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سال ديگر
طعم گيالس را ميچشيم

حميد حاجي پور

لباسش��ويي و تلويزي��ون و...از بي��ن
رفته .واهلل پولي هم ندارم که وسايل
جديد بخرم،محصول باغ را هم باران
و سيل از بين برد».
ادام��ه راه لغزنده را که بوي لجن
از همهجاي��ش ميآيد طي ميکنيم.
همه مش��غول کارند از جوان گرفته
تا پيرمرد و کس��اني که از اداره برق

محمد رستمی ،یکی از نجات یافتگان از سیل سیجان

پا به س��ن گذاشتههاي روستاي
سيجان،روس��تايي ک��ه ح��اال
اس��مش نه بهخاطر طبيعت بکر يا
رودخانههاي��ي ک��ه آرام از کنارش
ميگذرن��د – البت��ه ح��اال ديگ��ر
خب��ري از رودخانه نيس��ت -بلکه
بهخاطر س��يل ويرانگ��رش معروف
ش��ده،ميگويند40« :س��ال پيش
که س��يل آمد به اين شدت خرابي
نداشت و اين همه کشته نداد».
از جاده چالوس اگر راهتان را کج
کنيد به سمت روستاهاي «ارنگه» و
«س��رزيارت» و «آدران» از هرکسي
ک��ه بپرس��يد س��يل چه خس��ارتي
زده ميگوين��د خس��ارت آنچنان��ي
نديدهان��د و با دستش��ان جادهاي را
نش��ان ميدهند که ختم ميش��ود
به س��يجان .از دور ماش��ينهاي له
و لورده ش��ده در س��مت چپ جاده
حکاي��ت از عم��ق فاجع��ه دارد .به
ورودي روس��تا ميرس��يم؛ پلي��س
همراه اهالي روستا با چوب و طناب
راهبند درس��ت کردهاند تا غريبهاي
و ماشيني به روستا نرود .بولدوزرها
س��نگهاي ريز و درش��ت را پشت
کاميونها ميريزن��د .جاده گلآلود
است و لغزنده .اهالي با موتورهايشان
وس��يله ميبرن��د و ميآورند .هنگام
روب��هرو ش��دن با م��ا اول خس��ته
نباشيد ميگويند و بعد اينکه از کجا
آمدهايم.
زني ک��ه از فرط پي��ري قامتش
خميده ش��ده اش��اره ميکند که با
او صحب��ت کنيم .چه��رهاي مهربان
دارد و مثل همان قديميها گوش��ه
چ��ادرش را جلوي دهانش ميگيرد.
از س��يل ميگويد البته از سيل 40
سال پيش .آن زمان  39سال داشته
و وقتي باران بيموقعي در تابس��تان
باريده سيلي به راه افتاده که باغشان
را ويران کرده:
«مادرجان وقتي س��يل و زلزلهاي
مي��اد ميگن قهرخداس��ت .زماني که
ج��وان بودم س��يل آم��د و باغمان را
خراب کرد ولي کس��ي آسيبي نديد.
فق��ط چندتا خونه و باغ خراب ش��د.
اون موقع مثل االن اين همه ماشين
و امکانات نبود که کسي براي کمک
بياد .مرداي چندتا روستاي ديگه آمدن
کمک و زن و بچهها را بردن خونههاي
خودشون تا سيل بخوابه .ولي حاال در
عجب��م که کل��ي آدم ،از اينور و اونور
مي��اد ولي بعد از چن��د روز هنوز آب
قطعه،غذاي درست و حسابي ندادن.
خدا پدرشون رو بيامرزه کمک کردن
ولي نه اونجوري که بايد باش��ه؛ اينجا
روستاس��ت اگر کسي به ما رسيدگي
نکن��ه تا چندماه ديگ��ه وضعيتمون
همينج��وري ميمونه .نگران پس��رم
هس��تم،حيوونکي با محصوالت باغي
ک��ه از پدر خدابيام��رزش بهش ارث
رس��يده زندگي��ش رو ميگذرون��ه.
ح��اال نگرانه که بهخاط��ر بيآبي باغ
به طور کل خش��ک بش��ه .ش��ما که
خبرنگار هستي بنويس تا مسئولها
فکري کنن».

