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خاکسپاری اجساد

دنیل جیمز، داوطلب صلیب سرخ
کایالهون، سیرالئون

اولی��ن جس��دی ک��ه بای��د دف��ن می کردیم در 
روس��تای»بانیاوالو« ب��ود.  وقت��ی جن��ازه را برای 
تمیزک��ردن و پیچی��دن در پارچه آماده به پش��ت 
برگرداندی��م صدای تنفس عمیقی ش��نیدیم، مثل 
نفس های بریده  ف��ردی که در آس��تانه  خفگی در 
تمنای هوای تازه باش��د.  با ش��نیدن ای��ن صدا ما 
تقریبا فرار کردیم. حتی کارگران سازمان بهداشت 
جهانی نیز انتظار چنین واکنشی را از جسدی که از 
3 روز پیش از رسیدن ما به روستا، آن جا افتاده بود 
نداشتند. 10 جوالی من به دفتر معاون وزیر برنامه 
مدیریت و عملیات کنترل بیماری های صلیب سرخ 
در »کارگبو« فراخوانده شدم. او به من گفت »دوست 
من، می خواهم برای سرو س��امان دادن به اجس��اد 
قربانی��ان تو را ب��ه کایالهون بفرس��تم. حاضری به 
آن جا بروی؟« من برای پاسخ به این سوال حدود 5 
دقیقه فکر کردم. زمانی که به صلیب سرخ پیوستم 
پس��ر کوچکی بودم که می خواس��تم به انس��ان ها 
کمک کنم  تا مانع درد و رنج افراد آسیب پذیر شوم. 
جواب دادم من اهل کایالهون هس��تم، من باید به 

آن جا بروم تا مردمم را نجات دهم.«
وقتی ب��ه کایالهون رس��یدم انگار به کش��وری 
جنگ زده قدم گذاشته  باشم. خانواده من خوشحال 
نبود، همه  آنها ترس��ان و نگران بودن��د.  آنها با من 
تماس گرفتند و از من خواس��تند ت��ا آن جا را ترک 
کنم.  اش��ک های خواهرم گوش��ی تلف��ن را خیس 
کرده  بود اما من به او دلگرمی دادم. به طور متوسط 
ما هر روز 6 جس��د را دفن می کردیم و سخت ترین 
بخش کار ه��م گرفتن نمونه خون اجس��اد بود. اما 
حاال دیگ��ر اف��راد من ب��ه نیرو های چیره دس��تی 
بدل ش��ده اند. تجهی��زات ایمنی  و محل��ول کلر از 
ما حفاظ��ت می کنن��د و ای��ن ل��وازم، دارو های ما 
و پزش��کان ما هس��تند. ما از قانون »ا ت ا« پیروی 

می کنیم، اجتناب از تماس با اجساد. 
هر روز پس از بازگشت از محل کار به آنها گوشزد 
می کن��م »آقایان، ش��ما کارتان را ب��ا ایمنی انجام 
دادید و م��ن اطمینان دارم که ش��ما در این لحظه 
سالم و سالمتید. وقتی به خانه تان رسیدید مراقب 
فعالیت های ش��خصی خودتان باشید، تا فردا برسد 
و بار دیگر با هم دیدار کنیم.« با چنین مالحظاتی، 
هیچ کس حتی از یک س��ردرد س��اده  ه��م گالیه 

نکرده است. خدا را شکر. 

آنهایی که می میرند و آنهایی که زنده  می مانند

پی یر تربویچ، سازمان پزشکان بدون مرز
مرکز درمان ابوال در »مونرویا«، لیبریا

لحظاتی پ��س از ورود ب��ه مونروی��ا دریافتم که 
هم��کاران از ش��دت گس��ترش بیم��اری بهت زده 
ش��ده اند. مرک��ز درمانی ما ک��ه بزرگتری��ن واحد 
س��ازمان پزش��کان بدون مرز ب��ود ممل��و از بیمار  
بود. اس��تفان، مس��ئول هماهنگی ما در آستانه در 
ایس��تاده بود و مانع ورود مردم می ش��د. شما باید 
در ماموریت های پزشکان بدون مرز منعطف رفتار 
کنید. مس��لما دلس��رد کردن مردم کاری نبود که 
کس��ی را برای انجام دادنش در نظر گرفته باشیم، 
با این حال ی��ک نفر باید ای��ن کار را انجام می داد و 

