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پيشبينيزمينلرزه
ممكنياغيرممكن؟

 |  علي ساكت|  
عضو هيأت علمي پژوهشكده سوانح طبيعي ایران|

رخــداد زمين لرزه هــاي ماه هاي اخيــر بويژه 
زمين لرزه مرز استان هاي تهران و البرز در 29 آذرماه 
و پس لرزه بزرگ آن در بامداد ششم دي ماه 1396 
كه بار ديگر در اذهان عمومي يادآور رخداد زمين لرزه 
ويرانگر احتمالي براي تهران بود، باعث شد تا شاهد 
ارايه اخبار ضدونقيضــي بويژه در فضاي مجازي در 
خصوص امكان پيش بينــي زمين لرزه هاي بزرگ 
در تهران باشــيم. اخباري كه اگر چه پايه و اساس 
علمي درست و دقيقي نداشــت اما موجب ترس و 
اضطراب مردم و باعث شد بسياري از مردم تهران، 
كرج و ساير شهرهاي اطراف كانون زمين لرزه، شب 
رخداد زمين لرزه را در بيرون از منازل و در پارك ها و 
سوله هاي مديريت بحران، خيابان ها،  كنار بزرگراه ها 
و... به صبح برســانند و برخي حتي براي چند روز 

تهران را ترك كردند. 
اما آنچه در اين خصوص الزم به بررســي دقيق 
است، تحليل اين نكته است كه آيا زمين لرزه قابل 
پيش بيني اســت يا خير؟ در اواســط قرن بيستم 
كه زمين لرزه شناســي وارد مرحله نوين خود شد،  
دانشــمندان بزرگ اين علم ازجمله چارلز ريشتر 
پيش بيني زمين لرزه را غير ممكن مي دانستند و ارايه 
چنين گزارشاتي را نوعي شيادي به حساب مي آورند. 
با اين حال پس از گذشــت چند دهه و با پيشرفت 
بيشتر در علم زمين لرزه شناسي و تجربه موفق در 
چند مورد پيش بيني صورت گرفته و هشدار به موقع 
در اين زمينه ازجمله زمين لرزه هايچنگ چين در  
سال 1975 كه به تخليه شهر ياد شده قبل از رخداد 
زمين لرزه اصلي منجر شــد، اميد براي پيش بيني 
زمين لرزه قوت گرفــت. با وجود اين ارايه نشــدن 
مدلي مناسب براي پيش بيني زمين لرزه در سال ها 
و دهه هاي بعد، باعث شد در ظاهر اين بحث به عنوان 
يكي از آرزوهاي دست نيافتني بشر باقي بماند. اين 
در حالي بود كه تجربه رخداد زمين لرزه هاي مختلف 
و گزارشــات به دســت آمده از پيش نشانگرهاي 
زمين لرزه براي برخي متخصصان حكايت از امكان 
دستيابي بشر به پيش بيني زمين لرزه در آينده اي 
نزديك داشــت. اينكه چرا تا به حال اين امر محقق 
نشده است را مي توان در چند عامل جست وجو كرد؛ 
نخست اينكه بحث پيش بيني زمين لرزه نياز به رصد 
دايمي و بي وقفه پيش نشــانگرها دارد كه برخي از 
مهمترين آنها را مي توان در مواردي از جمله تغييرات 
لرزه خيزي قبــل از رخــداد زمين لرزه هاي بزرگ 
)وقوع پيش لرزه ها(، تغييرات ميدان مغناطيســي 
زمين، تغييرات گرانش زمين، تغييرات سطح آب 
زيرزميني، تغييرات ايجاد شــده در شــكل پوسته 
زمين، تغيير رفتار حيوانات و عواملي از اين دســت 
جست وجو كرد. رصد اين تغييرات نيازمند كنترل 
مداوم گروهي از دانشمندان با تخصص هاي مختلف 
