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رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر:

جزئیات اختصاص سهمیه کنکور
به داوطلبان مناطق سیل زده

رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور گفت :تسهیالت
و اختصاص ســهمیه بــرای داوطلبان مناطق ســیلزده
اخبـــار کشور برای آزمون کارشناسی ارشد  ۹۸و کنکور سراسری
 ۹۸در نظر گرفته شده است.
بهگزارش مهر ،ابراهیم خدایی افزود :با توجه به شــرایطی که ســیل برای
برخــی از مناطق کشــور ایجاد کرده اســت برای داوطلبان آزمون کارشناســی
ارشد سال  ۹۸و کنکور سراسری  ۹۸تسهیالتی بهصورت سهمیه در نظر گرفته
شــد .این ســهمیه همانطور که بــرای داوطلبان مناطق ســیل زده در آزمون
کارشناسی ارشد سال  ۹۸در نظر گرفته شده است برای کنکور سراسری سال
 ۹۸هم اعمال میشــود .رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور خاطرنشان
کــرد :این ســهمیه بهصورت مازاد بر ظرفیت اســت و به ســهمیه آزاد خللی
ایجاد نمیکند .بر اساس آییننامه اجرایی قانونی که در شورای عالی انقالب
فرهنگی برای اختصاص سهمیه به زلزله زدگان به تصویب رسیده است این
سهمیه به استان و استانهای مجاور همان منطقه اختصاص داده میشود.
مناطــق ســیل زده طبق قانــون مصوب در شــورای عالی انقــاب فرهنگی بر
اســاس اعالم وزارت کشــور تعیین میشوند .همچنین به رشتههایی سهمیه
میدهیم که به پیشنهاد استانداری اعالم میشود.

 290هزار نفر در مناطق سیل زده امدادرسانی شدند
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات
هاللاحمــر از خدمترســانی بــه ۲۹۰
هزار نفر در مناطق ســیلزده خبر داد.
مرتضــی ســلیمی در مراســم تحویــل
رســمی تجهیزات تخصصی نجات در
آب صلیب سرخ آلمان به سیلزدگان
ایــران کــه در ســازمان امــداد و نجــات
انجام شــد ،از خدمترســانی بــه ۲۹۰

هزار نفر در مناطق ســیلزده خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما،
وی گفــت ۱۱۱ :هزار اســکان اضطراری
در مناطق ســیلزده انجام شده است.
بیشــتر کارها در اســتانهای خوزستان،
لرســتان ،ایــام و کرمانشــاه اســت و
تاکنــون  ۲۹۰هزار خدمــات امدادی به
ســیلزدگان ارائه شده است ۱۱۵۲ ،نفر

بــه مناطــق امن منتقــل شــدند و ۶۱۲
ســاعت پرواز با بالگردهای هاللاحمر
و نیروهای نظامی انجام شــده اســت.
سلیمی گفت :در استان گلستان هنگام
وقــوع ســیل همــه راههــای ارتباطــی
مســدود شــده و در اســتان لرســتان
نیز مســیرهای شــهرهای معمــوالن و
پلدختر مســدود شــده بــود و بــا امداد

هوایــی خدماترســانی کردیــم .اقالم
غذایی ،بهداشــتی توزیع شــد و تاکنون
 ۱۸هــزار و  ۷۲۳تخته چــادر ۱۰۴ ،هزار
و  ۸۳۵ســبد غذایــی ۳۵ ،هــزار تختــه
موکت و  ۷۰هزار تخته پتو و بقیه اقالم
مورد نیاز به این سیلزدگان توزیع شده
اســت .وی یــادآور شــد :پیــش از وقوع
ســیلها در تمام اســتانها آمادهباش

