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کالش .خانــه پدری خــود من در عرض
 46ســال  6بار تخریب شد ولی در عین
گریــه و بدبختــی میخندیــدم .حــس و
حالم مصداق این بیت مولوی بود «ما
نــه مرغان هوا نه خانگــی  /دانه ما دانه
بیدانگی» فرقی نداشت خواب باشیم
یــا ســر ســفره ،بمبــاران میشــد و آواره
میشــدیم ولی بــاز از نو میســاختیم و
خوش بودیم».
حــال و هوایــی را کــه اســتاد دانشــگاه
کرمانشاه میگوید کمتر میتوان در میان
پســرهای اســتان کرمانشــاه ،بخصــوص
مناطــق زلزلــه زدهاش دید ،امــا رگههای
کــم جانتــر آن در بعضــی از دختــران و
زنان زنده است.

عکس :پوریا ترابی

زلزله چراغ دل خیلیها را روشن کرد
سهیال نوری
گزارش نویس

خروس مراد هرچه بیشتر گردن میکشد
و بــه ســر خروسهــای بقیــه جوانهــای
محل نوک میزند و خونین و مالینشان
میکنــد ،کیفــش کوکتــر میشــود .مراد
میگویــد« :هیــچ میدانــی اگر خروســم
بــا همیــن فرمــان پیــش بــرود خیلــی
زود میتوانــد در ُجنــگ خــروس بــازی
روســتاهای اطراف شــرکت کند .آن وقت
است که پول خوبی به جیب میزنم!»
حــرف جوانهــای روســتای بابا اســکندر
قصر شــیرین از جنس حرفهــای باگرو،
کاویــار ،هژیــان ،دیاکــو و ماردیــن اســت.
دور میــدان اصلــی روســتای ملــه کبــود
جمع شــدهاند ،آهنگ کردی گذاشتهاند،
دستمال به دست گرفتهاند و میرقصند.
ریتــم تنــد پاهــا با شــعرهایی کــه زیر لب
میخواننــد هماهنــگ اســت .خنــده از
صورتشــان کنــار نمــیرود .کمــی دورتر
هنوز آوارهای زلزله نمایان اســت .دامنه
کــوه از رانــش زمیــن شــکاف خــورده امــا
جوانهــا اینجا میرقصنــد و تلخی دیروز
را فرامــوش کردهاند .هژیان جلو میآید،
بــا دســتمالی که تــا چند لحظــه پیش در
هــوا میچرخانــد پیشــانیاش را خشــک
میکنــد و میگویــد« :کــم غــم و غصــه
نداریــم .دور خودت بچرخــی میبینی تا
چشــم کار میکند دلیل برای گریه کردن

هست ،چاره چیســت جز اینکه خودمان
را بزنیــم بــه بیخیالــی که وقــت بگذرد.
اگــر شــادی هم نکنیــم باید آنقــدر غصه
بخوریم که برویم دنبال اعتیاد».
هــر انتظــاری کــه از ســرپل ذهــاب و
قصرشــیرین داری بایــد دور بریــزی.
در ســرپل ذهــاب خبــری از خانههــای
چند طبقه نیســت .خیابانهای گل کاری
شــده بیمعنــا اســت .فضــای ســبز را که
بیخیال ،اینجا بیشــتر به شهر کانکسها
میمانــد .کافــی اســت بــا لباس مشــکی
یــک دور چنــد ســاعته در شــهر بزنــی تــا
بــه رنــگ خــاک دربیایــی .شــبیه همیــن
تصویر را با ابعاد کوچکتر در روستاهای
اطــراف ســرپل ذهــاب میتــوان دیــد .از
آنهــا بدتر روســتاهای ثــاث باباجانی .از
دور فقط تلی از نخاله پیداســت .نزدیک
کــه بشــوی ال بــه الی آوارهایــی کــه هنوز
برداشــته نشــده ،چارچوب در ،کاشــیها
و ســرامیکهای شکســته ،ســرهای کنده
شده عروســکها ،ماشینهای پالستیکی
لــه شــده ،پردههای ســوراخ ســوراخ و هر
چیــزی کــه روزی تکــهای از یــک زندگــی
بوده حاال نشانهای است از هزاران آرزوی
دفن شده.
امــا قصــر شــیرین ...کــدام قصــر؟ کــدام
شــیرین؟ اگــر نخــلهای ســمت راســت