اســت كه در كنار هم قرارگرفتن اين افراد گاهي به 
 صورت مقطعي و به شكل پروژه هاي كوتاه مدت در 
برخي از مناطق دنيا صورت گرفته اما اين امر تاكنون 
به شكلي هدفمند، درازمدت و برنامه ريزي شده به جز 
موارد محدودي محقق نشده است و با وجود تشكيل 
گروه هاي تخصصي در برخي از دانشگاه ها و مراكز 
علمي به دليل عدم  حمايت هاي ملي و بين المللي 
در اين زمينه و گاهي عدم توفيق مقطعي گروه هاي 
ياد شــده درخصوص برخي زمين لرزه هاي بزرگ، 
ماندگاري اين گروه ها با ترديد روبه رو شــده است. 
نكته بعدي اينكه براي پيش بيني زمين لرزه نياز به 
رصد چندين پيش نشانگر در كنار يكديگر است و 
زماني مي توان گزارشي دقيق در خصوص پيش بيني 
زمين لرزه ارايه كرد كه اكثر پيش نشانگرهاي مورد 
مطالعه، تغييرات مشــخصي در اين خصوص ارايه 
دهند؛ چرا كه برخي از پيش نشانگرها مانند تغييرات 
ميدان مغناطيســي، تغييرات ميــدان الكتريكي، 
تغييرات گرانش زمين و حتي تغييرات لرزه خيزي 
مي توانند تحت تأثير عواملــي ديگر تغييراتي را به 
ثبت برسانند كه افراد و حتي متخصصان را به اشتباه 
بيندازند و از آن جا كه به  طور همزمان در تمامي اين 
پيش نشانگرها تغييرات يكسان نيست، مي توان بين 
رخداد زمين لرزه اصلي و ديگر موارد غيرمنتظره در 
اين زمينه، در صورت اســتفاده همزمان از چندين 
پيش نشانگر كمك گرفت. نكته بعدي اينكه براي 
پيش بيني مكاني دقيق زمين لرزه هاي بزرگ نياز به 
شبكه اي از دســتگاه ها با پراكنش مشخص در يك 
سطح جغرافيايي وسيع اســت تا با بررسي  درصد 
ميزان تغييــرات در هر ايســتگاه دوري و نزديكي 
تغييرات و مكان مربوطه با دقت بيشتري مشخص 
شــود.  بر اين اســاس مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه خالف  نظر برخي دانشــمندان كه هنوز بشر را 
قادر بــه پيش بيني زمين لــرزه نمي دانند،  حركت 
به ســوي اين مهم را مي توان با برنامه ريزي دقيق و 
رصد مداوم پيش نشــانگرهاي متنــوع در مناطق 
مختلف به شــكلي مشــخص محقق كرد. همان 
 طور كه پيش بيني ســيالب،  طوفان و ساير سوانح 
طبيعي در حال  حاضر به شــكلي مشخص صورت 
مي پذيرد،  تنها تفاوت درباره پيش بيني زمين لرزه 
و ديگر سوانح زمين شــناختي مانند آتشفشان با 
اين ســوانح را مي توان در عوامل ايجاد كننده آنها 
دانست. در سوانح جوي-اقليمي اين عوامل در سطح 
زمين ايجاد مي شــوند كه رصدي آسان تر از عوامل 
ايجاد كننده سوانح زمين شــناختي دارند؛ اما براي 
پيش بيني زمين لرزه و ديگر سوانح زمين شناختي به 
رصد عوامل ايجادكننده در درون زمين نياز است لذا 
تفاوتي در توانايي بشر در دستيابي به پيش بيني چه 
در سوانح جوي-اقليمي و چه سوانح زمين شناختي 
وجود ندارد. اميد كه در آينده اي نزديك بشر بتواند 
با برنامه ريزي درست و دقيق در اين زمينه بزرگترين 
آرزوي خود يعني پيش بيني زمين لرزه را محقق كند. 

