
ریشتری جمعه ده آذر در کرمان، خطری  1.6زلزله کرمانشاه و به دنبال آن زلزله   
یادآوری که به قیمت جان صدها و شاید چند  ؛همیشگی را دوباره به یادمان آورد

غرب،  قصرشیرین، کرند، اسالم آباد روستاهای اطراف، سرپل ذهاب و هزار نفر در 
 واریم  بدون تلفات جانی در کرمان. تمام شد و امید ازگله و ثالث باباجانی

سال قبل جان  61کمتر از یک ماه به سالگرد زلزله بم مانده است. زلزله ای که 
 هزار نفر را گرفت. 05بیشت از 

در تمام این زلزله ها، مردم سایر نقاط ایران بی دریغ به کمک آسیب  دیدگان زلزله 
 به دست آمده که متاسفانه هیچ شتافتند و تجربیات بسیاری از این کمک رسانی ها

کدام آن گونه که باید و شاید  مدون نشده تا به کار امدادرسانی زلزله بعدی بخورد. 
این دو گزارش از کمک رسانی اعضای شورای هماهنگی تشکل های  مجدد انتشار

 شاید گامی باشد برای این امر. "یاری بم"مردمی 
 کانون مدافعان حقوق کارگر
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 جوگرفتگی!
 

 گزارشی از بم

  
 فرزانه راجي

 ("ياري به بم")عضو شوراي هماهنگي تشکل هاي مردمي 

  
هايم را باز كردم و به جاي سقف سياه چادر سقف سفيد اتاق راديدم احساسي دوگانه داشتم. امروز صبح وقتي چشم 

و مجبور نيستم براي رفتن به دستشوئي حجاب اي خوب بخورم توانم يك دوش حسابي بگيرم، صبحانهخوشحال از اينکه مي

روي كنم وصادقانه بگويم خوشحال از اينکه بمي نيستم ومجبور نيستم توي چادر زندگي كامل بگذارم و مسافت زيادي پياده

 ها فقط توي چادر زندگي كردن بود.كنم. وكاش درد بمي

كرد، از اينکه امان ميشد. كارهايي كه راضيت شروع ميساعتم را نگاه كردم. هشت صبح بود. كارمان در بم از همين ساع

كنيم. كمبود آن رضايت را حس كردم ودلم كرديم انسانيم، حسي كه در زندگي روزمره در تهران گاه فراموشش ميحس مي

 گرفت.

  
مين يك ضبط دانستم در طي سفر فرصت نوشتن گزارش نخواهم داشت، براي هروز از بم بازگشتم. مي ٣١ديروز بعد از 

باطري قلمي برداشتم. فکر كردم حتما در لحظاتي فرصت خواهم داشت چند كالمي روي نوارها  ٦كاست و  ١خبرنگاري با 

ها خيلي كم بودو روزهاي آخر اصال فرصت نشد. دلم خوش است كه دوست خبرنگاري همراه تيم ضبط كنم. ولي اين فرصت

 دهد. من از دو روز قبل شروع به ضبط كردم:ما بود و قول داده گزارش دقيقي از سفر ب



  
چون  شايد« روم!من نمي»ها به بم بروند من با خودم گفتم:زدهيکي داوطلب شدند كه براي كمك به زلزلهها يکيوقتي بچه

 ه هميشهدانم چرا. شايد هم ترس بود. ترس از چيزهاي ناشناخته. ترس از چيزهايي كاين جوركارها كارمن نيست . واقعا نمي

خواستم بروم. كشند و... شايد براي همين نميكشند، فرياد ميهايي كه زجر ميهاي زخمي، آدمها، آدمترساند: جنازهمرا مي

 و فکر كردم من هم بايد بروم.« پس توچي؟»كردند كه يکي رفتند. انگار همه به من نگاه ميولي بعد يکي

امان تقسيم كار كرديم. يکي كنسرو ماهي بخرد، يکي كنسرو اي تيم شش نفرههيك هفته است كه در تدارك سفرم. با بچه

لوبيا، يکي شير بخرد ويکي مغز بادام ... كيسه خواب پيدا كرديم و چيزهاي ديگري كه بايد با خودمان ببريم. چيزهايي كه 

 هاي قبلي گفته بودند.تيم

  
اش را. نوارهايي را جمع كردم. نوارهاي بچگي -ي خودش مردي شده پسر يکي از دوستان كه حاال برا -«كاوه»ديشب نوارهاي 

جاست  نوارها بتواند غم و وحشتي را كه آن جا صداي شادي آنها را ببرم شايد آنخورد. فکر كردم آنكه ديگر بدرد او نمي

همه همه بدبختي و عذاب، از آننكنم آنجا فرو بريزم. شايد از ديدن آدانم از چه وحشت دارم. شايد فکر ميكمتر كند. نمي

 دختر يك. اندكرده خودكشي - ثاراهلل كمپ – پشتي كمپ در جوان وپسر دختر يك كه شنيدم ديروز  آواره و زخمي و ...

. روممي جايي چنين به من. آرزو چقدر و. دارند رو پيش در زيادي هايسال كه كساني. پيرمرد و پيرزن يك نه و جوان وپسر

 كنند. بايد جاي وحشتناكي باشد.ها خودكشي ميجوانجايي كه 

  
دادند بساطشان راجمع هايي كه يك وعده غذاي گرم ميدهند. آمريکاييگفت ديگر غذاي گرم نميتازه از بم آمده بود. مي

آب »گفت:يگر ميكردند و رفتند. ديگر اجازه فعاليت نداشتند. براي همين به ما گفت كنسرو به اندازه كافي برداريم. يکي د

بنابراين وقتي به خانه « روزها خيلي گرم است و شب ها خيلي سرد.»ويکي ديگر:« هم تمام شده، با خودتان آب برداريد.

 تريبيش كنسروهاي بدهم خبر هابچه به و بردارم آب بگذارم، تابستاني هايلباس. ببندم رسيدم مجبور شدم ساكم را از نو

 .بخرند

برديم براي خيلي از مردم تازگي داشت، مردم قبل ازاينکه زلزله بيايد زلزله زده چيزهايي كه ما مي» گفت:يکي ديگرمي

 رويم كه دوباره زلزله آمده!ما داريم جايي مي« بودند....

