روایت محمدمهدی ساکنی از روزهایی که به خاطر #کرونا مجبور به #قرنطینه شده بود

چی؟ مثبت؟

بر خالف اخبار و تبلیغاتی که میشود ،هیچ مرکزی که خدمات تست رایگان ارائه کند وجود ندارد
همه چیز از عصر روز شنبه با یک سردرد خیلی معمولی شروع شد .باز هم
بهخاطر مش��غلهی زیاد ،از ناهار روز قبل هیچ وعدهی غذایی نخورد ه بودم!
ی است و چیز خاصی نیست ،اما راستش
گفتم حتما سردردم از همان گرسنگ 
۱۵درصد هم احتمال میدادم کرونا گرفته باشم! خیلی اهل خوردن مسکن
نیستم .فکر میکردم شام بخورم خوب میشوم .تا زمان شام چندبار به حال
خودم رجوع کردم و احوالش را پرسیدم؛ تعریفی نداشت! موقع شام عالوه بر
سردرد ،کمی بدندرد و بیحالی هم س��راغم آمد .همین نشانههای جزئی
احتمال کرونا را در ذهنم قریب به  ۶۳درصد افزایش داد! شام را هم نتوانستم
درست بخورم .به هر چیزی دست میزدم ،از ترس آلوده شدن فضای خانه
دوست داشتم یک عالمت رویش بگذارم و از بقیهی وسایل جدایش کنم.
️ تماس با اورژانس
ساعت یک نیمه شب بود و خانه تنها بودم .تصمیم گرفتم به اورژانس زنگ
بزنم .اول که اشتباهی  ۱۲۵را گرفتم! تا گفت آتشنشانی قطع کردم و  ۱۱۵را
شمارهگیری کردم .پرسیدم:
 االن کجا تست کرونا میگیرن؟بیمارستان امام رضا ،اورژانس عدالتیان.
 خودم باید برم یا میان میبرنم؟!نخیر! خودتون باید مراجعه کنید!
همان نصف شبی وسایل ضروریام را با ضمیری آرام و قلبی مطمئن جمع
کردم و چمدانی را که به اندازهی پیراهن تنهایی من جا داشت برداشتم و به
سمت درمانگاه حرکت کردم .جدیجدی رفتم که اگر الزم شد بستری شوم!
راه زیادی تا درمانگاه نبود .در همان مسیر کوتاه مدام به روز قبل و افرادی که
در باغ برایشان چایآلبالو دم کرده بودم فکر میکردم .به دخترم #فاطمه که
چقدر دیروز در آغوشم فشردمش...

پس از تش�کر از دکتر با خوش�حالی بهسوی
آزمایشگاه نزدیکتر رفتم .نسبتا شلوغ بود.
یکی از همکاران پدرم را که قبال همسایهمان
بودند ،آنجا دیدم و احوالپرس�ی کردیم.
برگهی آزمایش را به پذیرش دادم و پرسیدم:
«هزینهی آزمایش چقدره؟» برگه را گرفت
و گفت ۶۳۴« :هزار تومن!» با اینکه آقای
همسایه داش�ت نگاه میکرد و میشنید ،اما
خجالت نکشیدم و گفتم« :لطفا برگهام را پس
بدهید!» آمدم بی�رون و با خودم گفتم دیگر
آنقدرها هم سالمتیام ارزش ندارد
️ تب تند انتقاد
«بال بهدور مهدی! اللهم صلی علی محم��د و آل محمد ...اللهم اجعلنی فی
درعک الحصینئ التی تجعل فیها من ترید ».تا به درمانگاه برس��م این را با
خودم تکرار میک��ردم .برخورد کادر درمانی را با کیس مش��کوک به کرونا
ندیده بودم ،اما فکر میکردم قاعدتا باید با بقیهی مریضها متفاوت باش��د.
وقتی رسیدم درمانگاه ،بر خالف تصورم هیچ خبری نبود! هیچ استقبالی نشد
و هیچکس برای س��نجش تب مراجعین دم در نبود! خیلی عادی مثل یک
سرماخورده برای ویزیت رفتم پیش دکتر .دکتر هم تبم را اندازه نگرفت و با
خونسردی گفت« :عالئمت شبیه کروناست .شاید هم از سینوسهات باشه!
