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یکی از نیروهای امدادی هالل احمر مشــهد که 
سال ها در کوه و برف و ســرما به مردم حادثه دیده 
کمک کرده بود، حــاال بهمن جنون او را با خودش 
برد. حادثه ای شــوک آور که هنوز هم دوســتان و 
همکاران او باور ندارند. علی تنها کســی است که 
پیکرش تا آخرین لحظه عملیات دیروز هالل احمر 

یافت نشد.
زندگی شخصی علی 

علــی فرزند آخــر از یک خانــواده مذهبی بود. 
بیشــتر اوقات در برنامه های هیأت مذهبی شــان 
شــرکت می کرد و جزو فعاالن آن جــا بود. علی را 
نخستین بار در باشــگاه ورزشی مهر دیدم؛ بیش از 
١٠ سال پیش. بچه محل بودیم، شهرک قاسم آباد 
مشــهد. هــر روز بعدازظهر هــا با هم به باشــگاه 
می رفتیم. علی آن جا ُکشــتی می  گرفت. به واسطه 
فعالیت ها و برنامه های هالل احمر و برخورد خوب 
مســئول آن جا آقای زرگر عزیز، بعــد از مدتی با 
هم صمیمی تر شــدیم، دورهمی هــای نوجوانی، 
گــردش و تفریح، کم کم همه چیزمان با هم شــد. 
جوری شده بود می گفتند این دو نفر همه جا با هم 
هستند. راستش من به علی پیشنهاد دادم تا وارد 
هالل احمر شویم. باشگاهی که ما می رفتیم، برای 
هالل احمر بود. آقای زرگر، مسئول آن جا، بچه ها را 
تشــویق می کرد تا وارد هالل احمر شوند. عکس ها 
و لباس های نیروهــای هالل احمر را می دیدیم، از 
عملیات ها و اقدامــات آنها برای ما تعریف می کرد، 
در آن ســن هیجان و انرژی باالست. وقتی تالش 
نیروهای هالل احمر را می دیدیم، عالقه مان به این 
کار زیاد شــد. درنهایت هم چند هفته مانده بود به 

نوروز ٨٦ که وارد هالل احمر شدیم.
 آن زمان علی چند سال داشت؟ 

من و علی همسن بودیم. هر دو متولد ٧٠. حدود 
١٦ســال مان بود که به عضویت ســازمان جوانان 
هالل احمر درآمدیم. نخســتین عملیات مان هم 
حضور در طرح نوروزی   ســال ٨٦ در مشــهد بود. 
من و علی به عنوان نیــروی داوطلب در این طرح 
شرکت کردیم. اول دوره نوجوانی وقتی می دیدیم 
که با لباســی منقوش به هالل ســرخ کاری انجام 
می دهیم که مــردم برایمان دعای خیر می کردند، 
احساس شور و شعف داشــتیم. لذت می بردیم از 

این فعالیت های داوطلبانه.
بعدش چه شد؟

علی مــدام درحــال تمرین و حفــظ آمادگی 
جســمانی خودش بود. از ورزش جدا نمی شد. به 
خانواده خودش کمــک می کــرد و فعالیت های 
اجتماعی در شــهر داشــت. البته چند  سال طول 
کشید تا وارد ســازمان امدادونجات شــود. او در 
ســازمان جوانان که بود، بعد از آن وارد دانشــگاه 

شــدیم. هر دو و در آن جا هم کانون هالل احمر را 
رونق بخشــیدیم، البته من و علی در یک دانشگاه 
نبودیم ولی هر دو آن زمان دبیر کانون دانشجویی 
هالل احمر مشــهد بودیم. باور کنیــد هرکدام از 
بچه های هالل احمر مشــهد آن زمان اگر کاری را 
قبول می کردند یکی از ســواالت اساسی این بود: 
علی هــم در این برنامه همراه ما هســت؟ خالصه 
تقدیر الهی این بود که من در آزمون اســتخدامی 
شــرکت کردم. جذب هالل احمر و در شهرستان 
تربت جام مشغول خدمت شدم و علی هم همچنان 

