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مکث

مسکنمهر؛خوابگاههاییکهامن  نیستند!

دستهاییاریدهندهکه  فقطالیکمیکنند

محل دقیق میدون جنگ ما اونجایی است که
پیروزی و شکستمونو تجربه میکنیم .همه ما
مدت محدودی وجودی داریم .اما همانطور که
ارنست همینگوی خیلی واضح گفت :ارزش نهایی
زندگی ما به این نیست که چگونه پیروز میشویم
بلکه به این است که چگونه شکست میخوریم.
بعد از زلزله /هاروکی موراکامی
ردیف شمعدانی ها

زلزله همینجا بود
و باقیمانده آن
یک جسد که نفس میکشد
که قلبش را گم کرده
زیر آوا ِر
ساختمانهایی که در رؤیایش ساخته بود
عرفان اویسی
تلخ نوشت

معجزهایدرهزارهسوم

ارژنگ حاتمی -در هــزاره سوم ،معجزهای
بـــزرگ اتــفــاق افــتــاد و بــا کــمــک برخی
دانشمندان شانزد هساله در زیرزمین
منازلشان به این کشف مهم رسیدیم که
میتوان بهجای استفاده از بتن و سیمان
و ،...از ماست بــرای چسباندن آجرها
بههم استفاده کرد و ساختما نهای آبکی
را بهسرعت ساخت و تحویل مــردم داد،
بههرحال در آن سالها ،مهم آن بود که مردم
سقفی باالی سرشان باشد تا بشود پز داد
که برای اولینبار تعداد خانهها از خانوارها
بیشتر شده است؛ البته چندان مهم نبود
که مردم بروند در آن منازل سکونت کنند،
همینکه تعداد منازل بیشتر بود ،کفایت
میکرد.
دربــاره علت نا مگذاری این مسکنها هم
نظریههای مختلفی وجــود دارد؛ نظریه
اول میگوید« :دلیل اصلی نامگذاری این
مسکنها به شیوه ساختشان مربوط است،
چــون ساخت ایــن مسکنها همینطور
دورهمی و در فضای دوستانه بوده و هر کس
از هر جایی رد میشده ،نظری مـیداده
و آجــری روی آجر میگذاشته اســت ،این
مسکنها به مسکن مهر معروف شدهاند».
اما نظریه دیگر میگوید« :مسکن مهر به
آن معناست که شما تنها تا ماه ِمهر فرصت
زندگی دارید و در ماه آبان احتماال دیگر در
این دنیا نباشید».
متا سفا نه بــر خــی منتقد ا ن میگو یند
مسکنهای مهر بـــدون استقامت الزم
بودند .این افــراد را بهگفته اخیر مدیرکل
راهوشهرسازی کرمانشاه ارجاع میدهیم؛
ایشان گفته است« :مسکن مهر روی گسل
بود ».هما نطور که گفتیم ،این مسکنها
در محیطی دوستانه و مهرورزانه درست
شــدنــد و بــه همیندلیل
ســوســولبــازیهــایــی
هــمــچــون انــجــام ایــن
مــطــالــعــات کــه نکند
مسکنها روی گسل
نباشد ،شکل نگرفت.
بعدش هم ،هدف اصلی،
ارزان تــمــام شــدن
قــیــمــت نــهــایــی
مسکنها بــو د ،
چون نرخ زمین
رو ی گــســل ،
بیتردید ارزانتر
از زمین در خارج از
گسل است!