خبر

معاون اول رئیس جمهوری ابالغ کرد

وظايفاجتماعیوفرهنگیميراث
درکالنشهرها

شهروند| معــاون  اول رئيس جمهوری مصوبه 
هيأت وزيران مبنی  بر موظف كردن دستگاه های 
اجرايی بــه اجرای اقدامــات اجتماعی و فرهنگی 
در كالنشــهرها را ابالغ كرد. در ابالغيه اســحاق 
جهانگيری، سازمان ميراث  فرهنگی، صنايع  دستی 
و گردشگری، موظف به تدوين و ابالغ دستورالعمل 
مشاركت شوراهای اسالمی شــهر و شهرداری ها 
در حوزه شناسايی، معرفی و ترويج ميراث معنوی 
شــهرهای كشــور با محورهای مفاهيم و تعاريف 
ميراث معنوی، معيارهای شناخت ميراث معنوی، 
فرآيند شناســايی و معرفی ميراث معنوی شــده 
است. همچنين براساس اين ابالغيه، تدوين الگوی 
مشاركت و تقسيم كار بين دستگاه ها در معرفی و 
ترويج ميراث معنوی شهرها بر عهده سازمان ميراث 
 فرهنگی، صنايع  دستی و گردشگری است. سازمان 
تبليغات اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
وزارت كشور )سازمان شهرداری ها و دهياری های 
كشــور(، بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس، سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان های 
مردم نهاد مرتبط با موضوع به عنوان دستگاه های 
همكار ســازمان ميراث  فرهنگی در اين خصوص 
معرفی شده اند و دوماه برای زمان بندی اجرا در نظر 
گرفته شده است. در رديف ديگری از اين ابالغيه، 
سازمان ميراث  فرهنگی، صنايع  دستی و گردشگری 
موظف به تدوين و ارايه آيين نامه ساماندهی و ارتقای 
گردشــگری شــهری برای تصويب هيأت وزيران 
به منظور تقويت گونه های مختلف گردشــگری 
)مذهبی، سالمت، طبيعت، فرهنگی و...( در شهرها 
از طريق تقسيم كار بين دستگاه های دولتی، عمومی 
و خصوصی مرتبط با امر گردشگری، تطبيق نقش 
شهرداری ها در ارتقای صنعت گردشگری داخلی و 
خارجی به ويژه از طريق احداث يا برنامه ريزی برای 
احداث فضاهای مقياس فراملی در كالنشــهرها 
كه واجد ارزش های هنری و معماری فاخر باشند، 
ســاماندهی مبادی ورودی شــهرها و پايانه های 
مسافربری، فراهم كردن امكان اقامت ارزان قيمت 
برای گردشــگران كم درآمد و ايجاد تســهيالت 
الزم برای آنها و تسهيل ســاخت هتل و اقامتگاه 
و تأسيسات گردشــگری در شــهرها با امكانات 

بهداشتی مناسب برای گردشگران شده است.
وزارت كشور )سازمان دهياری ها و شهرداری های 
كشور(، وزارت راه و شهرســازی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، نيروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ايران، شورايعالی استان ها و تشكل های غيردولتی 
مرتبط نيز به عنوان دســتگاه های همكار سازمان 
ميــراث  فرهنگی در اين رديف معرفی شــده اند و 
ســه ماه برای زمان بندی اجرا در نظر گرفته شده 

است.
به نقل از روابط عمومی سازمان ميراث فرهنگی، 
هيأت وزيران اين مصوبه را در جلسه 19 آذر 96 به 
پيشنهاد شماره 1۴223۸ وزارت كشور و به  استناد 
اصل 13۸ قانون اساســی جمهوری اسالمی ايران 
تصويب كرده است و دستگاه های مقرر، موظف به 
اجرای اقدامات اعالم شده در حدود اعتبارات مصوب 

مربوط طی زمان بندی تعيين شده هستند.
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محمد باقرزاده- شــهروند| ساعت 1۰ شب 
است و سكوت تمام ســالن را فرا گرفته. هيچ كس با 
هيچ كس سخن نمی گويد و آنها كه بيدارند، سكوت 