ولی خب داروهاش فرقی نمیکنه ».ما مشهدیها در این لحظات میگوییم:
«چه خُ ُنک!» یعنی چقدر بیمزه! البته آقای دکتر برایم آزمایش خون اولیه
را نوشت .از او پرسیدم که االن کجا می توانم آزمایش کرونا بدهم؟ ایشان هم
مثل « ۱۱۵اورژانس عدالتیان» را معرفی کرد .اما گفت« :عجلهای نیست.
صبح بیا همینجا همین آزمایش اولیه رو بده ».دلم میخواست یک نفر تبم
را اندازه بگیرد! از آقای دکتر خواستم که این لطف را در حقم بکند! کمی در
وسایلش دنبال ترمومتر گشت که پیدا نشد! از اتاق بیرون رفت و در اتاقهای
دیگر هم هرچه گشت آن را پیدا نکرد! از خانم پرستاری که در یکی از اتاقها
بود سراغ ترمومتر را گرفت .خانم پرستار بعد از اظهار بیاطالعی وسیلهای را
نشان داد و پرسید« :همین؟!» آقای دکتر هم با یک لحن لجدرآمده جواب
داد« :بله دیگه!» خدا را شکر تب نداشتم ولی کمکم تب انتقاداتم نسبت به
تمهیدات الزم برای مبارزه با کرونا داشت باال میگرفت!
در صحن گوهرشاد
بعد از ویزیت دکتر بالفاصله قصد رفتن به بیمارس��تان امام رضا و اورژانس
عدالتیان ک��ردم .با خودم فک��ر کردم یکب��ار دیگر هم به زی��ارت امام رضا
علیهالسالم بروم و بعد راهی بیمارستان شوم .عجیب این بود که از دیشب هیچ
خبری از پدر و مادرم که هنوز در باغ بودند ،نداشتم! تا اینکه وقتی در مسیر حرم
بودم ،تماس گرفتند و گفتند« :اینجا برق و آنتن تا االن قطع بوده!» احوالشان
را پرسیدم و احوالم را گفتم .چون این ایام در کنار آنها زندگی میکنم و پدرم
هم دیابت دارد ،از آنها خواستم که به خانه نیایند .گفتم« :همانجا بمانید...
آنجا برای شما امنتر است ».مادرم نگذاشتند آن شب بروم بیمارستان .پای
تلفن چند باری هشدار دادند که« :الزم نکرده بروی اورژانس عدالتیان! آلوده
استآنجا.صبحبروهماندرمانگاهنزدیکخانهآزمایشترابده».منهمرفتم
حرم و جایتان خالی؛ چند دقیقهای با همان حال نزارم در صحن گوهرشاد
ولو شدم .چند نفر از رفقای امام رضاییام را دیدم و حسابی التماسشان کردم
که دعایم کنند .در راه برگش��ت باز وسوسه ش��دم بروم بیمارستان .تا دم در
بیمارستانهمرفتمولیمنصرفشدموبهخانهبرگشتم.همانشبداروهایی
را که دکتر درمانگاه نسخه کرده بود ،گرفتم و شروع کردم به خوردن .این را هم
بگویم که آن روزها به لطف تکنولوژی و نظر مساعد مدیریت شرکتی که در آن
مشغول خدمتم ،بهصورت دورکاری و از راه دور مشغول به کار بودم .بنابراین
آنشب دغدغهی سرکار رفتن و مرخصی گرفتن نداشتم الحمدهلل!
یک جواب مشکوک
ش اولیه را دادم و دو ساعته جوابش آمد:
صبح در خالل دورکاری رفتم آزمای 

مشکوک! فالن چیز منفی ،بهمان چیز مثبت! یازده درصد دیگر به احتمال
کرونایی بودنم افزوده شد! تقریبا شد ۸۵درصد! دکتر آزمایش خون مخصوص
کرونا را برایم نوشت .آنموقع آزمایشگاه بسته بود .باید برمیگشتم خانه و دو
ساعت بعد دوباره میآمدم.