س��يل تصوي��ر زيباي روس��تا را
مخدوش کرده .انگار به تابلوي نقاشي
شدهاي خاک پاشيدهاند .سيجان غرق
در گل و الي است .آنهايي که جوان
هستند خانههايشان را رها نکردهاند
و با کمک کارگران افغان گلها را از
خانه بيرون ميريزند .خانهها تا کمر
پر از گل است« .محمد» خيس عرق

بياورمش ،آن هم با تخته س�نگهايي که هرکدامشان بهاندازه يک ماشين
و ش�ايد هم بزرگتر بود .پاهايم با ديدن اين صحنه مثل ترکه خش�ک شده
به زمين چس�بيد ،مثل کس�ي که جن ديده باش�د .اگر زن و بچهام صدايم
نميکردند حاال عکس من هم مثل بقيه روي ديوار روستا چسبيده بود .خدا
خواس�ت که خيلي از اهالي روستا از جمله خودم جان سالم به در برديم .به
قول قديميها وقتي سيل ميآيد بايد خرت را ول کني و در بروي!»

ت�و زندگي�م چنين چيزي ندي�ده بودم .تو فيلمها ش�ايد
ولي خودم اص ً
ال نه .االن که فکرش رو ميکنم احس�اس
ميکن�م خواب ديدم .وقتي توي آب معل�ق بودم هيچ اميدي به
زن�ده موندن نداش�تم .االن که زن�دهام روزي هزارب�ار خدا رو
شکر ميکنم.

و خسته از تخليه گل و الي خانهاش
روي پشتهاي گلي نشسته .ميپرسم
خال��ي ک��ردن گله��ا چق��در کار
دارد؟با بيحالي ج��واب ميدهد«از
دي��روز داريم کار ميکنيم ولي هنوز
تمام نش��ده فکر کنم ت��ا فردا طول
بکش��د .بدبختي فقط گل نيست که
زندگيمان را فلج کرده،همه وسايل
خانهم��ان مثل ف��رش و اجاق گاز و

و راهس��ازي و مخاب��رات آمدهان��د.
بيش��ترين تجم��ع مي��دان اصل��ي
روستاست .جلسات در دفتر صندوق
قرضالحسنه يا بقالي روستا برپاست.
تکنيس��ينهاي اداره ب��رق درح��ال
جاگ��ذاري ترانزيس��تور جدي��دي
هستند تا برق را به روستا بازگردانند
تا دست کم مردم شبها برق داشته
باش��ند.البته بيش��تر اهالي ،روستا را

ترک کردهاند و ب��ه خانههاي قوم و
خويش خود در تهران و کرج رفتهاند
و آنهاي��ي هم که هس��تند از خانه و
باغها مواظبت ميکنند.
چند روزي است که اينجا صداي
بلبل و گنجشك و چکاوک نميآيد.
صدا صداي بلدوزر اس��ت ،سنگها و
ش��اخ و برگ درختان و پلهايي که
خراب ش��دهاند و حت��ي خودروهاي
مچال��ه ش��ده سرتاس��ر رودخانه را
فرا گرفتهان��د و بلدوزرها تنها بخش
کم��ي از آنها را از داخ��ل رودخانه
خارج کردهاند .خانههاي کنار بس��تر
رودخانه وضعيت اسفبارتري دارند و
پر ش��دهاند ازس��نگ وگل و الي .به
نظر نميآيد که ديگر بش��ود در آنها
زندگي کرد.
يک��ي از اهال��ي ب��ه ن��ام احم��د
سيجاني در حال سوراخ کردن ديوار
خانهاش اس��ت تا گلها را راحت تر
خارج کند .تمام هيکلش گلي اس��ت
حتي موهايش .س��يگار را از گوش��ه
لب��ش برم��يدارد و ميگويد س��يل
غافلگيرش��ان ک��رده و جان8نف��ر از
همروس��تاييهايش را گرفته و چند
نفري هم گم شدهاند .البته به نجات
پدر و پسري اشاره ميکند که سيل
آنها را چن��د کيلومتري با خود برده
و ش��انس ب��ا آنها يار ب��وده که زنده
ماندهاند».
او انگشت اشارهاش را روبه آسمان
ميگي��رد و ميگوي��د ک��ه اگر خدا
بخواهد همه چيز ممکن ميش��ود و
وسط س��يل هم که باشي آسيبي به
تو نميرسد.
هرچقدر ويرانيهايي که سيل به
ب��ار آورده من و همکارانم را ناراحت
کرده نجات اين پدر و پسر به همان
اندازه خوش��حالمان ميکند .اهالي
فقط ميدانند «ابراهيم رس��تمي» و
پسرش در بيمارس��تان شهيد مدني
کرج بستري هستند .پرسان پرسان
شمارهش��ان را بهدست ميآورم ولي
گوشي هر دو خاموش است .باالخره
س��يل آم��ده حتما گوش��يها هم با
سيل رفتهاند.
 ëگفتوگ�و ب�ا يک�ي از نج�ات
يافتگان
شانس با ما هم يار است و محمد
رستمي 26ساله را که سيل تا آستانه
م��رگ او را پيش برده پيدا ميکنيم.
تازه از بيمارستان مرخص شده و به
قول خودش خرد و خمير است.
روي تخ��ت چوبي دراز کش��يده
و ناي��ي ن��دارد .ول��ي همراهيم��ان
ميکند،خودش را باالتر ميکش��د و
به بالش و متکا تکيه ميدهد.
 از کجا بگم؟ از همون اولش. راس��تش من و باب��ام و3نفر ازرفقام بيرون سيجان بوديم که زنگ
زدند و گفتند داره س��يل مياد،براي
کمک ب��ه اهالي کمتر از چند دقيقه
خودمون رو رس��ونديم به روستا که
ديديم س��يل ب��ا چه س��رعتي داره

