محمد معصومیان
روستاهای مرزی «درمیان» در خراسان جنوبی

مریم طالشی
نوسازی مدرسه روستای کلسکان در چابهار

نیندیشند؟منهمیشــهروایتکردهاموحاالچهبایدمیکردم
تاروایتگرمرگتلخآدمهایبهآخرخطرســیدهنباشــم؟باید
روایتمیکردمآنچهراکهمیتوانستکمکیباشدبهحالشان.
تالش کردم بگویم حرف بزنید؛ فقط چند دقیقه .شاید انسانی
راازخودکشــیوارهانید.کمیتهبحرانتشــکیلشــدتانهتنهابه
خودکشیکهبهمشکالتدیگرهمرسیدگیکند.سیلخراسان
شــمالیوروســتاهایخالیازجوانانلرســتانراهمبایدروایت
میکردم اما داستان بیشناســنامههای جنگارک در سیستان و
بلوچستانبیشترینبازتابراداشت.یکیدوماهبعدازگزارش
بــودکهثبتاحواللیســتبلندباالییبهروزنامهفرســتادازنام
تــکتــکآدمهاییکهبراینخســتینبــارنامشــانجاییثبت
شدهبود.آنهامثلمردمانیکهبهتازگیکشفشدهباشند،حاال
اوراقهویتیدارند،یارانهمیگیرندوبراینخستینباردرزندگی

حمید حاجیپور و سجاد صفری (عکاس)