+++++ 

تا  ٠٥م وقتي من گفت« بردم.هاي بمي ميكردم وبراي بچهخواست نوارهاي دخترم را كپي ميدلم مي»گفت:ها مييکي از بچه

ط همان نصف شبي تصميم گرفتيم برويم ضب« ها كه ضبط ندارند.آن»برم خوشحال شد. بعد يکي ديگر گفت:نوار كودكان مي

برم. هاراميتا نواركودكان. خوشحالم كه دارم آن ٠٥ها ضبط خريد و فرستاد. االن يك ضبط داريم با بخريم. يکي از بچه

 دانم خوشحالم؟!نمي

  
تاب هاي بزرگتر كهم ضبط را با نوارها گذاشت. بچهشود يك گوشه آنال كه قرار است كتابخانه درست كنيم ميفکر كردم حا

جا ندارم. شايد هم اصال نشود اين كارها جا بنشينند و نوار گوش كنند. هيچ تصوري از آنتوانند همانبگيرند و كوچکترها مي

، حتما كنندآيند و مخالفت ميچادر و صدايش را زياد كنيم. حتما كساني هم ميرا كرد. شايد بايد ضبط را بگذاريم بيرون از 

 .آييد پيش  دانم چهبا خيلي از نوارها و يا خيلي از شعرها. نمي

  
 ودوستي رمبگي موبايل كه دوست يك  رويم. قبل از رفتن، رفتم پيشدوساعت ديگر بايد از خانه راه بيافتيم. داريم به بم مي

كجا  كنيچه خبره؟ ترا چه به اين كارها، چرا اينقدر هولي، فکر مي»ديدم كه خداحافظي كنم. به من نگاه كرد و گفت:ديگر را 

ت. دلم گرف« تواني بکني؟كني توي اين دو هفته چکار ميكنند، فکر مياتان را بيرون ميري؟! دو هفته ديگه همهداري مي



شود كرد؟ بعد يك دفعه همه چيز روم؟ واقعا توي اين دو هفته كاري ميدارم ميروم؟ براي چي فکر كردم خوب كجا دارم مي

 به نظرم مسخره آمد. كاش اصال نروم! ولي خودم را راضي كردم حداقل يك تجربه است، حتي اگر هيچ كاري نشود كرد.

++++ 

گذارد صداي خودم صداي قطار نميكنم ساعت يك ربع به هفت صبح است. دانم. فکر ميامروز سه شنبه است. و چندم؟ نمي

ك گزارش از ها كرديم. يكنم خوابيده باشيم. ديشب خيلي صحبترا بشنوم. ديشب را تاصبح كتابي خوابيديم. اصال فکر نمي

هاي سردرگريبان و خيلي چيزهاي ديگر. پيشنهادهاي مختلفي بم خوانديم. يك گزارش از تيم اعزامي قبلي. در باره نخل

 جاآن كه خارجي و ايراني  ( NGOهاي غيردولتي)يم كار كرديم. قرار شد يك گزارش بنويسيم در مورد سازمانداديم، تقس

 .شودمي تا چند ببينيم تا داديم خودمان به را گزارش تا شش تهيه قول. ديگر هايگزارش و. كنندمي فعاليت

  
كرم مرطوب كننده، شورت الستيکي، لباس زيرزنانه و...  ،AD قبل از حركت توي ايستگاه قطار برايمان بار آوردند. پماد

هايي كه درصف مرگ هاي العالج افتادم. مريضدانم لباس زيرزنانه ضروري است يانه ، ولي كرم را كه ديدم ياد مريضنمي

 كنند.اند وبراي سوزش زخم بسترشان تقاضاي مرهم ميايستاده

  
 آبجی سد معبر کردی!

  
 از اهگ و ريختيم عرق گرما از گاهي. كنديم جان نخوابيديم، كه  همدردي با مردم بم كتابي خوابيديم!ديشب تا صبح براي 

 رگم بوي. بود كابوس يك عين. ديدم سفيد هاياتاقك از قطار يك صبح روشن و تاريك توي. آمد درد به پهلوهايمان سرما

ها د. بچهبرنهاي بم ميزدههايي است كه براي زلزلهشايد كانکس . فکر كردمكجايم فهيمدم تا ماليدم را هايمچشم كلي. دادمي

 كردند. شايد هم واقعا كانکس بود.ها با گاز خفه ميهاي را در آنگفتند شبيه كانتينرهايي است كه يهوديمي

هاي پفي كه اندازد و پوستسنگي مشهد ميشهر كرمان با شهرهاي ديگر خيلي فرق ندارد. كوه سرآسيابش مرا ياد كوه

رفت ولي نه قرمز، خاكستري. حاال هم داريم به بم هاي شيراز ميهايش گاه به كوهاند. كوهها براي فروش گذاشتهسرچهارراه

 ها رفتند براي برگشت بليط بگيرند.رويم. چهارنفر با ماشين. دوتا از بچهمي

  
 بریم!

++++++ 

زاند. آفتاب سوابم برد. باسوزش گونه راستم بيدار شدم. آفتاب صورتم را ميآن قدر به اسب سفيد توي آسمان نگاه كردم كه خو

 كمپ بم، به  بود كه رسيديم، ٣١داغ، آفتاب بم. با خودم فکر كردم االن وسط زمستان است، تابستان چه خواهد شد. ساعت 

 .بود شده علم آندر چادرمان كه جايي وحدت،

  
 چادري جلوي داشتند  و بلند، سفيد و سبز يشمي. يك دسته بچه ي كوتاهكمپ وحدت يعني يك عالم چادر. چادرها

 چادر يك .كرديم پيدا كرديممي فکر. كرديم پيدا را چادرمان. گفتند خوشامد ما به چندنفرشان. كردندمي بازي دستيفوتبال

است نه چادرمان. باالخره دوستانمان را  انبارمان اين فهميديم بعدا. بود احمر هالل آرم رويش. ايستاد تويش شدنمي كه كوتاه

اند. اشکال خيلي از كارها اين اند، حتما هم كردهكنند خيلي كارها كردهپيدا كرديم. نشستيم به گپ زدن. خودشان فکر مي

ن اند مناعتشتوانمي مدت چه تا هاآدم  فهميم پيامدهايش چيست.وقت نميكند ولي هيچاست كه در لحظه آدم را راضي مي

 دوتا منشستي كه چادر توي. شوندمي آلوده هابچه اول. باشد ديگري دست به چشمشان هميشه  را حفظ بکنند، اگر قرار باشد

 هميشه مطمئنا. بود دراز دستشان. خواستندمي ديدند،مي را هرچه كشيدند،مي سرك جا همه. اجازه بدون. تو آمدند بچه

 ترها.د بزرگها و بعهبچ اول. اندنبوده طوراين



 خواهيم كار درستي كنيم اقال براي هايي است. شايد براي همين فکر كرديم اگر ميصدقه دادن اشکالش تشويق چنين منش

 مردم اشتغال ايجاد كنيم. شايد در آن صورت اعتماد بنفس و مناعتشان حفظ شود و چشمشان به دست ديگران نباشد.