الزم داده شــده و  ۴۶هــزار تختــه چادر
و  ۹۳هــزار ســبد غذایــی و نیــز  ۵۱هزار
تختــه موکــت بــه ایــن مناطق ارســال
شــده بود ،مــردم نیــز به مناطــق امن
انتقال داده شدند و اردوگاه اضطراری
ایجاد کردیم؛ از دولت و صلیب ســرخ
آلمــان بهدلیــل تأمیــن ایــن محموله
سپاســگزار هســتیم ضمــن اینکــه

ارتباطات آموزشــی بین صلیب ســرخ
آلمــان و هاللاحمــر ایران مســتحکم
اســت و آمــوزش مربیــان ســگهای
توجوگر از ســوی آلمان و متقابالً
جس 
تربیــت نیروهــای کوهســتان از ســوی
ایران انجام میشــود.محموله ارسالی
آلمــان شــامل  ۴۰دســتگاه قایــق و ۸۰
مجموعه تجهیزات انفرادی است.

قلعه فلک االفالک نیازمند مرمت اضطراری

عکس :ایرنا

طالبیان گفت :بنای گنبد قابوس دچار رطوبت شــدید شــده است و پس
از فروکــش کــردن ســیالب اقدامات مرمتــی و حفاظتی باید هرچه ســریعتر
انجام شود.
وی افزود :براســاس برآوردهای انجام شده در سطح کشور بیش از ۷۳۰
اثر تاریخی معادل  ۳۰۰میلیارد تومان خسارت دیده است.
معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشگری گفت :در حوزه گردشگری به علت هشدارهای وقوع سیل به طور
میانگین شاهد کاهش  ۲۱درصدی گردشگری در استانهای کشور بودیم.

کاهش سن بلوغ دختران ایرانی
نسبت به دهه قبل

مدیرکل دفتر ســامت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره
وضعیت ســن بلوغ در کشــور ،گفت :طبق بررســی که چند ســال قبل انجام
دادیم ،سن بلوغ در دختران ایرانی نسبت به دهه قبل کمتر شده است.
دکتر حامد برکاتی ،با اشاره به کاهش حدود یک سال سن بلوغ در کشور،
به ایسنا ،گفت :در زمینه آموزش بلوغ و مسائل مربوط به بلوغ به نوجوانان
و والدیــن آنها ،بســته مشــترکی با وزارت آمــوزش و پرورش داریــم و وزارت
آمــوزش و پرورش با کمک فنی وزارت بهداشــت اقداماتــی را در این زمینه
پیش میبرد.
وی بــا بیــان اینکــه ارائــه آموزشهای مرتبط بــا بلوغ در مــدارس به این
دلیل است که میزان مراجعات مردم به ما در این حوزه در خارج از مدرسه
بســیار کم اســت ،افزود :طبق بررســی که چند ســال قبل انجام دادیم ،سن
بلوغ در دختران ایرانی نسبت به دهه قبل کمتر شده است.
طبیعتــاً بایــد در برنامهریزیهایــی کــه در حــوزه بلــوغ نوجوانــان انجام
میشــود،بــه ســن بلــوغ توجه کــرد .بایــد توجه کــرد کــه بهدلیــل ارتباطات
اجتماعی بیشتر ،ایجاد شبکههای اجتماعی و بعضاً فرهنگ بیگانه و ...سن
بلــوغ کاهــش مییابــد .حال بلوغ زودرس هم منجر به عدم رشــد مناســب
شــده و بــه تبــع میتواند معضالت روحــی و روانی را برای کــودک به همراه
میآورد.
برکاتــی تأکیــد کــرد :بنابراین ما باید زمان و ســن بلوغ را بشناســیم و پدر
و مادر هم باید با ســن بلوغ و ویژگیهای آن آشــنا شــوند که این موضوع در
بســته خدمتی که در حوزه ســامت مدرســه تدوین شــده و توسط آموزش و
پرورش با کمک فنی ما انجام میشــود ،قرار دارد .وزارت بهداشــت در حال
طراحی بســتهای جهت بررسی مجدد این موضوع طی سالجاری در کشور
است که احتماالً نتایج آن اوایل سال آینده مشخص خواهد شد.