به س��مت ما مي��اد .ت��ا بخواهيم به
خودمون بجنبيم و پياده بشيم چند
ماش��يني ک��ه آب با خ��ودش پايين
آورده ب��ود به ماش��ين پرش��ياي ما
خورد و ماش��ين توي آب چپ شد و
همون اولش بابام و دونفر از دوستام
بيرون افتادن.
چن��د متر بعد که توي ماش��ين
معلق بوديم آب من و دوس��تم رو با
فشار بيرون انداخت .وقتي روي آب
اومديم دوس��تم خودش رو گير داد
ب��ه ديوارگلي يکي از باغه��ا و پريد
اون ط��رف ول��ي از ش��انس من که
ميخواس��تم ديوار رو بگي��رم ،ديوار
يکدفعه ريخ��ت و منو با بقيه چيزها
مثل ش��اخههاي درخت و ماشين و
س��نگ و چيزاي ديگه همين جور با
خودش ب��رد تا اينکه ي��ک کيلومتر
جلوتر که ماش��ينها و چندتا درخت
راه رو سد کرده بودند گير کردم و با
بدبختي س��رم را باال آوردم تا به زير
کشيده نشم .بعدش هم 2يا3ساعت
ديگه محليها با صداي کمک کمک
من سر رسيدن و نجاتم دادند.
 فک��ر ميکردي س��يل ب��ه اينش��دت باش��ه و ش��ما رو با خودش
ببره؟
 تو زندگيم چنين چيزي نديدهبودم .ت��و فيلمها ش��ايد ولي خودم
اص ً
ال ن��ه .االن که فکرش رو ميکنم
احساس ميکنم خواب ديدم .وقتي
توي آب معل��ق بودم هيچ اميدي به
زنده موندن نداشتم .االن که زندهام
روزي هزاربار خدا رو شکر ميکنم.
 ت��وي اون چن��د دقيقهاي کهب��ا س��يل ميرفت��ي به چي��زي هم
فکرميکردي؟
 ب��ه پ��در و دوس��تام ک��ه زندهموندن؛ پي��ش خودم ميگفتم يعني
اينجوري بايد بميرم؟ خيلي زوده که
جونمو از دس��ت بدم .خيلي آرزوها
دارم که بهشون نرسيدم .توي همون
باال و پايينهاي س��يل که به اينور و
اونور ميرفتم به مرگ فکر ميکردم
و اش��هدمو ميخوندم .البته بايد اين
رو هم بگ��م از خدا هم خيلي کمک
خواس��تم و مدام صداش ميکردم تا

