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جوانان و رنج بیکاری در مناطق مرزی کرمانشاه
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بازارچه شاه عباسی قصرشیرین

حاضر مرز پرویزخان اســت که رونق بیشــتری
دارد .در بازارچــه پرویزخان از شــیرمرغ تا جان
آدمیزاد پیدا میشود .وقتی میگوییم بازارچه
یعنی محوطه خاکی وسیعی که هر گوشهاش
چیزی بســاط شــده .از خاک و سیمان و کاشی
گرفته تا انواع و اقســام میوههــا و لبنیات .همه
کارگرهای بازارچه ایرانی هستند اما تاجرها هم
عراقیانــد ،هم ایرانی .امــا اینجا هم عراقیها
خریدارند و ایرانیها فروشنده.
بین کارگرها حرف برای شــنیدن بســیار است.
زانــا کــه پیش دســتی میکنــد  32ســال دارد و
فوق لیســانس حســابداری اســت .زانا متأهل
اســت و پــدر دو بچــه« :جنــگ کــه شــد تقریباً
 5ســالم بــود .بــه اجبــار از قصر رفتیــم و چند
ســال بعد به یک خرابه برگشــتیم .چند وقتی
تــوی چــادر زندگی کردیــم تا دوبــاره خانهها را
بســازیم .چه ســختیهایی که نکشــیدیم اما از
همه سختتر وقتی بود که از دانشگاه کردکوی
گلســتان مدرکم را گرفتم ولی در شــهرم هیچ
اداره و شــرکتی تحویلم نگرفت .سال قبل هم
که مدارکم را آوردم اشتهارد کرج برای کار توی
یک کارخانه ،در مرحله گزینش رد شدم .خب
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جســتهگریخته به یاد دارد« :بچه روستای
کوییــک هســتم .پــدرم در تنگــه بیشــگان
پاســدار بود .عراق که حملــه کرد چند روز
آواره کوههــا شــدیم .بعــد از بمبــاران راه
فرار نداشتیم و اسیر شدیم 25 .سال توی
اردوگاه رمادیــه آواره بودیم .صدام که به
درک رفت ،با سر آمدیم ایران .هنوز رنگ
خوشی را ندیده بودیم که باز آواره شدیم.
 4سال طول کشید این خانه درست بشود.
سفیدش نکرده بودیم که رفتیم داخلش.
 2ســال بیشــتر زندگــی نکردیــم کــه خانه
خــراب شــد .هنــوز قرضــش را ندادهایــم.
زلزله که شــد دخترم که لب شــکری است
تازه عمل شــده بــود و از ســرما میلرزید.
پســرم کــه تاالســمی دارد ،کم خون شــده
بــود .ســه تــا از بچهها زانوشــان شکســت.
نمیدانســتم کدام را نجــات بدهم .اینجا
میآیــم خیلــی گریــه میکنــم ولــی دلــم
خــوش میشــود کــه از ایــن ویرانــه همــه
ســالم بیــرون آمدیم ».اینجــا درد و امید،
زندگــی و مــرگ و آرزوهــا و رویاهــا چنــان
به هم میپیچد که نمیتوانم مرزشــان را
تشخیص دهم.

مواد شــوینده و چیزهایی از این دست از عراق
و دوبی به بازارچه میآید؛ البته بیشتر از طریق
کولبرها .تعداد زیادی از جوانهای این بازارچه
هــم تحصیلکــرده هســتند ،حتی دانشــجوی
دکتری« :اینجا برای یک جوان تحصیلکرده کار
نیست .برای همین خیلیها معتاد میشوند.
معتــاد هم که شــدی مجبــوری بــروی دزدی.
بعضیهــا هم این طــرف و آن طرف میروند
باربــری .وقتــی من میبینــم جوانی کــه دکترا
دارد همینجا از بیکاری بار جابهجا میکند ،چه
لزومی دارد هزینه کنم دکترا بگیرم و بار ببرم؟
کسی که ســالها در این کشــور زحمت کشیده
و درس خوانــده امــا نمیتوانــد کار کند چطور

