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تسلیت آب و تاب
اسماعیل لک

آن صبح دلانگی ِز بهاری را خوب به یاد دارم .صبحی که با شنیدن یک خبر به
پُراضطرابترین روزهای زندگیم گره خورد .زلزله در لرستان! تمام قوم و خویش و
کس و کارم را یک آن ،پیش چشمم تصور کردم .هیچ نفهمیدم چطور و با چه حالی
هنوز شب نشده خودم را رساندم .از دور یک جور به نظرم میآمد و از نزدیک...
از نزدیک قابل تصور نبود؛ ویرانی بود و بالتکلیفی ،سرما بود و سو ِز اینکه دستت
داغ آن که
به جایی بند نیست تا سقف محکمی بر سر عزیزانت افراشته کنیِ .
غم این که مانده هزار جور .هیچکس منکر آن
رفته یک جور تو را میکشت و ِ

نیست که در چنین شرایطی هیچ انتظاری از آسیب و بالدیدگان نمیتوان داشت.
هیچ انتظاری جز اینکه صبور باشند .صبور باشند تا ما به یاریشان بشتابیم .ما
انتظاراتشان را برآوریم .ما اندک غباری از دل داغدیدهشان بروبیم .ما هر چه
در توان داریم از سر وظیفه پیشکش میکنیم ،چراکه اگر جز این باشد« ،ما»
بودنمان هیچ ارزشی ندارد .دست به سوی شما دراز کردهایم ،منّت بنهید و این
داغ عزیزان ،ای عزیزان ،ما همه سوگواریم.
دست خدمترسانی را بفشارید .در ِ
کرمانشاه تسلیت.

کرمانشاههمچنانمنتظر

یاری به زلزلهزدگان لطف نیست!
وظیفهاست!

ایران ٬سیاهپوش شد!!
عکس :خبرآنالین

ضد قیچی
اگرچه زمینلرزه را به عنوان بالیی طبیعی که
تکیهبر
آوار آن بیخبر بر س��ر مصیبتدیدگانش فرود
دیوار کردم...
میآید ،میشناس��یم و در م��دارا با مصائبش
ناگزیریم ،اما آوار این بال یقینا میتوانست برای
تکیهای
مردم کشورمان سبکتر از این باشد.
بر باد شد
عکسهای مس��کن مهر کرمانش��اه را دیدم و
فائزه صدر
دل��م آتش گرفت .در تلخی این تصاوی ِر ش��وم
بر ویرانههای تصوراتم نشستهام.
روزی فک��ر میک��ردم تول��د در جغرافی��ای
حوزهه��ای نفتخیز ،والدتِ مبارکی اس��ت و
افتخار ش��هروندی در کش��وری که چهارمین
تولیدکننده ِ
نفت جهان است ،ما صادرکنندگان
خوشبخت را در نگاه جهانیان ،همچون ممالک
ثروتمند جلوه میدهد .من گمان میکردم دنیا
زیر نور نفت ،ایرانیها را به عنوان مردمی مرفه ش��ناخته است( .جواز فکرهای
تنزل جامعه
گ شدنی هممسیر با
احمقانه برای همه مردم صادر میشود ).بزر 
ِ
ایرانی ،تصوراتم را کامال تغییر داد .دانس��تم که از آن تمدن کهن فقط واژهها
صاحبان واقعی خود فراهم آورد،
باقیماندهاند و از رفاهی که قرار بود نفت برای
ِ
فقط حسرت ،کینه و فاصله های دو ِر طبقاتی به جا مانده است.
افکار من به نظریههایی پیوس��ته که جوش��ش نفت از چاههای این مملکت را
خاموش��ی اقتصا ِد واقعی میدانند .هم��ه مصایب این مردم حتی مصیبتهای
زلزله را از بیبرکتی نفت میدانم .بله ،حتی مصیبتهای زلزله کرمانش��اه را
که اگر دل در تماشای خاکنشینی این اصیلترین قوم ایران آتش نگیرد ،دل
نیست ،سنگی بیهویت است.
ب��رای درک صدم��های ک��ه نفت به این مل��ت زد و توجیه میل��ی که به قفل
شدن تمامی چاههای نفتی کشورم دارم ،دلیلی جز کوتاهشدن دست دولت از

