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ساخت نخستین بیمارستان صحرایی به سال 1360و 
سوسنگرد برمی گردد. به مرور و با احساس نیاز مناطق 
جنگی مراکز درمانی از حالت چادر کانکس یا سوله 
به ســازه های مدرن و مجهز بتنی تغییر شــکل داد 
به طوری که تــا پایان جنگ حدود 39بیمارســتان 
صحرایی مجهز در مناطق مختلف عملیاتی ساخته 
شد. ساخت و تجهیز آنها بیشــتر برعهده مهندسی 
رزمی جهاد سازندگی بود. در همان سوله های اورژانس 
برای تکنیسین ها و حتی پرستارها کالس آموزشی 
می گذاشتند و نحوه احیای مقدماتی بیمار را آموزش 
می دادند. دکتر کالنتر پزشک و جراح حاذقی بود که 
در بیشتر عملیات ها حضور داشت و یک تنه می توانست 
مشکالت جراحی چند اتاق عمل را پوشش دهد. او 
در بیمارستان صحرایی و وضعیت جنگی دلسوزانه 
و با عشــق دانش اش را به دیگر پزشکان تیم منتقل 
می کرد. او برای جامعه پزشکی یکی از اسطوره های 
مقاومت و ایثار اســت. همینطور دکتــر هدایت اهلل 
الیاســی، متخصص باتجربه بیهوشی در آن جلسات 
علمی درباره رگ گیری، سرم دادن و درمان شوک های 
عمیق برای ســایرین توضیحات جامــع و تکمیلی 

می داد.« 

كسب تجارب فوق العاده پزشکی 
به گفته دکتر ظفرقندی، پزشــکانی کــه در جبهه 
حضور داشتند در شرایط بحرانی 8سال دفاع مقدس، 
تجربه های فوق العاده ای به دســت آوردند: »کسب 
تجارب فوق العاده ای که پزشــکان به دست آوردند، 
هم از نظر سازماندهی و هم از نظر روش های درمان 
ارزشمند است و باعث شد بعدها در مداوای مجروحان 
در بحران هایی مانند ســیل، زلزله و... مورد استفاده 
قرار گیرد. به نظر من جامعه پزشکی ما و به خصوص 
جامعه جراحی در این زمینه تجربه فوق العاده ای دارند 
و همین تجربه می تواند به نسل های جوان تر منتقل 
شود. من به کشورهای مختلف سفر کرده ام و معتقدم 
در زمینه رســیدگی به مجروحان در شرایط بحرانی 
جامعه پزشکی ما سرآمد است. خدمت در اورژانس 
صحرایــی در دوران دفاع مقدس به من نشــان داد 
مداوای مجروحان در خط مقدم چیزی فراتر از دانشی 
است که در کتاب ها یاد می گرفتم، چه از نظر معنوی 
و ارتباطی که  با رزمنــدگان در فضای خاص جبهه و 
جنگ داشتم و چه از نظر آزمودن مهارت های خودم 
در زمینه درمان و امداد مجروحان. بعد از آن روزها، 
حاضر نشدم جای خود را با پزشک بیمارستان شهری 
عوض کنم و ترجیح دادم توان و انرژی ام را در اورژانس 
صحرایی صرف کنم و در کنار مجروحان باشم. فضای 
امداد و نجات در جنگ را شاید نشود با کلمات به خوبی 
توصیف کرد و به قول یکــی از فرماندهان نظامی آن 
موقع که می گفت: »ُگل جبهه ها همین اورژانس ها 
و بیمارستان های صحرایی است و به لحاظ انسانی و 
احساسی با هیچ مقطعی از زندگی عادی یک انسان 

قابل مقایسه نیست.«
ظفرقندي اکنون امیدوار است انعکاس این مطالب برای 
جوان های کشور درسی باشد که بدانند رسیدن به اینجا 
و بقا و استقالل کشور، هزینه های سنگینی داشته و با 
مشکالت بسیاری ممکن شده است: »ثبت خاطرات 
پزشکی از دوران جنگ ارزشمند است تا جوانان جامعه 
پزشــکی ما بدانند باید در بحران ها پیشقدم شوند. 
همچنان که در بحران کرونا هم دیدیم جامعه پزشکی 
و کادر درمان با تمام وجود آمدند و خدمت کردند. بازگو 
کردن این ایثارگری ها می تواند به الگو سازی  برای آینده 