تست کرونای معتبر
اگر توصیههای دوستان و همکاران نبود شاید امروز که در حال نوشتن این
مرقومه هستم ،همچنان در پی یافتن جواب برای سؤال «کرونا دارم یا نه؟»

بودم! در واپسین لحظات که میخواستم برای آزمایش خون مخصوص کرونا
از منزل خارج شوم ،یاد تذکر یکی از دوستان افتادم« :تستای الکی ندیا! ببین
چه تستی رو دقیقا کجا بدی که تست معتبری باشه .به  ۱۹۰زنگ بزن!» از
رفتن به آزمایشگاه منصرف شدم و تازه از اینجا تحقیقاتم برای پیدا کردن یک
تست کرونای معتبر شروع شد! تحقیقاتی که دو روز طول کشید! تحقیقات
سوجوی تلفنی ،جستوجو
میدانی ،مراجعه به مراکز بهداشت و سالمت ،پر 
ک دیگر!
در فضای مجازی و مراجعه به چند پزش 
بورس مهمتر از کرونا
 ۱۹۰که جز بوق اش��غال چیزی تحویلمان نداد! در پهن��هی اینترنت هم
صفحهای ،سامانهای ،مرگی یافت نمیشد که مراکز مورد تأیید تست کرونا در
شهرهای مختلف را ارائه کند .البته فکر میکنم چون این روزها وبسایتهای
زیادی را دیده بودم که مراکز احراز هویت «س��جام» را به خوبی و با تمامی
اطالعات مورد نیاز معرفی کرده بودند ،انتظاراتم باال رفته بود! مقایس��هی
خوبی نکردم .حتما اهمیت ورود خیل مردم به ب��ورس مهمتر از این اندک
موارد منحوس مبتال به کووید  ۱۹است!
در جستوجوی تست
من که س�لامت خودم و خانوادهام از همه چیز برایم مهمتر بود ،خودم را به
فراموشی زدم و گفتم ما را چه به این چیزها! باالخره باید هر طور شده تست
کرونا را بدهم تا وضعیتم مشخص شود .با همان حال بد از این آزمایشگاه و
درمانگاه به آن درمانگاه و مرکز بهداشت سر زدم تا ببینم باالخره کجا باید تست
کرونا را بدهم که معتبر باشد!
ارزش سالمتی
مثل همیشه اوضاع در «بهداری شرکت نفت» با اختالف فراوان و بهصورت
ناعادالنهای بهتر از بقیهی درمانگاهها بود و تقریبا شبیه تصوراتم .در ابتدای
ورود پرستاری به من نزدیک شد ،تبم را اندازه گرفت و شروع کرد به پرسیدن
چند سؤال .سؤالش را قطع کردم و با آرامش گفتم« :عالئمی دارم ،آمدهام برای
تست کرونا سؤال بپرسم ».بندهی خدا کمی ترسید ،عقب کشید و به پرستار
دوم رو کرد و گفت« :میگن عالئم دارن!» به دس��تور پرستاران دستهایم
را با دستگاه هوشمند ضدعفونیکننده ،اس��تریل کردم .اکسیژن خونم را
اندازهگیری کردند .همه چی طبیعی بود .بدون پذیرش و پرداخت حتی یک
ریال پیش دکتر رفتم و ایشان هم با کمال احترام برایم آزمایش «پیسیآر»
(همان آزمایش کرونا که از #حلق و #بینی نمونهگیری میشود) را نوشت.
