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«ســیل مهربانــی» شــاید عنــوان چنــدان دلچســبی بــرای توصیــف کمکهــا و
مهربانیها به مردم ســیلزده نبود و خیلیها دوستش نداشــتند اما واقعیت این
اســت که همانطور که این ســیل همــه را حیــرت زده کرد ،مهربانیهــا و همراهی
مردم هم باعث حیرت و تحســین شد .از همان روزهای اول خیلیها تالش کردند
تا جایی که توان دارند بخشی از بار سنگین روی دوش مردمی را که این روزها حال
خوشی ندارند بردارند و جوانها در این کار هم پیشقدم بودند و هم تعیینکننده.
اگر به مناطق ســیلزده بروید یا اخبارش را دنبال کنید خیلی از آنها را میبینید که
برای کمک رفتهاند .هرکدام یک گوشــه کار را گرفتهاند تا شاید بار دگر روزگار چون
شکر آید.

عکس :دریافتی

ëëکمکرسانی در گل
محمــد ســاحورزی لرســتانی اســت
و ســاکن خرمآبــاد .خــودش و خانــه و
خانوادهاش آســیبی در ســیل مهیب استان
ندیده اما مگر میتوانســت بنشــیند و ببیند
هم اســتانیهایش در پلدختر و روســتاهای
اطــراف نــه خانــه و زندگــی داشــته باشــند،
نــه غــذا و خــوراک؟ بــرای همیــن بــا چنــد
نفر از دوســتانش دســت به کار شــدند« :ما
همه دوســتیم باهم و تازه آشــنا نشــدهایم.
چند نفرمــان هم نســبت خانوادگی داریم.
همیشــه دور هــم هســتیم و مثــاً فوتســال
بازی میکنیم اما در چنین مواردی دورهم
جمع میشویم و کارهایی انجام میدهیم.
ســیل که آمد گفتیم کمک کنیم .بعضیها
خودشــان پــول گذاشــتند و بعضیهــا هــم
از خانــواده و دوســت و آشــنا پــول و کمــک
جمــع کردند .هم غــذا و هم چیزهایی مثل
کنســرو ،نان ،خرمــا ،قند ،شــامپو و صابون،
نوار بهداشــتی و پوشــک تهیه میکنیم و به
مناطق ســیلزده میبریم ،همین طور پتو و
چادر .اما کمک یدی هم میکنیم».
آنهــا وقتــی کمکهــا را پخــش کردنــد
تــا وقتــی هــوا تاریــک نشــده میرونــد بــه
خانههایــی که کمــک نیاز دارند تــا گلهای
عظیــم مانــده در خانههــا را خــارج کننــد.
خانوادههایی که دست تنها هستند و کمکی
ندارنــد .ســری اول  14 ،13نفــری فقــط بــه
پلدختــر رفتنــد و ســری بعــد  24 ،23نفری
نصــف کمکهــا را بــه پلدختــر رســاندند و
نصــف دیگــر را بــه روســتاهای بیــن راه .آن
هــم از راههایی که دیگــر رفتوآمد در آنها
آسان نیست:
«االن جــادهای کــه بــه ســمت پلدختــر
میرود بسته است .از راه دیگری باید برویم
و در این مســیر کمکها را در روستاهایی که
آســیب دیدهاند پخش میکنیم .وقتی وارد
جاده قدیمی میشــوید که از اندیمشــک به
ســمت پلدختر مــیرود بعضی قســمتها
هــم کــوه رانــش کــرده و هم ســیل جــاده را
خــراب کــرده .یــک الیــن آن را بــاز کردهاند

