. حتما بقیه همســایه های ساختمان 
هم همین شرایط را داشــتند. تنش ها و دعواهای 
همســایگی در ماه های اول خیلی زیاد بود. روزی 
نبود که صدای دعوایی از یکی از واحدها به گوش 
نرسد. دیوارهای نازک ساختمان هم هیچ مانعی 
برای کم کردن این صداها نبود و حتی گاهی صدا در 
هواکش می پیچید و بدتر و شدیدتر از دیگر وقت ها 

به گوش می رسید.
چند ماهی از کرونا گذشــته بود که اتفاق عجیبی 
رخ داد؛ هر روز بوی پیاز خام تمام ســاختمان را 
پر می کــرد و بعد از آن بوی پیاز سرخ شــده خانه 
را برمی داشت. مدتی نگذشت که فهمیدیم یکی 
از همســایه ها برای گذران زندگی در روزهایی که 
شوهرش خانه نشین شده، تصمیم گرفته بود با کار 
در منزل خرجی خود و خانواده را در بیاورد. هر روز 
کیلو کیلو پیاز خرد و ســرخ می کردند و بوی این 

پیازها هر روز درتمام ساختمان می پیچید.
قصه به همین جا ختم نمی شد؛ صدای دعوا و گاهی 
فحاشی از بعضی واحدها به گوش می رسید. شنیدن 
همه این صداها از توان همسایه ها خارج بود. با این 
حال، چیزی که ما را بیش از پیش تحت تأثیر قرار 
می داد، صدای گریه بچه همســایه بود که وسط 
درگیری پدر و مادر گرفتار شده بود. بعد از چندین 
بار تکرار این دعواها، دیگر وقت دعوا که می شد در 
خانه را می زدیم و بچه بی گناه را به خانه خودمان 
می بردیم تا الاقل کمی از فضای پر تنش خانه دور 
باشد. این اتفاق ها سال بعد هم با تداوم کرونا ادامه 
پیدا کرد. این روزها بی آنکه ارتباط چندان زیادی 
با همسایه ها داشته باشم، جزئیات زیادی از زندگی 
هرکدام می دانــم. از اختالف نظرهایی که در هر 
خانواده وجود دارد گرفته تا اسم و رسم افرادی که 
برای خانواده ساکن در هر واحد مهم است و حداقل 

روزی یکی دو بار از زبانشان می شنویم.

پیست دوچرخه سواری خانگی
علی مه دوستی 45ساله

تعطیلی مدارس، مهد کودک ها و مراکز تفریحی، 
بچه ها را حســابی کالفه کرده اســت. فکرش را 
کنید پسربچه 7ســاله ای که درست طبقه باالی 
خانه ما زندگی می کرد و تا قبل از کرونا به کالس 
ژیمناستیک و دوچرخه سواری و ورجه  ورجه عادت 
داشت، یکباره به همراه پدر و مادر در خانه حبس 
شده بود و نه تنها کسی را نمی دید، بلکه پایش از هر 
باشگاه و پارکی هم بریده شده بود. کمتر از یک ماه از 

آغاز قرنطینه در تهران می گذشت که سروصداهای 
وحشــتناکی از طبقه باالی ما به گوش می رسید ؛ 
صدای ضربه های شدیدی که چندبار پیاپی پشت 
سر هم تکرار می شــد و معموال در ساعات روز به 
گوش می رســید. عصرها هم صدای خش و خش 
کشــیدن چیزی ســنگین روی زمین در سرمان 