با قــدرت، داوطلبانه در جمعیت فعالیت داشــت. 
جالب اســت بدانید هیچ وقت ارتبــاط ما کمرنگ 
نشــد. تا مدت ها مــن هروقت آخر هفته مشــهد 
بودم بدون اســتراحت با هم قرار می گذاشــتیم و 
می رفتیم در یک جای دنج، گرم صحبت و رفاقت 
می شدیم. بچه ها اســم مان را گذاشته بودند گروه 
پنجشــنبه ای ها... حتی باید این جا این موضوع را 
بگویم هیچ کس به جز اعضای خانواده ام از موضوع 
ازدواج من خبر نداشــت و تنها فردی که در حرم 
امام مهربانی ها در آن لحظات ناب همراهمان بود، 

ســید علی عزیز بود و با همان لبخنــد گرم مرا در 
آغوش گرفــت.... اولین فردی کــه حتی جلوتر از 
خانواده خودم در زمانی که در تربت جام مســتقر 
شــدم و زندگی مشــترک را آغاز کردم، میهمان 
شــد علی جان بود... اولین روزهــای ماه رمضان 
افطار آمــد تربت جام و صبح برگشــت تا روزه اش 
به مشــکل برنخورد. گفت دوســت داشتم ببینم 
داداشــم زندگیش چطوره.... )دوساعت از مشهد 
تا تربت جام زمــان می برد(. خاطــرات من و علی 
تمامی ندارد. از لحظه ای که شــنیدم دچار حادثه 

شــده، تازه فهمیدم چقدر از علی دور هستم. علی 
جان کجایی کــه دلمان برایت تنگ اســت. علی 
یکی از پایــه ثابت های عملیات های مشــهد بود. 
این را بچه های مشــهد تأیید می کنند. هرجا کار 
داوطلبانه بود، علی هم آن جا بود. تشــنه خدمت 
بود؛ از خدمت به زائران پیاده علی بن موسی الرضا 
در آخر ماه صفر تا امدادونجات در کوهســتان؛ از 
کار هــای بشردوســتانه و نوعدوســتانه گرفته تا 
برگزاری کالس های آموزشــی. علی آچار فرانسه 

جمعیت بود. 