و اوکالیپتوسهــای ســمت چــپ ورودی
شــهر نبــود و تابلــوی «بــه قصــر شــیرین
خــوش آمدید» باید میگشــتی و شــهر را
پیدا میکردی.
اینجــا مــرور جوانــی آدمها و مــرور جوانی
شــهر ،عــادت اســت .ســخت میشــود
بــاور کرد ولــی اینجا یــک روز شــهر تفریح
و گشــتوگذار بــوده .ایــن را هتــل و
مســافرخانههای خالــی گواهــی میدهند.
خیلی از هتلدارها با پراید مسافر میکشند
و بــه برکــت زلزلــه هرچنــد وقــت یکبــار
اگــر شــانس در خانــه یکیشــان را بزنــد،
گروهی میآیند بــرای بازدید ،تهیه خبر یا
امدادرسانی و شب را میهمان میشوند.
آقایــی کــه دل پــر دردی دارد ،یکــی از
آنهاســت .به قول او سالهاســت شهرها
و روســتاهای کرمانشــاه شــده آیینــه دق
ســر ایــن
میانســال هایــش ،زلزلــه فقــط ِ
زخــم کهنــه را بــاز کــرد« :از در و دیــوار
برایمــان میبــارد .نــه پیرهامــان پیــری
میکننــد نه جوان هامــان جوانی؛ زندگی
نمیکنیــم .ایــن روزهــا کجــا و آن روزهــا
کجــا .بــه خــدا باید بــه ایــن جوانها حق
داد کــه از زادگاه شــان دســت بکشــند».
اینهــا را میگویــد امــا خــودش هنــوز بــا
رفتــن بچههایــش کنار نیامــده .مهندس
هوا و فضا هســتند و ســاکن آلمان .دلش

میخواهد میماندند و مثل دخترش که
استاد دانشگاه شــهید بهشتی است مایه
افتخارش میشدند.
آمــار اعتیــاد هــم بــاال رفتــه و جوانهــا
بــا رقمهــای ناچیــز مــواد میخرنــد،
نشــئه میکننــد و قید این همه ســختی
را میزننــد .ایــن جوانهــای بــه قــول
خودشــان روغــن نباتــی بــا جوانهــای
قدیم هــم خیلی فرق دارند .آنها وقتی
بــا جنــگ از خانــه و زندگیشــان رانــده
شــدند و بــه شــهر و روســتاهای اطراف
پنــاه بردنــد ،اول نوجوانیشــان بــود و
وقتی برگشــتند دنیایی خاطــره و بهانه
بــرای ســاختن و زندگــی داشــتند .دکتر
قدمــی اســتاد دانشــگاه کرمانشــاه کــه
اصالتش قصر شیرینی است و آوارگی و
بیخانمانی را خاطره جوانهای قدیم
منطقــه میدانــد ،بیشــتر روســتاهای
اطــراف را بــه خانــه ســالمندان تشــبیه
میکنــد چراکــه جوانهــا طاقتشــان
طــاق شــده و بهدلیــل دوری روســتا
از شــهر ،نبــود امکانــات ،بیتوجهــی
مســئوالن و هــزاران هــزار دلیــل دیگــر
روســتا را ترک کرده و ســاکن شــهرهای
اطــراف شــده انــد« :زمانه عوض شــده
و ایــن جــوان هــا مثل مــا نیســتند که با
جنــگ ،اســباب بــازی هــای مــان شــد

