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گزارشی از حال و هوای شهر سیل زده ای که این روزها میزبان کمک مردم ایران است  

مردمدوبارهپلدختررامیسازند
  این روزها در پلدختر زندگی هرچند کاری سخت، اما شدنی است
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سومین محموله دارو و تجهیزات پزشکی از طریق شرکت پخش سها هالل به مناطق سیل زده استان لرستان ارسال شد. به گزارش روابط عمومی هالل

سازمان تدارکات پزشکی هالل  احمر، محموله دارو و تجهیزات پزشکی یک بارمصرف با هدف کمک به هموطنان سیل زده استان لرستان از شرکت 
پخش سها هالل وابسته به سازمان تدارکات پزشکی به مناطق سیل زده لرستان ارسال شد. بنابر این گزارش، اقالم ارسالی شرکت پخش سها هالل 
با هماهنگی انجمن داروسازان لرستان و بر اساس نیازهای دارویی اعالمی از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تهیه شده و در 
اختیار این معاونت قرار گرفته است. به عالوه محموله نخست سازمان تدارکات پزشکی که شامل اقالم زیستی و بهداشتی به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال است به استان های خوزستان و لرستان ارسال شد. دومین محموله نیز شامل انواع دارو و تجهیزات پزشکی یک بارمصرف با وزن ۶ تن در 

روزهای اخیر برای سیل زدگان استان خوزستان ارسال شده است.
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

الیروبی هنوز هم اصلی ترین کار در پلدختر 
است

الیروب هــا اصلی ترین قشــر در شــهر شــده اند. 
بیشــترین صحنه ای که دو هفته بعد از وقوع ســیل 
در پلدختر دیده می شــود، تمیزکاری دســته جمعی 
نیروهای جمعیت هالل احمر، ســپاه، ارتش، بســیج 
و بســیاری نهادهــای خیریه دیگر اســت کــه برای 
کمک دســته جمعی به پلدختر آمده اند. هنوز هم در 
خیابان های اصلی شهر بیشتر از دوهزار سرباز با بیل و 
فرغون دست به کار می شــوند و به دو ساعت نکشیده 
یک خیابان کامــل خالی از ِگل می شــود. این روزها 
کلیت شهر از ِگل خالی شده و نهادهای عمومی مانند 
مدارس، ادارات، مســاجد و مغازه ها تقریبا پاکسازی 

شده اند.
نیروهای داوطلب دانه به دانه سراغ خانه ها می روند؛ 
در خیلی از خانه هــا حتی خبــری از صاحبخانه  هم 
نیســت؛ از ســیل فرار کرده اند و حتی توان ندارند که 
برگردند و ببینند چه بر ســر خانه شــان آمده است. با 
این حال داوطلب ها وارد خانه ها می شــوند؛ خانه را از 
ِگل خالی می کنند؛ هر مقدار از وســیله ها هم که قابل 
استفاده مانده، در گوشه ای از خانه انبار می کنند؛ در را 
می بندند و از خانه بیرون می روند. مردم هم همین طور 
کمک می کنند. فامیل هایی که خانه شان در باالدست  
شــهر بوده یا در شــهر دیگری زندگی می کنند برای 
کمک به اقوامشــان آمده اند. یکباره ۲۰ مرد و زن وارد 
خانه می شــوند و از صبح تا شــب خانه را از ِگل خالی 
می کنند. این همــکاری دســته جمعی، زیبایی این 
روزهای پلدختر اســت. مردم به این کاری ندارند که 
پیش از این با هم چه مشــکالتی داشته اند؛ تنها با هم 
همراه می شوند تا پلدختر هر چه زودتر از این مصیبت 

خالص شود.
بچه ها سرگردان ترین ها در پلد ختر این روزها

بچه ها این روزها ســرگردان ترین قشــردر پلدختر 
هستند. هنوز هم از بهِت آمدن سیل بیرون نیامده اند؛ 
بسیاری از آنها با وجود هشــدارهای داده شده، همراه 