عکس ها :سجاد صفری  /ایارن

تپه باســتانی قلعه فلک االفالک درپی سیل لرستان تخریب شده و نیازمند
مرمت اضطراری برای جلوگیری از ریزش ساختمان اصلی قلعه است
محمدحســین طالبیان در مصاحبه با خبرگزاری صداوســیما با اشاره به
اینکه تمام جزئیات خســارات ســیل در لرســتان در بخش بناهای تاریخی و
میراث فرهنگی به دقت ارزیابی و بررســی شــده اســت ،افزود :منطقه قلعه
فلــک االفــاک نیازمند اقدام اضطراری اســت ،زیــرا در بازدیدی کــه از این
بنــا داشــتیم نگران ریزش و آســیب قلعه هســتیم .معاون میــراث فرهنگی
ســازمان میــراث فرهنگــی  ،صنایع دســتی و گردشــگری گفت :بــا همکاری
گروهــی از کارشناســان متخصــص در زمینــه خــاک شناســی ،مهندســی
عمــران و ســازه و گروههای مرمت و باســتان شناســی برنامــه جامعی برای
مقابله با افزایش خســارات ســیل به بناهای تاریخــی از جمله بنای تاریخی
فلک االفالک تدوین شــده اســت.معاون میــراث فرهنگی ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری افزود :در استان لرستان بیش از  ۸۰اثر
تاریخی معادل  ۷۰میلیارد تومان خسارت دیده است.
طالبیــان گفــت :در ســیل اســتان لرســتان ،خوزســتان و گلســتان پلهای
تاریخــی که ســازهای یکپارچه داشــتند و عبور و مــرور در آنها انجام میشــد
در مقابــل ســیل مقاومــت کردنــد ،امــا بایــد پــس از فروکش کردن ســیالب
اقدامــات مرمــت انجام شــود .وی افــزود :متأســفانه پلهایی که ســازههای
کامل و یکپارچهای نداشتند مانند پلدختر در سیل فرو ریختند که به محض
فروکش کردن سیالب اقدامات الزم برای مرمت انجام میشود.
معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری همچنیــن دربــاره بناهــای تاریخــی شوشــتر و ســازههای آبــی و
آســیبها در دزفــول گفــت :ایــن مناطق همچنان در حوزه ســیالب اســت و
فرســایش در تمام بخشهای این بناها وجود دارد ،اما به علت اینکه ســیل
فروکــش نکــرده برآورد دقیقی از شــرایط ایــن بناهای تاریخی انجام نشــده
اســت .طالبیــان افــزود :بنــای تاریخی پل کشــکان نیز در اســتان خوزســتان
آسیب دیده است.
وی گفت :از آنجا که عملیات الیروبی در کانالهای تخت جمشید انجام
شده بود بنابراین سیالب براحتی از این کانالها عبور کرد و خسارتی در این
سازههای تاریخی نداشتیم.
معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری افزود :در اســتان گلستان در منطقه گمیشان بســیاری از بناهای
تاریخی که در مسیر سیالب بودند تخریب و آسیب دیدند.