ش��نيدم .ميدونس��تم اگر شب توي
آب بمونم شايد زنده نمونم به همين
خاطر تا جايي که جون داش��تم داد
زدم .چن��د دقيقه بعد روس��تاييها
اومدن و نجاتم دادن.
 چه زمان فهميدي پدرت زندهمونده؟
 هم��ون وقت��ي که من��و از آببي��رون کش��يدن اولي��ن چيزي که
پرسيدم پدرم بود که حالش چطوره.
اونه��ا ميگفتن خوبه و رس��وندنش
بيمارس��تان .وقتي يکي از آش��ناها
زنده بودن پدرم رو تأييد کرد خيالم
راحت شد.
 کجاي بدنت آسيب ديده؟3تا از انگشتهاي دستم بشدتآس��يب ديدن و بقيه بدنم کوفتگي
دارن ولي به طور کل آس��يب زيادي
نديدم.
 االن به چي فکر ميکني؟ به اينکه توي آب کلي ماش��ينو تخت��ه س��نگ و درخت ب��ود و به
هيچک��دوم نخ��وردم و ج��ز چن��د
آس��يبديدگي خفيف اتفاق خاصي
ب��رام رخ ن��داده و ب��ه نظرخ��ودم
وخانوادهام معجزه شده که من،پدرم
و دوستام جون سالم به در برديم.
 از پدرت خبر داري؟پدرم چندتا از دندههاش شکسته
و عملش کردن و نميتونه حرف بزنه.
بهش اکسيژن وصل کردن .پدرم به
بچهه��ا گفته بود ک��ه آب اونو چند
کيلومتر توي اون تاريکي تا روستاي
سرزيارت برده و با وجود آسيبهايي
که ديده بود تونسته خودش رو کنار
يک باغ بکشونه و با کمک خواستن
خودشو نجات بده .شرايطي که پدرم
داشته خيلي بدتر از من بوده و خدا
خيلي به ما رحم کرده.
هن��وز هم باورنميکن��د که زند ه
است و ميتواند درکنار خانواده باشد.
س��ال ديگر ميوه باغ��ش را بچيند و
ب��از با صداي رود و چهچهه بلبالن...
ام��ا نه ،اين خاطره تلخ هميش��ه در
گوش��ه ذهناش خواهد بود .خاطره
تلخ روس��تا و معج��زهاي که براي او
رخ داد.

عکس ها :امیرحسام زرافشان  /ایران

آنهايي که معجزهآسا از سيل سيجان نجات يافتند

«چيزي به شب نمانده بود،آسمان سرخ سرخ شد به رنگ زغال گداخته .باد
ميوزيد .زوزه ميکش�يد .در و پنجره سرجايشان نميايستند،خانه داشت
از جا کنده ميشد .بيرون که آمدم سرو و صداهاي عجيبي ميآمد،راستش
را بگويم خيلي ترسيدم،پيش خودم گفتم زلزله شده،شايد هم بالي ديگري
است،چش�مانم را دوختم به دامنه کوه ک�ه در آن گرگ و ميش چيز زيادي
پيدا نبود ،تنم از ترس ميلرزيد،س�يل بود ،با سرعتي که نميتوانم به زبانم

گــزارش
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مادرج�ان وقتي س�يل و زلزلهاي مياد ميگن قهرخداس�ت.
زماني که جوان بودم س�يل آمد و باغمان را خراب کرد ولي
کس�ي آس�يبي نديد .فقط چندتا خونه و باغ خراب شد .اون موقع
مث�ل االن اين همه ماش�ين و امکانات نبود که کس�ي براي کمک
بي�اد .م�رداي چندتا روس�تاي ديگه آمدن کم�ک و زن و بچهها را
بردن خونههاي خودش�ون تا س�يل بخوابه .ولي حاال در عجبم که
کل�ي آدم ،از اين�ور و اون�ور مي�اد ول�ي بع�د از چن�د روز هنوز آب
قطعه،غذاي درس�ت و حس�ابي ندادن .خدا پدرش�ون رو بيامرزه
کمک کردن ولي نه اونجوري که بايد باش�ه؛ اينجا روستاست اگر
کسي به ما رسيدگي نکنه تا چندماه ديگه وضعيتمون همينجوري
ميمونه

اينکه توي تنگه گير کردم و مطمئن
ش��دم که حاال 50درص��د به زندگي
نزديک شدهام.
تا روس��تاييها بيان چند ساعتي
ت��وي آب بودم و نگ��ران پدرم بودم.
فکراي جور واجور تو س��رم مياومد.
پيش خ��ودم ميگفتم ميميرم،چند
لحظ��ه بع��د ميگفتم نج��ات پيدا