گفت برای اینکه نتیجهی آزمایش #خون مخصوص کرونا -که دو روز قبلش
برایم نوشت ه بودند -معتبر باش��د ،باید حداقل پنج روز از بروز عالئم گذشته
باشد و در غیر اینصورت ممکن است جواب آزمایش به اشتباه منفی باشد .از
آنجایی که هنوز از آن سردرد روز شنبه و شروع عالئم پنج روز نگذشته بود،
بهتر بود بهجای آزمایش #خون آزمایش #پیسیآر را میدادم که دقیقتر
و درستتر باشد .دکتر برای آزمایش پیسیآر ،دو آزمایشگاه به من معرفی

کرد .پس از تشکر فراوان از دکتر با خوشحالی بهسوی آزمایشگاه نزدیکتر
رفتم .نسبتا شلوغ بود .یکی از همکاران پدرم را که قبال همسایهمان بودند،
آنجا دیدم و احوالپرسی کردیم .برگهی آزمایش را به پذیرش دادم و پرسیدم:
«هزینهی آزمایش چقدره؟» برگه را گرفت و گف��ت ۶۳۴« :هزار تومن!» با
اینکه آقای همسایه داشت نگاه میکرد و میشنید ،اما خجالت نکشیدم و
گفتم« :لطفا برگهام را پس بدهید!» آمدم بیرون و با خودم گفتم دیگر آنقدرها
هم سالمتیام ارزش ندارد! بنا را میگذارم بر اینکه نتیجهی تست کرونایم
مثبت است و مراقبت و قرنطینه را شروع میکنم! چند دقیقهای گذشت و
دیدم که اینطور هم دلم راضی نمیشود .دوست داشتم تکلیفم روشن شود .با
خودم گفتم شاید جایی را پیدا کنم که آنجا هزینهی آزمایش ارزانتر باشد.
به تنها مرکز دولتی آزمایش کرونا در کالنشهر مشهد آنهم با وضعیت قرمز
مراجعه کردم! جمعیت از در و دیوار حیاط آزمایش��گاه «جهاد دانشگاهی»
باال میرفت! خودم را به هر ترتیبی که بود به ورودی آزمایش��گاه رس��اندم.
مرد زحمتکشی در خیل مردم کرونایی ایستاده بود و میگفت« :االن برای
پیسیآر نوبت نداریم .فردا شش صبح بیایید نوبت بگیرید!» هزینهی آزمایش
پیسیآر در آن آزمایشگاه دولتی  ۱۳۴هزار تومان با دفترچه و بدون دفترچه
 ۲۹۰هزار تومان بود .بر خالف اخبار و تبلیغاتی که میشود ،هیچ مرکزی که
خدمات تست رایگان ارائه کند وجود ندارد! خوشبختانه آزمایش ارزانتری
پیدا کرده بودم و خوشحال بودم! با اینکه تا شش صبح فردا باید صبر میکردم،
اما تکلیفم تا حدودی از آن تاریکی مطلق درآمده بود!
ترکیبکهکشانی
به خانه برگشتم؛ جایی که پدرم از من فاصله میگیرد ،مادرم سعی میکند
به روی خودش نیاورد و من هم مدام به خودم هشدار میدهم که تو از اتاقت
بیرون نمیآیی! پدرم بهخاطر دیابتش از بس من به این جلسه و آن جلسه
میرفتم ،از فاصلهی  ۱۰فرسخی من عبور میکرد؛ چه برسد حاال که دیگر
یک مش��کوک مایل به مثبت هس��تم! در خانه کشمکش��ی بود بر سر نوع
قرنطینهی من که بیا و ببین! من به پدر و مادرم میگفتم شما برگردید باغ
و پدرم میگفت« :ما اینجا کار داریم ،تو برو! اگه اتفاقی ه م افتاد آمبوالنس
بعد از یکی دو ساعت میرسه به اونجا!» مادرم اما با نظر پدر مخالف بود« :نه،
من نمیتونم تنهاش بذارم! یکی باید باشه بهش رسیدگی کنه!» مانده بودیم
چه کنیم؛ من تنها بروم باغ یا پدر و مادرم بروند باغ و من تنها بمانم خانه! من و
مادرم بمانیم خانه و پدرم برود باغ ،یا من و مادرم برویم باغ و پدرم تنها بماند
خانه! یا اینکه اصال هر سه یکجا باش��یم! آنشب به نتیجهای نرسیدیم و با
همان ترکیب کهکشانی سهنفره زیر یک سقف خوابیدیم! استرس و نگرانی
مبتال شدن دخترم فاطمه و پدر و مادرم -مخصوصا پدرم -را داشتم ،اما خب،
بد هم نمیگذشت! استراحت مطلق و پذیرایی خوب! خدا را شکر عالئمم هم
آنچنان حاد و غیرقابل تحمل نبود.