را برگزيده اند به جای سخن.
سامان سرای اسالمشــهر كه زيرنظر شهرداری 
تهــران اداره می شــود، محل زندگــی متكديان و 
بی خانمان هايی اســت كه با حكم قضائی دستگير 
می شــوند و بايد مدتی از عمر خود را در اين مكان 
بگذرانند؛ كســانی كه هركدام داســتانی اند برای 
خودشان، آميخته با رنگ واقعيت و خيال.  كنار در 
ورودی و روی يكی از تخت های پايين، مهرداد صفحه 
حوادث روزنامه ايران را نگاه می كند و بی هيچ عالقه ای 
به گفت و گو می گويد كه شادی را نمی توان در حصر 
تجربه كرد. در ميان جمعيتی با لباس های يكدست 
و زخم های متفاوت، اخبار تلويزيون از اعتراض های 
مجازی به حقوق های ميليونی نمايندگان مجلس 
می گويد اما توجه هيچ كس جلب نمی شــود؛ شايد 
خواب های عميق و اثــر قرص های تجويزی صدای 
تلويزيون را به الاليی تبديل كرده اســت. در گوشه 
و كنار ساختمانی پوســيده در اسالمشهر كه حاال 
نزديك بــه 2۰۰نفر از متكديــان و بی خانمان های 
شــهر را در خود جای داده، اثری از تحرك و شادابی 
نيســت. صدای خروپف با صدای گوينده تلويزيون 
درهم آميخته تا صدای بيدارها با دو خواسته مشترك 
كمتر شنيده شــود؛ چرا ما را گرفتند؟ و چرا اجازه 

نمی دهند به خانواده مان اطالع دهيم؟
تقدیم به پسرم امیرحسین

»هرچه باشی شيردل گردون شكارت می كند/ هر 
چه باشی  ای عزيز ايام خارت می كند/ ...مخند بر لب 
داغدار كســی/ از آن روز حذر كن كه ورق برگردد«؛ 
روی تختش نشسته و وقتی متوجه تمركز بر تتوی 
روی پايش می شود، شــلوارش را پايين می كشد، 
دهان باز متمايل به لبخنــدش تغييری نمی كند و 
در حالت ُچرت بی هيچ حرفی به هجوم عكاســان و 
مسئوالن نگاه می كند. چند دقيقه طول می كشد تا 
از حالت نشسته، روی تخت دراز بكشد و چشم هايش 
را به سقف سامان ســرا بدوزد. كلمه اول مصرع سوم 
شعری كه از ســاق تا مچ پايش را پر كرده، به  دليل 
آتش سيگار يا هر سوختگی ديگر، فرو رفته و خواندن 
اين كلمه هم غيرممكن اســت. تخت های دوطبقه 
به هم چسبيده اند و بين بعضی تخت ها قرص هايی 
كه پس از خيســی آب دهان، خشك  شده اند، ديده 
می شود. هركســی حرف می زند، از رفتار مسئوالن 
مددسرا اعالم  رضايت می كند اما از دليل حضور خود 
در اين مددسرا می پرسد؛ آنها می خواهند بدانند كی 
آزاد می شوند و چرا حق يك تماس ساده با خانواده 
خود ندارند. جوانی بــه نام اميرحســين از در وارد 
می شــود و می گويد از چه می ترسيد و چرا حقيقت 
را نمی گوييد؟ اميرحســين قرص های نخورده اش 
را نشــان می دهد و می گويد: »كارشناســی ارشد 
مهندسی مواد درس خواندم. دانشگاه شريف. پدرم 
را آوردند اين جا و من آمدم او را آزاد كنم، ســروصدا 
كردم كه خودم را هم گرفتند. دو ميليون تومان پول 
نقد و6 تا گوشی اپل همراهش بوده كه ازش گرفتند. 
االن نامه آزادی من آمده و به خاطر اين كه من را كتك 
زدند، می گويند بايد اين جا بمانی تا خوب شوی و بعد 
آزادی. خودت هم می دانی كه زدن مو و ابرو ديه داره. 
چرا منو گرفتند؟« يكی از مسئوالن اين مددسرا مدام 
تكرار می كند كه به حرف های هيچ كدام از ساكنان 
اين جا نمی توان اعتماد كرد، چــون اثر قرص و مواد 
مصرفی اســت يا اين كه بعضی از آنها مشكل روانی 
دارند؛ موضوعی كه تشــخيص ســخنان درست از 
نادرست را سخت می كند و معياری هم برای سنجش 
ادعاها وجود ندارد. اميرحسين اما اين سخنان را تاب 
نمی آورد: »ببين، كتاب می خوانی؟... را می شناسی؟ 
)نام يك نويسنده رمان های عامه پسند را می گويد( 
اين نويسنده مادر من است. صفحه اول كتابش هم 
نوشته تقديم به پسرم اميرحسين.« او شماره تماسی 
از برادرش را می گويد و می خواهد كه وضع كنونی اش 
به برادرش اطالع داده شــود. چند روز بعد كه برادر 
اميرحسين تلفنش را جواب می دهد، با بی اعتنايی 
از نادرســت بودن حرف های بــرادرش می گويد. او 
می گويد: درصورتی حاضر به توضيح درباره خانواده و 
برادرش می شود كه »منتفع« شود: »اگر كار و نوشتن 
برايتان مهم است، بايد هزينه ای پرداخت كنيد تا من 
حقايق اين زندگی و مشكالت پدر و برادرم را بگويم. 
فعال هم ســراغ آنها نخواهم رفت. خودشان اينجور 