میتواند انگیزهای باشد برای بقیه جوانها؟»
این را ژیار میگوید که دانشــجوی دکتراست .او
یک پسر دارد و خودش هم خندهاش میگیرد
وقتــی میگویــد بــا روزی  30 ،20هــزار تومــان
زندگــی را پیش میبــرد« :به خــدا دارم خنده
بیعــاری میکنــم 10 .دقیقه بعــد میافتم به
فکــر قــرض و قوله و بدبختی و دوبــاره میروم
کما .تــا میآیم یــک ذره بخندم دوبــاره زلزله
 6ریشتریمیآیدبیچارهمانمیکند.شبهاتا
صبح  180بار بلند میشوم .ناسالمتی عمری
درس خوانــدهام!» روی گفتنــش را نــدارد.
ژیار ایــن روزها در بازارچه شاهعباســی پادویی
میکند.
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میکنم سبک میشوم ».فوزیه دست کمی
از فرزانــه ندارد .با این تفاوت که او  14یا 15
ســالگی ازدواج کــرده .در اســارت  8بچه را
تر و خشــک کرده و وقتی به تپانی برگشــته،
پــا به پای شــوهرش کار کــرده و هنوز طعم
راحتی را نچشیده باز آواره شده.
لباســش بیشتر شبیه زنهای عراقی است
تــا زنهــای کــرد .لهجــهاش هــم همیــن
طــور ولــی حتــی از اســم عراق هــم تنش
میلــرزد .ایــن طــور کــه از تعریفهایــش
معلــوم اســت ،جنــگ ایــران و عــراق را

وقتی توی کارخانه و شرکت و اداره برای من کار
نیست راهی ندارم جز کارگری».
هوا گرم اســت و گرد و خاک هم نفس کشیدن
را ســخت کــرده امــا از حرفهــای پشــتیبان
اینطــور برمیآید که در مقایســه بــا خرماپزان
یکی دو ماه قبل ،این هوا بشدت خوب و خنک
اســت« :االن که خوب موقعی اســت .اولهای
تابســتان که یک ســاعت هــم نمیتوانی اینجا
بایســتی ،ما از صبح تا غروب همینجا بودیم و
بــار میبردیم .تــوی این مرز  700تــا  800تاجر
هســت کــه بــا شــرکت و کارخانههــای ایرانــی
قــرارداد دارنــد و جنسهاشــان را توافقــی بــه
عراقیهــا میفروشــند .مــا هم نزدیــک  2هزار
کارگر هستیم و بار را که از جاهای مختلف ایران
میآیــد تخلیــه میکنیــم و داخــل تریلیهای
عراقــی بار میزنیم .فقط از این خوشــحالم که
ســیکل دارم وگرنه مثل این جوانها که سالها
عمرشــان را پای درس خواندن تلــف کردهاند
افسردگیمیگرفتم».
هیــچ جنســی از عــراق وارد مــرز پرویزخــان
نمیشــود ،امــا در بازارچــه شاهعباســی
قصرشــیرین ،پتو ،چای ،لوازم آرایشی ،لباس،

شبیه میدان جنگ است .زندگیهایشان را میگویم .از بس
غافلگیر شدهاند دیگر آبدیده شدهاند .نه فقط از بیست و یکم
آبان سال گذشته ،که سالها است زلزله زدهاند .بیکاری ،ناامنی،
محرومیت ،بیتوجهی و هزاران مشکل ریز و درشتی
که کمتر از زلزله نیست بارها زندگیشان را به لرزه انداخته است