جامعه پزشکی کشور منجر شود.«

مداوای مجروحان؛ چیزی فراتر از دانش پزشکی
گفت وگو با دکتر محمدرضا ظفرقندی، پزشک تیم اضطراری جنگ به بهانه چاپ کتاب خاطراتش

راحله صبوری در تازه ترین اثر خود سراغ تدوین و نگارش 
خاطرات پزشکی رفته که در دل جنگ التیام بخش زخم 

مجروحان جنگی بود
تا بگویم شرح درد اشتیاق

تالش برای نجات جان انسان ها، آن هم درست جایی كه در 
معرض شلیک توپ و گلوله دشمن قراردارد، از مصادیق بارز 
ایثار و از جان گذشتگی است كه توسط امدادگران و پزشکان 
داوطلب اعزام به جبهه رقم خورد. راحله صبوری، نویسنده 
كتاب های دفاع مقدس، در تازه ترین اثر خود به نام »شرح درد 
اشتیاق« با قلمی روان، چگونگی رسیدگی به مجروحان در 
سال های جنگ تحمیلی را در قالب خاطرات دكتر محمدرضا 
ظفرقندی، به رشته تحریر درآورده است. حضور پزشکان 
داوطلب در جنگ، موضوعی كمتر پرداخته شــده درباره 
رویدادهای 8ســال دفاع مقدس اســت و خاطرات دكتر 
محمدرضا ظفرقندی، معلم و پزشک تیم اضطراری جنگ، 

یکی از خواندنی ترین روایت ها از آن دوران است.

رسیدگی به مجروحان و نجات 
جان آنها، حین عملیات و زیر 
آتش بی امان دشــمن یکی از 
ســخت ترین و در عین حال 
شــیرین ترین رویدادهایــی 
است که در تاریخ دفاع مقدس 
کشور ما به یادگار مانده است. 
راحله صبوری، نویسنده کتاب 
»شرح درد اشتیاق« مصاحبه 
و گردآوری مطالــب کتاب را 
از سال 1395شــروع کرد اما 

همه گیری کرونا موجب شــد تا مراحل پایانی تدوین کتاب به 
کندی پیش رود. او می گوید:»اولین جلسات مصاحبه حضوری 
با دکتر ظفرقندی در سال 1395و در بخش ترومای بیمارستان 
ســینا انجام شــد. خاطرات به روش معمول خاطره نگاری در 
تاریخ شفاهی، طی 40ساعت مصاحبه جمع آوری و ضبط شد. 
پیاده سازی، تدوین اولیه و جمع آوری اسناد حدود 4سال طول 
کشــید اما ادامه و مراحل پایانی کار همزمان با شروع کرونا شد. 
مصاحبه های تکمیلی در ســیاه ترین روزهای پاندمی کرونا در 
بیمارستان ســینا در حالی انجام شد که کشور ما همچون سایر 
کشورها دستخوش حوادث تلخ ناشــی از این پاندمی بود. دکتر 
ظفرقندی نیز مانند هم قطاران خود در خط مقدم مقابله با بیماری 
کرونا به این بیماری مبتال و در بیمارســتان بستری شد. پس از 
بهبودی استاد ظفرقندی، بررسی و اصالحات دقیق و تخصصی به 
وسیله ایشان انجام شد. حاصل این تالش مستمر به رغم وقفه های 
مکرر بعد از حدود 5سال مثل دمیدن صبح در تاریک ترین نقطه 