می پیچید که نمی دانستیم چیست.
یک روز طاقتمان تمام شد و سراغ همسایه رفتیم. 
تاتمی هایی که کف پذیرایی چیده شده بود خبر 
می داد کــه بچه مذکور در خانــه آفتاب باالنس و 
مهتاب باالنس تمرین می کند. مــادرش اعتراف 
کرد که عصرها پسر یکی دو ســاعتی با اسکوتر یا 
دوچرخه در خانه نقلی شــان دور دور می کند. در 
همین روزها همسایه ای که بدون هماهنگی با مدیر 
ساختمان هر روز بچه اش را به پشت بام می برد تا 
آنجا بازی کند هم لو رفت. ساختمان به دو دسته 
بچه دارها و بی بچه ها تقسیم شده و جنگ داخلی 
در حال رخ دادن بود؛ جنگی که حداقل یک بار میان 
همسایه ها به وقوع می پیوســت و با بلند شدن هر 
صدایی، دیگر معترضان هم صف کشی می کردند. 
تقریبا در 6ماه نخست شــیوع کرونا هر هفته در 
ساختمان دعوایی عمومی برپا می شد. باالخره همه 
از این وضع خسته شدند و آپارتمان با اسباب  کشی 
یکی دو واحد به آرامشی نسبی رســید. بعدها از 
همســایه های چند خانه آن طرف تر شــنیدم که 
آپارتمان ما را به عنوان »آپارتمانی که همیشه در 
آن دعواست« می شناسند. یکی از همسایه هایی 
که آپارتمان را ترک کرده بود ادعا می کرد به دلیل 
همین بدنامی ســاختمان در ســروصدا و دعوای 
همســایگی، مجبور شــده خانه را ارزان تر از نرخ 

محله بفروشد.

دزدی از آپارتمان
علی اصغر کبادی 68ساله

آپارتمان ما انباری ندارد. با توافق همسایه ها وسایلی 
مثل دیگ و دیگر خرت و پرت هایی را که به ندرت از 
آن استفاده می کنیم گوشه ای از پارکینگ گذاشته 
بودیم. تا اینکه متوجه شدیم این وسایل یکی یکی 
گم می شوند. ساختمان 8 واحدی ما سابقه چنین 
اتفاقی را نداشت، اما حدس می زدیم که برادر یکی 
از همسایه ها، که چهره موجهی هم نداشت، حاال که 
به خاطر کرونا بیکار شده بود، با برداشتن و فروش 
این وسایل برای خود پولی دست و پا می کرد. مدیر 
ساختمان بودم و مسئولیت نگهداری ساختمان را 
بر عهده داشتم. بدون اینکه از این حدس و گمان 

چیزی بگویم با جمع آوری پول از هر واحد، دوربین 
مداربسته برای ساختمان نصب کردیم. کمتر از یک 
ماه دوباره از پارکینگ وسیله ای غیب شده بود و با 
چک کردن دوربین ها دیدیم که حدسمان درست 
بوده. من و یکی از همسایه ها فقط از ماجرا با خبر 
بودیم. بنابراین سراغ واحد 4رفتیم و ماجرا را برایش 
شرح دادیم. زن بی چاره از شــرم گریه می کرد و 
می گفت خودش هم حدس می زده که کار برادرش 
باشد. می گفت با او صحبت می کند و می خواست 
که ماجرا را به دیگر همســایه ها منتقل نکنیم، اما  
2هفته دیگر دیدیم که خود دوربین را دزدیده و از 

جا کنده و برده است.
زن همسایه که خواهر سارق بود، باز هم شرمسار بود 
و عذرخواهی می کرد. شرایط بدی بود. می دانستیم 
که فرد ســارق قبل از کرونا در مغازه ساندویچی 
پادویی می کرد و پولی به جیب می زد. اما حاال که 
به دلیل شــیوع کرونا بیکار شده بود، به هر چیزی 
چنــگ می انداخت تا پولی برای خود دســت و پا 
کند. تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود 
که وسایل را به داخل هر واحد و به بالکن ها منتقل 
کنیم. حتی کفش ها را هم جلوی در نمی گذاشتیم. 
به قول معروف مالمان را سفت چسبیده بودیم تا 
همسایه را دزد نکنیم. همسایه ها از اینکه وسایلشان 
و بعد از آن دوربینشان دزدیده شده، حس می کردند 
نقره داغ شده اند. اما در همه این مدت سعی کردیم 
که کســی از اصل ماجــرا خبردار نشــود. با این 
حال، تعدادی از آنها من را مســئول این اتفاق ها 
می دانستند که مدیر ســاختمان بودم و با وجود 

نصب دوربین هم نتوانسته بودم دزد را پیدا کنم.