ëëعمریکهسوخت
شــبیه میــدان جنگ اســت .زندگیهایشــان را
میگویم .از بس غافلگیر شدهاند دیگر آبدیده
شــدهاند .نه فقــط از بیســت و یکم آبان ســال
گذشته که ســالها است زلزله زدهاند .بیکاری،
ناامنــی ،محرومیــت ،بیتوجهــی و هــزاران
مشــکل ریز و درشــتی که کمتر از زلزله نیســت
بارها زندگیشــان را به لرزه انداخته و هر کسی
از راه میرســد بــا ایــن تعبیر تلخ توجیهشــان
میکنــد کــه تاب میآوریــد چون خــون کرد در
رگهایتان جاری است .کارشان به جایی رسید
که ترس از تیر خــوردن در گردنههای تاریک را
کنار گذاشتند و تا فهمیدند بازار قاچاق سوخت
داغ شده ،برای نان ،جانشان را وسط گذاشتند
و حاال که بازار قاچاق ســوخت از رونق افتاده از
اینجــا رانده و از آنجــا ماندهاند .جنگ و ویرانی
خاطره مشــترک جــوان ،پیــر و میانســالهای
منطقــه «ثالث باباجانی» اســت .برای همین
از صفــر شــروع کردن را خــوب میدانند .جز با
این روحیه ،کسی مثل ژیوار  32ساله نمیتواند
آن همه تلخی را از سر بگذراند .همه سالهای
مدرســه را با صدای آژیر خطــر به یاد میآورد،
کودکیهایــش را هــم با خاطراتــی که بعثیها
برایــش ســاختند .اطراف روســتای پــدریاش
را زدنــد تا اهالی بترســند و آنجا را تخلیه کنند.
کل روســتا آتش گرفت ،جنازهها به فاصله کم
روی زمیــن افتاده بودند ،بوی تند خون و آتش
را هنــوز هم حــس میکند ،اما تا آخرین ســال
دبیرســتان شــاگرد اول بود و وقتی به دانشگاه
رفــت جزو دانشــجویان موفــق دانشــگاه رازی
کرمانشاه شــد .آن همه پشتکار اما برایش نان
و آب نشــد و قاچاق ســوخت شــد راهــی برای
گــذران زندگی خانواده  4نفرهاش .تا همین دو
سال قبل هوا که گرگ و میش میشد نگاهش
را از آکار و ژیــار برنمیداشــت تــا اگــر در یکی از
گردنهها ،طعمه تیراندازها شــد یک دل ســیر
پسرهایش را دیده باشد:
«بــا وجــود همه مشــکل منطقــه ،اینجــا دهه
شــصتیهای تحصیلکرده زیاد دارد .نه به این
خاطــر کــه انگیــزه درس خواندن داشــتند .به