  
پ وحدت دوتاچادر داريم. يك انبار ويك چادر محل زندگي. مقداري كتاب، تشك و گفت در كمگفتم. دوستمان ميبله مي

كنم آنقدر گفتيم كه ام. فکر ميچند تکه ظرف، وسايل زندگي در چادر است. ويك چادر در كمپ بروات كه من هنوز نديده

و كتابخانه را درست كرديم. قرار  خانه، زمين بازي و... داريم و ما آمديمخسته شديم: دركمپ وحدت يك سلماني، يك خياط

خودشان را  هايشد از هركمپي دونفر: يك پسر ويك دختر، بيايند كمپ وحدت آموزش كتابداري ببينند كه بتوانند كتابخانه

خانه دست خود اهالي است. وبراي آرايشگاه دونفر از تيم ما كه آرايشگر هستند قرار شد چند روزي كه اداره بکنند. خياط

 م به چند دختر جوان آموزش بدهند تا خودشان كار بکنند.هستي

  
زي خانه چيمثال اگرخياط«. سركاربگذاريم.»اي را بود. ما فکر كرديم شايد در حد خودمان بتوانيم عده« اشتغال زايي»بحث 

تي شود توليد صنايع دسيتواند آرايشگري باشد ويا هركار ديگر. مدوزد مجاني ندهد،در ازايش كاري طلب كند. اين كار ميمي

ند توانها در كرمان ، تهران و ياحتي خارج از كشور بازاريابي كرد. حتي بازاريابي را هم خود اهالي ميانداخت وبراي فروش آنراه

 شانله مزدمسئ وقت آن. كنند درست چندمنظوره  هايما بتوانند در دراز مدت تعاوني امان اين شد كه با كمكبکنند. برنامه

 شود، مسئله انفعالشان وخيلي چيزهاي ديگر.حل مي

  
اي كه اينجا هستند مصاحبه كنند، به كمپ بروات وشهر هاي غيردولتيدونفر خبرنگار همراه ما هستند كه قرار است با سازمان

ا انتشار . اميدواريم ببروند. حتي با نمايندگان دولتي در اينجا مصاحبه كنند و كارهايي انجام شده را بررسي و مقايسه بکنند

 .بگيرد ترجدي را بم  هايزدهها دولت را تحت فشار بگذاريم كه كار رسيدگي به وضع زلزلهاين گزارش

  
 غيردولتي هايسازمان هاينماينده حضور با چادرها از دريکي ايجلسه وحدت، كمپ به ورودمان  امروز دوسه ساعت پس از

 چونو دادهمي گرم غذاي دركمپ قبال امريکايي  بر سر اين بود كه يك سازمان غيردولتيزار شد. بحث برگ خارجي و ايراني

 تامين مردم براي گرم غذاي نيست قادر هم خودش دولت ولي اندشده اخراج عمال اندنکرده تمديد را ويزايشان

ر ما كي هستيم؟ به نقل از آمارهاي دانم چرا ما بايد كاري بکنيم. مگبکنند. نمي  كاري  كه بودند  شده  جمع هاNGO.كند

هزار زخمي در شهرهاي ديگر هستند، ولي  ١٥اند و هزار نفر كشته شده ٠٥هزار نفري بم  ٨٩گفتند كه از جمعيت دولتي مي

اند، كساني كه گفتند از دهات اطراف آمدهاي ميها كه هستند. عدههزار نفر جمعيت دارد. بحث اين بود كه اين ٣٥٥هنوز بم 

ي ها هستند و برخي با بدبينشدهها وراث كشتهاند. و نظر ديگر اين بود كه اينپدر شدهاند وحاال بيكردهاز شهر بم ارتزاق مي

ل ها خواهد شد. به هرحاكنند و چيزي هم نصيب آنكنند اينجا حلوا تقسيم ميها كساني هستند كه فکر ميگفتند اينمي

تا  ٣١ خواهدمي بازرگاني وزارت كه شد اعالم بعد  يت را بايد غذا داد، چه گرم و چه خشکه !نظر همه براين بود كه اين جمع

دانند كي قرار است اين جنس ها را بخرد و با كدام پول. ما فروشگاه در شهر بزند كه فقط جنس بفروشد و خودشان هم نمي

گذاري كنيد براي مردم كار ايجاد كنيد بگذاريد مردم ايهخواهيد سرمزايي را مطرح كرديم. گفتيم اگر ميدوباره بحث اشتغال

خواهيد خيرات كنيد به مردم بن بدهيد تا جلوي رشد ها را دنبال خود نکشيد. و گفتيم اگر ميخودشان زندگي كنند و آن

انم مثل دهاي شما حداقل منصفانه بين مردم تقسيم شود. ميطلبي را بگيريد و كمكهاي دريوزگي و فرصتوگسترش منش

كنيم. اين كارها همان هفته اول الزم بود و بس است. كارخيريه فقط هميشه توي جلسه داد زدم كه ما داريم گداپروري مي

 اي ندارد....خودارضايي است. هيچ نتيجه

  
 خاله شیر داری؟ -



 !نه -                                                     

 !داری داری، داری، -                                                    

  
جا هيچ چيز ندارند. اينجا چادر انجمن دفاع از حقوق يادم رفت بگويم قرار شد نوارها را با ضبط ببريم كمپ بروات. چون آن

 كودكان هم ضبط دارد و هم نوار.

داد. يك نمونه كار كه در پاكستان كرده بودند. از  هاي پاكستاني يك پيشنهاد جالبNGO بعد يادم رفت بگويم كه يکي از

جاد عني اييهاي مرده سبد و چيزهاي ديگر بافته بودند وتوانستند در بازارهاي خارجي وداخلي عرضه كنند. اين هاي نخلچوب

 كار براي مردم.

++++++ 

جلد كتاب شروع به كار كرد. ١٥٥٥ با ابخانهكت. خوابيديم كتابخانه توي. نبرد خوابم سرما از  ديشب اولين شب زندگي درچادر،

هاي بچينند. چون كسي نبود از كتابخانه بندي و تميز كنند و توي قفسهجلد كتاب را موضوع ٣٩٥ها توانستند ديروز بچه

گ نوخش برزنت چادر و جريها توي كتابخانه خوابيديم. تا صبح از سرما وسروصداي خشمحافظت كند من با دوتا ديگر از بچه

ها و بوي نفت عالالديني كه توي چادر گذاشته بوديم كه گرممان بشود و نشده هاي چادر و صداي خرخربچهوجرينگ ديرك

 م...ه باشتر فکرهايي كه توي سرم افتاده بود. فکر اينکه نکند ديروز زياده روي كردبود، نخوابيدم. و از همه مهم

  
 دن؟خاله توپ کجا می -

 .دونمنمی -                                                 

 من؟ به دیشمی  چیه؟ اون -                                                 

  
 پذيرند و آخرش چي؟!دهند و چرا ديگران ميخورم. اينکه چرا مردم تن مياز ديروز كه آمدم حرص مي

 يك  زايي شركت كنندهايي كه حاضرند در برنامه اشتغالNGO گرفتيم باديشب قبل از خوابيدن در سرماي كتابخانه تصميم 

 و. است انتوانم در كارهاي چه ببينيم كنيم بررسي و كنيم  ارزيابي را امانبودجه كنيم، ريزيبرنامه بگذاريم، مشترك جلسه

 ....داديم قرار خود كار دستور در را كمپ در شورا يك طرح حتي.  كنيم مشورت تصميمات آن مورد در اهالي با  رحله بعدم در

  
كاري كرده و مايل است داوطلبانه هم دخترها را آموزش دهد و هم سال برش ٣٠همين االن يك خانم به چادر مراجعه كرد. 

 مجاني خياطي بکند. خيلي خوب بود! خيلي خوب!