گزارش «ایران» از آخرین وضعیت شهر حمیدیه خوزستان

شهری که خواب ندارد
زهرا کشوری

خبرنگار اعزامی «ایران» به خوزستان

در دو ســوی سیل بندها ،چشم در چشم
هم دوختهاند! حمیدیه و کرخه! مردم و
آب! شهر مدتها است که خواب ندارد.
زن و مرد ،پیران و جوانان ایســتادهاند به
پــای حمیدیــه .میداننــد ســیل میآید.
کرخــه دارد آن روی نــا آرامــش را آرام
آرام نشــان میدهــد .میخــزد و میآید.
یک لحظه چشــم از کرخه برنمیدارند.
دو قــدم جلوتــر از ســیل ایســتادهاند.
مدیریــت ســیل کامــاً مردمــی و محله
محور اســت 24 .ســاعت آب را میپایند.
هــر گــروه حفاظت از یک بخش شــهر را
به عهده گرفتهاند .ســاعت اســتراحت و
کار هــر گروه مشــخص اســت .یــک گروه
که خســته میشــود ،گروه دیگر جای او را
میگیرد تا توانش را بازیابی کند .هر عصر
یزلــه کنــان پیروزیشــان را بــه رخ کرخه
میکشند .پایکوبان دور سیل بلند یکصدا
میگویند« :ما شط را به گریه میاندازیم،
مــا از شــط نمیترســیم!» بعــد جوانها
شــیرجه میزنند در آغوش کرخه .پیرها
میدانند که آب مرموز است و سر خرابی
دارد .آنها زل میزنند توی چشــم کرخه.
میخواهند حرکت بعدی رود را بخوانند.
ëëانتقالوسایلبهجایامن
اهالیحمیدیهتاجاییکهتوانستهاند،
خانههــا را تخلیه کردهاند .وســایل و دام
را به جای امنی بردهاند .ســیل را بیشــتر
از سوســنگردیها بــاور کردهانــد .ســیل،
روســتاهای اطــراف حمیدیــه را گرفــت،
بــاور کردند که ســیل جدی اســت .شــهر
خلــوت شــده .در بانکها را با ایــزوگام و
پالســتیک و گونیهــا مســدود کردهانــد.
کارمندهــا مرخصــی گرفتهانــد .خیلــی
از روســتاهای ســیلزده تخلیــه شــدهاند.
البتــه هنوز هم مــردم میآیند و وســایل
باقــی مانــده را ازمیان روســتاهای ســیل
زده میبرنــد .از چند روز پیش وســایل را
جمع کردهاند تا به محض اینکه سیل از
سیلبندها گذر کرد بروند روی بلندیها
و در اردوگاهها مســتقر شــوند .مردها اما
بــرای حفاظــت ایســتادهاند .هــر گوشــه
شــهر را کــه نــگاه کنــی زنــان و مردانی از
روی ســیل بندهــا چشــم دوختهانــد بــه
کرخــه! میخواهند بداننــد کرخه چه در
ســر دارد .هــر لحظه بــرخروجــی کرخه
اضافه میشــود ،ســیالب کرخه شدیدتر
میشــود .آنها که اخطار تخلیه گرفتهاند
باید بروند و تخلیه کنند .ســیل شــدیدتر
میشــود .خطر بسیار جدی است .اهالی
حمیدیه در چنــد اردوگاه پنــاه گرفتهاند
اما عضو شورای شهر حمیدیه میگوید:
«ظرفیت اردوگاهها تکمیل است و جایی
بــرای پنــاه گرفتــن بقیه مردم نیســت».
مــردم از وضعیــت اردوگاههــا راضــی
نیســتند .یکــی از آنهــا میگوید«:پادگان
ثامن دو روز اســت که آب و غــذا ندارد».
پادگانهــا ســاعتی خــاص بــرای ورود و
خروج دارند .معتقد اســت کــه مردم در
اردوگاههــا حبــس شــدهاند .این مســأله
هــم اعتراض شــهروندان را در پــی دارد.

سید مرتضی موســوی فرزند خلف یکی
از قهرمانهای شهر است .چشمهایش
بــرای حمیدیــه گریــه میکنــد .قهرمان
عدنان نوجوان  12ســال حمیدیه اســت.
عدنــان بــه موتــور پمــپ آبــی در پشــت
سیل بند اشــاره میکند و میگوید« :این
پمپ سید اســت ،آورده تا فاضالب را به
رودخانه برگرداند ».سطح آب هر لحظه
بــاال میآیــد و فاضالب بــه داخل محله
روان میشــود .ســید مرتضــی میگوید:
«ما مردم تنها هســتیم ،شهرداری هیچ
کمکی بــه ما نکرد ».بین خانه محقرش
و ســیل ،همین ســیل بند فاصله اســت.
کرخــه  8هکتار زمینــش را غصب کرده!
خدا خدا میکند کرخه به همان زمینها
بســنده کنــد و نقشــهای بــرای خانهاش