ایــن امید کــه شــغل آبرومندانهای پیــدا کنند
چسبیدند به درس و دانشگاه ،اما حاال همین
درس شده مایه سرکوفت ما».
ایــن روزهــا ژیــوار شــده الگــوی نوجوانهــا .تا
نوجوانــی دم از درس میزنــد ،بزرگترهــا
میگوینــد درس بخوانی که چه؟ بشــوی مثل
ژیوار؟
چــون درس خوانــده تحقیــر میشــود .پیــر و
جوان هم ندارد .هرکسی او را در صف سوخت
یــا مشــغول دستفروشــی میبینــد تحقیرش
میکنــد .تدریــس خصوصــی و همــکاری
حقالتدریســی با دانشــگاه ،کفــاف چالههای
زندگــیاش را نمیداد که رفت ســراغ قاچاق
ســوخت .اوایــل دهــه  80درآمــدش خــوب
بــود .هربــار کــه گالنهــای  20لیتــری نفــت یا
گازوئیــل را بار االغهایش میکرد و از روســتا تا
مرز میبــرد پول خوبی گیــرش میآمد .بقیه
هــم از کاســبی االغ کــه در منطقــه راه افتــاده
بود پول خوبی به جیــب میزدند ،ولی جیب
ژیــوار را پرپولتر تصور میکردنــد در حالی که
فقط خــودش میدانســت هر بار دانشــجوها
و همدانشــگاهیهایش کــه آنهــا هــم قاچاق
ســوخت میکردند او را در آن حال میدیدند
میلیونها تومان خسارت روحی میپرداخت.
آن روزها هم الگو بود .حتی برای عموزادهاش
که با معدل  19و نیم سال آخر علوم تجربی را
رها کرد و شــد قاچاقچی سوخت .هرچه ژیوار
نصیحتش کرد به خرجــش نرفت که نرفت.
حاال مرز بســته شــده ،نه دیپلم دارد و نه پول.
الاقل ژیوار با تحصیالت عالیهاش هر ترم 500
هزار تومان از دانشگاه حقوق میگیرد.
قصه کار و بیکاری در مناطق مرزی کرمانشاه،
قصــه دور و درازی اســت؛ بچههــای بعــد از
جنــگ برای بــه دســت آوردن موقعیتی بهتر
در مناطقی که نه کارخانهای بود و نه کشاورزی
کفــاف زندگیشــان را مــیداد ،رفتنــد ســراغ
تحصیالت دانشگاهی اما آنها که زندگیشان
را به در بردند و در تهران و کرمانشاه و جاهای
دیگر موقعیتی به دســت آوردند که خوشــا به
حال شان ،بقیه ماندند با کوهی از غم و درد.
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«شــوهرم کارگر اســت .بخور و نمیر زندگی
کردیــم و خانــه ســاختیم .پارســال هم وام
گرفتیم بــرای بچه دار شــدن .تهران نوبت
داشــتم کــه زلزلــه شــد و همــه برنامههای
مــا را خــراب کرد .ایــن دومین بار اســت که
تخریــب میشــویم .چنــد وقــت در چــادر
زندگــی کردیــم و بعــدش وام را دادیــم
کانســک خریدیــم .اینجــا همه بــه کانکس
میگوید کانســک .دیدن خانهای که خراب
شــده خیلی سخت اســت اما وقتی میآیم
اینجــا و برای جوانیام که بــه باد رفته گریه
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در ســرپل ذهــاب و روســتاهای اطرافــش از
هرکســی که بپرســی چرا خانــهات را نیمه کاره
رها کردهای از گرانی مصالح میگوید و اینکه با
 45میلیون تومان وامی که گرفته نهایت بتواند
آهــن و میلگرد بخرد تــازه اگر میلگــردی پیدا
شــود .همین هم عرصه را برای کارگران جوان
و اغلب تحصیلکــرده ،تنگ کــرده .نمونهاش
هژیــر کــه لیســانس رایانــه برایــش نــان و آب
نشده و آمده کارگری بلکه هزینههای خودش
و گوشــهای از هزینههای خانــواده را تقبل کند.
پدر هژیر جانباز شــیمیایی است و برای تأمین
مخارج زندگی با مشکل روبهروست« :ما اینجا
تــوی چادر زندگی میکنیــم و هرلحظه جلوی
چشممان میبینیم که مصالح ساختمانی به
عراق میرود .این واقعاً برای ما دردناک است.
اگر جنگ نبود پدر من سالم بود و میتوانست
بــرای زن و بچــهاش آینده بســازد نه اینکه من
خیــر ســرم از دانشــگاه فارغالتحصیــل نشــده
بیایم وردســت رانندهها و تاجرهــا کار کنم ».از
قصرشیرین تا مرز راه زیادی نیست و این طور
که بویش میآید با پایین آمدن ارزش پول ملی
این روزها دنیا به کام عراقیهاســت .تریلیها
پشــت ســرهم ردیف شــدهاند و هرکدامشــان
یــک جور بــار میبرند؛ میلگــرد ،تیرآهن ،پیاز،
سیبزمینی و هرچیز دیگری که در شهر نایاب
یا گران است.
آراســک به چرخ تریلی تکیه داده و همینطور
که شــلوار کــردی خاکــیاش را با بیحوصلگی
پاک میکند ،غر میزند .انگار راننده عراقی که
آن طرفتر ایستاده حرفهایش را میفهمد و
میخندد« :در شهر من که زلزله ویرانش کرده
پیاز کیلویی  3هزار و  500تومان آنوقت همین
بــار بــرای تو در میآیــد کیلویــی  400تومان .تو
نخندی کی بخندد؟»
مــرز خســروی بــرو بیــای ســابق را نــدارد البته
بــرای ایرانیهــا ،اما انگار عراقیهــا کار دیگری
ندارنــد جز رفــت و آمد به مرز .تعــدادی برای
خرید میآیند ،تعــدادی هم برای دیدن اقوام
و گردش و تفریح .رابعه که این را تأیید میکند
عراقی اســت اما کامل به زبان فارســی تســلط
دارد ،برخــاف شــوهرش که اهل ایالم اســت
ولــی فارســی بلد نیســت .رابعــه پر از انــرژی و
خنــده اســت .به قــول خودش «وقتی فارســی
صحبت میکنم اینطوری میشوم».
میگوید از یک ماه قبل ایران هستند و آمدهاند
به خانواده شــوهرش ســر بزنند« :مــن افتخار
میکنم فارســی حــرف میزنم چــون اگر چند
قــرن پیش جــدا نشــده بودیــم ،من هــم االن
ایرانی بودم نه عراقی».
وعدههــای بــاز شــدن مــرز خســروی بــرای
جابهجایی زائران کربال تا حدی مردم را امیدوار
کرده تا شــاید دوباره رونق برگــردد اما در حال