زاركردند، و قول دادند كه كار آموزش دخترها و برگ شاگرد كالس آرايشگري ٩دوتا آرايشگري كه از تهران آمدند امروز براي 

 گيري كنند.تامين وسايل آرايشگاه را پي

دانم من امروز كارگر بودم. توي خانه! چادر! چادر را تميز كردم. جارو كردم. غذا درست كردم، باگوشت نذري كه ديشب نمي

 از كجا رسيده بود و برنج. آشپزخانه درست كردم وكارهاي ديگر.

 ها را براي جلسه امشب دعوت كنم.NGO ار است برومعصرقر

+++++ 

 دكنن شركت ما درجلسه شب توانندنمي و دارند توزيع عصر گفتند. كنم صحبت NICCO ديروز عصر فرصت كردم فقط با

ه. شر موكول شد. امروزصبح اولين كاري كه بعد از صبحانه كرديم تقسيم كار بود. مثل هميعص امروز به جلسه همين براي

انه هم هاي كتابخها به بروات رفتند و نوارها و ضبط را بردند وبه شهر رفتند كه از شهر گزارش تهيه كنند. بچهيك عده از بچه

 مشغول كتابخانه شدند.

  



امان زايي صحبت كنيم. در باره پروژهامروز بيايند كه در مورد اشتغال ٤ها دعوت كردم كه براي جلسه ساعت NGO من هم از

يشب مفصل صحبت كرديم. درمورد جزئيات آن. آن را نوشتيم و امروز بعد از ظهر قرار است ترجمه شود كه بتوانيم در جلسه د

 ساعت چهار به اصطالح پرزانته كنيم.

  
 قول يکي به .رفتيم بم زهراي بهشت به. بود بم  يکي ديگر از كارهايي كه ديروز كرديم شركت درمراسم چهلم قربانيان زلزله

. نبود كسي ولي. آيندمي تهران از  ها صحراي كربال. تصورمان اين بود كه كلي خبرنگار، عکاس و حتي از مقامات دولتياز بچه

هاي رنگ بطريسنگ. روي قبرها با درهاي آبي بدون وقبرهاي گرما و بود خاك. شدنمي ديده هم وعکاسي خبرنگار هيچ

 هايخانه آهني و چوبي هايتکه روي ماژيك با يا و خاك، و سيمان روي انگشت با ، دبودن نوشته را عزيزانشان اسم آب  خالي

شان رزانل هايشعله و سوختمي سياه و سفيد صورتي، هايشمع آب پالستيکي هايبطري رنگبي شکم توي. اشانفروريخته

خاطر  دانم بهگريستند. نميمه آرام ميكردند. هها را كج و كوله كرده بود. كم بودند كساني كه شيون ميپالستيك بطري

مشترك بودن درد بود و يا بهت ناباوري. تك وتوك روي قبرها گل بود ولي حلوا بود، خيلي جاها و ميوه وگاه شيريني. با 

ند ها گفتكنند. آنكس من نيست. اينجا همه با هم كار ميها بين مردم شمع تقسيم كرديم. اينجا هيچNGOهمکاري يکي از

 شان كرديم. فکركرديم هرچيزي كه درد مردم را كاهش دهد خوب است.خواهند شمع تقسيم كنند و ما هم كمكمي

  
ايد دانستيم به مردم چه بگرفتيم. نميرفتيم. از قبرها عکس ميگريستيم و از اين قبر به آن قبر ميما هم همراه مردم آرام مي

 همه مردم عزادار...نام ونشان و آنيهمه قبر بكرديم به آنبگوييم. فقط نگاه مي

  
 ببخشید! -

 بله؟ -                                                         

 بیایید بیرون! دقه یه -                                                         

 بله؟ -                                                         

 نیومده؟ زیر لباس -                                                         

 !فردا -                                                         

 بشورم دونمنمی دارم رویکی همین -                                                         

 کجا آویزون کنم

                                                         .... 

  
ريزد. شايد بخاطر حضور در مراسم عزاداري بود. ها خون تازه ميآنام سرباز كرده وازهاي كهنهديدم كه زخمديشب خواب مي

د داننردم اين مملکت كه نميآينده. ياد خودم افتادم و ياد همه مخانمان وبيهمه مردم مستاصل، بيديدن آن رشايد هم بخاط

 فردايشان چه خواهد شد.

 ها چنانساعت سه بعد از ظهر بود . همراه بقيه به بهشت زهرا رفتيم. هوا آفتابي بود و داغ ، مثل هر روز. ويرانه زورعزاداري دي

هاي خاك، چوب و لها فقط ويرانه بود، تآمد. پشت درختها به چشممان نميدرختنشست كه ديگر هايمان ميدر چشم

 لهال كوتاه و سفيد چادرهاي دركنارش و بود برجا آوارها همه  هاي نو خاك گرفته.هاي رنگي لباس و كفشتخته و حتي تکه

 و ظرف جوي دركنار زنان   كرديم.اندازي را نگاه ميقرمزش. چادرها آنقدر كوتاه كه انگار در دوردست چشم ماه آن با احمر

 اي و نارنجي و سبز هايميوه از بود دستي گارهايي كنار و گوشه. نبود باز شهر در ايمغازه هيچ. تندشسمي لباس و رخت

منطقه تعيين شده تحت پوشش  ٣١هايي بود كه درها و حمامها، توالتانينانو  فلزي ديوارهاي تنها. قرمز و سفيد سيگارهاي



 مترك چادرها و بيشتر هاويرانه شديممي ترنزديك بم شرق به هرچه .چادر همه بقيه. بود شده تقسيم  هاستاد معين استان

يند گوگفت مردم ميچرخاند ميشهر مي در را ما كه ايراننده. بود خاك از تلي فقط بم وشرق. بود نمانده جا به كسي. شدمي

انيم چه بگوئيم. ما را به ديدن بازار برد. از دهاست. نمياند و زلزله نتيجه عملکرد اين زبالههاي اتمي را خاك كردهاينجا زباله

هايش را از هم گشوده بود، تا روي زمين، و قبر گنبدي امامش را تنها زير بازارنشاني نبود فقط امامزده وسط بازار كه دست

 دلم ولي بردارم يادگاري زادهامام  هاي آبي، زرد وقرمز جدا شده از ساختمانخواست از آن تکهآسمان رها كرده بود. دلم مي

 واردي روي را عبارت اين نزول شان اصال من و «!كرد بايد نهان خانه پستوي در را عشق»: بود نوشته امامزاده ديوار روي. نيامد

 «تر.سازمت، محکماين بار خودم مي»نفهميدم. و جايي ديگر نوشته بود: امامزاده

  
كردند. از كرمان آمده بودند مطمئن نبودند كه عزيزشان به خاك اري مياي عزادزني به همراه دودختر جوان بر مخروبه خانه

 گريستند.اش ميسپرده شده است يانه و بر خانه

هايش را ديده بودم. تلي خاك بود با راننده ما را به ديدار ارگ بم برد. ارگ قديم. هرگز ارگ را نديده بودم ولي عکس

 شناختم.را نميگ است آنگفت ارهايي گاه منظم. اگر نميفرورفتگي

  
ها را بسختي ها چادرهايي روشن. ديگر ويرانهآنديديم ودرپشتها را ميگشتيم غروب بود. حال تاج درختوقتي بازمي

رسيدند و باال سرمان آسماني صاف و پرستاره. زيبا بود. اندازي زيبا به نظر ميهايي خاكي در چشم، همچون تپهديديممي

 رديف مردان سياه پوش روي چينه ديوارها همچون كالغ ها در سرما مچاله شده بودند و بي هيچ حركتي.