عکسواره
درآمدهای نفتی در آستین استداللم نیست.
به روزهای باشکوه انتخابات برمیگردم .روی نیمکتی جلو تئاترشهر نشستهام
و پوله��ای ت��وی جیب و کیف و کارت��م را جمع میزن��م .در زمانی کمتر از
ِ
فرصت حس��اب و کتاب من چند جوان از راه میرس��ند و معرکه میگیرند و
بحث مفصلی در بابِ شایس��تگی رئیسجمهور شکل میگیرد .مردم دورشان
پلیس حافظ
صاحبان عقیده به سرعت دو دسته میشوند.
جمع میش��وند و
ِ
ِ
نظم خاموش و صبور جایی همان نزدیکیها ایستاده است.
از خیابان که رد میشوی ،پا به پیادهرو نگذاشته دو دختر جوان تو را به صرف
چایی و بحث در ستادی نزدیک دعوت میکنند .جایی که میتوانی هر حرفی
را بشنوی و هر حرفی را به زبان بیاوری .سر کوچهای یک نفر ترمز پاره کرده،
جادههای خاکی را میپیماید .نارواس��ت که نثار بدن��ه دولت کرده و صغیر و
کبیر و قدیم و جدیدشان را با لیچار غسل میدهد .مردم رهگذر و سرنشینان
ماشینها به تماشای او میایستند.
رس��انه ملی ایام��ی َمحر ِم تم��ا ِم مخاطبان افزای��ش یافته خ��ود خواهد بود.
ِ
فرصت دیدن زنهای ش��بیه به خودمان را داری��م و چقدر متعجبیم
ایام��ی
از ش��نیدن مناظرات مس��ئوالن ،حرفهایی که عجیب ش��بیه به درددل ما و
مطالباتمان است.
عروس��انی که در تمامی س��ریالها با چادرسفید و ش��رم ،بعلهای میگفتند و
در قس��مت بعدی مستقیم به زایش��گاه میرفتند ،حاال به یُمن واقعه مبارک
عروسی راستکی ،جلو دوربینها ظاهر میشوند .در حالیکه
لباس
انتخابات با ِ
ِ
ِ
دست ش��ریک زندگی خود را در دست دارند ،با آن ناخنهای مصنوعی رنگ
دیده ،رای خود را دونفره به صندوق اضافه میکنند .با صدای بلند میخندند
و انگشت جوهری به دوربین نشان میدهند .ما برای دقایقی از ویترین رسانه
ملی درخش��ش رژ قرمز را بر لبهای زنان و دختران ایرانی میببینیم .مردم
آن روزها اجازه شادبودن ،مخالفبودن و دادزدن دارند.
دولتی که ب��رای تامین هزینههایش نیازی به تولی��د و اقتصاد مردمی ندارد،

بخندیم یا گریه کنیم؟!
سالها پیش ،ساختمانها و سازههایی در ایران
ساخته شد که گویی مریخیها از فضا آمده و آنها
مریخیها بهتر
را ساختهاند! بس که همه چیزش خوب و شیک
از ما ساختمان
و جادار و حساب شده بود ،همه انگشت به دهن
ميسازند!!!
مانده بودند !
الب��د با خودتان میگویی��د مگر ما مریخی هم
ایمان وزان
داریم؟ یا حتما دارید من را مسخره میکنید که
به وجود آدم فضاییها معتقد هستم !
مثال��ی برایتان میزنم تا ش��ما هم ب��ه وجود
آدمفضاییها در صنعت ساختمان ایمان بیاورید !
آپارتمانه��ای اکبات��ان ته��ران ،آپارتمانهای
ششصد دستگاه مش��هد ،زیست خاور مشهد و
چندین نمونه دیگر تنها تعدادی از مجموعههایی
هستند که حدود چهل سال قدمت دارند و در
برابر زلزلههایی تا حدود  ۹ریشتر مقاوم هستند و داراى فضای سبز بسیار وسیع،
نورگیری کامال کافی و شوتينگ و رايزرهاى اختصاصی و پلههای مخصوص فرار و
دهها استاندارد دیگر ...
چهل س��ال بعد از س��اخت آن س��ازهها ،خانههایی با هدفی مش��ابه با س��اخت
مجموعههای چهل سال پیش ساخته شد که گویا آنها را هم آدم فضاییها ساختند.
نام این سازههای جديد مسکن مهر بود !
این ساختمانها رقیب سرسخت ساختمانهای گذشته هستند!
توجه داشته باشید این ساختمانها را با تکنولوژی چهل سال بعد از آن ساختمانها
ساختند .پس انتظار میرفت در برابر زلزله  ۱۵ریشتری مقاوم باشند و محل فرود