همه جوانان این روستا جانبازند
گــروه جــوان /ســنگ قبرهــای گورســتان
«نســار» گواهــی میدهــد در ایــن روســتا
کســی  ٧٠ســالگیاش را ندیده اســت27 .
بمــب شــیمیایی ،در ســی و یکم شــهریور
ســال  ٦٧نــه تنهــا کار اهالی نســار دیــره را
ســاخت که دست از سر نســلهای بعدی
هــم برنداشــت؛ حتــی جوانهــای دهــه
هفتــاد و هشــتاد .ســن دهیــار روســتا بــه
یــادآوری دقیق جنگ قــد نمیدهد ،اما از
بس پای حرف اهالی نشســته که جنگ را
از حفظ است و میتواند عملیات مرصاد

را بــا جزئیاتش تعریفکند .نشــانی خانه
علــی اشــرف میــری را میدهــد تا آثــار به
جا مانــده از حمله شــیمیایی را از نزدیک
ببینم .جواد گوشــهای خوابیده و تا سرش
را بــر میگردانــد ،جایی بــرای حرف باقی
نمیگــذارد .تــا پیــش از حمله شــیمیایی
کــژال ،امیــد و کامیــار کــه در ایــن خانواده
به دنیا آمدند ،مشــکل جســمی نداشــتند
و حــاال بــا درصدهــای متفاوتــی ،قربانــی
حملــه شــیمیایی هســتند ولــی جــواد که
بعد از عملیــات مرصاد به دنیا آمد دچار

معلولیت جسمی است .تنها تواناییاش
شناختن آدمها و لبخند زدن به آنهاست.
بوی مــادرش را خوب میشناســد و جز از
دســت او غذا نمیخورد حتی اگر چند روز
طول بکشد .به غیر از زمینهای کشاورزی
خــوش آب و رنــگ رو بــه روی روســتا و
کوههایی که نســار در دامنه آنها قرار دارد،
کسی شــاهد درد و رنج اهالی نبوده .کژال
حــال خوبی ندارد .بارها و بارها خودش را
با جوانهای شــهرهای دیگــر ایران قیاس
میکند و غبطه میخورد.

دلشان خوش نیســت؛ کامیار چند سالی
اســت بــه تهــران آمــده و نزدیکیهــای
فشــافویه کارگری میکند .امید که امیدوار
بود از ســربازی معاف شــود یا مثل بقیه از
امتیازهای ورود به دانشگاه برخوردار باشد
دیپلمه بیکار اســت و قرار است فردا خانه
را به مقصد ســرپل ذهاب تــرککند تا در
ساختمان ســازیهای کم رونق این شهر،
مشــغول به کار شــود .جواد هم کــه امروز
 25ســالش شــده ،همچنان به دستهای
مادرش چشم دوخته است.