ميکنم،ب��ه کار و زندگي��م فک��ر
ميک��ردم به هر چي��زي که فکرش
رو بکنيد.
 بعد؟ اونقدر خرد و خمير ش��ده بودمکه نميتونستم خودم رو از آب بيرون
بکشم .نميدونم ساعت چند بود که
ت��وي اون تاريک��ي س��رو صداهايي
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 - 3پش��يماني -خداش��ناس-
منگوله
 - 4مخترع ماشين بخار -آش-
هنگام -بيحاصل
 - 5نفي ابد -تنبلي -پرکار
 - 6سردار اشکاني -تنها -نازنين
 - 7مثل -ظرفيت -فراموشي
 - 8ايس��تاده -کاش��ف واکسن
آبله -شيريني مکعب شکل
 - 9شمشير -مفت -خانه ييالقي
مجلل
 - 10ح��رف تنف��ر -مص��ون-
مفتش
 - 11نحيف -مؤسسه نيکوکاري-
ماه سرياني
 - 12پرداختن��ي واج��ب در راه
خدا -شهري در استان لرستان-

افقي:
 -1حقي معنوي که تاجر براي تقدم
2
در اج��اره محل و ادام��ه تجارت در
3
محل کار خود دارد -لوگو يا آرم
 - 2در س��ينما پخش ميشود -نام
4
دخترانه -پيامبران
5
 - 3ضرب شمش��ير -دهمين حرف
6
يوناني -شهري در استان اردبيل
 - 4مغ��ازه کوچول��و -ن��ام بالت��ر-
7
هنگام -ميوه باب گلو!
8
 - 5خاک س��فال گري -جانشيني-
9
ترشي بادمجان
 - 6چراغ نفت سوز -آشکار -رايحه
10
 - 7قطع��ه توزي��ع ب��رق خ��ودرو-
11
بيماري مفصلي -اندامي لوله مانند
12
در دستگاه تنفسي
 - 8پالس -پسر عرب -دومين شهر
13
پر جمعيت استان زنجان
14
 - 9سوغات کرمانشاه -شاعر و راوي
يا خطيب -دريوزهگر
15
 - 10ماي��ه -ارابه و چه��ار چرخه-
خودرو
 - 11پاداش سنگ انداز -شهر قلعه ضرغام دراستان کرمان -رگ خواب
 - 12سرمايهزندگي -حنا -مرطوب -نزد
 - 13کوچکترين فرزند فريدون -شريک زندگي -گله کردن
 - 14عدد ترتيبي برابر هزار هزار -نمايندگان -همه برگهاي گل را فرو ريختن
 - 15يکي از اعياد مسيحيان -ورزشي راکتي

لقب انگليسي -از اناجيل
 - 13کاال -پرخور -نشان دادن ،اظهار
 - 14گياه -ذات و وجود -وگرنه
 - 15اين سيس��تم امنيتي معموالً ترکيبي از سختافزار ونرمافزار است -شهري
در ساحل عاج

عمودي:
 - 1دومين رود بلند ايران -رزومه
 - 2آرام و بدون دغدغه -افسار -خانه ييالقي مجلل
 - 3يک روش تکثير گياه -پرندهاي با پاهاي بلند -قنات
 - 4نام اختصاري س��ازمان مديريت بحران فدرال -س��رباز ني��روي دريايي -مظهر
زيبايي در طبيعت -نهر
 - 5هواي خنک -برابر -رطوبت
 - 6حرف ربط -پدر فرانسوي -گلو
 - 7عددگلر -لباس زمستاني -نشان و رونق
 - 8پشيماني -درخت افکن -پرندهاي محبوب
 - 9کاله تمام لبه -دستور کار -نقش هنري
 -10نژاد روسي -ششمين شهر
بزرگ فرانسه -يک و يک
حل جدول عادی شماره 5986
 - 11تاب و توان -كاتب -بلوا
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عمودي:
 - 1چربي پشم -شهري در روسيه
 - 2صندوق قديم -داراي ظرافت -متشکرم
 - 3اهداف -مرد شمشير زن -کشوري در جنوب آفريقا
 - 4برآمدگي و آماس -جوش چرکي -عدد ورزشي -تخلص استاد همايي
 - 5دودمان -حيف -مساوي
 - 6پسوند ساينده -عزم -بخشايش گناه بندگان از سوي خدا
 - 7صداي گوسفند -تغار گلي -بوي خوش
 - 8خط باستاني -نبرد -لب از سخن فروبسته
 - 9رياکار -بيمارستان فوق تخصصي چشمتهران -حرف پيروزي
 - 10امروزه اين رنگ در دکوراس��يون داخلي طرفداران بسيار زيادي پيدا کرده
است -ميوه خام -خميدگي کاغذ
 - 11داور معروف فوتبال-
حل جدول ويژه شماره 5986
زندگاني -کلمه تعليل
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