که همان هم ماســهای اســت .شــرایط بدی
بــرای رانندگی اســت اما تنها راه دسترســی
بــه پلدختــر همیــن اســت .بیــن مــا چنــد
نفــری ماشــینهای آفــرودی دارنــد و وقتی
ماشــینهای ســبک نتواننــد حرکــت کننــد
از آنهــا اســتفاده میکنیــم .شــرایط پلدختر
اصالً خوب نیســت .جایی ماشین ما در گل
گیــر کرد و وقتــی پیاده شــدیم تا ماشــین را
دربیاوریم خودمــان در گل گیر کردیم .االن
 70 ،60درصد پلدختر همین وضع را دارد.
گل دارد کمکــم ســفت میشــود .یــک بــار
دیگر هم شــب شــده بود و وقتی از ماشــین
پیاده شــدیم پایم را در گل گذاشتم و تا زانو
فــرو رفتــم و هــرکاری میکردم پایــم از گل
در نمیآمــد .دو نفــر کمــک کردنــد و من را
کشیدند عقب».
پلدختریهــا و معموالنیهــا هــم
خســتهاند ،هــم عصبانــی و غمگین .شــاید
ایــن را در فیلمهــا و عکسها دیده باشــید.
ناراحتنــد بابــت خانههایی کــه از بعضی از
آنهــا فقــط یــک در باقی مانــده و بعضیها
همیــن را هــم ندارنــد و فقــط یــک خاطره
شــدهاند در ذهن ســاکنانش .چیزی نمانده
که بــه آن چنگ بزنند و آینــدهای که جلوی
چشمانشــان است مبهم اســت و مهآلود.
همینهــا باعــث شــده رفتارشــان مقابــل
کســانی کــه بــه آنهــا کمــک میکننــد گاهی
خــوب باشــد و گاهی بــد .محمــد میگوید:
«تعــدادی از مــردم اســتقبال میکردند .از
مــا کار زیــادی بــر نمیآمــد و کمکهایمان
محدود بــود اما بعضیها تشــکر میکردند
کــه در ایــن شــرایط وقــت گذاشــتیم و در
این شــرایط دشــوار که خیلیهــا نمیتوانند
بیایند خودمــان را رســاندهایم .عدهای هم
بودند که برخوردشــان چندان خــوب نبود.
امــا رفتارشــان بــرای من قابل درک اســت.
عصبانیتی داشــتند بابت اینکه چرا باید در
این شرایط باشند .این را ما باید درک کنیم
چــون با شــرایطی کــه آنجا حکمفرماســت
برخوردهــای بدتــر هــم قابل تصور اســت.
شــرایطی کــه تــا از نزدیــک نبینیــد برایتــان

قابل درک نیســت .من در لرســتان سیالب
زیــاد دیدهام اما این یکــی عجیب و غریب
بود واقعاً .میــزان خرابیهای آنجا فراتر از
عکسهاســت و هرچه از فیلــم و عکسها
ببینید باز هم بیانگر آن وضع نیست .هیچ
چیــزی باقی نمانده؛ نه خانه ،نه جاده و نه
ادارههای دولتی برای انجام کارها».
همــه ایــن چیزهــا و حــال و روز مــردم
در ایــن مدتــی که محمــد و دوســتانش به
پلدختــر و روســتاهای ســیلزده رفتهانــد
حســابی رویشــان اثر گذاشــته اســت .وقتی
حــرف میزنــد و بــه تعریف کــردن از حال
و هــوای مــردم میرســد صدایــش تغییــر
میکنــد ،بلندتر حرف میزنــد ،مکثهای
طوالنــی میکنــد و مــدام میگویــد:
«وحشتناک است».
پیرمــرد پلدختــری ایــن طــور میگوید:
«همیشــه شــنیده بــودم کســی کــه زندگــی
و همــه چیــزش را از دســت داده روحیــه
خاصــی دارد اما ایــن بار خــودم از نزدیک
دیــدم .بــه خانهای رفتیم کــه همه چیزش
را آب بــرده بود و مرد جوانــی مقابل خانه
نشســته بود .میپرسیدیم به چه نیاز دارید
و او آنقدر شوکه بود که نمیتوانست حرف
بزنــد .بعــد همســرش با بچــه شــیرخواره
در بغــل آمــد و گفت بچهام مریض اســت
و شیرخشــک و پوشــک نــدارد .پیرمــردی
هم نشســته بــود روی یــک چهارپایه و یک
تسبیح هم دستش بود .حالش را پرسیدم
و گفــت خانهمــان را ســیل زده .گفتــم چی
مانده از خانه؟ نگاه کرد و تســبیح را نشانم
داد و گفت فقط همین برایم مانده».
ëëخیاالت بچهها
آققــا و گمیشــان اولیــن شــهرهایی
بودنــد کــه بــا ســیل نامشــان ســر زبانهــا
افتاد .حاال درســت اســت که ســیل لرستان
و خوزســتان بیشــتر از این دو شــهر اخبار را
بــه خود اختصاص دادهانــد اما مردم آنجا
هنوز هم در شرایط سختی زندگی میکنند
و کمک الزم دارند .ســرور وکیلی و چند نفر
از دوســتانش ســعی میکنند کمــک کنند،
البتــه به بچهها؛ بــا مداد رنگی و نقاشــی و
کتاب و قصه.
او کتابــداری خوانــده و در کانــون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان کار کرده و حسابی
بچههــا را میشناســد .برای همین با شــراره
طیــار ،عرفان برنا ،ســامان احمدی ،آیســان
مؤمنــی و پوریــا میدانــی جمــع شــدند تــا به
داد بچههــای ســیلزده برســند .آن هــم دو
روز بعــد از وقوع ســیل« :مــا خودمان گرگان
زندگی میکنیــم و درگیر بارندگــی بودیم .تا
بــه خودمان آمدیم  2روزی از ســیل گذشــته

