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ما برای خواندن قصه عشق به خاک ،خون دلها خوردهایم

از لحظه وقوع ســیل در بعضی از استانهای کشور
همدلی و
خیل عظیمــی از عکسها از کمک و امدادرســانی
به ســیل زدگان در فضای مجازی منتشــر میشــد،
همبستگی
تصاویــری کــه قلــب تــک تــک ایرانیهــا بــا دیدن
آنهــا بــه درد آمد اما در این میان عکسهــای متفاوت تری هم دیدیم،
از جملــه ایــن عکسهــا کــه تأثیــر عمیقــی بر دلهــا به جای گذاشــت،
همبستگی و همدلی گمیشانیها در زمان ساخت سیل بند بود.
در حالی که خانههای هر کدام از اهالی گمیشــان هر لحظه بیشتر در آب و

عکس :فضای مجازی

اینجــا «پل دختر» اســت .شــهری از روزگار
ایستاده
ساســانیان ،شــهری از دل زاگــرس ...امــا،
این فقط یک عکس نیست ،نگاهتان را که
در غرور
عمیــق میکنید ،از پس این تصویر کوچک
چند سانتی متری ،یک تاریخ ،یک فرهنگ و یک حماسه چندین
هزار ســاله میبینید ،شهری که این روزها عمق نفوذ همدلیاش
از خط مرزی جغرافیای انســانی فراتر رفته اســت .باور کنید ،این
عکس ،یک تصویر ویژه از تنها دارایی مردمانی است که اگرچه در
ظاهر روایت«نداری شان» دست به دست میشود ،اما در باطن،
تمــام تالششــان برای پابرجا نگه داشــتن پرچمی اســت که رنگ
ســفید هویتشــان ،ســرخی خونهای ریخته شــان و تمامیت سبز
رنگشــان را از آن به امانت گرفتهانــد .این عکس پرچم نه تصویر
یــک تالش جمعی با برچســبهای معمول! که در حقیقت یک
قاب اســطورهای  170ســاله اســت از مردمانی که تاریخ پر افتخار
کشورشــان ،ثابت کرده که اگر سرشــان برود ،سر سرزمینشان را در
اوج ،پر غرور و سرفراز نگه میدارند.

تاریــخ دهالویه را به اســطورههای جنگیاش محدود
دیوارانسانی نکنیــد! دهالویــه فقــط بــه «چمرانــش» شــناخته
نمیشــود .اصالً دهالویه ،شــهرتش از جنگ نیســت،
مقاومت
ایــن جنــگ اســت کــه اعتبــار دفاعــش را مدیــون
«دهالویه» اســت .اهالی دهالویه ،تاریخ مینویســند ،گاهی  10روز جانانه،
جان میدهند ،حتی اگر انتهایش ،به اشــغال شهرشــان ختم شود و گاهی
سخاوتمندانه ،با همان دستهای خالی ،سیلبند میسازند تا حاال اجازه
ندهنــد قهــر طبیعت ،از دیواره انســانی آنهــا عبور کند . .تصویــر دهالویه،
خارقالعــاده اســت ،امــا کم نظیر نیســت .تکرار یــک تصویر پــر تکرار این
روزهای خوزستان است ...یک تصویر بکر از نهایت انسانیت در منطقهای
که اگرچه هنوز جای ترکش جنگ! از روی دیوارهایش پاک نشده ،اما غرور
و غیــرت اهالــیاش ،یــک چهره جدیــد از دهالویه اهواز به تصویر کشــیده
اســت .اینجا دشــت آزادگان دهالویه اســت و مردمانی که بدون امکانات،
گونیهای خالی را از خاک پر کردهاند .هدفشان ایستادگی است ،سیل بند
انسانی دهالویه حاال یک قصه جدید از این شهر را روایت میکند!