بهترین نوع کرونا
صبح با هر مشقتی بود رأس ساعت  ۶در حالیکه فکر میکردم جزو اولین
نفرات مراجعهکننده خواهم بود ،خودم را به آزمایشگاه رساندم! باورم نمیشد؛
قیامت بود! رفتم جلو نوبت گرفتم و ش��مارهی  ۲۲۹نصیبم شد! اولین نفر
ساعت  ۲:۳۰بامداد شماره گرفته بود! و همچنان منتظر بود تا نوبتش شود!
این همه کرونایی یکجا ندیده بودم! آنهایی که کرونا داش��تند که هیچ؛
آنهایی هم که نداشتند آنجا برایشان بهترین فرصت بود که مرغوبترین
نوع کرونا را دریافت کنند! چرا که همان دستب ه دست شدن کارت عابربانک
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بین بیماران و متصدی پذیرش و عدم امکان کارت کشیدن توسط خود بیمار،
خودش عامل انتشار ویروس در آن شلوغی بود .تازه این به کنار ،خودکارهای
مشترکی که برای پرکردن پرسشنامهی پروژههای تحقیقاتی آن مرکز ،بین
بیماران رد و بدل میشد در آن وضعیت واقعا نوبر بود! پر کردن پرسشنامهها
الزامی بود و نمیتوانستی از زیرش در بروی!
نتیجهی محرمانه
بعد از چند س��اعت انتظار ،در عرض  ۳۰ثانیه نمونهگیری از حلق و بینی به
سادگی انجام شد و ترسی هم نداشت .با وجود درخواستهای مکرر من مبنی
بر دریافت نتیجهی آزمایش از طریق اینترنت یا بهصورت تلفنی ،گفته شد که
چون نتیجه محرمانه است ،حضوری باید مراجعه کنید! با خودم گفتم« :حتما
از اینترنتبانک هم محرمانهتره! البد یه چیزی میدونن که ما نمی دونیم!»
رفاقت کرونایی
ی بودن باز
حاال  ۴۸ساعت انتظار برای نتیجهی آزمایشی که در صورت منف 
هم خیالت راحت نمیشود؛ از بس که ضریب خطای این دقیقترین آزمایش
باالست! در آن  ۴۸ساعت که خودم را در اتاق قرنطینه کرده بودم ،دنبال این
بودم که ببینم این ویروس لعنتی را از کجا گرفتهام .باالخره بعد از حدس و
گمانهای مختلف ،با تماس دوستم -که خواست اسمش فاش نشود! -و اطالع
از اوضاع و احوال وخیمش مطمئن شدم که هر دو در جلسهی مشترکی که در
یک مؤسسهی آیندهپژوهی رسانهای داشتیم ،به این ویروس مبتال شدهایم!
البته دوستم هنوز تست نداده بود .تجربیات و نتایج تحقیقاتم را در اختیارش
گذاشتم و دعوتش کردم به تست پیسیآر!
مثبت با فونت درشت
باالخره موعد نتیجه فرا رسید و با خوشحالی برای گرفتن نتیجهی آزمایش
به آزمایشگاه رفتم .راستش ته دلم دوست داشتم نتیجه #مثبت باشد .چون

صبح با هر مش�قتی ب�ود رأس س�اعت  ۶در
حالیکه فک�ر میکردم ج�زو اولین نفرات
مراجعهکنن�ده خواهم ب�ود ،خ�ودم را به
آزمایشگاه رساندم! باورم نمیشد؛ قیامت بود!
رفتم جلو نوبت گرفتم و شمارهی  ۲۲۹نصیبم
ش�د! اولین نفر س�اعت  ۲:۳۰بامداد شماره
گرفته ب�ود! و همچنان منتظر ب�ود تا نوبتش
ش�ود! این همه کرونایی یکجا ندیده بودم!