شب طلوع کرد و به بار نشست.«

روایت ساده از خاطرات یک متخصص 
صبوری که تاکنون چندین کتاب درباره دفاع مقدس نوشته است، 
معتقد است خاطرات بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ هر کشوری 
به شمار می آیند؛»شنیده و دیده ها از پدیده های مهم اجتماع مثل 
جنگ ها و انقالب ها، به دلیــل پرداختن به زوایای مختلفی قابل 
توجه هستند. خاطرات می توانند حوادث را موشکافی کنند و دید 
وسیع تری به ما داده و زوایای پنهان حوادث را برای ما روشن کنند. 
گاهی خاطرات روزمره و روزنوشته ها هم در ردیف تاریخ شفاهی 
قرار می گیرند و ارزش ثبت و ضبط دارند.« صبوری درباره اهمیت 
خاطرات پزشکان در دوران جنگ می گوید:»خاطرات پزشکان 
تیم اضطراری جنگ از این جهت قابل تامل و توجه اســت که 
این گروه، بسیار حرفه ای و آموزش دیده با تخصص های مختلف 
پزشکی بودند که از سراسر کشور داوطلبانه به خط مقدم اعزام 
می شدند. از آنجا که زبان خاطره زبانی ادبی اما ساده و بی پیرایه 
اســت و خاطره گو بدون توجه به جایگاه اجتماعی خود تنها در 
نقش روایتگری صمیمی و صادق، تجربه های تلخ و شیرین خود 
را با مخاطب به اشتراک می گذارد، الزم دیدم برخی اصطالحات و 
تعاریف تخصصی در حوزه پزشکی را با کمک دکتر ظفرقندی به 
فارسی ساده برگردانم و از برخی اصطالحات پیچیده تا جایی که 
به لحن و آهنگ کالم راوی خدشه ای وارد نکند صرف نظر کنم.«

نکوهش جنگ و ستایش صلح
یکی از چالش ها و ســختی های کار برای یک نویسنده، انتخاب 
تیتر یا عنوان است. راحله صبوری درباره نام »شرح درد اشتیاق« 
توضیح می دهد: »انتخاب عنوان این کتاب هم فراز و نشیب های 
خودش را داشــت. نام های دیگر مدنظر بود اما استاد ظفرقندی 
که راوی خاطرات هستند عنوان »شرح درد اشتیاق« را انتخاب 
کردند. این نام مورد توجه اســتاد بوده و برگرفته از شــعری از 
موالناست که در ابتدای کتاب نیز به آن اشاره شده است: »سینه 

خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم شرح درد اشتیاق«.
صبوری در مقدمه کتاب »شرح درد اشتیاق« آورده است: »امید 
اســت که این اثر بتواند نقاط هرچند کوچک از تاریخ آن جنگ 
بزرگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس مردم ما را که تاکنون 
تاریک و مبهم مانده روشن تر سازد و رنگین کمانی از احساسات و 
عواطف نیک هفت شهری از خصایص و ویژگی های واالی انسانی 
به روی ما بگشاید و پیام آن نکوهش جنگ و ستایش صلح باشد 

برای جهانیان.«
»مهمان صخره ها« خاطرات سرهنگ خلبان محمد غالمحسینی، 
»برسد به دست خانم ف« خاطرات سیداحمد نبوی از جانبازان 
دفاع مقدس و یکــی از اعضای گردان 
انصارالرســول و »ســایه تاک« با 
محوریت زندگینامه رحیم افشاری، 
از نیروهای تیپ 55هوابرد شــیراز، 
»آوازهای یک تردســت« خاطرات 
خودنگاشــت عبدالرضا طرازی، از 
دیگر کتاب هــای راحله صبوری 
اســت که از ســوی انتشارات 
سوره مهر به چاپ رسیده اند. 
بیان واقعیــات جنگ به دور 
از شــعارزدگی، پرداختن به 
زندگی کودکــی تا جوانی و 
حضور در جبهه، پاسداشت 
همســران به روایت راویان 
از ویژگی هــای کتاب های 
ایــن نویســنده در حوزه 

دفاع مقدس است.