خانواده در خانه مانده بودند و با نزدیک شــدن ســیل 
فرار کرده اند. دیدن شدت آب و گلی که به سمت شان 
می آمده و خانه هایی که تا ســقف زیــر گل رفته اند،  
تأثیر عجیبی بر بچه ها گذاشــته اســت. خیلی از آنها 
۲4 ساعت اول بعد از سیل که هنوز آب در شهر بوده، 
همراه خانواده هایشان در پشت بام ها مانده اند؛ اتفاقی 
که حتی تصور تجربه آن برای کودکان ترسناک است. 
حاال این کودکان روزهای پس از سیل را می گذرانند، 
به خانه هایشان رفته اند؛ خانه هایی که گل تا زیر سقف 
آنها آمده؛ لباس ها، کتاب ها و اسباب بازی هایشان همه 
از بین رفته  اســت. بچه ها در چادرها نمی مانند؛ از این 
کوچه به آن کوچه می روند و ســر تا پا گلی می شوند، 
حتی بالــن مخابراتی هــم دیگر برایشــان جذابیت 

روزهای اول را ندارد و دنبالش نمی دوند.
در عین حال، شــهر پر از خاک اســت و این خاک 
بیشــتر از هر چیزی برای کودکان ضرر دارد. تکلیف 
مدارس هم روشن نیست. سربازان و نیروهای داوطلب 
جمعیــت هالل احمر قبــل از هرچیزی مــدارس را 
الیروبی کرده اند، اما مدارس باز نشــده  اســت. شاید 
عجیب باشــد، اما حتی بچه های فراری از مدرســه و 

درس همگی در انتظار رسیدن روزی هستند که مانند 
همان شــبی که بلندگو در خیابان هــا اعالم می کرد 
خانه هایشان را برای سیل ترک کنند، حاال برای رفتن 

به مدرسه صدایشان کند.
ِگلی که هر چه می سابند دست از سر خانه ها 

برنمی دارد
زن هــا را این روزها در ســطح شــهر پلدختر کمتر 
می توان دید، اما اگــر به داخل خانه هایــی بروید که 

در حال الیروبی اســت، زن ها را هم می بینید؛ هر روز 
صبح از چادرهایشان در محل اقامت اسکان اضطراری 
بیرون می آیند و به خانه هایی می روند که در گل مانده  
اســت. خانواده هایی که کمک داشــته اند و خانه شان 
الیروبی شــده، حاال اختیار را به زن هــا داده اند و آنها 
هم با وسواس عجیبی از کف تا ســقف خانه را بارها و 
بارها می سابند؛ تالششان اما هنوز موفقیت آمیز نبوده؛ 
آب در خانه ها تا سقف رسیده و مصیبت اینجاست که 
همراه با ِگل بوده و اثرش انگار پاک شــدنی نیست. از 
وســایل خانه هم چیزی باقی نمانده؛ رختخواب هایی 
که کمی ســالم مانده اند با بارها و بارها شسته شــدن 

هنوز هم ِگلی هستند. 
ظروفی که شکستنی نبوده اند، تنها باقیمانده هایی 
هســتند که می توان آنها را به حالــت اول برگرداند، 
هر چند که زن هــا معتقدند بوی بــد گل از ظرف ها 
نمی رود. زن هــا ظرف ها را بار کرده و به باالی شــهر 
می برند؛ اگر شانس باشد و آب در آن روز قطع نباشد، 
آنها را می ســابند. فرش ها هم رایگان شسته می شود 
و درنهایت تنها چیز باقیمانده از وســایلی که سال ها 
با خــون دل جمع کرده انــد برای زن هــا یک فرش، 
چندتکه ظرف و رختخواب های گلی است. بیشتر آنها 
لباسی برای پوشــیدن ندارند، حتی غصه آلبوم هایی 
که آب برده را هم دارند، دیگر طال و لباس پیشــکش. 
به هرحال، وسواس زن ها در پلدختر این روز ها آنقدرها 
هم موفق نیســت؛ فاضالب باالزده شهر و گل هر چه 