نعیمه بخشی -ناگهان همه احساس کردیم اتفاقی
افتاده است .بعضیها گفته بودند که لرزش خفیفی
را احساس کردهاند و بعضیها گفته بودند که از ترس،
تمام راهپله خانهشان را دویده بودند تا خودشان را
برسانند به زیر سقف آسمان.
شب برای خیلیها به تشویش و اضطراب گذشت.
صبح خبرها بیشتر و عکسها زیادتر شد .عکس آوار و
خرابی و اشک .زنی که دارد گریه میکند و مردی که با
استیصال تمام دستش را روی شانه زن گذاشته است،
میداند که دیگر همهچیز از دست رفته است .مرد
دیگری دارد از جایی عبور میکند که قبال کوچهشان
بوده و حاال به تلی از خاک تبدیل شده است .دلخراش
است اما واقعیت دارد.
یــاد دوستانم میافتم؛ آن یکی که کرمانشاهی
است و آن یکی که اهل کردستان است .ازشان خبر
میگیرم .میگویند خوبیم .همین و تمام اما دلم قرص
نمیشود .پیا مهای دیگر از راه میرسند« :کسی
رو میشناسید که آمــوزش امدادگری دیده باشه؟
بچهها! کسی هست که چادر مسافرتی داشته باشه؟»
مردم خودشان دستبهکار شد هاند .برای منتظر
مــانــدن دیــر اســت .اهــالــی خــودشــان آواربــــرداری
میکنند .مگر کسی میتواند در این شرایط سخت
که زندگیاش یکجا بر زمین فروریخته و خراب
شــده اســت ،دســت روی دســت بــگــذارد و منتظر
بنشیند؟
مردی را میبینم که دارد از میان خرابههای خانهاش
سرک میکشد ،درست مثل این است که سرش را توی
چاه فرو برده باشد تا فریاد بیپناهی
ســربــدهــد .غریبانه و غمگین
اســت .ایــن وســط هنرمندان و
مسئوالن تا میتوانند ،پیامهای
تسلیت و عکسهای سیاه را در
همه شبکهها ی
اجـــتـــمـــاعـــی
مــــنــــتــــشــــر
میکنند .دوباره
بـــحـــثهـــا داغ
میشود .خانهها
ا یــمــن نیستند .
سا ختما نسا ز ی
بــایــد طــبــق اصـــول
انجام شود .خانههای
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روستایی مقاوم به زلزله نیستند .باید کاری کرد .باید
کاری کرد اما همه کارها به همین حرفهای مجازی
و عکسهای پرسوزوگداز ختم میشود .دستهای
یار یدهنده تنها میتوانند الیک کنند و نه چیزی
بیش از این و مردم آواره در قصرشیرین و سرپلذهاب
هرگز این جملههای پر از همدردی را نمیخوانند،
چون چشمهایشان از اشک متورم شده است .بیایید
قبول کنیم که همه این عکسها و تسلیت گفتنها و
همدردی کردنها ،تنها برای این است که نشان بدهیم
چه انسانهای بامهر و محبتی هستیم .برای این است
که نشان بدهیم در این میان قلب ما هم میتپد و ما هم
بلدیم بغض کنیم و اشک بریزیم .چند نفر از ما حاضرند
برای کمک به مناطق زلزلهزده بروند و بهجای عکس
گرفتن با زلزلهزدگان ،کاری انجام دهند؟ چند نفر از
ما دست آدمهایی را میفشارند و بچههایی را در آغوش
میگیرند که میان امنیت و ناامنیشان فقط یک شب
فاصله بوده است؟ بیایید با خودمان روراست باشیم
و از خودمان بپرسیم آیا وقتی خبر زلزله را شنیدیم و
فهمیدیم که فرسنگها با ما فاصله دارد ،از اینکه
خطری تهدیدمان نمیکند و قــرار نیست سقف
خانهمان روی سرمان خراب شود ،خوشحال نشدیم؟
درحالیکه هموطنانمان ناگهان همه زندگیشان را از
دست دادند و حاال در سرمای آخر پاییز ناچارند منتظر
کمک و یاری بمانند و اگر کمکی از راه نرسد...؟
باید به دستهایمان یاد بدهیم که الیک کردن و نوشتن
متنهای پرسوزوگداز بیفایده است .باید به خودمان
یاد بدهیم که ناله کردن و تکرار حرفهایی که فقط
از این زلزله تا زلزله بعدی داغ میشود و بحث محافل و
مجالس رسمیاند ،هیچ اثری ندارد اگر به مرحله عمل
نرسد ...بیایید کاری کنیم ...گذاشتن عکس سیاه
برای پروفایلمان ،دردی از هیچکسی دوا نمیکند.
حتمامسئوالن،صدایریزشوآوارراشنیدهاند.حتما
آنهاصدایخرابشدنخانههاییراکهقرار بوده
است مقاوم باشند و
بعد از هر زلزله بند و
تبصرهای را به قوانین
ســاخــتــمــانســازی
اضــافــهکــردهانــد،
شــنــیــدهانــد ...پس
کـــاشایـــنصــدای
دردناک بتواند کاری
کند!
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عکسی از صحن حضرت فاطمه(س)
بعد از زلزله منتشر شده است.

در این تصویر ،آرامش زائران در صحن حضرت
فاطمه(س) در نجف اشرف ،بعد از وقوع زلزله
دیده میشود.
خبرگزاری صداوسیما در ساعتهای
2
ابتدایی دیروز اعالم کرد که برخی
هواپیماییها ،پرواز صبح به مقصد کرمانشاه را
9میلیون تومان قیمت زد هاند .پس از چند
ساعت ،خبرگزاری فارس اعالم کرد که پس از
انتشار تصویری از قیمت نجومی بلیت تهران
بهسمت کرمانشاه ،سایتهای پــروازی،
قیمتها را به روال معمول بازگرداندند.