آنهایی که کرونا داشتند که هیچ؛ آنهایی
هم که نداشتند آنجا برایشان بهترین فرصت
بود که مرغوبترین نوع کرونا را دریافت کنند
من که داش��تم درد و رنج کرونا را تحمل میکردم؛ پس بهتر بود نتیجه هم
مثبت باشد تا اوال مؤیدی باشد و مرا از بالتکلیفی درآورد تا قرنطینه را جدیتر
بگیرم ،ثانیا جوازی باشد برای استراحت و مراقبت بیشتر .القصه! به آزمایشگاه
که رسیدم فیش آزمایشم را دادم که نتیجه را بگیرم .مرد نسبتا مسنی نتیجه
را از بین انبوه برگهها پیدا کرد و نگاهی انداخت و با صدایی بم و خسته از زیر
ماسکگفت«:مثبت!»پرسیدم«:چی؟مثبت؟»گفت«:بله.نفربعد!»خندهام
گرفته بود .تقریبا که دیگر نه ،بلکه دقیقا  ۱۰۰درصد کرونایی شده بودم! با
اینکه از قبل دوست داشتم نتیجه مثبت باشد ،اما راستش باز هم جا خوردم! با
خودم گفتم کرونا مگر برای دیگران نبود؟! روی برگه را خواندم .با فونت درشت
نوشته بود»Positive« :
فقط ماسک کافی نیست
بهجز من تست آن دوس��تم که تلفنی با او صحبت کردم و چند نفر دیگ ر از
اعضای آن جلسه هم مثبت شد! ما در آن جلسهی کوفتی ،هم ماسک زده
بودیم ،هم فاصل ه را رعایت میکردیم .اما آقاجان! از من بشنوید؛ ماسک زدن
کفایت نمیکند .در خورد و خوراک بیرون از منزل هم دقت کنید! اصال کی
گفته جلسه باید حتما همراه با ناهار باشد؟! آن هم ناهار از بیرون و در ظرف و
ظروف پالستیکی که نمیدانیم چه کسی به آنها دست زده!
️باتقوا یعنی خودمراقب
در مسیر برگشت از آزمایش��گاه به خانه ،در خیابان که راه میرفتم ،ترس از
ابتالی دیگران را داشتم و عذاب وجدان! تا بهحال اینقدر احساس انگل جامعه
بودن به من دست نداده بود! شاید چون هیچ نتیجهی آزمونی اینقدر صریح
و بیپرده این موضوع را تأیید نکرده بود! با خود گفتم کاش بقیهی کثافات
روحی و اخالقی را هم اینگونه میشناختیم و برای درمانش یک دوره اعتکاف
میرفتیم .دین شیک ما میگوید« :ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم» .به عبارتی
یعنی «گرامیترین شما نزد خداوند متعال خودمراقبترین شماست ».باتقوا
یعنی «خودمراقب» .چه مراقبتهای بهداش��ت جسمی ،چه مراقبتهای
بهداشت روحی!
️فرار حضرت ابوی
بندهی خدا پدرم از ترس ابتال به این ویروس ،ساعتی قبل از دریافت نتیجهی
آزمایشم ،از خانه به سمت باغ متواری شد! حاال بعد از دو روز هنوز هم همانجا
هستند و نمیدانم تنهایی چگونه سر میکنند! مادرم اینجا خطر را به جان
خریده و هر لحظه با دستورات طب سنتی ،در حال پرستاری از من است .من
هم حبس شدهام در یک اتاق بیست و چند متری و به دخترم فکر میکنم
که تا یک ماه دیگر مجبورم بهجای در آغوش کشیدنش فقط با او مکالمهی
تصویری کنم!
️دعای ملیح
خیلی حرفها در دلم بود و دلم میخواس��ت جایی باشد تا آنها را بگویم یا
بنویسم .تا اینکه امروز دعوت حق را لبیک گفتم و برای روزنامهدیواری نوشتم!
از ایشان ممنونم و حضرت #حق را شاکر و سپاسگزار .دعا میکنم جوانهایی
مثل من بالگردان پدر و مادرها و بچههای کوچک شوند و این بلیه از جمیع
محبین امیرالمؤمنین علیهالسالم دور شود .از خداوند متعال برای تمام آحاد
بشر ،بازگشت حق طبیعی دست در بینی کردن بیدغدغه را مسئلت دارم!