++++++++ 

  
كلي تالش كردم تا ضبط   ضبط.  خود هم و  كه ضبط كرده بودم امروز صبح كار زيادي نکردم. همه چيز خراب شد. هم آنچه

 به انگليسي NGO امان را برديم. به ما قول همکاري دادند. يكهاي خارجي بود. پروژهNGO راه افتاد. بعد از ظهر جلسه با

يرنشين فق مناطق در كارآفريني كارشان واقع در كه Operation Mercyو .Islamic Relief،  Mercy Corp نام

ي هايي بدهيم كه حاضرند با ما همکارامان به گروهاست. پروژه را نوشتيم. قرار است به انگليسي ترجمه شود و با اولين اطالعيه

هاي ايراني كه حاضر شدند با ما همکاري كنند بنياد كودك و انجمن دفاع از حقوق كودكان بودند كه قول دادند كنند. گروه

 قداري مواد اوليه تهيه كنند.هاي ما مبراي كارگاه

هاي ها و با همکاري ساير سازمانيك بار جمعه اينيکي كه قرار است هفتهنيك ببريم. پيكهاي كمپ را پيكفردا قرار است بچه

گذرد! باتمام ها هستند. اينجا خوش ميبندي ميوهشود. يك عده از دوستان درحال بستهغيردولتي ايراني و خارجي برگزار 

 هايش. احتماال حتي به اهالي اين كمپ.ختيس

+++++ 

كنم روزهاي اول چقدر اضطراب داشتم و االن چقدر اين نوارها را آوردم پركنم و درهرلحظه احساسم را بگويم. االن فکر مي

ر كردم كار من نيست وهنوز هم چنين فکرساني نکرده بودم. هميشه فکر ميكنم. هيچوقت كار كمكاحساس آرامش مي

اند و ما كه هميشه آرزو داشتيم چيزي ديگر كنم. اينجا به قول يکي از دوستان هيچ حکومتي وجود ندارد. همه رها شدهمي

مان را محك هايتوانيم. شايد براي اينکه خودمان را ثابت كنيم. شايد براي اينکه ايدهكنيم در اين بلبشو ميبسازيم فکر مي

 دانم!م فقط به مردم كمك كنيم. نميخواهيبزنيم. شايد هم واقعا مي

  
 اي NGO دانم چرا. به هرحال ديشب پروژه را به فارسي نوشتيم . همه راضي بودند. امروز از سهام. نميامروز خيلي خسته

 سري يك. كرديم بحث پروژه مورد در دوباره. نيامدند هاايراني و  NICCO آمدند، دوتايشان بودند داده همکاري قول كه

ها جدا كنيم چون بعدا ممکن است همه ها اين بود كه ما شوراي كمپ را از كارگاهال و يك سري انتقادات بود. پيشنهاد آنسو



ها ها را به شکل نمونه در كمپ وحدت درست كنيم و اگر موفق بود آنچيز از دست برود. پيشنهادشان اين بود كه كارگاه

 Mercyكنند كه با ما طرف باشند.ري كنند. البته تا زماني با ما همکاري ميحاضرند در محالت ديگر بم هم با ما همکا

Corp  ياهال از كه كرديم اضافه هاآن به هايينامهپرسش ما و گذاشت ما اختيار در بود كرده تهيه كمپ اهالي از كه را آماري 

د. ها خيلي مايلند يك كارگاه نجاري بزنننيم. آنك بحث را هاپروژه از بيشتري جزئيات تا داريم جلسه باز فردا. بپرسيم كمپ

 اييم.اي است مطمئن نيستم از پسش بربيدانم، كارگندهبايد سوال كنيم ببينيم مردم مايلند كار بکنند يانه. به هرحال نمي

+++++++ 

ده بودم. بعد از يك هفته، ام . ديروزاصال فرصت نشد چيزي ضبط كنم. ظهر تازه از حمام آمكنم يك روز را جا انداختهفکر مي

هاي اوين بهتر بود. موقعي كه خواستم حمامي با آب سرد، چون گازوئيل تمام شده بود. ولي حمام خوب بود حداقل از حمام

شب در  ٨وارد چادر بشوم چنان طوفاني برپا شد كه تمام چادرهايمان فروريخت و انگار نه انگار كه حمام رفته بودم. تا ساعت 

امان دوبرابر خانهيي مجدد چادرها و كمك گرفتن از اين و آن بوديم. ولي باد خيلي چيزها برايمان آورد! چادر خياطكار برپا

شد. بزرگش كرديم كه براي آموزش دختران هم جا باشد. دوتاچادر اضافه گرفتيم. يکي را كرديم آرايشگاه مردانه ويك چادر 

فروريخته بود و دزد برده بودش. يك چادر هم غصب كرديم براي آرايشگاه زنانه را گذاشتيم جاي چادر مطالعه كتابخانه كه 

كه خيلي بهتر از قبلي بود. و يك ميز بزرگ پيدا كرديم. يك سينك بزرگ ظرفشويي و يا پاشويه حمام، ولي توانستيم با آن 

هامان خشك شده بود كه داشتيم خفه بل قدرآن و خورديم گردوخاك توي را ناهار. كنيم برپا  يك آشپزخانه در چادرمان

 شديم. آب نبود. چقدر هوس يك نوشابه خنك كرده بوديم.مي

  
عصر يك نفر جديد از كرمان آمد و از همان لحظه اول شروع كرد به كار كردن. بعد هم دور هم نشستيم. شام  ٦ساعت 

كرديم وقرار شد با كساني كه قول همکاري  دانم. احتماال خورديم. بعد هم يك كمي در مورد پروژه صحبتخورديم؟ نمي

 ها جلوتريم...ايم و از آنتر صحبت كنيم و بگوئيم ما يك كارهايي كردهاند يك كمي جديداده

  
 ببخشید!-

 بله؟ -                                                          

 اومده؟ زیر لباس -                                                          

 .فردا شاید میاد، بزودی -                                                          

 روزه سه میاد گفت عینکیه خانم اون -                                                          

 دارم میام...

  
وتريم. ها خيلي جلآنژه تصميم گرفتيم به اين خارجکي ها بگوييم كه ما ازگفتم. شب جلسه داشتيم. در مورد پروداشتم مي

 را آخر قدم مجبوريم ما گفتم او وبه بود فرستاده را كارپردازش. نيامد امريکايي NGO ها جلسه داشتم. البته آنصبح با آن

 ترسيم اين چندتا چرخ خياطيستيم و ميدانيم تاكي اينجا هشکل تعاوني است. چون نميب هاكارگاه ثبت آن و برداريم اول

شود بعدا هم كرد. يکي ديگر از كارهايي كه كرديم حل مشکل اند بگيرند. كارهاي ديگر را ميهايي كه مشغول كار شدهرا از آن

 دستمزد بود. قرار شد هردوسلماني را پولي كنيم....