عکسها :عاطفه آرانی

روایت جوانان کرمانشاه از امید و ناامیدی

ëëباشگاه ،موزیک ،ورزش
در باشــگاه شــهرداری جمــع شــدهاند و
بــا ریتــم تنــد موزیــک ،ورزش میکننــد،
آمدهانــد تا همین چند ســاعت ،غصهها
را پشــت در باشــگاه بگذارند و فقط برای
خودشــان باشــند .هر کدام ایــن دخترها
هدفــی دارند کــه نمیخواهنــد فراموش
کنند .این باشگاه هم برایشان حکم مرکز
اســتعدادیابی را دارد .هــر روز امیــد را در
قلبشان روشــنتر میکند و خودشان را
آمادهتر میبینند.
حرفهــای «ســهیال»« ،ســودابه» و
«اشــرف» هم از جنس حــرف دخترهای
باشگاه اســت .از ازدواجشان خیر ندیدند
امــا زلزلــه برایشــان خیر و برکت داشــته.
اگــر غرش زمیــن ،در آبان ماه ســال قبل
خیلیهــا را ناامید کــرد این مادران جوان
را صدها مرتبه امیدوارتر ساخت.
اشــرف  14ســاله بود که رفت خانه بخت
و همیــن اواخــر جــدا شــد .خیلیهــا او را
بــه خاطــر تصمیمی که گرفتــه بود ،طرد
کردنــد .او حاال شــب و روز به جان زمینی
کــه لرزیــد دعــا میکند ،چــون بــه خاطر
نداشــتن سرپرســت یک کانکس  6متری
دارد و زندگــی از دســت رفتــهاش را از نو
شروع کرده .نهضت سوادآموزی میرود
و میخواهد هرچه را از دســت داده بوده
حاال به دست آورد.
ســهیال  16ســال داشــت کــه شــوهرش
دادند و حاال که مادر آیناز و آنیســا اســت
 30ساله است .از یک سال بعد عروسی،
شــوهرش را از پای این بساط و آن بساط
جمــع میکرد .چند بار ســاکن شــهرهای
اطراف شد تا کمپهای ترک اعتیاد آنجا
را هــم امتحــان کند اما نشــد که نشــد .دو
مــاه قبــل از زلزلــه وقتی شــوهر خمارش
بچهها را زیر مشــت و لگد گرفته بود ،قهر
کــرد و رفــت خانــه پــدرش .حس ســربار
بــودن دیوانهاش کرده بود تــا اینکه زلزله
به دادش رســید .حاال رو به روی مســکن
مهــر ،چســبیده بــه کانکس پــدر و مادر و
بــرادرش ،در یــک کانکس نقلــی زندگی
میکند .یک گوشــهاش رختخواب ،گوشه
دیگرش اســباب بازیهای آیناز و آنیســا،
یک ســمت یخچــال کوچکی کــه یک زن
اصفهانــی برایــش آورده و کنــج کانکس
هم گلدانهای حســن یوســفش را چیده
اســت .خانه فلزی ،کم جــا و بیامکانات
اســت امــا بــرای ســهیال حکــم بهشــت
را دارد .ایــن را در میــان اشــکهایش
میگویــد« :زلزلــه مــن را از آن جهنــم
نجات داد .حاضر نیستم این بهشت را با
یــک لحظه آن زندگی عوض کنم .کالس

ماههای اول زلزله کسی دل و دماغ
آرایشگاه رفتن نداشت ،اما هرچه شرایط
عادیتر شد مشتریهای سودابه هم بیشتر
شدند ،از عید به این طرف هم  5عروس
در همین کانکس بیرون رفته .این یعنی
از ِ
درست است که زلزله خانههای زیادی
را ویران ویران کرد اما چراغ دل خیلیها
را هم روشن کرد و برای خیلیها نقطه
شروعی شد برای دوباره ساختن