ابوالفضلرحیمی

ملتش را هرگ��ز نمیبیند .به این ترتیب مردمی که صاحبان اصلی این خاک
و ذخایر مدفون در اعماق آن هس��تند ،بابت کلی ِد س��قفی ناپایدار که بنا بوده
آماری بر کارنامه دولتی بیفزاید و رای شومی بر سبد دولتمردی باشد ،تحقیر

گونه خاص
هلیکوپتر در باالی خود داشته باشند و رستوران گردان در طبقه باالی آن تعبیه
شده باشد و ...ما از خیر همه این امکانات گذشتیم .ولی واقعا انتظار داشتیم که توان
مقاومت در برابر  ۶ریشتر زلزله را داشته باشند !
این مورد به عنوان اصلیترین موضوع برای حفظ جان و مال مردم اس��ت ،ولی
گویا در لحظه نظارت ،تیم آدم فضاییها به سرنوشت خروج مختلس پولهای
فرهنگیان دچار شده و همه ضوابط جای خود را با روابط عوض کرده بود و هیچ
کس��ی نبوده که بر عملکرد سازندگان و دستگاه و واحدهای مربوطه مريخيان
نظارت کند !
شاید هم حاال که زهوار ساختمانهای مسکن مهر در رفته ،عدهای از آدم فضاییها
بیایند و خیلی راحت بگویند که آن سازندگان فاقد مجوز بودند و اصال مردم نبايد
از آنها خانه میخریدند.
سوال اینجاست که آیا مصالح ساختمانی که در ساختمانهای چهل سال پیش کار
شده بود ،از فضا آمده بود؟
اصال آن ساختمانها بهدست آدم فضاییها ساخته شده بود یا این ساختمانها؟
سوال بعدى اینجاست که قبلیها خیلی فضایی بودند که بعد از گذشت این همه
سال ،هنوز ساختمانهايشان جزء شیکترین و مطمئنترین سازههای داخلی است
یا آنکه سازندگان مسکن مهر جزء بزن در روترین سازندگان بودند و معنی واژه بساز
بنداز را برای ما بهخوبی معنی کردهاند؟
لطفا به مالکان مسکن مهرهايى که در این زلزله تخریب شدهاند وام ندهید! آنها
سرپناه میخواهند که در دل این سرمای زمستان ،آواره کوچه و بیابان نشوند !
مس��ئول عزیز ،ابتدا بابت این آبروریزی از مردم عذرخواهی کن و در صورتی که
قدرت تغییر و بهبود شرایط را نداری استعفا بده و صندليت را به کسی بسپار تا
کار بلد باشد.