خواستند.«
یا رب این چه اسراری است؟

»من از عزيزانی كه اين جا هستند، تقدير می كنم. 
من عمل شان را تقدير می كنم اما می خواهم بگويم 
به احترام قرآن حداقل به خانــواده ام اطالع دهيد. 
من كاری به اين جا ندارم.«؛ اين جمالت را پيرمردی 
نشســته روی تخت طبقــه  باال می گويد و وســط 
حرف هايش شــروع به آوازخواندن می كند. فضای 
داخل آسايشگاه كه كمی شلوغ می شــود، او هم با 
صدای بلندتر ادامه می دهد: »دو تا از ملك های من 
را گرفتند كه ميلياردها قيمت دارند، من به ســتاد 
اجرايی گفتم اين كار را نكنيد، حرف من اين بود. االن 
خانواده ام نمی دانند كه اين جا هستم، من سه گوشی 
دارم ولی اجازه نمی دهند با آنها تماس بگيرم. آقايان 
اجازه نمی دهند بروم، من كاری اين جا ندارم.« يكی 
از مسئوالن سامان سرا به پرونده اش اشاره می كند كه 
او را به جــرم متكدی بودن به اين جا منتقل كرده اند 
اما اين جمله برای پيرمرد خنده دار اســت و پس از 
خنده ای طوالنی می گويد: »سه خانه من را مصادره 
كردند، 1۰دقيقه قبل از بازداشــت ســتاد اجرايی 

بودم و آن جا گفتم يا رب اين چه اسراری است؟ من 
گدايی می كنم به درگاه عشــق، چرا عزيزان گدايی 
را ظلم و عبادت می بينند.« درســت كنار تختش 
پيرمرد ديگری از خواب بيدار شده و داستانی مشابه 
را تكرار می كند و نگران دختر دانشــجويش است: 
»من را بی خودی آوردند اينجا، گفتند راســتش را 
بگو اعتياد داری و بگو تا ما كمكت كنيم. گفتم ندارم 
آزمايش بگيريد. با چك و لگــد من را اين جا آوردند. 
گفتم يه شــماره تلفن بدهيد كه به خانواده اطالع 
دهم، من يك دختر ليسانسه دارم كه االن ترم آخر 
است، پولش توی حساب من خوابيده و من بايد برم 
چون رمز كارت را ندارد، آنها خبر ندارند. زندگی ام از 
هم پاشيده شــده، يعنی من شماره تلفنی توی اين 
خراب شده نمی توانم داشته باشم. االن 1۰روز است 
و نمی گذارند يك تماس با خانواده بگيرم.« او شماره  
تماسی هم از خانواده خود ندارد يا حفظ نيست كه 
بتوان به خانواده اش اطالع داد: »مِن پيرمرد ذهن و 
حافظه دارم كه برای تو بخونم پسرم. بگو موبايل من را 