بود و به مناطق ســیلزده رفتیم .همیشــه در
چنین اتفاقاتی کمکها به سمت کمکهای
اولیــه مثــل غــذا و پوشــاک مــیرود و ایــن
درســت هم هســت اما من دیدم بهتر است
طــور دیگری به بچهها کمــک کنیم .وقتی به
کمپها میرویــد میبینید مثالً  500بچه در
سالن بیکار میچرخند یا باهم گالویزند یا به
خانوادهها که در چادرها ناراحت هســتند غر
میزننــد .بچهها مدام دنبال چیزی هســتند
کــه سرشــان را گــرم کنــد .بــرای همیــن ما از
مــداد و مداد رنگی ســاده ،کاغذ آ  ،4پاککن
و مدادتــراش یــک بســته درســت کردیــم
و بــرای بچههــا بردیــم کــه خیلــی زود آرام
شدند».
کار وکیلــی و دوســتانش بــه اینجــا ختم
نشــد .در مرحلــه بعــد بــرای اســباببازی
فراخــوان دادنــد و بعضیهــا از شــهرهای
مختلــف پــول فرســتادند و خیلیهــا
اســباببازیهای نــو یــا دســت دوم امــا
تمیــز .وکیلــی و دوســتانش بــا توجــه بــه
تخصصشــان اســباببازیها را بررســی
و تقســیمبندی کردنــد و بــه دســت بچهها
رســاندند و این هم به روحیه بچهها کمک
زیادی کرد.
بعــد از آن هــم رفتنــد ســراغ کتــاب:
«میخواســتم کتــاب اصلیتریــن عنصــر
باشــد اما نه بــه حالت هیجــانزده که یک
ســری کتــاب بیــن بچههــا پخــش کنیــم و
آنهــا بخواننــد یا نخواننــد و رهایــش کنند.
کتابهــای خــوب را جمــع و در هــر کمــپ
یــک کتابخانــه راهانــدازی کردیــم .یــک
مســئول هم برایش گذاشتیم و االن بچهها
کتــاب را امانــت میگیرنــد و میخواننــد و
برمیگردانند .این کار را قبالً در روســتاهای
دورافتاده استان انجام داده بودم .االن هم
میخواهم بعــد از بازگشــت زندگی مردم
به شــرایط عــادی کتابخانــه و کتابها را به
مناطق روستایی ببرم».
بچههایــی کــه قبــاً ســرگردان و خســته
و کالفــه در کمپهــا میچرخیدنــد حــاال
خوشــحالترند و آرام تــر .وســیلهای بــرای
سرگرم شــدن دارند و روزهای طوالنیشان
پر میشــود .بــرای همین از دیــدن کتابها
و اســباببازی و مــداد رنگیهــا ذوق
میکننــد« :بچههــا طــوری بــا دیــدن اینها
بــه ســمتمان هجــوم میآورنــد کــه آدم
گرسنه به غذا هجوم میبرد .چون خیاالت
بچههــا همیشــه و در هر شــرایطی احتیاج
بــه تغذیــه دارد .شــاید  20درصــد دغدغه
آنها این باشــد که خانهشــان را سیل برده و
 80درصدشــان از بیکاری اذیت میشــوند
چون اصالً تصویــر و تجربهای از این ماجرا

به خانهای رفتیم که همه چیزش را آب برده بود و مرد جوانی مقابل خانه نشسته بود.
میپرسیدیم به چه نیاز دارید و او آنقدر شوکه بود که نمیتوانست حرف بزند .بعد همسرش
با بچه شیرخواره در بغل آمد و گفت بچهام مریض است و شیرخشک و پوشک ندارد.
پیرمردی هم نشسته بود روی یک چهارپایه و یک تسبیح هم دستش بود .حالش را پرسیدم
و گفت خانهمان را سیل زده .گفتم چی مانده از خانه؟ نگاه کرد و تسبیح را نشانم داد و گفت
فقط همین برایم مانده