«درک��ت میکن��م ،میدونم چی میکش��ی،
میفهمم چی میگی و و و» چ ه کسی میتواند
خود را ب��ه جای دیگری تصور کند و در عین
ویژه
ح��ال حقیق��ت ح��ال و روز او را درک کند؟
کرمانشاه
اینک��ه ما در مواجهه با افرادی که در ش��رایط
سخت قرارگرفتهاند به شکلی معمول از چنین
زرین دورودی
واژههایی اس��تفاده میکنیم صرفا! یک اعالم
تأس��ف و هم��دردیِ نمادین اس��ت .حرکتی
که در بهتری��ن حالت ممکن ،درصد بس��یار
بس��یار ناچیزی از غم و ان��دوه مخاطبمان را
میکاه��د .اما واقعاً چگونه میتوان در مواجهه
و رویارویی با افرادی که آسیبهایی سخت و
بعضاً جبرانناپذیر دیدهاند ،گامهایی هر چند
کوچ��ک اما مثبت و نتیجهدار برداش��ت؟ کم
نیس��تند مواردی که بتوان مثال زد و اص ً
ال ش��اید بتوان گفت که هرکدام از ما
به نوعی در شرایطی مشابه گرفتار شدهایم و تجربهای
اینچنین تلخ داشتهایم ،اما من برای نمونه به کرمانشاه
و زلزلهای که در آن به وقوع پیوست اشاره میکنم؛
خ��ود را به جای مردمی تصور کنید که نیمه ش��بی
س��رد ،سرگش��ته راهی کوچه و خیابان ش��دهاند آن
ه��م با لرزههای��ی آنچنان مخوف ک��ه در چند ثانیه
خانههایش��ان را به تلی از خ��اک تبدیل کرده .مدتی
زم��ان میبرد تا بتوانند ش��رایط و ماوق��ع را تجزیه و

ش��دند و اش��ک چش��م ریختند و امروز با غرش خاک ،دا ِغ اعتماد بر دلشان
ُمهر زد.
مردم مِهرنشینتان ،تکیه بر دیوار کردند ،تکیهای بر باد شد.

تحلی��ل کنند و پی ببرند ک��ه واقعاً چه اتفاقی افتاده .خان��ه و کوچه و محله
و ش��هر آبا و اجدادیشان ،آنجا که عمری خاطره با پیچ و خمهایش داشتند،
تبدیل به گورس��تانی دهشتانگیز ش��ده که هرچه در این دنیا داشتهاند را در
خود بلعیده .نه امکانی برای نجات عزیزانش��ان از زیر آوار دارند و نه داش��تهای
ب��رای تیمارک��ردن آنان که با هزار زخم ،از هجوم م��رگ گریختهاند .قطعاً در
چنین شرایطی ،جز آنکه خواسته یا ناخواسته چشم یاری به سوی آنانکه باید
و موظفاند بدوزند ،کاری از دست این عزیزان برنمیآید .یاری و امدادی که نه
از سر لطف ،بلکه باید از سر وظیفه صورت گیرد .هرچند که خدمترسانی در
چنین مواقع و شرایط حساسی منوط به انجام وظیفه صحیح در ادوار پیشین
است .نکته ظریف و حساسی که مسئوالن ما هرگز توجهی به آن ندارند .نمونه
بارز و مشهودش شرایطی است که در کرمانشا ِه امروز میبینیم؛ ساختمانهای
مسکن مهری که قرار بود سرپناهی برای صدسال زندگی پرمه ِر مردم باشند،
در نحستین سالهای افتتاحشان ،آواری چنان سنگین بر سر ساکنانشان شدند
که تا صدسال هم از دل داغدار آنها برداشته نخواهد شد.
ای کاش مس��ئوالنمان به جای این حجم از نمایشها و ژس��تهای تبلیغاتی،
ق��دری تخصصی و هوش��مندانهتر عم��ل کنند تا در
چنین ش��رایطی ش��اهد مس��ائلی اینچنین دردناک
نباشیم .آنجا که فرماندار قصرشیرین در پاسخ به علت
قطع آب و تشنه ماندن زلزلهدیدگان میگوید«:چون
زمی��ن تکان خ��ورده و آبها گل آلود ش��دهاند ،آب
گل آب،
را قط��ع کردی��م و باید منتظ��ر بمانیم ت��ا ِ
تهنشین شود!»
در چنین شرایطی باید گفت« :تسلیت به همه ما»

همکاران ما در «آب و تاب»

دبیر گروه :اسماعیل لک
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