داستان کوه و طبیعت گردی
علی کم کم به واســطه عالقه اش به طبیعت وارد 
باشگاه کوهنوردی آزادگان مشهد شد. این باشگاه 
جزو قدیمی ترین و ریشــه دارترین باشــگاه های 
استان اســت و حتی ورود به این باشــگاه باید از 
طریق معرف صــورت بگیرد. جالب اســت بدانید 
معرف علی عزیز در این باشــگاه اســتاد مذهبی 
بودند؛ یکی از نام های آشنای کوه خراسان؛ کسی 
که در کنار تیم اورســت نورد خراســان بود. علی 
بارهــا برایم تعریــف می کرد که چقدر احســاس 
خوشــحالی دارد از این که چنین مرد بزرگی او را 
به باشگاه معرفی کرده است. احساسش را دوست 
داشــتم. کاش جای او بودم. این قدر فعالیت او در 
باشگاه حرفه ای بود که یکی از ارکان اصلی باشگاه 
شــده بود و خودش را ثابت کرده بود. در کنار این 
برنامه هــا در کالس هــای تخصصــی هالل احمر 
و فدراســیون شــرکت و تالش می کرد اصولی و 
حرفه ای رشــد کند. برای تک تــک لحظه هایش 
برنامه داشــت. آخریــن کالس او مربیگری پایه 
کوهنوردی بود که قرار بود فتح فنی ترین قله ایران 
ُمهر تأیید این مرحله باشد و او مدرک مربی کوه را 
کســب کند. حیف... هفته قبل از این برنامه، من و 
همسرم مشهد بودیم. قرار بود یک تیم از خراسان 
رضوی به مناطق زلزله زده غرب اعزام شــود )البته 
به علت زلزله های کرمان و دیگر مناطق کنســل 
شــد(. قرار بود با علی در این تیم باشــیم که علی 
اعالم کرد برنامه صعود دارد و قول داد تا بیســتم 
خودش را در منطقه به ما برساند و ملحق شود. بعد 
از جلســه با جمع دوستان صمیمی خود به یکی از 
رستوران های مشــهد رفتیم و فرصت شد ساعاتی 
را راجع به مسائل ســفرش صحبت کنیم. جوری 
سخن می گفت که انگار همان لحظه روی قله بود. 
برای هر قدم خودش برنامه داشت. لیست وسایلش 
را نشان داد. از مسیر گفت. از نحوه صعود و فرود و 
برنامه هایش. علی به هدفش رسید. برای رسیدن 
به هدفش تالش کرد و چیزی کم نگذاشت. آخرین 
تصویر او در فنی ترین قله ایران گواه این ماجراست. 
این ماجــرای هر کدام از ما هالل احمری هاســت. 
همه مردم ایــران در این زمان کنــار علی بودند. 
کنــار خانــواده هالل احمــر بودنــد. هالل احمر 
بچه ها را پــرورش می دهد. روحیــه خدمت را در 
آنها می کارد. به آنها محبــت و صداقت را آموزش 
می دهد و روحیه شــهادت و از جان گذشــتگی را 
یاد می دهد. سید علی حســینی نماینده جمعیت 
میلیونی داوطلبان جمعیت هالل احمر بود که در 
جای جای ایران عزیز با لباســی منقوش به هالل 
 ســرخ آماده اند تا به هموطنان خــود تا پای جان

خدمت برسانند.

روایتی از زندگی یک کوهنورد هاللی

بازگشت از کوهستان؛ تراژدی آخر

»آمدیم تا بسازیم.«؛ شــعار این روزهای جوانان 
فعال عضو جمعیت هالل احمر در زلزله غرب کشور. 
داوطلبانی که در پی یک اتفاق ناگوار باز هم آستین 
داوطلبی را باال زدند و باز هم بی مهابا به دل حادثه زدند 
تا بتوانند مرهمی شوند بر زخم های حادثه دیدگان. 
جوانان و دبیران مجامع کانون های جوانان کشــور 
در تالش برای تســکین و حمایت های روانی مردم 
آسیب دیده کرمانشاه در زلزله اخیر در قالب تیم های 
سحر در بین مردها و زن ها و کودکان حضور یافته و 

موجب دلگرمی آسیب دیدگان این حادثه شدند. 
موظف به خدمتیم!

وریا فالحی نایب دبیر مجمــع جوانان جمعیت 
هالل احمر استان کردســتان و دبیر کانون جوانان 
شهرستان مریوان به عنوان یکی از اعضای تیم سحر 
)سازماندهی حمایت های روانی پس از بالیا( استان 

کردستان در مناطق زلزله زده حضور پیدا کرد. او از اوج 
انسانیت در میان تمامی هموطنان برای ارسال کمک 
و کمک رســانی به عزیزان زلزله دیده می گوید. وریا 
خود را موظف به حضور می داند. او می گوید: »استان 
کردستان اعزام سه تیم سحر را به مناطق زلزله زده 
در دســتورکار داشــت و او در هر ســه گروه حضور 
مداوم داشته است. حضور تیم های سحر در مناطق 
و کمک رســانی به مردم زلزله زده دلگرمی خاصی 
می دهد که قابل وصف نیســت. این حضورها باید 
متداوم باشد تا خاطرات بد به فراموشی سپرده شود.« 
او ادامه می دهد: »ایجاد لبخند و شادی بر لب کودکان 
و شنیدن دعای خیر والدین انگیزه کار و فعالیت وی را 
بیشتر کرد، اجرای نمایش عروسکی و تئاتر، استفاده 
از کودکان در قالب نمایش و بهره گیری از خالقیت 