بهاینمسألهبیشــترجلبشود.جلساتمتعددیبرگزارشدو
کمکهاییصورتگرفت.آنهامیخواســتندبیشــتروبیشتراز
مردمآوارهبدانند.مردمیکهرهاشــدهبودند؛رهاشدهمطلق.
پیــشازآنوبعــدشهــمگزارشهایــیدرحــوزهآســیبهای
اجتماعینوشــتهامکهآنهاهمســببایجادحساسیتنهادها
وانجمنهایحمایتیشــده،مثلساخت 250واحدمسکونی
برایحاشیهنشــینهایقلعهسیموناسالمشــهرو...امااینکه
ایــنبارتالشکــردمتاعالوهبردرجمشــکالتداخلی،توجهها
بــهســمتمردمــیآوارهوبیپناهدرنقطــهایفراتــرازمرزهای
خودمانجلبشود،برایمتجربهایجالبوبکربود».
محمــدمعصومیان«:فقرشــکلهایمختلفــیدارد.برای
یکیفقریعنیاینکهنمیتواندبیشــترازدوباردرهفتهگوشتو
مرغبخورد،براییکیفقریعنیپرایدمدلهشــتادوســهاشرا
نمیتواندحاالحاالهابه206نوکمدادیتبدیلکند،براییکی
فقریعنیاجارهخانهاش 4ماهعقبافتادهوداردازپولپیشش
کممیشــودوبراییکیفقریعنیکفشــیکهتختــشورآمدهو
موقعنشستنبایدلنگهپارهراپشتآنیکیمخفیکند.
هیــچمطلــق.ایــنراتابهچشــم
بــرایآنهــاامــافقــریعنی ِ
نمیدیدم نمیتوانســتم باور کنم .مگر میشــود با هیچ مطلق
زندگــیکرد؟روســتاهایمرزیخراســانجنوبیچنینوضعی
داشــتند.بــادســردآخریــنمــاهپاییــزدردشــتخالــی،جوری
میپیچیــدکــهتــااســتخوانآدمرامیســوزاند.پاییــزشکهاین
است،زمستانشچهمیشود؟اینسؤالناخودآگاهذهنمبوددر
نخستینمواجههبابادخشکوسردخراساندرآندشتخالی.
خانههایروستاازدورنمایانبودند.چندآلونکدرقریههاییکه
خشکسالیخالیشانکردهبود.نزدیکرفتموزندگیشانمثل
یکتصویرروشنمقابلچشمانمقرارگرفت؛یکتصویرشفاف
وغمنــاک.آنهاییکهماندهبودنــد،میگفتندخیلیهابهخاطر
خشکســالی رفتهاند .زمینهایشــان خشک شــده ،دامهایشان
مــردهودیگرهیــچامیدیبرایمانــدنندارند.میرونــدتازنده
بمانند.زمینوآســمانباآنهاخوبتانکردهبود.همهچیزشان
ازدســترفتهبــود؛بیهیچامکانــات،همچونرهاشــدگانیدر
واپسیننقطهممکن.اصالًکسیبهآنهافکرمیکند؟آنهاییکه
درتهرانوشیرازواصفهانومشهدهستند،اصالًمیدانندمردم
کالتهنظر،قوتغالبشــانســیبزمینیآبپزاســتونــان؟!فقر
یعنیزنهایدهمیتوانندکارکنندوهنردستشانرابفروشنداما
لنگ 200هزار تومان برای خرید هر دســتگاه حولهبافی هستند.
ِ
200هزارتومانمیتواندچراغخانهایراروشنکند.
ازآنهــانوشــتمووقتیعکسشــانبــرصفحــهاولروزنامه
نشست،خیلیهادرخیلیشهرهادانستندمردمانیهمهستند
کهزندگیشانبههمینپولخردبستگیدارد.دانستندوکسانی
برایکمکپیشآمدند.یکیگفتدســتگاههارامیخرد،یکی
دیگرخواســتپولحوالهکند.چندوقتقبلشازحاشــیههای
کرمانشــاههمروایتکردهبودم.مشــکلآنهاخشکسالینبود.
بیکاریبودومهاجرتیکهطیسالهاشکلگرفتهبود.آنهاهم
خیالمیکردندکســیصدایشانرانمیشــنود،آنهمروزنامه
دولت.اماایناتفاقافتادوصدایآنهابهگوشهمهرسید».
مریمطالشــی«:یک روز همین دو ســال پیش آمــدم خانه،
پیتنفتراازگوشــهحیاطبرداشــتموخالیکردمرویســرمو
کبریتکشیدم.میگفتندخودســوزیزناندرایالمجایبحث
دارد.سوژه،خطقرمزبود.ازخودسوزیزنانبهخودکشیمردان
رسیدم.میگفتنداینسالهاخودکشیبینمردهازیادترشده.
بــهخاطــربیــکاریوناامیدی.بهایوانرفتمکهشــهریاســتبا
آمارخودکشــیباال.بایدازنزدیکبامــردمحرفبزنیتابدانی
خودکشیبرایآنهاچهمفهومیدارد.برایهرکسشکلکسی
اســت؛بــراییکیبهشــمایلبــرادرجوانش،یکــیخواهرشو
دیگریدوســتیصمیمــی.هرکــدامازمردمایالمحتماًکســی
را از نزدیــک یــا کمی نزدیــک میشناســند که خودکشــی کرده.
روایتهایشــاندرگیرمکرد.داســتانهادرذهنمجانگرفت.
آدمهارادیدم،قبلازاینکهخودشــانراکشــتهباشــند.بهخاطر
آرزوهــاینــهچنــداندورودرازکههرگزرنــگواقعیتنگرفته،
گریســتم .بعد از نوشتن گزارش خودکشــی در ایالم در تابستان
امســالبودکهبا انــواعو اقســامعکس العملهامواجهشــدم.
بعضیهامســألهرابهکلقبولنداشــتندوانکارشمیکردندو
بعضی دیگر ترســیده بودند .ترس از اینکه با روایت کردن ،آمار
همباالتربرود.آمارخودکشــیکهاصالًهیچکسدوســتندارد
دربارهاشصحبتکند؛مثلرازیمگو.بعدازگزارشخودکشی
درایــامبودکهگروههاییابرازتمایلکردندتادرقالبتیمهای
حمایتــی روانپزشــکی در مناطق مختلــف داوطلبانه فعالیت
کنند.باانجمننوپایپیشــگیریازخودکشــیایرانآشــناشدم
کهاطالعاتخوبوکارشناسانهایدراختیارمگذاشتندتازمینه
درجگزارشهــایبعدیباشــد.باقلبهایآزردهافســردهچه
بایدکرد؟باذهنهایناامیدچهبایدکردتابهمرگخودخواسته

