شورش امینی
بهورزخانه بهداشت گالنه شهرستان دیواندره
دانشگاه علوم پزشکیکردستان

من بهورزم
چه فرقی میکند کجای ایران عزیز باشم .هرگوشه اش لبریز شده از سادگی نامم.
سادهام شبیه کپرهای سیستان ،سبزم سبزتر از شالیهای شمال ،دست هایم بوی زندگی
میدهد و در نگاهم شرجی جنوب موج میزند .مانند کوه های زاگرس استوارم ،بلوطها
هم نام کوچک مرا میفهمند .بهورزم و با تمام سادگیام شاهکار ارتقای سالمت کشورم.
سالم برتو ،که عشق و ایثاردر نگاه مهربانت موج میزند.
ای بهورز ای صبور ای مهربانم ،ای بهورز تو روییدی تا مروارید را در قلب صدف بپرورانی،
روییدی تا لذت فشردن دستهای پینه بسته سالمندانت را احساس کنی و به غریبی
لبخندشان احترام بگذاری.
بهورز گمنامترین ایثارگر عرصه بهداشت است .بهورزان دیده بانانی هستند که همواره
بارصد دقیق خویش و با ارتقای سطح دانش خود نگاهبان سالمتی مردمان روستا بوده و
هستند.
بهورز یعنی شناسنامه سالمت مردم روستا ،بهورز یعنی بانک اطالعات سالمت مردم
روستا ،بهورز یعنی وزیر بهداشت روستا،
بهورز یعنی نماینده صلیب ســرخ روستا ،بهورز یعنی درمــان درد مــردم روستا ،بهورز
مشاورخدمترسان مردم روستا است که رازها ،کمبودها و گرفتاریهایشان را با جان ودل
گوش میکند .همدردی میکند وکوه درد می شود.
او همه مردم را مادر ،پدر ،برادر ،خواهر و مادر بزرگ و پدربزرگ خود میپندارد.
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ایثار بهورز

مطالبی بــه منظور قــدردانــی
از زحــمــات و خــدمــات ارزنــده
بــهــورزان ،خدمتگزاران گمنام
روستاییان ،به خصوص افــراد
سالمندکه قــادر به هیچ گونه
فعالیتی نــبــوده وخــانــه نشین
هستند که حیات آن ها اول به
خداوند یکتا و سپس به خدمات
ارزنـــده بــهــورز ایــن فرشتگان
نجات بستگی دارد.
سروده فخرالدین عطایی

زدرگــاه خدا هست انتظارم
ز بهورز گویم و سختی کارش
نویسم شمه ای از کار بهورز
دهم شرحی ز رنج و زحمت او
شده لطف خداوند شامل او
بودلطف خداحسن ومرامش
بودکارش سراسررنج و زحمت
بهروستاکاراوعشقاستوایثار
به زن ومرد روستا ازدل وجان
بود او خدمتش به از عبادت
نباشدهرکسی را این سعادت
کندخدمت به روستا ازته دل

به روستاخدمتاوبینظیراست
اگر بهورز در روستا نبودی
کمال ودانش و جاه و وقارش
گهی دکتر بود گاهی پرستار
بود الگویی از علم و نجابت
دلبهورزباخدمتعجیناست
به روستاکاراودرماندرد است
به نیکیگرشود ازخدمتش یاد
به روستارنج وکارشبیشماراست
چوهستکارش زعشق ومهربانی
عطایی گفت زبهورز و مرامش
به پیشانی اوهست این نوشته
نوشتم اندکی از رنج وکارش

کــنــد یـــاری م ــرا هــنــگــام کــارم
زخدمت ها و رنــج بیشمارش
ز عشق و خدمت و ایثار بهورز
فــداکــاری و عشق و خدمت او
فتاده عشق خدمت در دل او
که خورده قرعه خدمت بنامش
نــدارد عشق دیگر غیر خدمت
کندخدمت زجان و دل به بیمار
نباشدخدمتشجزعشق وایمان
نصیب کس نگردد این سعادت
کــه باشد کــار او بــه از عبادت

اگرچهخدمتشسختاستومشکل
به حق گویم مدبر هم مدیراست
دگــرکــس ساکن آنجا نبودی
بود خدمت به روستا افتخارش
فرشته سانکندخدمت به بیمار
نــــدارد آرزویـــــی غــیــر خدمت
که این لطف خداوندمبین است
نمیگویدمریضزن یا که مرداست
کندخدمت به روستا با دلی شاد
برایشخدمت خلق افتخاراست
بــود واجــب زک ــارش قــدردانــی
شــود افــزون مقام و احترامش
کندخدمت به روستاچون فرشته
امیدم هستکه باشد افتخارش
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