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یک روز درِ خانه بهداشت که بستم

بخوابم ــی سیر  دل بـــروم خــانــه،  بــایــد 

تــا خــانــه بـــرای ســه نفر در وســط راه

آوار مصیبت ورودش شده  که  منزل 

ادا شد کــه  کــرونــایــی  رســـوم  و  آداب 

یک لقمه غذاخوردم وسنگینی چشمان

آمار و  کلرسنجی  وام،  فــالن  فکر  در 

فالنی بــه  ام  بدهی  و  سیب  سامانه 

یکباره به خود آمدم آشفته و خسته

با مشت به در می زند و داد که بهورز

چندی است که پاکرده ای ازعمدبه کفشم

تو گفته ای از فاصله گیری جماعت؟

باماسک زدن گفته ای از من بگریزند؟

حرفی نزدم هرچه دلت خواسته گفتی

بریزم بهداشت  خانه  آن  سرت  روی 

یک جمله فقط گفتم و ازخواب پریدم

گفتم که زِهرشیوه و هر راه و مسیری

از کار خودم راضی ام و فخر فروشم

دیدم که عجب خسته وبی حوصله هستم

بــیــش جــوابــم بــدنــم داده کــم و  دیــگــر 

ــاه ــوت غـــربـــالـــگـــری کـــــردم و آمــــــوزش ک

نظافت انـــواع  و  سابیدن  و  شستن  بــا 

سرتا نوک پا شسته و پاک از کرونا شد

آغوش خوش مبل و تنی خسته و داغان

ــا، قــســط طــلــبــکــار ــ ــرون ــ ــرِی ک ــگـ ــالـ ــربـ غـ

ــه بـــیـــمـــار روانــــــی ــ ــان ــ ــاه ــ ــری م ــیـ ــگـ ــیـ پـ

نشسته خــانــه  در  پشت  کــرونــا  دیـــدم 

بشنوکه به نفع خودت است این دوسه اندرز

نقشم هــمــه  ایــفــا  کــنــم  نــتــوانــم  ده  در 

نزدیک شدن تا یک و نیم متر، نهایت؟

با شستن دستان، همه با من بستیزند؟

هشدار دهم! جان خودت را نده مفتی!

این گونه مرا فرض نکن کوچک و ریزم

آهنگ خوش گوشی خود را که شنیدم

گیری فاصله  جمعیتم  از  کنم  کـــاری 

من بیشتر از پیش در این راه بکوشم

سمیرا اسدپور
مربی مرکزآموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشیک گیالن
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روزهــــــــــــــــــای آخـــــــــــر ســــالــــی

اجباری هم  پی  از  می گذشت 

خیابان ها در  پــرســه  ــی زدم  ــ م

تـــکـــراری کـــارهـــای  از  خــســتــه 

از طلوع سحر به فکرکار و تالش

نــان حالل بــه دســت  بیاید  تــا 

و انتظار مهمان  وقت شب در 

یـــا ز یــــــاران امـــیـــد احـــضـــاری

شنبه هاچشم انتظارجمعه و باز

ــیـــد آخــــر مــاه هــفــتــه هــا بـــا امـ

می گذشت و برای من می ماند

حـــســـرت روزهـــــــــای بــیــکــاری

در هــمــیــن روزمـــــــره گـــی هـــا و

حــوصــلــه هــا ــود  ــبـ نـ از  ــاکـــی  شـ

مرغ خوش خوان بخت ما سرداد

ــار بـــیـــمـــاری ــ ــشـ ــ ــتـ ــ نـــغـــمـــه انـ

بود بــرپــا  کــه  محفلی  کجا  هــر 

بــود ــا  کــرون حمله  از  صحبت 

شــد دنـــیـــا  تـــمـــام  در  و  آمـــــد 

ــاری ســـر خـــط حـــوزه هـــای اخــب

شستن دست هاواستفاده ماسک

کرد تحمل  انــدکــی  مــی شــد  را 

ــــدن ــان ــ م از  نــــبــــود  تـــــر  ــخ  ــ ــل ــ ت

زندانی درون خانه  و شب  روز 

هیچ کاری نمی شد از سر شوق

نبود و  خانه  بــه شهر  رونــقــی 

وحشتی نشست در دل شهر

ــنــداری ــرده انـــد پ ــ مـــردمـــان، م

کسب و کار و مدارس و تفریح

جهان تمام  در  ممنوع  گشت 

ــادر و دوســت ــدر و مــ ــــدن پـ دی

نــــاپــــســــنــــد بـــــــــود انــــــگــــــاری

و چه داغــی نشست بر دل ها

فــاصــلــه هــا خــــط  وجـــــــوب  از 

ــدر دســت ــ ــگــیــری انـ نــتــوانــی ب

دست آن کس که دوست می داری

مبتالیان را هراس و ترس زیاد

ــا نـــدانـــد کــســی کـــه بــیــمــاری تـ

عمر آخــر  نصیب،  را  مــردگــان 

ــوه عـــــــــزاداری ــ ــی ــن شــ ــ ــری ــ ــدت ــ ب

عطسه ها،سرفه ها،نفس کشیدن ها

ــبــل ســـــاده نــبــود ــل ایـــــام ق مــث

کــــرونــــا گــــرفــــتــــن  خـــــیـــــال  و 

بیداری و  خــواب  کابوس  شــده 

غنی و  فــقــیــر  و  آمــــد  کـــرونـــا 

سهم شان از زندگی برابر شد

ــرد ــون ک ــ ــرگ ــ کـــرونـــا آمــــد و دگ

گرفتاری و  خوشبختی  معنی 

ــود! گــر دو رنــگــی مـــرام دنــیــا ب

حــالــت چــهــره هــا کــه پــیــدا بــود

ــاط آدم هــــا ــ ــب ــ ســخــت شـــد ارت

چــون کــه بــایــد نــقــاب بــگــذاری!