دست آخر من پیشقدم شدم. 
اولین کس��ی که مانع ورودش ش��دم پدری بود 
که دختر مریضش را در صن��دوق عقب خودرواش 
گذاش��ته بود و تا مرکز آورده بود. ب��ه من التماس 
می ک��رد تا دخت��ر نوج��وان را وارد مرک��ز درمانی 
کنم. با وجود این که می دانس��ت کاری از دست ما 
برای دخترش بر نمی آید می دانس��ت که با سپردن 
دخترش ب��ه ما می تواند باقی خان��واده اش را نجات 
دهد. دیگران تنها خودرو هایش��ان را کنار می زدند، 
فرد مبت��ال را پی��اده می کردن��د و به س��رعت دور 
می ش��دند. به یاد دارم مادری کودکش را روی یک 
صندلی قرار داد و امی��د وار بود با این کارش ما را در 
وضعیتی قرار دهد که چاره ای جز مراقبت از کودک 

نداشته  باشیم. 
من باید ب��ه زوج جوانی که با دختر کوچکش��ان 
آمده  بودن��د نیز جواب رد م��ی دادم. دختر کوچک 
2 س��اعت بعد رو به روی در مرکز ما ج��ان باخت و 
همان جا ماند و مان��د تا تیم تدفین از راه رس��ید و 
جسد بی جانش را برد. من تا زمانی که وارد منطقه 
خطر شدم نمی فهمیدم که چرا نمی توانیم بیماران 
دیگر را به داخل مرکز راه دهی��م. برای حفظ جان 
دیگران بای��د مراح��ل و فرآیند های درم��ان ابوال 
رعایت ش��ود و اگر زمان کافی برای چنین اقداماتی 
وجود نداشته باشد اشتباهات مرگبار کارکنان آغاز 

می شود. 
هیچ راهی وجود ندارد که بدون در معرض خطر 
قرار دادن جان دیگ��ران و کل کار خود، از بیماران 
بیش��تری مراقبت کنیم. با این حال توضیح چنین 
موضوعی به افرادی که برای نجات جان عزیزانشان 
التماس می کنند و تعهد گس��ترش و توس��عه این 
مرکز در اس��رع وقت، کاری غیرممکن بود. بر آورد 

ما از وض��ع مونرویا این بود که ب��رای درمان تمامی 
بیماران ابوال به یک هزار تخت دیگر موردنیاز است. 
ما درحال حاضر تنها 240 تخت در اختیار داریم و 
تا زمانی ک��ه این فاصله از بین ن��رود کار رقت انگیز 

دلسرد کردن بیماران ادامه خواهد داشت. 

چیز های زیادی از دست رفته است

ستوان ربکا لوین، مرکز بهداشت عمومی 
آمریکا

فری تاون، سیرالئون
جدال م��ا در س��یرالئون پ��وچ و بی فای��ده بود. 
وقت��ی به هتل رس��یدیم، در البی با 2 افس��ر دیدار 
کردیم. می خواس��تم آنها را در آغ��وش بگیرم، اما 
این جا هیچ کس��ی، دیگری را لمس نمی کند. شما 
نمی توانید با کسی دست دهید، چه رسد به این که 
کسی را در آغوش بگیرید. این در حقیقت برخالف 
طبیعت انسان است و کامال با آن چه در یک بحران 
می خواهید مغایر اس��ت. این که چط��ور این بحران 
زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده  بس��یار 
ناراحت کننده  است. قیمت ها سر به فلک کشیده اند 
و مردم نمی توانند برای خانواده ش��ان غذایی تهیه 
کنند. همه مدرسه ها تعطیل اند و به کودکان چیزی 