پس بدهند تا بتوانم از آن جا برات بخوانم.«
پسرم در آستانه اعدام است و من اسیر

در گوشــه ای از ســالنی كه تمام آن از تخت های 
دوطبقه پر شده و حتی زيرپله ها و در فضاهای خالی 
هم رختخواب پهن شده، مردی حدودا 5۰ساله اصرار 
دارد كه حرف هايش شنيده شود. اسم و فاميل خود 
را با نگرانی می گويد و دل نگران فرزندانش اســت: 
»يكی از پسرانم در زندان اســت، قرار است همين 
روزها اعدام شود و من بايد پيگير كارهای او می شدم 
اما دوهفته؛ شايدم بيشتر يا كمتر، اين جا اسير شدم. 
چرا كسی به داد من نمی رسد؟ چرا هيچ كس حرف 
من را نمی شنود؟« او هم شماره تماسی از يكی ديگر 
از فرزندان خود می دهد و با التماس می خواهد كه به او 
اطالع داده شود كه پدرش در سامان سرای اسالمشهر 
است. آن طرف خط، محمد جواب می دهد و پس از 
شــنيدن توضيحات می گويد؛ يك ساعت ديگر اين 
ماجرا را توضيح می دهد و می گويد كه مدت هاست از 
پدرش خبری ندارد. يك ساعت بعد فرد ديگری پاسخ 
می دهد و اين روند در روزهای بعد هم تكرار می شود؛ 
محمد عالقه ای و اشــتياقی برای كمك به پدر خود 
ندارد و چند روز بعد هم با بيان يك جمله می خواهد 
ديگر هيچ وقت با اين شــماره تماس گرفته نشود: 
»اشتباه است قربان بروم، اشتباه است. من نه اسمم 
محمد است و نه فاميليم صالحی، اشتباه شده فدايت 

شوم. من گورم كجا بود كه پدر هم داشته باشم.«
داستان های سامان سرا

ساكنان سامان ســرای اسالمشهر هركدام قصه و 
داستان متفاوتی دارند و اين روزها در حصارهای اين 
فضای جداشده از شهر به گذشته و شايد هم آينده 
خود فكر می كنند. قصه آنها اما در بخشی از زندگی 
خود يعنی روزهای سپری شده در اين مكان محصور، 
مشترك اســت و همه درباره اين روزها، خواسته ای 
مشترك دارند؛ می خواهند امكان تماس با خانواده 
و نزديكان خود را داشته باشــند و در مرحله بعد به 
آزادی هم فكر می كننــد. در بين حدود 2۰۰نفری 
كه شب و روز خود را در لباس آبی، روی يك تخت و 
با قرص های تجويزشده پشت سر می گذارند، مهرداد 
تنها كسی است كه سعی می كند با خواندن روزنامه 
خود را سرگرم می كند. او می گويد  ای كاش هر روز 
همين روزنامه را برای ما بياورند تا بتوانم ســاعتی 
سرگرم شوم: »اينجا جز ديوارها و سقف، هيچ راهی 
برای سرگرمی نيست. شــادی را نمی توان در حصر 
تجربه كرد.  سال 7۸ دانشجو بودم و از دانشگاه اخراج 
شــدم. من را چرا اين جا آوردند؟ چرا نگه داشــتند 
و چرا ترخيص نمی كنند؟ اينها بايد به اين ســوال 
پاسخ دهند. در همچين شرايطی چه می شود كرد؟ 
مرغ زيرك چون به دام افتد، تحمل باشــدش. فقط 
زور می زنم كه تحمل كنــم.« در فضايی كه كلمات 
همه به تلفن، آزادی و غم خالصه می شود، فردی كه 
كنار تخت مهرداد خوابيده، بيدار می شود و در فضای 
خواب و بيداری شروع به حرف زدن می كند: »12روز 
است اين جا هســتم و بچه  معلولم توی خونه افتاده 
است؛ يك دختر فلج دارم و يك زن نابينا. آنها از كجا 
بياورند غذا بخورند. ولم نمی كنند. هيچ خبری از من 