تقدیر از فرزند جانباز و مرد 
حافظه جهان

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
آذربایجان شــرقی از فرزند جانبــاز و مرد حافظه 
ایران و جهان که موفق به کسب حکم گینس شده 
و آن را تقدیم آستان مقدس رضوی کرد، تجلیل 
کرد. جابر ابوالفتح زاده مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان آذربایجان شرقی طی مراسمی با 
محمدرضا حسن زاده، فرزند جانباز و مرد حافظه 
ایران و جهان دیدار و از او قدردانی کرد. ابوالفتح زاده 
با بیان اینکه هر حرکتی که هنر و اســتعدادهای 
بالقوه را به بالفعل تبدیل کند، قابل تحسین است، 
افزود:»بسیار خوشحالم که این موفقیت توسط آقای 
حسن زاده که پدرشــان از ایثارگران دفاع مقدس 
هستند ثبت شده است.« او در ادامه افزود: »ودیعه 
بزرگی که شــهدا با فداکاری و از جان گذشتگی 
به دست آورده اند، ارزش های ماندگاری هستند که 
برای ما به یادگار گذاشته اند و ما نیز تالش می کنیم 
راهشــان را ادامه دهیم.« محمدرضا حسن زاده 
در ادامه صحبت های مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان آذربایجان شرقی اشاره کرد: »در 
مسابقات گینس۲ رکورد کسب کردم که رکورد 
اول حفظ 58 لغت به زبان انگلیسی در یک دقیقه 
بود و رکورد دوم هــم حفظ 1۲8 عدد تصادفی در 
یک دقیقه.«  حسن زاده برای تقویت حافظه 3اصل 
مهم تعذیه، ورزش و فراگیری تکنیک های تقویت 

را رعایت کرده است.

روزنوشت های جنگی 
گلعلی بابایی رسید

کتاب »ستاره های سوخته« نوشته حسین بهزاد منتشر شد. این 
کتاب که روزنوشت های جنگی گلعلی بابایی در فاصله زمستان 
1361 تا تابستان 136۷ است، در ۲96 صفحه توسط انتشارات 
ایران منتشــر شده اســت. در مقدمه ناشــر درخصوص کتاب 
»ستاره های سوخته« می خوانیم:»این کتاب روزنوشت های یکی 
از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از حضورش در صحنه های 
مختلف جنگ هشت ساله اســت. گلعلی بابایی، رزمنده دیروز 
گردان مالک و نویسنده صاحب سبک ادبیات دفاع مقدس که در 
بسیاری از عملیات های لشکر ۲۷ محمد رسول اهلل)ص( حضور 
داشته، عالوه بر تصویر شرایط سخت حاکم بر صحنه های نبرد، به 
بیان حاالت و دغدغه های خود و همرزمانش در این روزنوشت ها 

پرداخته است.«
محتوای این دست نوشت ها به عنوان سندی دست اول و معتبر، 
حتماً بخشی از روایت کارنامه عملیاتی گردان مالک نیز به حساب 
می آید. این روزنوشــت ها به همت حســین بهزاد، پژوهشگر و 
نویسنده صاحب سبک حوزه تاریخ نگاری دفاع مقدس و همکار 
بابایی در تاریخ نگاری نبردهای لشــکر ۲۷، تنظیم شــده است. 
بخشی از کتاب که در پشت جلد نیز آمده است: »رنگ صورتش 
مثل گچ سفید شده بود. من هم دلشــوره داشتم و التهاب، امانم 
نمی داد تا چیزی بگویم. عباس مثل باد می دوید. با آن جثه کوچک 
و الغر، چنان می دوید که شاید هیچ دونده ماراتونی نمی توانست 
به گرد پایش برسد. از معبر، وارد میدان مین که شدیم، چشم مان 
به بدن های زخم خورده و بی حرکت صیاد و ترکیان افتاد. عباس 
خشکش زده بود. دهانش کف آلود بود و روی لب هایش ماسیده بود. 
رنگ رخساره اش، زرد زرد شده بود. مات و مبهوت، داشت نگاه شان 
می کرد. از دیدن نگاه رمیده اش وحشت کردم. بغضم گرفته بود. 