نکشــد .بضاعت اقتصادی حمیدیه کم
است .جوان موتور سوار میگوید« :همین
کــه یارانــه را میدهند ،بــازار راه میافتد!
بازار بدون یارانه تعطیل است».
خــاک ســیل بندهــا را خودشــان
میخرنــد .هــر گونــیای  2هزارتومــان
میشود .میگویند« :الاقل چند کامیون
خــاک بــه مــا بدهنــد امــا تــا اعتــراض
میکنیم میگویند بروید بازداشــتگاه!»
گونیهــا را روی کــول حمــل میکننــد.
گاهی خاکها با کامیون و وانت میرسد.
هر وانت خاک  90هزار تومان میشوند.
همه یکصدا میگویند« :این ماشــینها
متعلــق بــه مــردم اســت ».خاکهــا از
جنــگل و تپههــای اطرف شــهر میآید.
سید مرتضی میگوید« :هرکدام بچهها
روزانــه نزدیــک بــه  250گونی خــاک را
روی دوش میکشــند تا جلــوی کرخه را
بگیرند ».از همه مســئوالن ناراضیاند.
خانــهاش را تخلیــه کرده و وســایلش را
فرستاده خانه یکی از فامیل که در جای

امنی ســکونت دارد .میگوید«:به چادر
نشینی در کمپها نمیرود».
مردجــوان موتــور ســوار نگــران
ســیدمرتضی اســت .میگویــد« :اصــاً
نمیخوابد ،فقط ســیگار میکشد ».سید
مرتضــی یک پمــپ دیگــر هــم دارد اما
لوله پمپ ندارد .میگوید« :اما شهرداری
حاضر نیســت  500هزارتومان خرج کند
تــا از این پمپ هم اســتفاده کنیم ».آنها
به پمپ بیشــتری نیاز دارند .او میگوید:
«به شهرداری گفتهام وقتی کارمان تمام
شد و سیل خوابید لولهها را برای خودت
بــردار امــا همــکاری نمیکنــد ».یکــی از
همشــهریهای او میگوید« :شــهرداری
 8ماه اســت حقــوق کارگرانــش را نداده
است!» جوان ســبزه روی دیگر میگوید:

«شهرداری زباله گردها را برای کمک در
ساختن سیل آورد ،ولی هیچ وسیله نداد،
همه گذاشــتند و رفتند ».مردم ماندند و
حمیدیه.
ëëاهوازپشتحمیدیهایستاد
شــهر نیمــه تعطیــل اســت ،آمــد و
شــد ماشــینها هم کم .در بانکها را با
ایزوگام و نایلون پلمب کردهاند .وانتها
و کامیونهــا در حــال انتقــال وســایل
خانههــا بــه جــای امــن هســتند .مردم
دست از زمینهای کشاورزی شستهاند.
همه هم و غمشان نجات خانهها است.
آمار رســمی وجود ندارد اما جوانانی که
حرکت کرخه را رصد میکنند ،میگویند
 40درصد شهر توی اردوگاهها و کمپها
اســتقرار یافتــه تــا ســیل بیایــد و بگذرد.
نجــات شــهر اما در دســت مردم شــهر
است .از کنار هر شهروندی که میگذری
یادآوری میکند« :اینجا کسی جز مردم
به داد شهر نمیرسد ».سیل مردم را در
برخی از روســتاها در مســیر خسرج گیر