آموزش داده  نمی شود.  
امروز با چند نفر از بهی��اران محلی ناهار خوردم. 
آنها از غ��ذای خوش رنگ  و لعابش��ان به من تعارف 
کردند و من نمی توانس��تم از آن بخ��ورم. همه ما از 
خوردن غذا های نامتعارف واهمه داریم.  هیچ کس 
نمی خواهد به عالیم بیماری گوارشی مانند اسهال 
و اس��تفراغ گرفتار ش��ود. ه��ر چیزی ک��ه موجب 
نارسایی گوارشی و مس��مومیت غذایی شود هم از 
عالیم ابوال است. باید همواره مراقب همه چیز باشد 
و این به شکل غیر منتظره ای به شما آسیب می زند.  
موضوع تنها فقدان ارتباط انس��ان ها نیس��ت، بلکه 
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«««

خارج از بیمارستان اما همچنان با بدبینی 
و تردید مردم مواجه اند.  برخی از پرستاران 
س��لو می گوین��د: همسرانش��ان ترکش��ان 
کرده اند و همس��ایگان نیز از صحبت کردن 
با آنها خود داری می کنند.  یکی از پرستاران 
می گوید: یک روز در بازگش��ت ب��ه خانه با 
لوازم ش��خصی اش در چمدانی در پیاده رو 
مواجه شده  است و همس��رش به او هشدار 
داده که ب��ه او نزدیک نش��ود.  یکی دیگر از 
پرستاران نیز ناچار است هویت اصلی خود 
را مخف��ی کند و خ��ود را ی��ک دانش آموز 
معرفی ک��رده ت��ا صاحبخان��ه او را بیرون 

نیندازد. 
»ورونی��کا تاک��ر«، یک��ی از پرس��تارانی 
که از وی��روس جان ب��ه در برده  اس��ت در 
خیابان های کنما به اطالع رس��انی در مورد 
شرایط سخت این پرستاران مشغول است.  
ش��یوع ابوال همچنان ادام��ه دارد.  به گفته 
امدادگ��ران بین المللی حدود 2 هزار و 615 
م��ورد از مبتالیان به این ویروس مش��اهده 

ش��ده  اس��ت و  هزار و 427 نفر نیز در گینه، 
لیبریا، نیجریه و س��یرالئون بر اث��ر ابتال به 
ابوال جان باخته اند، ه��ر چند این آمار قطعا 
بسیار کمتر از تعداد واقعی مبتالیان و جان  
باختگان اس��ت اما ژوزفین سلو که امید در 
چش��مانش موج می زند همچن��ان دلیلی 
برای خوش��بینی پی��دا می کند.  او ش��اهد 
کاهش سرعت ش��یوع بیماری است و دیگر 
او و پرستارانش در این مبارزه تنها نیستند.  
یکی از پرس��تاران ب��ه نام »نانس��ی یوکو« 
می گوید: »برخی رفتند، ولی ما ماندیم.  ما 
هم��واره  خواهیم بود و هی��چ وقت این جا را 

ترک نخواهیم کرد.«
ژوزفین س��لو با پرخاش بازدید کنندگان 
را از خود دور می کن��د، لباس مخصوصش 
را می پوش��د و آماده کار می ش��ود.  سلو در 
حالی  که مش��غول ب��ر تن کردن لباس��ش 
اس��ت، می گوید: »با لطف خدا این بیماری 

تمام خواهد شد.« 
منبع:  نیویورک تایمز

داوطلبانی از سراس��ر جهان به غرب آفریقا 
سفر کرده اند تا مانع گسترش ویروس ویرانگر 
ابوال ش��وند. بین داوطلبان، زن 72 س��اله ای 
از تگزاس به چش��م می خورد ک��ه در لیبریا با 
پزش��کان بدون مرز همکاری می کند. لیبریا 
قربان��ی اصلی ش��یوع اب��وال در غ��رب آفریقا 
اس��ت. گروه های ام��دادی بس��یاری در این 
منطقه حاضرند و تالش می کنند تا از سرعت 
گسترش این بیماری بکاهند، اما هر روز موارد 
جدیدی از ابتال به این بیماری کشف می شود 