ندارد. قبلش می رفتــم دوره گردی می كردم و خرج 
خانواده را تأمين می كردم. شغلم بنايی است و آن روز 
تا ساعت 11 توی ميدان قزوين بودم و كاری پيدا نشد 

كه يك مرتبه من را سوار ون كردند و اين جا آوردند.«
می خواهم از توانایی من استفاده کنند 

»ابوالفضل بهمن«، مدير اين سامان سرا گفت و گو 
درباره مشكالت اين مكان را نيازمند زمان مناسب تری 
می داند اما اصلی ترين مشكل را ساختمان می داند. او 
در توضيح ايــن موضوع به »شــهروند« می گويد: 
»اصلي ترين نياز و اولين اولويت ما، ساختمان است 
و اين ســاختمان برای اين كار نيست. هر اندازه هم 
مناسب سازی شود تغيير اساسی ايجاد نمی شود. اين 
ساختمان مناسب نيست. ما در همه زمينه ها از غذا، 
دارو و... مشكل داريم و از هيچ زمينه ای تأمين نداريم، 
چون وضع شهرداری خراب است. قبال وضع بهتری 
داشتيم ولی گويا االن كل شهرداری با مشكل بودجه 
روبه رو است.« حسن  خليل آبادی، عضو شورای شهر 
تهران كه برگزاركننده اين بازديد بود، هم خواستار 
توجه خيرين به چنين فضاهايی است: »از رسانه ها 
انتظار می رود كه مشكالت اين فضا و گرمخانه های 
تهران را بيشتر پوشش دهند و زمينه را برای حضور 
و كمك خيرين فراهم كنند. واقعيت اين اســت كه 
شهرداری با مشــكل بودجه روبه رو است و از طرفی 
كمك به زندگی چنين افرادی و توسعه سامان سراها 

هم كار بسيار نيك و خدمت به تمام جامعه است.«
آنطور كه مســئوالن و افراد حاضر می گويند؛ اين 
سامان سرا محل نگهداری موقت است اما فردی كه 

انگليسی سخن می گويد، حاال به دهمين ماه حضور 
خود در اين سامان سرا رسيده است. او می گويد كه 
مسيحی است و دوست دارد در روزهای تحويل  سال 
ميالدی آزادی را حس كند: »ما اين چند وقتی كه 
اين جا بوديم، از دولت فيض برديم و به ما لطف كردند. 
با پرسنل همكاری می كنيم و آنها هم هوای ما را دارند. 
از عيد اينجام، من پام زخم شده بود، دم بيمارستان 
شاه عبدالعظيم بودم، انسولين هم می زنم و قند دارم، 
من را آوردند اينجا، خوبم كردند اما می خواهم از من 
استفاده كنند. من نقاش درجه يك هستم، صورتگرم، 
همين االن عكس تان را به من بدهيد عين خودتان 
درمي آورم. من توانمنــدی دارم، توانايی دارم از 
من اســتفاده كنيــد. اذيت نمی كننــد ولی من 
می خواهم از توانايی من اســتفاده كنند.« مدام 
زبانش را از فارســی به انگليسی يا برعكس تغيير 
می دهد اما اين موضوع بــرای هيچ كس چندان 
جالب به نظر نمی آيد، كســی نمی خندد و همه 
می گويند كه بــه او عادت كرده اند. مســئوالن 
مددســرا اصرار دارند كه ديگر بايد خبرنگاران و 
عكاسان از مددسرا خارج شــوند، چون از زمان 
خواب ساكنان ســاعت ها گذشــته است. حاال 
ساكنان بيدار از تخت خود پايين آمده و هركسی 
حرفی می زند و در همهمــه صداها، پيرمردی با 
صدای دورگــه داد می زند كه »شــيره داری يه 
نخود به من بدهــی«، فضای سامان ســرا غرق 
خنده می شــود و لحظه ای بعد صدای قفل شدن 

در و خاموش كليدهای برق شنيده می شود. 
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