کاری نمی شد کرد، جنگ بود دیگر.«

از بسیجی تا امیری
کتاب »از بسیجی تا امیری« 
خاطرات امیر ســرتیپ دوم 
از  قدیــری«  »حجــت  اهلل 
حضــور در جبهــه و خدمت 
در ارتش جمهوری اســالمی 
ایران را روایــت می کند که به 
قلم خودش نوشــته شــده و 
انتشارات »سوره سبز« آن را 
منتشر کرده است. این کتاب 
در 45فصــل از جمله »پیش 

از جنگ تحمیلــی«، »خط پدافندی زید«، »شــهید بابایی 
در خــط«، »آموزش غواصــی در هورالعظیــم«، »عملیات 
برون مــرزی«، »عراقی هایی که بین تانکــر و اتاق بودند« و 
»دعای خلبان در حق منافق« خاطرات این امیر سرتیپ دوم 
از حضور در جبهه و خدمت در ارتش جمهوری اسالمی ایران را 
روایت می کند. در صفحات پایانی آن هم عکس هایی از قدیری 
ازجمله اسناد مســئولیت هایی که در دفاع مقدس به عهده 
داشته، حضور در جبهه، شرکت در جشنواره های مختلف و 

سخنرانی در همایش ها چاپ شده است.
در بخشی از کتاب می خوانید: »گروه معارف جنگ با مسئولیت 
شهید صیادشیرازی شکل گرفته بود. نخستین مرحله ای که 
ایشان به خوزستان آمدند من به عنوان فرمانده حفاظت قرارگاه 
جنوب به همراه فرمانده قرارگاه به استقبال ایشان رفتیم. پس 
از استقرار در قرارگاه جنوب و تشریح اقداماتی که در دستور کار 
داشتند اطالعاتی را از مناطق مختلف خواستار شدند که من 
بالفاصله اطالعات کاملی را در اختیارشان گذاشتم.« کتاب 
»از بسیجی تا  امیری« در ۲16صفحه و شمارگان 5هزار نسخه 

با قطع رقعی در سال 1400منتشر شده است.

خبر

معرفی کتاب

 خبر

شهره كیانوش راد؛ روزنامه نگارگفت وگو

شهره كیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

حمله دشمن بعثی به كشورمان و تصرف برخی شهرها و آوارگی خانواده ها، شرایطی را رقم زد كه افراد 
مختلفی برای حفظ امنیت كشور، راهی جبهه ها شوند. دكتر محمدرضا ظفرقندی، هم بر حسب وظیفه 
پزشکی و انسانی درطول جنگ تحمیلی در جبهه حضور فعالی داشت. او یکی از اعضای تیم اضطراری 
جنگ بود كه به »تیم ساک به دست« معروف شده بودند. رسیدگی به مجروحان، انجام عمل جراحی، حمل مجروحان به پشت جبهه و... در میان آتش 
بی امان دشمن یکی از سخت ترین شرایط را برای امدادگران و پزشکان در 8سال جنگ تحمیلی رقم می زد كه به خوبی از عهده آن برآمده بودند. دكتر 
ظفرقندی، به عنوان پزشک جنگی در 15عملیات شركت داشت و در عملیات والفجر 4از ناحیه ریه، چشم و پوست دچار مصدومیت شیمیایی شد. 
البته تجربه معلمی او در دهه 50در مدارس علوی و مفید را هم نباید از قلم انداخت. به تازگی روایتی از خاطرات دكتر از دوران دفاع مقدس در كتابی 
با عنوان »شرح درد اشتیاق« به قلم راحله صبوری منتشر شده است. به بهانه رونمایی از این كتاب با دكتر طفرقندی كه اكنون رئیس انجمن جراحان 
عروق ایران و رئیس مركز تحقیقات تروما و جراحی بیمارستان سیناست درباره رسیدگی به مجروحان جنگی و تجارب به دست آمده گفت و گو كرده ایم.