و شمار مبتالیان رو به افزایش است. 
کم��پ پزش��کان بدون م��رز در روس��تای 
»فویا« در ش��مال شهر »لوفا« برپا شده  است. 
سطل های محلول کلر در ورودی دروازه های 
پالس��تیکی نارنج��ی رن��گ چیده ش��ده اند. 
کارکن��ان و داوطلبان ماس��ک و روپوش آبی 
به ت��ن دارن��د و در چادر های آماده مس��تقر 
ش��ده اند.  یکی از آنها زنی اس��ت ب��ا موهای 
س��پید که درحال برنامه ریزی ب��رای وظایف 
هفتگی خود اس��ت و غرق در اف��کار خودش 

است. او می گوید، »من کیم 
فدریچی، مجری س��المت 
ای��ن مرک��ز درم��ان اب��وال 
هستم.« فدریچی 72 ساله 
مادربزرگ خارجی کمیابی 
اس��ت که در فویا مش��غول 
ب��ه کار اس��ت. نخس��تین 
هم��کاری او ب��ا س��ازمان 
پزش��کان بدون مرز به  سال 
2005 برمی گردد. فدریچی 
پی��ش از آن و در ایالت های 
تگ��زاس و نیوجرس��ی ب��ه 
مدت 30 سال به  پرستاری 
مش��غول ب��ود. او می گوید، 
از مخاطرات ای��ن کار آگاه 
اس��ت اما وظیف��ه  مهمی را 
در خص��وص اطالع رس��انی 

این بیماری برعهده دارد. 
فدریچی می گوید، »این یک بیماری بسیار 
جدی اما مدیریت آن بسیار ساده  است. تنها با 
5 یا 6 قانون و اقداماتی نظیر شستن دست ها، 
مش��اهده عالی��م و... انجام چنی��ن اقداماتی 
ضامن س��المت اس��ت و پیام ما نی��ز همین 

است«. 
فدریچی در تیم��ی 2 نفره ب��ه همراه یکی 
از هم��کاران خ��ود به هم��ه نقاط روس��تای 
لوفا س��رک می کش��د تا وظیفه حساسش را 
انجام ده��د. فدریچی گفت وگو ه��ای اولیه را 
با رهب��ران جوامع و دیگ��ران انجام می دهد و 
تالش می کند سطح آگاهی مردم درخصوص 

ابوال را افزای��ش دهد و به گفته او چنین کاری 
همواره آسان نیست.  »در برخی از مناطق ما 
با بی تفاوتی مردم مواجه و ناچار می ش��ویم با 
حرف هایی نظیر »دورشو، ما بیماری نداریم« 
طرف می ش��ویم و ادام��ه می دهد ک��ه ما در 

چنین مواقعی ما هم دور می شویم«. 
فدریچی می گوید، »ما هرگ��ز بدون اجازه 
به جای��ی وارد نمی ش��ویم.  ما هرگ��ز بدون 
حمای��ت جامعه وارد ب��ه جایی نمی ش��ویم. 
حتی اگر کوچکترین نشانه هایی از تنش بین 
مردم پدیدار شود ما به س��رعت عقب نشینی 
می کنیم«. اما تعداد مبتالیان به ابوال و مرگ 
بیماران در ش��هر لوفا در ماه های اخیر سر به 
آسمان کشیده  اس��ت و مردمی که فجایع این 
بیماری ویرانگر را به چش��م خ��ود می بینند 
برای درخواست کمک به آنها رجوع می کنند. 
ای��ن پرس��تار 72 س��اله می گوی��د، »وقتی 
خانواده ای که قبال پیش��نهاد کمک شما را رد 
کرده  است دوباره به ش��ما مراجعه می کند و 
خوشامد می گوید، انگیزه های شما دوچندان 
می ش��ود«. چنین اتفاقی 
در ش��هر »بارکی��دو« به 
وقوع پیوس��ت. مردم این 
ش��هر در ابتدا مان��ع ورود 
کارکنان بهداش��ت شدند 
اما پ��س از آن که 120 تن 
از س��اکنان آن در ج��دال 
ب��ا اب��وال ج��ان باختن��د، 
درخواس��ت کمک دادند. 
»موسا سه ساس« شهردار 
بارکی��دو می گوید، »حاال 
همه م��ردم می دانند ابوال 
حقیق��ت دارد و ه��ر روز 
احتیاط بیش��تری به خرج 