ندارند و اینکه خوراکی برای خیالپردازی
و بــازی ندارنــد اذیتشــان میکنــد .برای
همیــن تــا اســباببازی و وســایل دیگــر را
میگیرند میدوند و میروند پی بازی».
ëëپهنه غیرقابل تصور آب
خوزســتانیها روزهــای ســختی را
میگذراننــد .ســیالب مــردم بســیاری از
روســتاها را وادار کــرد خانــه و زندگــی و
روستایشــان را بگذارنــد و جــای دیگــری
پناه بگیرنــد .بعضیها محاصره شــدند و
منتظر ماندند تا کسی دستشان را بگیرد؛
کســانی مثل بهمن صالحی و دوستانش.
صالحی رئیس تورینگ و ســافاری اســتان
خوزستان اســت و با ماشینهای آفرود به
هم استانیهایش کمک میکند.
آنهــا از زمانی که ســیل وارد خوزســتان
شــد به قــول خودش پــای کار هســتند و تا
وقتــی بتوانند به کارشــان ادامه میدهند.
ســعی هــم میکننــد کارهایــی کــه انجــام
میدهنــد مطابــق نیازهــای هــر منطقــه
باشــد« :اول بــا ارگانهــای هــر منطقــه
هماهنــگ میکنیــم و میپرســیم چــه
نیازهایــی دارنــد تــا بتوانیم آنهــا را تأمین
کنیــم و کارمــان بیفایــده نباشــد .یکی دو
روز قبــل هــم با یکی دو ماشــین منطقه را
شناســایی میکنیــم و از مردم میپرســیم
چه چیزهایی الزم دارند».

مردم از آنها اســتقبال و کمکهایشان
را قبــول میکننــد ،هرچنــد گروهشــان از
قبــل با یکــی دو نفــر از محلیهــا صحبت
میکننــد تا همراهشــان باشــند و بــا اهالی
حــرف بزننــد و آنهــا راحتتــر صالحــی و
دوســتانش و کمکهایشــان را بپذیرنــد.
بــرای این حرفزدنهــا و بعضی کمکها
چند دختر جوان هم همراهشــان هست تا
با زنان صحبت و همراهی کنند.
آنهــا بــا ماشینهایشــان غــذا ،دارو،
پوشــاک و آب بــه ســیلزدهها میرســانند
و هــم کمک میکننــد خانوادههایی که در
روســتاها ماندهانــد بتواننــد به جــای امن
برســند« :قایق میبریم تــا در آب بتوانیم
مردم را منتقل کنیم .در روســتای عطیش
 80زن و کــودک را از منطقه تخلیه کردیم
و تا به حال به  50روستا رفتهایم».
در ایــن روزها او مثل بچههای لرســتان
و گلســتان چیزهایــی دیــده کــه در ذهنش
مانــده و اذیتــش میکنــد؛ گرفتاریهــا و
ســختیهایی کــه مردم بــا آنهــا درگیرند و
معلوم نیســت چقدر دیگــر باید تحملش
کننــد و بجنگنــد« :روســتاهایی کــه در آب
محاصره شدهاند مشکالتی مثل سرویس
بهداشتی دارند .بعضیها بدنهایشان به
آب آلوده حساســیت دارد .عــاوه بر اینها
کســانی هــم هســتند کــه از همیــن مــردم

سرقت میکنند و این خیلی ناراحتکننده
اســت».کمکهایی کــه صالحــی و
دوســتانش بــه ســیلزدهها میرســانند
همــان کمکهــای مردمــی اســت البته با
ایــن گروه هماهنگ هســتند تــا آنچه الزم
است تهیه کنند و بفرستند .بعضی چیزها
را هــم خودشــان میخرنــد و میبرنــد.
در واقــع ایــن روزهــا کار و زندگیشــان را
گذاشــتهاند برای این کار .بعضیها که کار
آزاد دارنــد کارشــان را تعطیــل کردهانــد و
آنهایی کــه کارمندند عصرها خودشــان را
به گروه میرسانند.
میپرســم تصویری که شــما هر روز در
مناطق ســیلزده میبینید چقدر به آنچه
مــردم شــهرهای دیگــر از طریــق عکس و
فیلــم میبیننــد نزدیک اســت؟ میگوید:
«میشود گفت خیلی دور و خیلی نزدیک
است .دور از این نظر که در فضای مجازی
درباره ســیل خیلــی اغراق میشــود و این
مردم را میترســاند .حتی از ما میترسند
و میگویند چرا آمدهاید و سخت همکاری
میکننــد .امــا از نظــر وســعت خرابــی،
تصویری که میبینید به واقعیت نزدیک و
شاید فراتر از آن است .بسیاری از محلهها
از بین رفتهاند .مســاحتی که در آب اســت
و دچار ســیل شــده آنقدر وســیع اســت که
برای بعضیها قابل درک نیست».