 پزشــکان تیم اضطراری جنگ، گروهی از پزشکان 
حرفه ای و آمــوزش دیده بــا تخصص های مختلف 
پزشکی بودند که از سراسر کشور داوطلب اعزام به خط 
مقدم می شــدند؛ گروهی با تعداد محدود که ارتباط 
مستقیم و عموما محرمانه با ســتاد اعزام به جبهه و 
حتی فرماندهان جنگ داشتند و موظف بودند در هر 
موقعیتی از شبانه روز به محض اعالم نیاز در کوتاه ترین 
زمان خود را به مناطق عملیاتی و خط مقدم برسانند. 
حضور در خط مقدم احتمال زخمی شدن و به شهادت 
رسیدن آنها را بیشــتر می کرد. دکتر ظفرقندی، از 
زمان شروع جنگ مانند خیلی از جوانان برای رفتن به 
جبهه مصمم بود و بارها در قالب گروه های جهادی به 
جبهه اعزام شده بود اما به گفته خودش، حجم فشرده 
و سنگین دروس پزشکی مانع از آن شد تا در ۲سال 
اول جنگ به عنوان پزشک در جبهه خدمت کند. او 
که در جبهه اسالم آباد غرب و عملیات محرم با فضای 
امدادرسانی در جنگ آشنا شده بود، در کتاب »شرح 
درد اشتیاق« درباره اهمیت این موضوع گفته است: 
»در عملیات محرم متوجه شدم در اورژانس صحرایی 
و پست امداد کارهای زیادی می شود برای مجروحان 
انجام داد و چقدر حضور در این فضاها برای درمان و 

امدادرسانی به مجروحان ثمربخش است.« 

كامال محرمانه
سال 1361درحالی که دوره انترنی را سپری می کرد، 
داوطلبانه عضو گروه پزشکان اضطراری جنگ شد: 
»۲سال از شروع جنگ گذشته بود. عملیات بزرگی در 
پیش بود که نه اسمش را می دانستم و نه محل انجام 
آن را. یک روز از بهداری رزمی سپاه پاسداران تلفن زده 
و سربسته گفته بودند تیم اضطراری نیاز به پزشک 
دارد و اعضــای تیم باید تا فردا عصر در ســتاد اعزام 
حاضر باشند. همه چیز کاماًل محرمانه بود. اطالعات 
اضافه ای داده نمی شــد. من با دکتر همایون عباسی 
که همکار و دوست دوران دانشجویی ام بود، داوطلب 
شدیم. آن موقع هر دوی ما انترن بودیم. من صبح تا 
ظهر در بیمارستان سینا مریض ها را ویزیت می کردم 
و بعدازظهرها به درس های دانشکده و معلمی مشغول 
بودم. بعد از هماهنگی های الزم بــه خانه رفتم و به 

همسرم گفتم باید سریع به جبهه بروم.«
طیف گسترده ای از داوطلبان جامعه پزشکی سراسر 
کشور عضو تیم های اضطراری پزشکی جنگ بودند 
که همگی از طریق یک فراخوان تقریباً محرمانه خود 
را به ستاد اعزام بهداری جنگ معرفی کرده و از طریق 
این ســتاد به مناطق عملیاتی اعزام می شدند. دکتر 
ظفرقندی، خطراتی که متوجه پزشــکان این تیم 
بود را برایمان توضیح می دهد: »پزشکان معموالً در 
نقطه هایی از محور عملیاتــی خدمت می کردند که 
ریسک و خطر آســیب و شــهادت در آنجا زیاد بود. 
گاهی مجبور بودند در جاهایی خدمت کنند که چند 
دقیقه با خط مقدم فاصله دارد و در تیررس مستقیم 
توپ و خمپاره اســت. برای همین داوطلبان حضور 

در تیم های اضطراری جنــگ معموالً افراد محدود و 
مشخصی بودند. پزشک تیم اضطراری جنگ رابطه 
خاص و مستقیم با بهداری رزمی داشت، طوری که 
بهداری به تک تک اعضای تیم جداگانه تلفن می زد و 
اعالم نیاز می کرد. ما موظف بودیم در ساعت مقرر در 
محل یادشده حاضر باشیم. آن قدر برای این اعزام های 
اضطراری آماده بودیم که معروف شده بودیم به تیم 