خیاطــی را که تمام کنم همیــن جا برای
همســایهها لباس میدوزم و خرجمان را
درمیآورم».
داســتان زندگــی ســودابه امــا کمــی فرق
دارد .حــدود  5ســال پیــش همــه حــق و
حقوقــش را در ازای گرفتــن حضانــت
پســرش ،به شــوهر معتادش بخشــید .از
روز بعــد جدایی ،مســتقل شــد .با درآمد
آرایشــگری دخــل و خرجش بــه زور جور
درمیآمــد ولــی از پارســال اوضاعــش رو
بــه راه شــده .خــودش میگویــد« :زلزلــه
بــرای مــن آمــد داشــت» تــا ســال قبــل
نمیدانســت اجــاره بها ،پــول آب و برق
و خــورد و خــوراک خانــه را بدهد یا خرج
مدرســه امیر علــی را ولی از وقتی ســرپل
ذهــاب لرزیــد ،زندگــی او ســر و ســامان
گرفت.
برعکــس همه کانکسهایی که در محله
در
فــوالدی کنــار هــم ردیــف شــدهاند و ِ
کانکسهــا رو بــه خیابــان بــاز میشــود،
کانکسهای آرایشگاه و خانه سودابه یک

جوری بــه هم عمود شــدهاند که فضایی
شــبیه حیــاط خلــوت درســت شــده و بــا
ورقههــای فلــزی و یــک در کوچــک برای
حیاط کوچک خانهاش در و دیوار ساخته
است .او هم مثل بقیه ساکنان کانکسها
پول آب و برق نمیدهد ،از اجاره بها هم
که خبــری نیســت« :در ایــن آشــفتهبازار
ســرپل ذهــاب کــه وســعم بــه اجــاره
خانههای سرســام آورش نمیرســد ،این
کانکــس بــرای مــن و امیرعلــی قــد یــک
خانه چند صد متری میارزد».
ماههــای اول زلزلــه کســی دل و دمــاغ
آرایشگاه رفتن نداشت ،اما هرچه شرایط
عادیتــر شــد مشــتریهای ســودابه هم
بیشــتر شــدند ،از عیــد به این طــرف هم
در همیــن کانکــس بیــرون
 5عــروس از ِ
رفته .این یعنی درســت اســت کــه زلزله
خانههای زیــادی را ویران ویــران کرد اما
چــراغ دل خیلیهــا را هــم روشــن کرد و
بــرای خیلیها نقطه شــروعی شــد برای
دوباره ساختن.

زندگی ما
با آوارگی گذشت

عکس :محمدرضا قاسمیان

گروه جــوان /چادر ســفید چرکتابی که
گلهــای ســبز پیچک از ســر و رویش باال
رفتــه ،با چنــد قابلمــه و ماهیتابــه دور و
برش ،از دور توی چشم میزند و تصویر
تکــراری زلزله و چادر و کانکس را به هم
میریزد.
جــای ســوزن انداختــن نیســت؛ صــف
چادرهــا و کانکسهــا ،تابلــوی «وارد
چمــن نشــوید» را از هــر زمانــی
بیمعناتــر ســاخته .خیلیهــا از یــک
کانکس و ســرویس بهداشــتی اســتفاده

میکنند .چند روشــویی به چیزی شــبیه
دیــوار صورتــی پیچ شــده و ســینکهای
ظرفشویی کنار هم ردیف شدهاند؛ پارک
اصلی ســرپل ذهاب دیگر کاربری سابق
را نــدارد .بــه جــای اینکــه مکانــی باشــد
برای تفریح یا خلوت کردن آدم با خود،
پناهگاهی شده برای سرپا ماندن صدها
زندگی .شرایط سختی بر شانههای شهر
ســنگینی میکنــد هرچند خیلــی چیزها
هــم دیگر یک جورهایی عادی شــده اما
دیدن خانه گالویژ جوان هرگز.