کودکان طعم تبسم را گواراتر می کرد.«

طلوع امید
حسین سنجری دبیر مجمع جوانان استان کرمان 
هدف اصلــی خود را از این حضــور، هدیه لبخند به 
لب های کودکانی که هنوز بُهت زده این اتفاق هستند، 
نوید فرارسیدن روزهای بهتر به خانواده ها می داند. 
او امیدوار اســت که تالش هایش مثمرثمر بوده و در 
آینده ای نزدیک شــاهد طلوع امید در این مناطق و 
در بین مردم عزیز کرمانشــاه علی الخصوص سرپل 
ذهاب و ثالث باشد. او این سفر را سراسر اتفاق خاص 

می داند و می گوید: »مردم این دیار با وجود مشکالت 
و کمبود ها، هنوز در برق چشمانشــان کورســوی 
امیدی موج می زند. سنجری آرزو دارد این سعادت 
خدمت همیشه همراهش باشــد. او ادامه می دهد: 
»عشــق به همنوع و خدمت رســانی از ویژگی های 
بارز جوانان هالل احمری است، مگر می شود در بین 
این جوانان بود و برای بشردوستی و کمک پیشقدم 
نشد؟ آخر هالل احمری ها برای چنین روزی آموزش 

می بینند.« 

امداد در لحظات اولیه
جلیل شاویی دبیر مجمع دبیران کانون های جوانان 
استان همدان و عضو تیم سحر از لحظات اول زلزله 
برای اعزام لحظه شماری می کرد. او می گوید: »پس 
از اعزام در چند روستا و چند منطقه شهری ازجمله 
ســرپل ذهاب و قصرشــیرین فعالیت خود را آغاز 
می کند. او برحسب تقسیم بندی از قبل تعیین شده 
شروع به فعالیت می کند. بخش آموزش نکات ایمنی 
و امدادی و آشــنایی با هالل احمر، فضای دوستدار 
کودک، مشاوره و حمایت روانی و توزیع لوازم تحریر 
و اسباب بازی و لباس بچگانه و بعضا لوازم بهداشتی، 
از وظایف او و تیمش در این عملیات به شمار می آید.« 
او ادامه می دهد: »بعد از زلزله فشار روانی زیادی روی 
مردم مناطق آســیب دیده بود و وظیفه اصلی آنها 
حمایت های روحی و روانــی مردم بود و اعضای تیم 

همه سعی و تالش شان را می کردند تا باری از دوش 
اهالی بردارند و به خصوص در فضای دوستدار کودک 

لبخند بر لبان کودکان بنشانند.«
رسالتی به نام تسکین آالم بشری

ابوالفضل امینی هرندی دبیر کشوری کانون های 
جوانان جمعیت هالل احمر می گوید: »براســاس 
رسالت ســازمانی در جهت تســکین آالم بشری 
و اعتقاد و باور دینــی و قلبی نیکی بــه دیگران و 
همچنین براســاس کالم امام جعفرصادق)ع( که 
می فرمایند، آیــا دین به جز محبــت و مهرورزی 
است؟ آمدیم و در کنار مردم کرمانشاه حاضر شدیم 
تا دل مردم و خصوصا کودکان را شــاد و امید را در 
نوجوانان و جوانان کرمانشــاهی محقق کنیم.« او 
ادامه می دهد: » این یک باور است که باید با تالش و 

امید در آینده نزدیک محقق شود.«

روایتی از فعالیت جوانان هالل احمر در زلزله غرب کشور 

آمدیم تا بسازیم
|  نرگس زنگنه|   عضو شورای مرکزی مجمع کانون های جوانان|