ساک به دست!«

اورژانس صحرایی؛ مدفون در خاک
دکتر ظفرقندی، خاطره ورود به منطقه عملیاتی را در 
کتاب »شرح درد اشتیاق« اینگونه توصیف کرده است: 
»من و دکتر همایون عباسی، به منطقه عملیاتی فکه 
رفتیم؛ جایی که تیپ جواد االئمه)ع( در آنجا مستقر 
بود. زمستان بود، اما منطقه فکه رنگ وبوی زمستانی 
نداشــت. در بدو ورود، رملی و ماسه ای بودن منطقه 
توجه آدم را جلب می کــرد. از دور ســوله اورژانس 
صحرایی که سنگری بزرگ تر از بقیه سنگرها بود به 
چشم می آمد و در ادامه اورژانس صحرایی سوله بزرگ 
با معماری ساده بود که زیر انبوهی از خاک پنهان شده 
و فقط ورودی آن از بیرون پیدا بود اما امکانات نسبتاً 
خوبی برای پذیرش مجروح داشت. اورژانس در فاصله 
10تا 15دقیقه ای از خط مقدم قرار داشــت. در آنجا 
عمل های جراحی کوچک و ابتدایی مثل بند آوردن 
خونریزی و گذاشتن چسب تیوب یا لوله سینه برای 
کسی که ترکش به سینه اش خورده و نیز تجویز سرم 
و خون انجام می شد. از همان لحظه ورود به منطقه، 
صدای توپ و خمپاره شنیده می شــد. آنجا شرایط 
اســتریل کامل مجروحان را نداشتیم. به دلیل رملی 
بودن منطقه گرد و خاک زیادی وارد اورژانس می شد 

و کار را سخت تر می کرد.«

مشکالت امدادگری در اوایل جنگ
ترومای جنگی یا مجروحیت جنگی با ترومای شهری 
متفاوت اســت. دکتر ظفرقندی درباره تفاوت های 
این نوح جراحت برایمان توضیــح می دهد: »وقتی 
مجروحی در صحنه جنگ دچار آســیب می شود، 
ممکن اســت در اثر انفجار چندین ترکش به بدنش 
اصابت و سینه، شکم، اندام ها، گردن و سر و... را دچار 
جراحت کرده باشد. پزشک باید تسلط و مهارت کافی 
داشته باشد و با علم کافی بتواند جراحت ها را بررسی 

و ســریع اولویت بندی کرده و تریاژ و درمان را شروع 
کند. بنابراین در مقایســه با آســیب های شهری، با 
جراحت های بسیار پیچیده تری رو به رو است. در چنین 
شرایطی تصمیم گیری ها سخت تر و انتقال مجروحان 
هم شرایط مشکل تری دارد. باید از منطقه ای که زیر 
آتش و درگیری اســت، مجروح به جای دورتر و امن 
منتقل شود و به خصوص جلوگیری از خونریزی باید در 
زمان کوتاهی انجام شود تا مجروح زنده بماند.« دکتر 
ظفرقندی، رسیدگی به مجروحان در عملیات کربالی 
4را تلخ ترین خاطره اش می داند: »عملیات کربالی 4لو 
رفته بوده و مجروحان فوق العاده زیادی به خصوص با 
لباس غواصی به عقب منتقل می شــدند. شاید تنها 
عملیاتی بــود که به لحاظ رســیدگی به مجروحان 
عقب افتاده بودیم. میان مجروحان می گشتم تا ببینم 
برای کدامیک می توانم کار مؤثری انجام دهم. غصه 
می خوردم و اشکم جاری بود که چرا نمی توانیم برای 
همه کاری کنیم. البته به دالیلی تیم پزشکی را دیر به 
منطقه اعزام کردند و این باعث شــد که رسیدگی به 