یــــــادم آمـــــد قـــــدم زدن هــــایــــم

ــا ــان هــ ــ ــاب ــ ــی تــــــــوی خـــــلـــــوت خــ

ــه هــا، شــکــوه هــا، نــدیــدن هــا ــال ن

غافل از آنکه بیش و کم داری

نمی شد ازسرشوق کــاری  هیچ 

رونـــقـــی بـــه شــهــر خــانــه نــبــود

وحشتی نشست در دل شهر

ــنــداری ــرده انـــد پ ــ مـــردمـــان، م

کسب و کار و مدارس و تفریح

جهان تمام  در  ممنوع  گشت 

ــادر و دوســت ــدر و مــ ــــدن پـ دی

نــــاپــــســــنــــد بـــــــــود انــــــگــــــاری

روزمــــــــــــــرگــــــــــــی هایـــــــم آه، 

مــعــمــولــی ــای  ــاه هـ ــگـ ــامـ شـ آه، 

کـــاش مــی شــد دوبــــاره بــرگــردم

بــه هــمــان روزهــــای تـــکـــراری...

منصوره عبا�
کارشناس مسؤول واحدبهبودتغذیه

دانشگاه علوم پزشیک بیرجند
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اکنون که  ویــروس معروفم  آن  من  کرونا ویروس: 

ــزم ــ ــ ری ــد  ــ ــن ــرچــ هــ  !19 ــد  ــ ــ ــووی ــ ــ ک   

ازاین که قدرتت کم نیست،افسوس! شاعر:  

چه فکری نزدخود کردی که این سان   

ــی بــرایــت مــی پــزم من چــنــان آشـ کرونا ویروس: 

ــدارم؟ ــاری نـ ــردی تــو را کـ گــمــان کـ   
ً عــمــرا کـــه  ــم  مــی مــان ــه  خــان درون  شاعر:  

نــکــش دیــگــر نــشــان و خــط بــرایــم   

به دستت رســد دستم  روزی  اگــر  کرونا ویروس: 

بمالی دست خود بر چشم و بینی   

بشویم دست و رویم را شب و روز شاعر:  

بترس از دستکش، وایتکس، الکل   

نمایید دلـــشـــادم  ســرفــه  بـــا  ــرا  ــ م کرونا ویروس: 

را دهــــــان  و  بــیــنــی  نـــپـــوشـــانـــیـــد    

نه جانم! کورخواندی! ماسک دارم شاعر:  

حواسم هست شش دانگی که فردا   

پــیــر و  کــــــودک  و  بــــــــاردار  بــــــرای  کرونا ویروس: 

کـــســـی بـــیـــمـــاری مـــزمـــن نـــــدارد   

مراقب هست،هرکس درخطرهست شاعر:  

ــه بــیــرون ــد کــســی از خــان ــمــی آی ن   

ــجــومــی ن را  ــم  ــ ــرگ مــ آمـــــــار  ــد  ــنـ کـ کرونا ویروس: 

بــی خیالند ــاًل  کـ کــه  هــمــان هــایــی    

دو متر از هم چنانچه دور باشیم شاعر:  

گـــر شــنــاســیــم ــی را  ــمــن ای نـــکـــات    

تو را کــاری نــدارم بعد از ایــن، من کرونا ویروس: 

مــرا هــر کــس چنین جــدی بگیرد   

ــود گــــــردی! ــ ــابـ ــ الــــهــــی زودتـــــــــر نـ شاعر:  