می دهند«. 
چنی��ن اتفاقات��ی خانم 
فدریچ��ی را در ماموریت 
خ��ود مصمم تر می کن��د. او می گوید، امیدوار 
اس��ت به دنب��ال هم��کاری جوام��ع بزرگی 
نظیر بارکیدو با س��ازمان پزشکان بدون مرز، 
روس��تا های کوچکتری نیز راه آنه��ا را دنبال 
کنند. فدریچی معتقد اس��ت ک��ه ماموریتش 
در لیبریا نقطه اوج زندگی حرفه ای اوس��ت و 
می گوید، »حضور در چنی��ن کاری به عنوان 
بخش��ی از آن ی��ک افتخار اس��ت. فعالیت ما 
در این جا بس��یار ملموس اس��ت« و در ادامه 
می گوید، »چیز دیگری که ملموس است نیاز 
پزش��کان بدون  مرز به کمک های بیشتری در 

خط مقدم این نبرد است«. 
National Public Radio :منبع

دشواری ایثار

داوطلب 72 ساله مبارزه با ابوال

از خطرات آگاهم، اما ماموریت ما مهم تر است

تعداد مبتالیان به ابوال و 
مرگ بیماران در شهر لوفا در 
ماه های اخیر سر به آسمان 
کشیده  است و مردمی که 

فجایع این بیماری ویرانگر را 
به چشم خود می بینند برای 

درخواست کمک به  امدادگران 
رجوع می کنند این پرستار 
72 ساله می گوید، »وقتی 

خانواده ای که قبال پیشنهاد 
کمک شما را رد کرده  است 

دوباره به شما مراجعه می کند و 
خوشامد می گوید، انگیزه های 

شما دوچندان می شود

 داوطلبان امدادرسانی 
به مبتالیان به ابوال از شرایط خود می گویند

ترس از آن است.  در اتاقی با کسی برخورد می کنید 
و بعد با خودتان فکر می کنی��د »او از کجا آمده؟ به 

چه بیماری مبتالست؟«
ترس من از این است که چنین چیزی تنها سطح 
قابل مش��اهده یک کوه یخ باش��د و با ادامه بحران 
روزی برسد که حتی تصور روز های پیش از فاجعه 

امکان پذیر نباشد. 
من هر چه بیش��تر درخصوص ابتال به بیماری از 
راه تم��اس با افراد می آم��وزم می فهمم که احتیاط 
و مالحظه بیش��تری مورد نیاز اس��ت.  کس��ی که 
مس��ئولیت نظارت بر افراد در تماس ب��ا بیماری را 
برعه��ده دارد حتی یک رایانه هم ن��دارد. این واقعا 
چالش دلهره آوری اس��ت، به خصوص در منطقه ای 
که 3 میلی��ون نفر در آن زندگ��ی می کنند و پنهان 
ش��دن افراد از دید کارکنان بهداش��ت بسیار آسان 

است. 
من تابلو ها و نشانه هایی را در خارج از یک کلیسا 
دیدم که روی آنها نوش��ته ش��ده بود ابوال به خاطر 
ارواح ش��یطانی ش��یوع پیدا کرده و تنها راه رهایی 
مردم این اس��ت که به س��ختی دعا کنن��د. اما آنها 
نمی دانند ک��ه عبادت تنها برایش��ان کافی نخواهد 

بود. 

»ما می توانیم شکستش دهیم«

تیم کاالگان، آژانس توسعه بین المللی 
آمریکا

مونرویا، لیبریا
من ح��دود 6 هفت��ه پیش ب��ه اینجا رس��یدم تا 
هماهنگی های الزم را با آژانس توس��عه بین المللی 
آمریکا درخص��وص مقابله با ابوال انج��ام دهم. من 
در زلزل��ه 2010  هائیت��ی نیز مس��ئولیت عملیات 
امدادی را برعهده داشتم و در گرجستان نیز پس از 

زندگی در قلب 
بحران  ابوال