گالویــژ بــا ســلیقه هرچــه تمامتــر خالل
پسته و زرشک را در روغن سرخ میکند.
از نگاهــم پرســش را میخوانــد و
بیمقدمــه میگویــد« :تــو هــم تعجــب
کــردی؟ االن را نــگاه نکــن کــه تــا یــک
ماشین با پالک غریبه وارد شهر میشود
کلــی آدم دورش را میگیرنــد و کمــک
میخواهنــد .مــا کردهــا بــرای خودمــان
غیرت و غرور داشتیم.
بــه همیــن خاطر چنــد روز بعــد از زلزله
که به خــودم آمدم ،چادر را شــبیه خانه

ســابقمان کردم تا بچهها یادشــان نرود
خون کرد توی رگهاشــان است .زندگی
مــا عاریــهای شــده امــا خانــواده مــا کــه
عاریهای نیست.
همیشــه ظهرهای پنجشــنبه زرشک پلو
داشــتیم مثــل امروز .دیوار خانــه ما پر از
گل و پیچک بود و حاال چادرمان .همین
کــه مــن و شــوهرم ،ســیروان و ژیــکان را
ســالم از زیــر آوار درآوردیــم برایمــان
بــس اســت .خانــه ،چــادری و آجــری
ندارد.

عکس :عاطفه آرانی

چادر گالویژ غرق در گل و پیچک

گروه جوان /قبل از بیســت و یکم آبان سال
 ٩٦ســمت چپ جاده ،روســتایی بود با ٧٥
خانــه کــه حــاال نامــی از آن مانــده و هیــچ؛
روســتای تپانــی در جاد ه دشــت ذهــاب که
انتهایش میرســد بــه کوییک حســن .حاال
اما روســتا زمین وسیعی است با پشتههایی
از آجــر و ســیمان .نفــس خیلــی از اهالــی
تپانــی زیــر آوارخانههایشــان بنــد آمــد و
آنهایــی که زنــده ماندند صدمتــر جلوتر در
محوطــه یــک گاوداری چــادر زدنــد و حــاال
قــرار اســت تپانــی جدیــد را آنجا بنــا کنند.
ســمت راســت جاده هم  ٨کانکس ســفید
و نارنجی هســت که  ٨خانــواده دیگر در آن
زندگــی میکنند .آنها درســت پس از مرگ
صدام و رهایی از اســارتی طوالنی از رمادیه
عــراق به تپانــی آمدند و حاال مثــل بقیه به
محوطــه گاوداری نرفتهانــد .از تــرس اینکه
مبادا یک بار دیگر روســتا را از دســت دهند.
فرزانــه و فوزیــه کــم ســن و ســال بودنــد که
عراقیهــا به روستاهایشــان هجــوم آوردند
و بیشــتر اهالــی را به اســارت بردنــد .فرزانه
آن وقتهــا یک ســاله بــوده و تپانی زندگی
میکــرده و فوزیه هم چند ســاله در کوییک.

هــر دو در اردوگاه بــزرگ شــدند و فوزیــه
همانجا عروس شــد و با  8بچه قد و نیمقد
غربــت و اســارت را بــه امید بازگشــت دوام
آورد .دو تــا از کانکسهــای نارنجیرنگ آن
طرف خیابان خانه آنهاســت اما این طرف
خیابــان را بیشــتر دوســت دارنــد .بــا اینکــه
نزدیکیهای غروب است دلشان نمیآید
برگردنــد .طبــق روال هــر روز آمدهانــد بــاال
ســر ویرانههــای روســتا و خاطرههــا را مرور
میکننــد؛ همــه آن چیزی که زیــر این همه
آوار دفن شــده اســت 25« .سال یک جایی

شبیه شهرک اســیر بودیم .اسمش زندگی
نبود از بس سخت میگذشت .چیز زیادی
از ایــران یــادم نبود اما برای اینجــا بال بال
میزدم .چندتا خواســتگار داشــتم ولی رد
کردم چون آرزو داشــتم به تپانی برگردم و
شوهر کنم ».این را فرزانه میگوید که چند
ســال پیش عروس شد و از آن زمان تا حاال
هرچه داشتند خرج دوا درمان کرد اما هنوز
بچهدار نشــده اســت .همین آخریها قرار
بود پس اندازشــان را بردارند بیایند تهران
برای جراحی که زلزله آمد:

