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گوناگونصفحه  تغییردهندگان اثرگذار در جهان کسانی هستند 
که بر خالف جریان شنا می کنند.

 )والترنیس(

 شهروندان گل؛ 
خدمتگزاران خاموش جامعه

علی قاسمپور: 
شاید به جرأت بتوانم بگویم سال ۹۸ یکی از تلخ ترین سال هایی بود که بر مردم ایران گذشت. 
فارغ از حواشی و اتفاقات تلخ و ناگواری که در این سال برای هم وطنانم رقم خورد، در این 

چهل وچند سال عمرم سالی به این بدی ندیده بودم بگذریم از تمام وقایع تلخ سال.
و اما در این روزها که تمام خانواده های ایرانی و جهان درگیر بحرانی شده اند به نام کرونا، 
یک بحران جهانی که دنیا را به هم ریخته به گفته دانشمندان این ویروس می تواند تا سه ساعت 
در هوا معلق باشد و زنده بماند؛ شاید خیلی از ما درگیر این ویروس نشویم؛ شاید این ویروس 
در بدن ما باشد و به خاطر ایمنی باالی بدن ما برچیره نشود ولی در صورت رعایت نکردن 
توصیه های بهداشتی مامی توانیم به عنوان ناقل ویروس را به دیگری انتقال دهیم و برای خود 

ما هیچ اتفاقی هم رخ ندهد، تکلیف چیست؟
 قرنطینه بهترین کار و گزینه ممکن است. قطع زنجیره انتقال اگر این زنجیره انتقال قطع شود 

می تواند کاهش مؤثری در گسترش آلودگی افراد جامعه به این ویروس خطرناک باشد.
پای کار  از کسانی که فداکارانه و جانانه  برای تشکر  باشد  تا مقدمه ای  را گفتم  این ها  تمام 
هستند. برای پزشکان، پرستاران و تمام کسانی که در خط مقدم مبارزه با این ویروس تمام 
قدردان  نشریه  این  و  ستون  این  از  که  دیدم  شایسته  بار  این  خریده اند  جان  به  را  خطرات 

زحمات تمام عزیزانی باشیم که جهادی کار می کنند بدون هیچ چشم داشتی.

دقیقًا شهروند گل و شایسته بودن فقط به فکر زیبایی شهر بودن نیست؛ یعنی به فکر سالمتی 
نه تنها در  انسانیت و یعنی فداکاری، قطعًا  و نشاط همشهریان بودن؛ یعنی نوع دوستی، یعنی 
شهرستان کازرون بلکه در ایران و در تمام جهان شهروند گل و شایسته وجود دارد شهروند 
گل امروز ما سپیدپوشان جامعه پرستاری و پزشکی هستند با پرهای سوخته و بدنی خسته با 
کمترین امکانات موجود. باید بوسید دستان این زحمتکشان را و باید قدردان تمام محبت ها و 
فداکاری هایشان بود در کنار این فرشتگان سپید پوش هنوز هم شهروند گل و شایسته وجود 
دارد شهروند گل این روز ما دقیقًا شما شهروند فهیم و آگاهی هستی که در خانه می مانیم را 

انجام داده اید شمایی که سالمت جامعه و دیگران را در اولویت کارهای خود قرار داده اید.
شمایی که از ترددهای غیرضروری خودداری کرده اید، شمایی که سالمت همشهریان را به 
کسب درآمد خود ترجیح داده اید. می دانم که برای بازاریان و کسبه تمام سال یک  طرف و 
این چند روز فروش عید هم طرف دیگر شمایی که هشدارها و توصیه های پزشکی را جدی 
گرفتید شما که شادی و نشاط و سالمت شهر و همشهریان برای تان از همه چیز حتی از کسب 

درآمد هم مهم تر است.
با این شرایط نابه سامان اقتصادی و کاهش شدید درآمدها. شهروند گل و شایسته امروز ما 

همان جهادگران بی نام ونشانی هستند که خودجوش به میدان آمدند.
انتشار در فضای مجازی نه   دقیقًا بی نام ونشان و نه برای خودنمایی و گرفتن چند عکس و 

کسانی که از آب گل آلود ماهیگیری کردند موج سواری کردند خودشان بودند و خودشان 
نیامده  نشد چون  نیکشان هیچ عکسی در پروفایل و صفحه های شخصی شان گذاشته  از کار 
بودند تا عکس بگیرند نیامده بودند تا خود را معروف و مشهور کنند و اگر هم عکسی گرفته 

شد امثال من نوعی بودیم که بنا به رسالتمان این صحنه ها و تصاویر را ضبط و ثبت نمودیم.
با حداقل امکانات کاری کردند کارستان صحبت از فضای مجازی شد جا دارد تقدیر کنم 
از تمام عزیزانی که در پیچ ها و گروهای مجازی خودشان با ارسال اطالعات صحیح، موثق، 
ویدئو و کلیپ اقدام به اطالع رسانی عمومی برای پیشگیری و مقابله با این ویروس خطرناک 

نمودند.
دقیقًا همشهری خوب و فداکارم هم وطن عزیزم شما که فداکارانه به میدان آمدید آگاهانه 

تصمیم گرفتید شما شهروند گل و شایسته این هفته ما هستید.
و در پایان شهروند گل و شایسته این هفته ما مسئولینی بودند که فراتر از مسئولیت شان گام 

برداشتند و دوشادوش جهاد گران و پزشکان، بدون استراحت درصحنه بودند.
درود به شرفتان

درود غیرتتان
شهروندان شایسته و گل این روزهای سخت کازرون و ایران به امید پایان این کابوس برای 

مردم خوب شهرم، ایران و تمام جهان ایام غم ماندگار نخواهد بود.

تهنیت
به چراغانی چشمان من ای فصل بهار

نزهت و سبزی و شادی و صفا آوردی
چشم آئینه ز نور قدمت روشن گشت

پرتوی  لطف ز انوار خدا  آوردی

تهنیت غنچه ای از واژه شد و باز شکفت
مگر از عطر نفس ها تو شفا آوردی 

غیرت دهر به جوش آمد از این جلوه گری 
ز نهانخانه دل گنج وفا آوردی

گشت درمان همه فرسودگی و خستگی ام 
به سالمت تو چو رفتی و دوا آوردی

ای » ادیبه « چو سرودی به بداهه شعری 
تو مگو چیست و آن را  ز  کجا آوردی

شریعت ادیبی  » ادیبه«