نخستین روزهای آزادسازی موصل

محمد مطلق(نفر وسط) -خیابان کرد سلیمانیه؛ یک هفته پس از همهپرسی

پزشکمیبینندوکودکانشانرابهمدرسهمیفرستند».
محمدمطلق«:درستوقتیکهمرزایرانبااقلیمکردستان
بســتهشد،بایدبهســلیمانیهواربیلوکرکوکمیرفتمتاآنچه
را که چند تلویزیون محدود از پیروزی در همهپرســی اســتقالل
توگوبامردمکوچهوبازارواســتادان
بازتــابمیدادنــد،درگف 
دانشــگاه و فعاالن سیاســی ،راســتی آزمایــی میکــردم .روزها
وســاعاتزیــادیصرفهماهنگیشــد؛هماهنگیکــهبعداز
خروجازآخرینگیتمرزباشماقمریوان،دیگربههیچدردی
نمیخورد .ســندیکای روزنامهنگاران اتحادیه میهنی بهدلیل
ناآرامیها هیچ کمکی نمیتوانســتند بکنند و بــرای حضور در
اربیــل نیز نیاز بــه هماهنگی با حــزب دموکرات کردســتان بود
کهاساســاًچنینچیزیامکاننداشــتوبازقصــهکرکوککهاز
اساسقصهدیگریبود.ســهشهردرکناریکدیگرکهبرایورود
بههرکدامبایدراهیمیجســتم.بااینهمهســفرانجامشــدو
من بهعنوان تنها گزارشنویس ایرانی و از معدود گزارشــگران
خارجــیحاضــردراقلیــم،درهماننخســتینروزرســیدنبه
ســلیمانیه،میتوانســتمداســتانعجیبمردماینشــهررااز
همهپرســیبشــنوم.روزاولبا 20نفرحرفزدمکه18نفرشان
پــایصندوقنرفتــهبودندوازدونفریکهشــرکتکردهبودند،
یکــی «آری» و دیگری رأی «نه» به اســتقالل داده بــود .باورش
همبرایخودمدشواربودوهماینترسراداشتمکهمخاطب
ایرانیچنینچیزیرانپذیرد.عجیبتراینکههمهآنهاازافتادن
چاههاینفتبهدستدولتمرکزیخوشحالبودند.
بایــدبهســراغاســتادانوفعــاالنسیاســیوروزنامهنگاران
هممیرفتــمتاهمدلیلچنینقهریراپیداکنــموهمبازتاب
وارونــهرســانههارا.آیااربیــلوکرکوکهمهمینداســتانبود؟
سفربهاربیلوکرکوکبهسختیانجامشدآنهمدرستروزی
کهپرچمرایزنیایراندراربیلراپایینکشیدهبودنداماعجیب
اینکهجستوجودرایندوشهرهمهماننتیجهرادرپیداشت.
انگارهیچکسبهاســتقاللرأیندادهبود.بعالوهمیتوانســتم
دروغبزرگرســانههاراازحملهترکمانانبهکردهادرکرکوکاز
نزدیکببینمومنتقلکنــم.اینتصویربرایخودمندرهمان
ورودی شــهر ،با مشــاهده بنرهای بزرگی از مــام جالل طالبانی
رئیــسجمهــوریفقیــدعراقکهبــهتازگــیمرحومشــدهبود،
توگوباشهروندانکردوترکمانکهدرگیری
شکســتوبعدگف 
کرکوکراجنگیسیاسیوبیربطبهخودمیدانستند».
حاالکهبهپشتسرنگاهمیکنیموبهآنچهروایتکردهایم
و آنچــه از بازتابهــا دیدهایــم ،میتوانیم الاقل به انــدازه یک
صفحــهوتنهایکصفحهازهمهصفحاتروزنامه،شــهادت
دهیمکهروزنامهنویســیهنوززندهاستومیتوانددرطوفان
شــبکههایمجازی،آراموبیهیاهوبنشــیندوغباررابنشاندو
ببیندوبهتماشادعوتکند.
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