همسایه های دور از هم
رعنا علی مرادی 43ساله

پسر من بیماری دیابت دارد و گاهی با افت ناگهانی 
قند روبه رو می شود. سال گذشته یک بار نیمه شب 
دچار افت قند شد. من و پدرش هول شده بودیم و 
نمی دانستیم باید چه کنیم. من نیمه شب در خانه 
را باز کردم و فریاد می زدم و کمک می خواستم. با 
اینکه مطمئنم همه صدای ما را در ساختمان شنیده 
بودند، هیچ یک از واحدها حتی سرشان را از خانه 
بیرون نکردند تا ببینند مشکل چیست؟ تا اینکه 
اورژانس از راه رسید و پسرم را به بیمارستان منتقل 
کردند. این اتفاق درست در روزهایی افتاد که کرونا 
قربانیان زیادی می گرفت. بــه جز رفت وآمدهای 
ضروری هیــچ رفت وآمدی در ســاختمان نبود. 
مزاحمت همســایه ها برای همدیگر چندین برابر 
قبل شــده بود؛ از ســروصدا گرفته تا بلند شدن 
بوی شدید شــوینده  ها از هر واحد که نفس را بند 
می آورد. تمام این مدت ســعی می کردیم دیگری 
را درک کنیم و مزاحمتی برای همســایه ها ایجاد 
نکنیم. اما وقتی آن اتفاق رخ داد، خیلی احساس 
تنهایی کردیــم. گرچه نمی  دانم کــه اگر من هم 
جای دیگر همســایه ها بودم واقعا چه می کردم؟ 
شــاید فکر کرده بودند ما به کرونا مبتال شده ایم و 
به همین دلیل نیاز به کمک داریم. البته بعدها این 

گالیه را به گوش همسایه دیوار 
به دیوارمان رســاندم. هرچند 
چیزی نگفت و تنها سکوت کرد.

نزاع افزایش یافت؟
»وقتی درباره خشــونت و نزاع صحبت می کنیم، باید بدانیم که درباره 
فقدانی صحبت می کنیم که در روابط اجتماعــی وجود دارد. این فقدان 
ارتباط مناسبی است که به صورت خشونت ظاهر می شود.«  محمد زینالی، 
پژوهشگر اجتماعی این را می گوید و به متکثر بودن جامعه ایرانی اشاره 
می کند؛ اتفاقی که ارتباطات اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار می دهد و 
در شرایطی مثل شیوع پاندمی و قرنطینه شهرها، خودش را با اختالف های 
متعدد نشان می دهد. او می گوید: »شرایط اقتصادی و کرونایی باعث شده 
است که جای خالی جشــن ها، میهمانی ها و ورزش های دسته جمعی که 
هیجانات را تخلیه و روابط را تعدیل می کند، محسوس باشد. در این شرایط 
است که صبوری خود را نشان می دهد نه اینکه مخصوص شرایط مطلوب 
اجتماعی باشد اما داشتن چنین شرایط فردی ، مانند خویشتنداری و تأمل 

در روابط به ندرت در اعضای عادی جامعه ممکن است.« این جامعه شناس 
می گوید: »هر نزاع و دعوایی یک رخداد است و خبر از قصه های در هم تنیده 
زندگی انســان ها می دهد و برای کاســتن از این اتفاقات باید به کمک 
روانشناسان و تحلیلگران روابط اجتماعی از این قصه ها سر درآورد. در یک 
نگاه کلی کثرت این حوادث خبر می  دهد که میزان تفاهم و الزامات اجتماعی 
در جامعه ما چندان کارساز نبوده و اتفاقات دیگری درون زندگی ها وجود 
دارد که نشان از حاد بودن زمینه های اولیه، تغییرات و بحران ها یا حادبودن 
خود اتفاقات مورد نزاع دارد.«  بررسی میزان نزاع های رخ داده در کشور 
در سال98 تا 1400 نشان می دهد نزاع های منجر به جرح که در پزشکی 
قانونی ثبت شده در حال افزایش است. هرچند دالیل مختلفی برای این 
افزایش نزاع ها وجود دارد، اما نمی توان از تأثیر کرونا بر این افزایش آمار 
غافل بود. طبق اعالم پزشکی قانونی این آمار در سال های 1398،  1399 و 
1400 به ترتیب 574961، 585374 و 586283 مورد در کشور بوده است.
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مرضیه موسوی گزارش
روزنامه نگار