ــان یــــــاری رســـانـــد ــربـ ــهـ خــــــدای مـ   

دگرگون یکسر  ام  کــرده  را  جهان 

ــل دنـــیـــا در ســتــیــزم ــ ــا ک ــ ب ولـــــی 

شکستت می دهم ویروس منحوس

انسان؟ نسل  بر  ای  آورده  هجوم 

که باشد یک وجب بر روش روغن

نـــــــدارم؟ آزاری  ــچ  ــیـ هـ بــــرایــــت 

من را  تــو  مــنــحــوس  روی  نبینم 

نکن تهدید، چون امن است جایم

ــادت ــر طــبــق عـ ــم مــنــتــظــر بـ ــمــان ب

به چشم خود، شکستت را ببینی

یقین کن می شوم من بر تو پیروز

سالحم آب و صابون است در کل

نــمــایــیــد آزادم  و  ــد  ــی ــفــشــان ــی ب

که گیرم یک نفس جان جهان را

کــاری به کارم ایــن چنین،  ــداری  ن

مـــبـــادا آرم  ــار  ــ بـ ــه  ــ ب ــی  پــشــیــمــان

سیر زنــدگــی  از  شوند  کــاری  کنم 

که جانش را به دست من سپارد؟

نخواهی یافت بر دیدارشان دست

پرخون از غصه  می کنند  را  دلت 

عمومی مــکــان هــای  در  شــلــوغــی 

ــنــد ــتــقــال ــالن ان ــ ــام ــ ــن ع ــ یــقــیــن ک

بــه حــفــظ فــاصــلــه مــجــبــور باشیم

تماسیم! در  هم  با  دیــد  نخواهی 

روشــن بــرایــم هست  تکلیفت  تــو 

بمیرد! ایــنــجــانــب  از  نــمــی تــرســد 

ــا مـــردم دنــیــا چــه کـــردی! ببین ب

بــرانــد ــســان هــا  ان از جــمــع  را  تـــو 

سمیرا اسدپور
مربی مرکزآموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشیک گیالن
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پرستار هم  و  پزشک  و  بهورز  ز 

و مهربانی ز لطف  کنند خدمت 

چوبهورزبامریضان همنشین است

دمـــادم دارد  رو  پــیــش  در  خــطــر 

همیشه جان به کف بهرنبرد است

ــود دشــمــن نــه کــم بلکه فـــراوان ب

کنون دشمن به میدان بی شماراست

بود کارش سراسر رنج و زحمت

به روستاخدمتش ازدل وجان است

کند خدمت به روستا از دل وجان

ز امراضی که هست در کشور ما

ــاری خـــدا و عــشــق و ایــمــان ــه یـ ب

ایثار کند خدمت به راه عشق و 

دارد و غم بسیار  رنج  ره  این  در 

مریضان کار او هست حفاظت از

سخن ازکار بهورز بی شمار است

ـــورز فـــداکـــار ــه ــه بـ ــر کـ ــاشــد گـ ــب ن

است خدمتگزار  واقعا  روستا  به 

به روستاخدمت بهورزعیان است

فقط گفتم ز کارش مطلبی چند

مریضان از  حفاظت  هنگام  بــه 

بیمار ــوزان  ــسـ دلـ و  فـــداکـــاران 

ــود واجـــب از آن هـــا قــدردانــی ب

دایم برایش درکمین است خطر

مقدم خط  در  سرباز  یک  چو 

نبردش ازمریضان رفع درد است

پنهان ــده  دی از  و  نامریی  بسا 

نبرد و رنج  بهورز آشکار است

ــراه بــلــکــه بـــا محبت ــ نـــه بـــا اکـ

امیدمرد و زن، پیر و جوان است

سالمندان ــرای  بـ از  خــصــوصــا 

مـــثـــال بـــمـــب بــــــاالی ســــر مــا

حفاظت می نماید از دل و جان

بیمار جــان  از  درد  ــع  رف بـــرای 

غــم خـــود نـــه، غــم بــیــمــار دارد

دراین ره لطف یزدان یاراوهست

نباشد گفته من، آشکار است

به روستانیست کس حامی بیمار

به شغل خودصبوروبردباراست

ست ناتوان  بیانش  از  عطایی 

ــود لــطــف خــداونــد ــود او بـ وجــ

پنهان دیــده  از  وی  رنج  نباشد 

کند لعنت خدا امثال این ویروس ناقل را

که رفتارش نماید روسفیدآن شمرقاتل را

ترحم او ندارد بـرکهـنسـال انـدر این دنیا

که بیکـارکرده وآجـرکنـد او نـان شـاغل را

رسداخباربسیار ازکرونا و زتکذیبش ولی

آواره آنی که نداند افتراق ازحق وباطل را

نگویدترک کشورشرّ این مهمان نـاخوانده

مگرت که ماکنیم اجراهمه بهداشت کامل را

زهشت سال جنگ ماهفت خان رستم هـا

فراوان دیده وخنثی کنیم این رنج نازل را

نیفتد کشورم بردست نـااهالن به یادآور

وصیت های آن بنیان گذار و پیر راحل را

بیا تا با شکستش ما بسازیم کشورخود را

که خشت کج ثریا می برد دیوار مـایل را

نشدپوشیده ما را زحمتی از آن پرستاران

کسی نتوان که پوشاند رخ آن ماه کامل را

غریق مغفرت گردد پرستار و پزشکان هم

وآنانی کـه برفیض شهـادت گشته نایل را

هزاران آفرین برآن که کردش یاری مـا را

وحتی با رعایت کردن یک حد فـاصل را

تویی چشم وامید ما دراین درگه خداوندا

که ما جاماندگان ساربان هستیم وغافل را

تومصباح الهدی وناجی این کشتی مایی

در این دنیای طوفانی تو بنماراه ساحل را

حسین سلطانی ویدوجی
بهورزخانه بهداشت ویدوج
 دانشگاه علوم پزشیک کاشان

فخرالدین عطایی
روستای استاد

 دانشگاه علوم پزشیک  گناباد
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