مجروحان با مشکالت زیادی همراه شود.«

جراحی حین عملیات 
اما آیا امکانــات اورژانس های صحرایــی در نزدیک 
به خط قدم بــرای نجات جان مجروحان مناســب 
بود؟ دکتر ظفرقندی در پاســخ به این سؤال گریزی 
می زند به ابتدای شــروع جنگ تحمیلی: »واقعیت 
این است که ابتدای شــروع جنگ، آشنایی پزشکان 
با تکنیک ها و درمان آســیب های جنگی کم بود، اما 
با حضور بزرگان جراحی کشور در جبهه مانند آقای 
دکتر کالنتر معتمدی، آقای دکتر فاضل و آقای دکتر 
هدایت اهلل الیاسی به ســرعت این نقص ترمیم شد. 
شاید برایتان جالب باشــد بدانید که در همان جبهه 
کالس های آموزشی و علمی برگزار می شد و خیلی 
زود این نقایص به لحاظ امکانات و آموزش پزشکان 
برطرف شد. با کمک بهداری رزمی نیروهای مسلح و 
همچنین کمک بی دریغ دولت وقت در زمان جنگ، 
به ســرعت بیمارســتان های صحرایی و پست های 
امداد اورژانس های صحرایی ســاخته شــد. یکی از 
افتخارات دوران دفاع مقــدس، انتقال مجروحان به 
مراکز درمانــی در فاصله کمتــر از 15دقیقه بود. از 
اواسط سال 63و 1364به بعد تقریبا هیچ کمبودی 
به لحاظ مشکالت درمانی در منطقه جنگی نداشتیم. 

تولد دخترم هدی
بعد از عملیات كربالی4، نهم یا دهم دی ماه بود كه منطقه را ترک كردیم و با چند نفر از همکاران 
به اهواز آمدیم. من و دكتر كاظمیان با هم بودیم. او مسئول بهداری جبهه و جنگ و مدتی هم 
رئیس بیمارستان شهید بقایی اهواز بود. توی راه افکار مختلفی ذهنم را مشغول كرده بود. گاهی 
مجروحان جلوی چشــم ام می آمدند و گاهی به دخترم فکر می كردم كه تازه به دنیا آمده بود. 
یک بار حین عملیات به خانه تلفن زدم. همسرم گفته بود اسم بچه را تو انتخاب كن. می خواهیم 
شناسنامه بگیریم. او زنی پرتحمل بود و روحیه ای قوی  داشت. با دكتر كاظمیان از هر دری صحبت 
می كردیم. شاید به این دلیل كه حواس همدیگر را از عملیات و اتفاقاتی كه افتاده بود پرت كنیم و 
حال وهوای مان عوض شود. به او گفتم: »هنوز برای دخترم اسم انتخاب نکرده ام. اسم دخترم را چه 
بگذارم؟ دنبال یک اسم خوب می گردم.« اسم های مختلفی پیشنهاد كرد و آخر سر گفت: »هدی 
بگذار.« وقتی به تهران رسیدم اسم دخترم را هدی گذاشتم. تولد دخترم اتفاق شیرینی بود، اما 

من حتی وقتی در خانه بودم در فکر عملیاتی بودم كه پشت سر گذاشته بودیم.

خاطره

دیدار با پدر 
عملیات والفجر مقدماتی تا 21بهمن ادامه داشت. در روزهای پایانی یک شب در سنگر اورژانس 
صحرایی خط مقدم نشسته بودیم كه یک نفر از سنگر فرماندهی آمد و به من گفت پدرتان به مقر 
تیپ آمده! با تعجب پرسیدم: »پدرم؟« گفت: »بله!« گفتم: »پدرم جای مرا از كجا می دانسته؟ به 
كسی نگفتم كجا می روم.« خوشحال شدم و ناخودآگاه خنده بر لبم نشست. رفتم سنگر فرماندهی 
و از آنجا با ماشین به مقر تیپ رفتم. دیدم پدرم با علی حسینی، یکی از شاگردان تعمیرگاهش 
آمده اند. مقداری خوراكی هم برای رزمندگان آورده اند. انتظار نداشتم پدرم این همه راه فقط برای 
دیدن من به آنجا بیاید. آن شب دیدار پدرم و دیدن برق خوشحالی در چشمانش در آن وضعیت 
جنگی و درحالی كه به هیچ كس نگفته بودم كجا هستم، برایم قوت قلب بود. یک ماه بود او را ندیده 
و دلتنگش شده بودم. از علی حسینی شنیدم كه پدرم برایم دلتنگ شده و او هم از طریق ارتباط 
با یکی از بستگانش كه سپاهی بوده نشانی من را پیدا كرده است. مالقات كوتاه با پدرم در فکه در 

روزهای سخت و پرهیاهوی عملیات برایم امیدبخش بود.

خاطره

دکتر ظفرقندي حین مداواي مجروحان جنگي 