فرحناز و داوود، 20سال پیش، از نخستین 
اولیای دمی بودند که به اهدای عضو 

فرزندشان رضایت دادند

چند ماهی از کرونا گذشته 
بود کــه اتفــاق عجیبــی رخ 
داد؛ هــر روز بــوی پیــاز 
خام تمام ســاختمان را پر 
می کــرد و بعــد از آن بــوی 
پیــاز سرخ شــده خــــــــانـــــه 
را برمی داشــت. مــــدتــــی 
نگذشــت کــه فهـمـــیدیم 
یکــی از همســایه ها بــرای 
گذران زندگی در روزهایی 
که شــوهرش خانه نشــین 
شــده، تصمیــم گرفتــه بــا 
کار در منــزل خرجــی خود 
و خانــواده را در بیــاورد. 
هر روز کیلــو کیلو پیاز خرد 
و ســرخ می کردنــد و بــوی 
این پیازها هــر روز درتمام 

ساختمان می پیچید.

رفت وآمدهــای  جــز  بــه 
ضروری هیچ رفت وآمدی 
در ســــاخـــتـــــــمان نبــود. 
مزاحـــــــمت همســایه ها 
بــرای هــــمدیگر چندیــن 
برابــر قـــــبل شــــده بــود؛ 
از سروصــــدا گرفتــه تــا 
بلند شــدن بـــــوی شــدید 
شوینده ها از هر واحد که 
نفــس را بنــد می آورد،اما 
سعی می کردیم مزاحمتی 
برای هــم درســت نکنیم. 
وقتی پسرم دچار افت قند 
شــد و کســی بــه کمکمان 
نیامــد، خیلــی احســاس 

تنهایی کردم.

تاتمـــــی هـــــایی کــه زن 
همســایه کــف پذیرایی 
چیــده بــود خبر مــی داد 
کــه بــــچه مــذکــــور در 
خــــانه آفتاب باالنــس 
مــهــــتـــــاب بــــاالنس  و 
تمرین می کند. مادرش 
اعتراف کــرد که عصرها 
پســر یکــی دو ســاعتی 
با اســکوتر یــا دوچرخه 
در خانه نقلی شــان دور 
دور می کنــد. در همیــن 
روزهــا همســایه ای کــه 
بــا  بـــــدون هماهنگــی 
مدیر ساختمان هر روز 
بچه اش را به پشت بام 
می برد تا آنجا بازی کند 

هم لو رفت.

فرد ســارق قبــل از کرونا 
در مغــازه ســاندویچی 
پادویــی می کــرد و پولــی 
به جیب می زد، اما حاال 
کــه به دلیل شــیوع کرونا 
بیــکار شــده بــود، بــه هر 
چیزی چنگ می انداخت 
تا پولی برای خود دست 
و پــا کنــد. تنهــا کاری که 
توانســتیم انجــام دهیم 
ایــن بــود کــه وســایل را 
به داخــل هــر واحــد و به 
بالکن هــا منتقــل کنیــم. 
حتــی کفش هــا را هــم 
جلوی در نمی گذاشتیم. 
به قول معروف مالمان را 
سفت چسبیده بودیم تا 

همسایه را دزد نکنیم.

بررســی میــزان نزاع هــای 
رخ داده در کـــشــــور در 
ســال 98 تــا 1400 نشــان 
می دهــد نزاع هــای منجــر 
بــه جــرح کــه در پزشــکی 
قانونی ثبت شده در حال 
افزایــش اســت. هرچنــد 
دالیل مختلفی بــرای این 
افزایــش نزاع هــا وجــود 
دارد، امــا نمی تــوان از 
تأثیر کرونا بر این افزایش 
آمــار غافــل بــود. طبــق 
اعالم پزشکی قانونی این 
آمار در سال های 1398، 
1399 و 1400 به ترتیــب 
574961، 585374 و 
586283مورد در کشور 

بوده است.

بحران معنا؛ سرآغاز 
فرسایش جریان اصالحات

 نشست اضطراری
 برای آبله میمونی

رکوردشکنی تهران با کمربند سبز

در میان اصالح طلبان تعریف واحدی از اصالح طلبی 
و اهداف آن هیچ گاه وجود نداشته است

متخصصان می گویند با درمان ها و واکسن های 
موجود، می توان این بیماری را مهار کرد

برای نخستین بار میزان پیشرفت جنگل کاری و توسعه 
فضای سبز حریم تهران، امسال 1500هکتار خواهد 

بود؛ وسعتی که از دهه50 تاکنون این مقدار نبوده است