  
 شیرخشک! شیرخشک دارید؟-

 !گرفتید دیروز که شما پدر -                                             

 سگرسنه بچم. نبودم من ؟!من -                                             



 خواد....شیرمی

  
 ردندك صحبت نشستند. كنند اداره  خانه را قرار شد خود اهاليدانم كجا بودم. باز يکي ديگر آمد. به هرحالت خياطآه باز نمي

 قرار. يمجان حتي كارها برخي و اهالي وسع نسبت به و بيرون هايقيمت از ترارزان خيلي منتها زدند، قيمت يداتشانتول وبراي

وليه ا مواد خودشان و بدهند گسترش را اشانسرمايه بتوانند كه بگذارند صندوق توي را نصفش آورنددرمي كه پولي از شد

ند بين خودشان تقسيم كنند. پيشنهاد داديم كار صنايع دستي را هم در همان ابخرند و مابقي آن را براساس كاري كه كرده

هاي كاربردي وفکر يك بازار در خود كمپ اي آشپزخانه و يا عروسكهاي پارچهخانه شروع بکنند. ازجمله سرويسخياط

براي خريد مواد اوليه بکار  وحدت ويا درشهرهاي اطراف ويا حتي تهران. سلماني ها هم قرار شد بخشي از دستمزدشان را

اي كه اين تصميم گرفته شد كلي مراجعه داشتيم از متقاضيان كار. به رغم اينکه دستمزد خيلي پايين است. ببرند. از لحظه

ها مراجعه كردند. بنابراين ما مشکل دستمزد را فعال به اين شکل حل كرديم و كاراز حتي براي كارآموزي هم خيلي

 فرمانداري با نجاري براي زمين يك درمورد و شهر برويم است قرار هابچه از ويکي من فردا. رفت فراتر كمي  رسانيكمك

 مشغول ديگر فرن چهار و. كنندمي گيريپي را تعاوني ثبت كار هابچه از تا دو. بگيريم كتابخانه براي كانکس يك و كنيم صحبت

به  ها خيلينامهنامه و تشويق اهالي براي ايجاد شورا هستند. اين پرسشسرشماري و ارتباط رودررو با مردم و پركردن پرسش

ها بدردمان خواهد خورد، هم براي آموزش زنان و هم براي دردمان خواهد خورد. اگر قرار باشد اينجا بمانيم هم براي كارگاه

 كنند.....گيري ميا پياند در كتابخانه كاربکنند، كارشورا رشورا. جواناني كه از اهالي محل داوطلب شده

  
 متر قرار بود بیاد.٠555پارچه چادری نیومده؟ پارچه چادری           -

خوایم. پارچه مشکی برا مقعنه ای میپارچه مانتویی چطور؟ مشکی و سرمه          -

              ....خوایممی هم

 میشه برای آرایشگاه قیچی ابرو بدید؟!          -

  
داند كدام يکي را بايد انجام دهد. مروز چند شنبه است و چندم. اصال مهم نيست. آنقدر اينجا كار هست كه آدم نميدانم انمي

خواهيم تعاوني راه بياندازيم ولي كني بجز آن كاري كه قرار بوده بکني. ميآيي صدتاكار ميبه قول مريم از درچادر كه درمي

فروشند و دهيم مياي را كه بهشان ميدانيم. اينکه مردم اينجا مواد اوليها نميقدر مشکل هست و آنقدر چيزهايي كه مآن

نکه اند به ما دروغ بگويند واز مردم بيشتر بگيرند. و ايهايي كه تعيين كردهها حساب پس بگيرد. اينکه نرخآنهيچکس نيست از

دانم ديگر. براي ثبت تعاوني به دو تا بکنند وهزارتا نميهايشان راجمع كنند واجازه ندهند ديگران اينجا كار همه فك و فاميل

هاي خودمان به عنوان ناظر توي اين ليسانس احتياج داريم. ديشب صحبت كرديم و فکر كرديم اگر عملي باشد دوتا ازبچه

اي كه با در طي دورهرا دست خود مردم بدهيم. بايد كم آنتعاوني ثبت نام بکنند تا بتوانيم مدتي نظارت داشته باشيم تا كم

ها رشد بدهيم. به هرحالت تنها چيزي كه به هاي الزم را بدهيم و فرهنگ كار تعاوني را توي آنها هستيم حتما آموزشآن

نند كايم چهار تا نماينده بخواهيم، دوتا از كساني كه كار ميذهنمان رسيد اين بود كه از تمامي اين واحدهايي كه ايجاد كرده

ين ايم همها باز يك هماهنگ كننده و ناظر نهايي داشته باشد. قرار گذاشتهاين ز بيرون از كارگاه، از مردم. كه مجموعو دونفر ا

 اي نيست...ايم، نيز پياده كنيم. چارهايجاد كرده« فروغ»الگو را در واحدهايي كه در كمپ بروات و كمپ 

  
كنند وكمپ بروات را بايد گيري ميمتر است پي ١٥٥٥اهدايي به وسعت را كه در زميني « فروغ»دو تا از دوستان كار كمپ 

كرده هاي كمپ آمدند وگفتند همه چيز خوابيده. يکي از اهالي كه توي آرايشگاه كارميامروز عصر مرتب كنيم. چون ديروز بچه

ند. آن چند تا چادر آبي نفتي و زيباي اكار ماندهرفته و همه وسائل را هم باخود برده است. در چادر را قفل كرده و بقيه بي



ايتاليايي ها در زمين تربيت بدني بروات كه محل خدمات درماني، اسکان مديريت و چندتا واحدهاي ايجادي از جانب ماست، 

توان قفلشان كرد و تنهايشان گذاشت . به هر حال فهميديم كه دخترك به خاطر م است كه ميب در موجود  تنها چادرهاي

 كار او با كه ديگري آرايشگر به را چادر و  شد وسائلي پدرش مجبور شده به كرمان برود. حتما اگر در چادر قفل ميسوختگ

 !.خوابيدنمي بروات در سلماني كار و سپردمي كرد مي

  
يك انگيزه ديگر شروع  شود. اين آمارها روز اول باكنيم. كار آمارگيري احتماال امروز و فردا تمام ميگيري ميايده شورا را پي

چادر علم شده و  ٤٠٥دانيم كه در كمپ وحدت خورد. االن ميبينيم كه براي خيلي از چيزها به دردمان ميشد ولي االن مي

كنند، نفر زندگي مي ١٥٥٥ چادرها اين مجموع در اينکه و كنندمي سرپرستي زنان را كمپ خانوارهاي  خانوار از مجموع ١٥