انداخته است .هر کس ماشین یا وسیله
نقلیــهای دارد بــه کمــک آنها مــیرود.
اهــواز هــم پشــت حمیدیــه ایســتاده
اســت .خرمشــهر و آبــادان هــم .اما نام
اهــواز را بیشــتر میشــنوی .اهوازیهــا
نمیگذارنــد ،حمیدیــه کــم بیــاورد .هر
لحظه ماشــینی پر از غذا و آب و گونی از
اهواز به ســمت حمیدیه میآید .غذاها
هم برای سیلزدهها میرود هم در میان
مردمــی کــه در حال ســاخت ســیل بند
هســتند .ماشــینها یکی پس از دیگری
توی محله پخش میشــود .سیل هم از
هر ســو به سمت شــهر میخزد .خبرها
در دهــان میچرخــد .روســتای حســن
حالف هم تخلیه شد .یکی از روستاییان
میگوید« :صبح ســاعت  8اینجا بودم،

آب نبود ».ساعت سه بعدازظهر بیشتر
روســتا را آب گرفتــه اســت .در «کــوت
سید نعیم» ســیلبند شکسته و آب آن
بهسمت روســتاهای «کوت»« ،مرعی»
و «غوابش» در دشــت آزادگان میرود.
خودشــان میگویند« :مــردم همین که
آب را ببینند ،حتماً تخلیه میکنند».
ëëقلببچهنخلهاازتپشایستاد
نخلهــا تــا کمــر تــوی آب هســتند.
نخلهای کوچک زیر آب رفتهاند .پیرمرد
اهــل روســتای «شــیخ ُزهــراب» چشــم
دوخته اســت بــه آبی کــه گندمهایش را
نابود کرد.
«علـــــــی حردانـــــــی» زمینهــــــای
کشاورزیاش را نشان میدهد و میگوید:
« 10هکتــار زمینهایــم زیــر آب رفــت».
نخلدار پیر از نخلهای کوچک به عنوان
بچههایش یاد میکند .نگران نخلهای
بزرگتــر نیســت هرچنــد آنها هــم فصل
زادآوری را با این ســیل از دســت دادهاند
امــا نخلهــای کوچک زیــر آب را نشــان

میدهــد و میگویــد« :آب تــوی دهــان
و قلبشــان رفتــه اســت .خفه شــدهاند».
سیگارش را پک میزند و سکوت میکند.
خبر میرسد راه دسترسی به  16روستای
مسیر خسرج قطع شده است.
ëëهر نخلداری میداند نخل زیر آب برود،
میمیرد
بــه نیســان و وانتهایی کــه توی آب
بــه ســمت روســتاهای گرفتــار در ســیل
میروند ،اشاره می کند .سیل به نزدیک
«شیخ زهراب» رسیده است .تعدادی از
مردم روستا ،روی پشت بامها ایستادهاند
به تماشــا .بخشی از روســتا تخلیه شده.
شــیخ زهراب از دو ســو در محاصره قرار
گرفتــه اســت .از پشــت ســر آب کانــال
شــهید چمران آنها را تهدید میکند و از

روبــهرو کرخه! کرخه هــم مثل حمیدیه
ســر خواب ندارد .مدام در حال پیشروی
است« .فرحان شلیشی پور» دهیار شیخ
زهــراب میگوید« :محل اســکان روســتا
تپــهای بلنــد در یــک کیلومتــری روســتا
است« .اینجا هم مردم وسایل و دامها را
به مناطق امن فرستادهاند اما خودشان
نرفتهانــد .شلیشــیپور میگویــد« :برای
دفاع ماندهاند ».این روســتا بزرگترین
روســتای مســیر خســرج حمیدیه است.
سیل روســتاهای پیش از شیخ زهراب را
گرفته و آمده سراغ این روستا .نزدیک به
لزدهها با
سه هزار نفر جمعیت دارد .سی 
ماشین در حال سرکشی به خانههایشان
هســتند که به دســت ســیل ســپردهاند.
خانوادههــا تــوی ماشــین مینشــینند و
کوچههــای پر آب روســتاها را میروند تا
خبری از خانه و روستاها بگیرند .با پراید
و بلم روســتا را میگردند .یکــی از اهالی
صنــدوق عقــب ماشــین را بــاال میزند.
چنــد بزغاله کوچــک زل میزننــد ،توی