احتمال اعالم خاتمه سال تحصیلی
در برخی مناطق سیلزده

وزیــر آمــوزش و پرورش گفت :بــرای دانشآموزان مناطق
اخبار سیلزده که در مرحله کنکور هستند با وزارت علوم مذاکره
شــده و قرار است امروز یا فردا شورای سنجش و پذیرش را
تشکیل دهیم و راجع به اینکه برای مناطق سیل زده میتوان سهمیهای گرفت یا
نه،تصمیمگیریشود.
بــه گزارش ایســنا ،ســید محمد بطحایی اعــام کرد :متأســفانه در ســیل اخیر در
لرستان تعداد زیادی از مدارس آسیب دیدهاند که برای بازسازی آنها خیرین ورود
جدی پیدا کردهاند و کمکهای خوبی از سراســر کشــور آغاز شــده است .بطحایی
گفت :در مناطق معدودی ممکن اســت مجبور شــویم ســال تحصیلی را خاتمه
دهیم .بویژه در اســتان خوزســتان و شهرســتان پلدختــر .وی در مــورد امتحانات
دانشآموزان گفت :تسهیالتی برای دانشآموزان در نظر گرفته شده و چنانچه به
هر دلیلی سال تحصیلی خاتمه پیدا کرد ،دانشآموزان تا جایی که تحصیل کردند
ارزیابی میشوند و توقع نداریم با خاتمه سال تحصیلی بخشهای باقیمانده از
کتب را امتحان دهند .وی گفت :در آموزش و پرورش اردوهای علمی آموزشی در
نظر گرفتیم تا عقب ماندگی تحصیلی و آموزشی این دانشآموزان جبران شود.
بطحایــی گفت :همچنین از طریــق دورههای آموزش مجازی در تالش هســتیم
دانشآموزان این مناطق را برای شرکت در آزمون سراسری آماده کنیم تا در این
فضای رقابتی برای آنها مشکلی ایجاد نشود.

پس زدگی فاضالب یکی از مشکالت شهر اهواز است

معاون عمران و توســعه امور شــهری و روســتایی وزارت کشــور گفت :با توجه
بــه این که شــهر اهواز مشــکل فاضالب دارد ،در شــرایط کنونــی هم پسزدگی
فاضالب شهر اهواز شرایط را بدتر کرده است.
توگــو با ایســنا اظهــار کــرد :کارهــا و فعالیتهایی که
مهــدی جمالینــژاد در گف 
استانهای معین بویژه اصفهان در اهواز دارند خوشبختانه از بسیاری از مشکالت
پیشگیری کرده است .تا حدی منافذی که طی روزهای گذشته آب را روانه مناطق
شــهر کرده بود ،بسته شده است .سعی میکنیم مناطقی که آب نفوذ کرده است
را نیز درست کنیم .وی افزود :بحث دیگر مسأله پس زدگی فاضالب در بسیاری از
مناطق است .اهواز همیشه متأسفانه روی بحث فاضالب مشکل داشته است که
این موضوع هم مشکالت آن را مضاعف کرده است .تالش مأموران آتشنشانی
اصفهــان ایــن اســت کــه ایــن آب را بــه کارون هدایت کننــد .در خیلــی از مناطق
باالخص مناطق پرتراکم با مشکل فاضالب روبهرو هستیم.

گل فرومی رفت ،مردان و جوانان خانه و کاشــانه را رها کرده و دوشــادوش
هم به حراست و حفاظت از شهر و دیار پرداختند.
ســیل گمیشــان حادثهای بود که افزون بر تلخی توانست حس همبستگی
مــردم آن دیار را به رخ جهانیان بکشــد و به نمــادی از فداکاری ،همزبانی
و همدلی تبدیل شد.
ســیل با اینکــه ویرانیهای زیــادی از خود به جا گذاشــت ولــی ثابت کرد
ایرانیها در ســختترین شــرایط حتی اگر جان و مال شان درخطر باشد
باز هم اتحاد ،همبستگی و همدلی است که حرف اول را میزند.

سیل امسال کمترین تلفات جانی را داشت
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عکس :ایران /ابوالفضل نسائی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :در سیالب اخیر با  ۷۱قربانی در کل
کشــور (جدای از حادثه سیل در شــیراز و واژگونی قایق امداد در سد گاومیشان)
کمترین تلفات جانی را داشــتهایم .به گزارش ایسنا ،اسماعیل نجار در حاشیه
بازدید از اردوگاه ثامناالئمه حمیدیه اظهار کرد :تعداد محدودی از هموطنانی
که جان خود را از دست دادهاند ،اغلب براثر ریزش ساختمان یا رعایت نکردن
موارد احتیاطی بوده است .نجار با تشکر از صبر و حوصله مردم به خاطر ترک
محل زندگیشان و استقرار در اردوگاههای اضطراری گفت :زندگی در اردوگاهها
آســان نیســت و از ســختی آن مطلع هســتیم اما حفظ جان مردم بــرای ما در
اولویت است .رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد :تمام تالش ما بر
رسیدگی کامل البته تا حد امکان به این افراد است که بهرغم میل خود خانه و
زندگیشان را ترک کرده و در اردوگاه مستقر شدهاند