 اجعهمر كمپ فرهنگيان از يکي ديروز  گيرند و خيلي چيزهاي ديگر...كارمند دولت هستند و حقوقشان را ميتعدادي از آنان 

 تخواسمي گيريممي آمار ما بود ديده چون و گذاشت ودبيرستان راهنمايي دوره براي آموزشي واحدهاي اينجا بايد وگفت كرد

ك جنسيت و كالس در اختيارش بگذاريم و ما فکر كرديم بايد آمار را به تفکي راهنمايي سطح در آموزاندانش آمار ما كه

 ها هم مشغول شوند. اين كارها بايد ظرف يکي دو روز آينده انجام شود.ها راهم استخراج كنيم كه آنمعلم

  
ن براي گرفت گفت بود ما چادر همسايگي در كه ترك NGO يکي از دوستان براي گرفتن كانکس به شهر رفته است. يك

 چون. دشومي آزاد نيروهايمان از كلي بگيريم كانکس كتابخانه براي بتوانيم اگر. كنيم مراجعه شهر در UN دفتر  كانکس به

 .باشد كتابخانه در كسي بايد هميشه روزها و بخوابد آنجا كسي بايد هاشب اجبارا

سازي و غيره بکنيم. البته كار زياد ه محل عروسكامروز صحبت كرديم اگر بتوانيم يکي از چادرهايي را كه باد برايمان آورد

 گيري بکند.توانيم وسائلش را فراهم كنيم ومقدماتش را. اميدواريم تيم بعدي بتواند پياست ولي مي

  
تا  ٨اي سه روز است كه حتما بايد شركت كرد ازساعت ( ها با مديريت كمپ هفتهNGOهاي غيردولتي )جلسات سازمان

 شركت حتما هم هاآن در بايد كه ظهر از بعد شنبه سه روزهاي(  NGOهاي غيردولتي )خود سازمان صبح و جلسات ٣٥

 دولت توسط كه اقداماتي طرفي از. شودمي ها NGO يا و مديريت توسط موازي كارهاي مانع جلسات اين در شركت. كرد

 كرده چه دولت دانيمنمي. اندكرده ها NGO كهرسد و متقابال كارهايي ها ميNGO اطالع به مديريت توسط شودمي انجام

 شايد. دانمنمي را چرايش. هاكمپ در چه و درشهر چه كنندمي زندگي چادر در همه هنوز مردم. رسيده اينجا به كجا از و

به زندگي دارند ده ، كمتر تمايل كر ترمنفعل را هاآن خاطرات روزه هر مرور و هايشانخانه ويرانه بر مردم حضور اينکه بخاطر

هاي ديگر تر و شايدرساني آسانها مشخص است و كمكخواهند. شايد هم به خاطر اينکه محدوده كمپو بنابراين كمتر مي

اشان همچون پوشاك، آب، توالت و حمام تامين نشده است، دانم. مردم دربسياري از نقاط شهر هنوز نيازهاي اوليهكه من نمي

هاي متفاوت مردم حداقل از آب، حمام و توالت برخوردارند و پوشاك قابل قبولي به البته به نسبت هادرصورتي كه توي كمپ

پول  مردم نه  چون بدهند غذا هاآن به بايد ولي دهندمي غذا شکلي چه به را مردم هااستان معين ستاد دانمنمي  تن دارند.

ان . خودشچيزي بخرنداي هست كه اگر پول داشتند در شهر مغازه دارند كه براي سير كردن شکمشان از شهر خارج شوند و نه

كرد تا ما نيازهايمان را براساس احتياجاتمان داد و اينجا مغازه باز ميبه ما پول مي هاگويند كاش دولت به جاي همه چيزمي

، از دهندبرخي غذاي گرم ميكند. تهيه كنيم. هر استاني بنا بر تصميم  خودش به شکل خاصي نيازهاي مردم را تامين مي

هاي دهند البته اغلب جيرهپزند وگاه با همکاري خود اهالي وبرخي ديگر خشکه ميآورند و يا خودشان درمحل ميكرمان مي

بدون گوشت ومردم بايد در چادرهاي تنگ وترششان روي تنها اجاقي كه دارند آشپزي كنند. روزها جهنم است، ولي باد 

 پزي وعالالدين ها را بيرون از چادر روشن نگه داشت.هاي نفتي خوراكاجاقشود آيد ونميمي

  



 اوليه مواد خانه،خياط وسايل آرايشگاه، وسايل. هستند اينجا كه هايي NGO ولي ما كلي توانستيم امکانات بگيريم! از همين

 ان ترسيده.دهند. حسابي چشمشب پول كسي به شوندمي حاضر كمتر. پول بجز البته. كتاب وحتي

  
ها ويا خود مديريت NGO به مديريت كمپ پيشنهاد كرديم كه تمام كساني را كه متقاضي كار هستند ثبت نام كنند و اگر

نياز به كار دارند اول از همه از اهالي نيروي كار بگيرند. و مديريت هم موافقت كرد. از ديروز تا به حال چندين نفربه ما مراجعه 

تا خانم كه ماشين دارند و حاضرند مسافركشي كنند كه يکي دونوبت هم برايشان كاريابي كرديم. امروز يك كردند. از جمله دو

ماند و كدام درد مردم را دانم اين كارها چقدر پايدار ميراننده ديگر، چند تا آرايشگر و چند تا خياط مراجعه كردند. نمي

 دهد.تسکين مي

  
++++++++ 

كرديم دنيا فقط بم است و مشکالت را گرفته بود و چنان كارهايمان سرعت پيدا كرده بود كه فکرميروزهاي آخر چنان جو ما 

رفتيم، جايي كه اطراق كرده بوديم. نه انگيزه داشتم و نه فرصت اينکه چند كالمي وحدت هم فراتر نميبم و گاه حتي از كمپ

اين  كرديمجنبيديم وكار ميكرديم وهرچه بيشتر ميس ميالشعاع رضايتي بودكه ازكارهايمان حضبط كنم. همه چيز تحت

 شد و دنياي ديگري وجود نداشت.رضايت از خود بيشتر مي

  
ها را در دو كمپ وحدت و بروات سروسامان داديم و ها و سلمانيها، كتابخانهآنچه كه به خاطر دارم اين است كه كار كارگاه

كرديم. مسئله دستمزدها به خاطر اعتراض ستاد بحران فعال مسکوت ماند. مسئول  برايشان گروهي ناظر از خود افراد تعيين

رسد مجاني باشد و پول نگيريم وپيرو همين چه به دست مردم ميستاد بحران اعالم كرد كه سياست ما اين است كه آن

ي كه اهالي بم زانوي غم بغل كرده آوردند درحالسياست كارگرهايي را كه براي كارهايشان احتياج داشتند از خارج از بم مي

ها از هاي بم گفت بگذاريد چند روزي بگذرد و آببودند و از صبح تا شب كاري نداشتند كه بکنند. ولي خود مسئول كمپ

 آسياب بيافتد و دوباره شروعش كنيد.