چشــم ســیل زدهها .زنش صندلی جلو
نشســته .شــاخهای یــک بز هــم معلوم
اســت .زن لباســش را کنــار میزنــد و بــز
را نشــان میدهــد و میگوید«:مجبــور
شــدیم با خودمان بیاوریم ».دو گاوشان
تلــف شــدهاند .دامداریشــان تــوی آب
اســت .مرد میگوید« :کســی به ما چادر
نداد با پالســتیک بــرای خودمــان چادر
ســاختهایم ».برخــی از خانههــا هنــوز
بهصورت کامل تخلیه نشدهاند .کسانی
ماندهانــد تــا آخریــن وســایل را هــم از
خانهها انتقال دهنــد .میان انتظار برای
رسیدن وسیله نقلیه ،غریبهها را دعوت
میکنــد بــه خانههایشــان .نگراننــد کــه
میهمانان شهر گرسنه بمانند .حمیدیه
مثــل تمــام خوزســتان بــه مانــدن و
مقاومت عادت دارد.
جنگآب
ِ ëë
دو ســوی پل شــریعتی شــلوغ است.
هــزاران نفــر گونیگونــی خــاک را روی
هــم میگذارند تا حمیدیه را از یک ســو
و سوســنگرد را از ســوی دیگــر از ســیل
برهاننــد .هــر کــس در خانــهاش گونــی
دارد مــیآورد .مردی میگوید« :ما هیچ
نمیخواهیم ،فقط گونی به ما بدهند».
شــورای شهر حمیدیه نظر دیگری دارد.
لــودر و بیــل مکانیکی هــم میخواهند.
مــردم برخــی محــات بــه شــهرداری و
شورای شهر گفتهاند بخشهایی از شهر
را خودشــان محافظت میکنند .شــورا و
شــهرداری بــرود به ســمت بخشهایی
کــه خطــر بیشــتری احســاس میکنند،
مثــاً همین پــل شــریعتی .شــهر مدام
در حال اطالعرســانی اســت .مرد جوان
بــا موتورش آمده اســت بــه کمک .یکی
از همشــهریانش میگویــد« :خانــه او
در بلنــدی اســت .آن بخش شــهر خطر
ندارد ولی از صبح آمده اســت به کمک
ما ».پســر جوان هم در اهواز آرایشــگری
دارد .وســایل آرایشــگری را آورده و در
یکــی از کمپهــا مســتقر شــده اســت.
شــبها هم میآید به نگهبانی از شــهر
و ســاختن ســیلبند .علی هم در دروازه
دولــت تهران قهــوه خانــه دارد .حاال در
حمیدیه اســت ،هم ســیل بند میسازد
و هم فالفل برای ســیل بندســازان شهر
درســت میکند .از مشــهد و شلنگ آباد
هــم آمدهاند بــه کمک .آرایشــگر جوان
میگویــد« :یــک میلیــون تومــان کمک
هم از قم به حسابش ریختهاند ».خاک
میخــرد و گونــی .او میگویــد« :مــردم
ســه وعده غذا را برای ســیل بندان تهیه
میکنند ».یک ماشین آب معدنی از راه
میرسد .مردی با صدای بلند میگوید:
«آب را فقط به کســانی بدهید که ســیل
بنــد میســازند ».بلــم رانها هم وســط
کرخه میرانند .شــاخ و بــرگ درختان و
موانــع را از ســر راه کرخــه کنــار میزنند.
شــهر یــک هفتــه اســت خــواب نــدارد.
مدیریت محله محوری است .االن وقت
دفاع از خانه است .آنها از یک کشور هم
دفاع کردند و ســپر بال شدند .میگویند:
«ایــن بــار هم پیــروزی با ماســت ،کرخه
پس میکشد».