فرزندانش میگردد ،منتشر کردند.

عکس غمانگیزی با تیتر« :تولد مبارک
7
بگیم یا تسلیت؟» در فضای مجازی
دست به دست میشود.

منیژه رضوان -همینطور است دیگر .گاهی
همین زمینی که بــدون آن حیات ممکن
نیست ،زیر پای آدم را خالی میکند .همین
زمینی که یک دانه را هفتاد دانه میکند و از
نفت و گاز و زغالسنگ بگیر تا طال و فیروزه
و الماس را در خود ذخیره میکند ،آتش
درون خود را بیرون میریزد و بیقراریها و
حر فهای آتشینش را که سا لها در خود
تلنبار کرده است ،برمال میکند.
در اوقــات عــادی ،آنها که در آسمان پرواز
میکنند ،حتی شجاعترین افراد ،همین که
پایشان به زمین میرسد ،احساس امنیت
میکنند و آنها که دریاها را درمینوردند،
همین کــه پایشان بــه خشکی میرسد،
احساس میکنند هیچچیز مطمئنکنندهتر
از آن نیست که زیر پای آدم سفت باشد.
اما گاهی همین مادر مهربان ،نامهربانی
مـیکــنــد و بــا جــاب ـهجــا کـــردن الی ـههــای
نااستوارش بر روی هم و پر کردن فضاهای
خالیاش ،مصیبت بهبار مـیآورد .بارها در
همین مشهد خودمان ،شاهد وقوع زلزله
بودهایم .انسان اول باورش نمیشود .اصال
توقع ندارد سقفی که سالها زیر سرپناهش
نشسته و خوابیده است ،اینطور ناآرامیکند
و زمین اینطور پایین و باال برود یا به چپ و
راست متمایل شود .در اینطور لحظهها مردم
همین که پا به فرار میگذارند ،در نوعی بهت و
ناباوری هم بهسر میبرند.
تازه در این مواقع است که آدم یادش میافتد
که زمین هم گــوی ناقابل و معلقی است
در فضا که روی شاخ گاو یا سهپایهای سوار
نیست .رهاست و خــودش هم تکیهگاهی
ندارد.
اینها همه همینطور که فرار میکنی ،به
ذهنت میرسد ...که مادر و پدر میمیرند،
دوستانسفرمیکنند،شاهان از اریکه قدرت
سقوط میکنند ،خورشید خاموش خواهد
شد و کوهها چون پشم حالجیشده در فضا
پراکنده میشوند .اذازلزلتاالرضزلزالها...
و تـــازه میفهمی کــه هیچ دس ـتآویــزی
بــه اســـتـــواری خــالــق جــهــان در جهان
وجود ندارد.

سرگرمی

سودوکو آسان(شماره )620

8

رضا صادقی همگام با دیگر هنرمندان به
زلزلهزدگان تسلیت گفت.

سودوکو سخت (شماره )620

3

زلزله شدید در ایران و عراق تیتر اول
رویترز شد.

4

عکس تأملبرانگیزی از دو ساختمان
نوساز درکنار هم بعد از زلزله منتشر شده

است.

یکی از ساختما نها مسکن مهر و دیگری
ساختمانعادیمیباشد!
عکسهای زیبایی از صفهای طوالنی در
5
کرمانشاه برای اهدای خون ،در فضای
مجازی دستبهدست میشود.

6

برخی سایتهای خبری ،تصویری
دردناک از پدری را که زیر آوار زلزله بهدنبال

وی نوشت« :زبان قاصره از بیان تلخی این
فاجعه .تسلیت به همه عزیزان و خانواده
جانباختگان ،اما یک ایران بازهم با هر نوع
نگاه و عقیده کنارتان هست و هستیم».
عکسهایی از ترس و استرس مردم
9
کویت پس از زلزله منتشر شده است.

پاسخ سودوکو آسان(شماره )620
در این تصاویر دیده میشود که مردم کویت با
وجود گذشت چند ساعت از زلزله ،همچنان
در خیابانها حضور دارند.
پایگا ههای انتقال خون شهر تهران ،از
10
ساعات اولیه صبح دیروز ،با حضور پرشور
مردم به منظور اهدای خون ،برای زلزلهزدگان
کرمانشاه مواجه شدند.

پاسخ سودوکو سخت (شماره )620

علی دایی با ابراز همدردی با زلزله زدگان
11
در اینستاگرامش نوشت « :از دوستان و
زحمتکشان عزیز در نهادهای امدادی انتظار
میرود که همه توان خود را درجهت امداد،
نجات ،درمان و رسیدگی به مردم و بازسازی
سریع منطقه بهکار گیرند».