در طول روز رشته می کنند تا فردا صبح پنبه می کند.
پلدختر محو مانده زیر خاک

پلدختر هیچ زمانی هوایش ایــن اندازه آلوده  نبوده؛ 
از دور که به شــهر نزدیک شوید ، هاله ای از خاک تمام 
شهر را گرفته است. مردم درحال خارج کردن گل ها و 
ماشین آالت ســنگین دایم درحال کار کردن هستند؛ 
همین ها باعث می شود هوای شهر بیشتر از قبل آلوده 
شــود. این روزها در شهر ســیل زده پلدختر ماسک  
یکی از پرفروش ترین چیزهاســت؛ شــیرهای پاکتی 
یکبارمصرف نیز طرفداران زیــادی دارد. با وجود این، 
حتی چند دقیقه نفس کشیدن عادی در پلدختر این 
روزها کار ســختی است. افراد مســن به سختی نفس 
می کشند و بچه ها ســرفه های خشک می کنند. هوای 
آلوده هر لحظه بر نگرانی پدرها و مادرها دامن می زند؛ 
همه نگران مریض شــدن بچه ها از آلودگی هوا و خاک 
هستند؛ این نگرانی را شایعاتی که دایم می شنوند هم 
زیادتر می کند. شــایعاتی مانند این که سیل درنهایت 
وبا و  هــزار بیماری واگیــردار دیگر را به شــهر هدیه 

می دهد.
اینجا تا پنج پدر سیل ندیده بودند

در همه بحران های طبیعی ترس جزیی انکارناپذیر 
اســت که میان مردم به وفور دیده می شود. در زلزله 
مردم تا ماه ها بعد از هر صدا یا لرزشــی می ترســند. 
در ســیل هم این ترس شــکل خــودش را دارد. در 
جواب این کــه اتفاق چطور افتــاد، همگی یک جمله 
دارند:   »وحشــتناک بود«. هیچ کدام انتظار نداشتند 
که آب تا این حد باال بیاید و شــاید بــه همین دلیل 
هشــدارهای تخلیه را باور نکردنــد و در خانه ماندند. 
بســیاری از آنها تجربــه فرار لحظات آخر از ســیل را 
داشته اند و این وحشتشان را بیشتر کرده. آب گل آلود 
که خشــمگین با ســنگ و وســایلی که از باالدست 
می آورده به شهر رسیده، ترســناک تر از چیزی بوده 

شهرپرازخاکاستواینخاک
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دارد.تکلیفمدارسهمروشننیست.
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مدارسراالیروبیکردهاند،امامدارس
بازنشدهاست

ُسمیرا زمانی| حواس مردم هنوز پرت 
سیل گلســتان بود و نگران بودند که 
بناست چه بر سر خوزســتان بیاید؛ در 
این بین اما 1۲ فروردین ماه رودخانه های 
لرســتان طغیان کرد؛ به مردم هشدار 
داده شد سیل در راه است و باید منازل 
خود را ترک کننــد. آنها اما باور نکردند 
و زمانی که ســیل به پلدختر، معموالن 
و روســتاهای حاشیه کشــکان رسید 
همه دســتپاچه خانه و زندگیشان را جا 
گذاشــتند و فرار کردند. راه های زمینی 
دسترسی به بسیاری از مناطق قطع شد 
و شرایط جوی پرواز هوایی را سخت کرد 
و درنهایت بعد از ۲۴ ساعت، امدادرسانی 
روال قابل قبولی به خود گرفت. شهرها 
اما شرایط خوبی نداشتند؛ آب، برق، گاز 
و تلفن قطع شــده  بود و هر آن چه برای 
یک زندگی ساده نیاز بود در این شهرها 
یافت نمی شد؛ سیل و تمام اینها مردم را 
نگران و کم طاقت کرده بود، با این حال 
میزبان مردمی شــدند که برای کمک 
آمده بودند. حاال اما دو هفته از ســیل 
لرستان گذشته است. مناطق سیل زده 
از آن روزهای بحرانی اول به شــرایط 
مناسبی رسیده اند و روزهای پس از سیل 
را میگذرانند. گزارش زیر حاصل سفری 
به پلدختر لرســتان در این روزهاست؛ 
روزهایی که هنوز مردم و داوطلبانی که 
برای کمک به مردم پلدختر آمده بودند، 
این شهر را ترک نکرده اند، در تمام نقاط 
شهر هستند و دارند خانه های سیل زده 
را الیروبــی می کنند، بــرای مردم غذا 
می پزند، فرش می شــویند و هر کاری 
که بتواند نشــانه های زندگی را به شهر 
ســیل زده پلدختر برگرداند؛ شهری که 
زیر خاک و ِگلی که سیل آورده، جامانده 

و دارد تالش می کند به زندگی برگردد.
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