  
نفر در   ٠٥لسه بعد حداقلنفر از اهالي شروع شد و قرار شد ج ١٥اولين جلسه هيئت موسسان شوراي كمپ وحدت با حضور 

جلسه نوشته شد و گروهي مسئول آن جلسه حضور داشته باشند كه هركس تقبل كرد يکي دونفر با خودش بياورد. صورت

ند. ا شدشور ثبت كار گيريپي مسئول  گيري كار احداث واحدهاي آموزشي براي مقطع راهنمايي شدند. گروهي سه نفرهپي

وي خواهد االن تگفتند اصال دلشان نميولت اعالم كرده بم از شركت در انتخابات معاف است ميها خوشحال بودند كه دخيلي

 ها وارد شوند.اين بازي

  
 كانکس نتوانستيم براي كتابخانه بگيريم وپروژه نجاري منتفي شد چون كار ما نبود و مديريت كمپ هم با آن مخالف بود.

  
 كه هايي NGO فقط كرد اعالم دولت و شد مطرح ايدرجلسه بحران ستاد در دبيکارن شهر در كه هايي NGO بحث اخراج

 مطرح را كارآفريني بحث ايعده. بروند بايد بقيه و  بمانند توانندمي كنندمي سازي شهر يا و سازيخانه مثال مدت دراز كار

سازي دارد و  خانه برنامه كه كرد ماعال Islamic Relief دت پذيرفته شد.م دراز كار عنوان به هم پروژه اين و كردند

 هايسازمان البته. كنندمي همکاري مردم براي پوشاك و خوراك تهيه كار در حاضر  درحال خارجي هاي NGOساير

 .شدندمي ديده ندرت به شهر ويا هاكمپ ساير در و داشتند استقرار وحدت كمپ در عمدتا غيردولتي

  



ها برنامه دولت اين است كه تا سال جديد براي اهالي بومي براساس اطالعات غيربومي مديريت كمپ اعالم كرد براي اخراج

ها سرويس دهد. نظر او اين ساخته اسکان داده و به آنهاي پيشها را در خانههاي كامپيوتري صادر كند، آنموجود شناسنامه

 كنند.بود كه اهالي غيربومي وقتي خدمات نگيرند خود شهر را ترك مي

  
سنگاپوري NGO يك گردن به و گويد پاسخ نتوانست  غذاي كمپ وحدت را باالخره ستاد معين استان اصفهان

 Islamic را زباله وكيسه سطل ميزوصندلي، چادر،. افتاد UN به وابسته WFP (World Food Programme) و

Relief را شيرخشك كرد،مي تهيه Operation Mercy پزشکان بدون مرز، پوشاك ،بخشي از درمان و دارو را

.... و كندمي اداره كودكان حقوق از دفاع انجمن و انداخته راه UNICEFرا ابتدايي مدرسه ژاپني، NGO يك  NICCO را

 وحدت كمپ  اوضاع اين و. خواهدمي حساب همه از و كشدمي فرياد برسرمردم است، زنان حجاب نگران فقط كمپ مديريت

 .كنند زندگي جاآن كه شکستندمي سرودست همه و بود آواره هايبمي بهشت وشهر هاكمپ يرسا با مقايسه در كه  است

  
و باالخره روز بازگشت وقتي توانستيم با دو بليط مجاني كه به عنوان امدادگر نصيبمان شده بود از شهر فروريخته بم برخيزيم، 

 نداشتيم.قدر گرسنه، تشنه و خسته بوديم كه ديگر حتي ناي حرف زدن آن

  
 !نه؟. هواپيما توي نشستيم. ريممي داريم     -

 گرديم تهرانداريم برمي          -

 نفر٨٥ ، غذاي سرد كوكو براي ١١/٣٣/٩١خونم آنجا دارم مي          -

 دادنكاشکي يك ذره آب بهمون مي          -

  
 ديمكر فکر هم با  نه ولي من و ليلي )خبرنگار همراهمان(زيك خانم هم اين پشت نشسته و يك ريز داره در باره بم حرف مي

 .كرد حسش بايد فقط يعني. آورد كالمش به شهنمي واقعا

  
 ش فکر كنيم.اصال بهتره حرف نزنيم. يك مدت در باره          -

 ا گرفته. هان ليلي؟ها باشيم. شايد هم جو ما رداديم شب عيد پيش بمي قول هم به  رسيم تهران.يك ساعت ونيم ديگه مي

 دونم. فکر كردم اگر چادرها را جمع كنن.نمي          -

 .كنن جمع عيد از بعد  چادرها را قراره          -

 اسفند شروع بشه... ٣٠بادهاي موسمي كه قراره از           -

 چي؟          -

 طوفان بشه...          -

 نيم.خواهيم بکها باشيم. حاال بايد بريم تهران ببينيم چکار ميش بمييعني تا آنجا كه بوديم فکركرديم شب عيد پي

  
سالي نشسته است. وقتي شنيد ما در باره بم حرف ميزنيم شروع كرد به انتقاد كردن از عملکرد دولت بغل دستم مردي ميان

سيد خبري از چادرهاي خارجي توي تواند چندتا شهر بم بسازد. وبعد پرهايي كه جمع كرده ميگفت دولت با پولدر بم. مي

بدني بروات و چادرهاي سفيد و آبي سپاه دركمپ ثاراهلل ها در تربيتشهر بم بود. برايش گفتيم بجز چند چادر مجهز ايتاليايي

كند، به هر يك از يکي از دوستانم توي هالل احمر كار مي»بقيه چادرهاي هالل احمر بود، با تاسف سري تکان داد و گفت:

 «اند!رمندان هالل احمريك چادر خارجي كادو دادهكا

 و من فقط با تعجب نگاهش كردم.



  
 دانم بخاطر ترك بم است و يا بخاطر نزديك شدن به خانه.ليلي بغض كرده نمي

ينم. بخواد گريه كنم. االن از پنجره هواپيما زمين خشك كوير واطراف بم را دارم ميدونم چرا بغض كردم. دلم مينمي     -

هاي اتمي را توي اين بيابون خاك كردن وباعث زلزله شده، خب خيلي نظريه گن كه زبالهها ميكنم اينکه بميفکر مي

قدر شه اينها آمده. مگه ميگردم. دنبال دليل اين باليي كه سربميدونم چرا دارم دنبال يه چيزي ميايست ولي نمياحمقانه

 دليل باشه؟بي

 

رم گردم خوشحالم يانه. بعد فکر كردم چقدر خوب ميكردم دارم برميخواستم بگم. داشتم االن فکر ميچي ميدوني مي     -

هايي كه قراره هميشه پوشم. بعد فکر كردم به اونكشم. لباس راحت ميرم دراز ميگيرم. بعد ميخونه يك دوش حسابي مي

توني پاهاتودراز كني، يك دوش حسابي بگيري وخيلي چيزاي ي ميتو چادر باشند ويا براي مدتي نامشخص. اينکه ندوني ك

 ديگه، خيلي وحشتناكه نه؟ توچي؟

 كنم من كي اين گزارشارو بنويسم!آره. دارم فکر مي   -

 آهان!  -

١٤/٣٣/٩١ 

  
 


