قایقرانی و قایقداری شغلی متداول در شهرهای شمالی و جنوبی کشور است؛ شغلی که تعداد زیادی قایقهای
از ســاکنان این شــهرها از طریق آن امرار معاش میکنند ،اما درس بزرگی که سیل اخیر به ما داد این مهربانی

است که مردم باز هم در کنار هم قرار گرفتند .قایقرانانی که این روزها دست از کار و درآمد کشیدهاند و
قایقهایشان را روی آبهایی که روانه شهرها شده ،انداختند تا برای کمک به سیلزدگان پارو بزنند،
درسیماندگاردراینحادثهاست؛آنهاقایقمهربانیاند.

گفتوگو با «محمد کرمالچعب» امدادگری که وقتی خانوادهاش گرفتار سیل شدند
در حال کمکرسانی به سیلزدگان شهرهای خوزستان بود

روزی که «یذاب» زیرآب رفت

شهروند|اینروزهادیدنعکسهاوتصاویرازروستاهایبهزیرآبرفتهمناطقسیلزدهبرایهمهماتأسفآوربود؛روستاهاییکهنمیدانیمساکنانشچهکسانیبودند،قبلاز
سیلچطورزندگیمیکردندوبعدازاینکهخانهشانبهزیرآبرفت،چهبالییسرشانآمد«.محمدکرمالچعب»یکیازساکنانروستاییذاببخششوشتردراستانخوزستان
است که تصویر روستایشان در شبکههای اجتماعی منتشر شد؛ تصویری که نشان میدهد از یذاب فقط پشت بام خانهها باقی مانده و کوچهها و خانهها و مغازههایش زیر حجم
سیالب دفن شدهاند .روایت محمد از لحظه وقوع سیل روایت جالبی است .او خودش آن لحظه که سیل به روستایشان رسیده ،مشغول امدادرسانی به سیلزدگان شهرهای
اطراف روستایشان بوده و وقتی میشنود که خانهشان زیر آب دفن شده است ،باز هم نتوانسته دست از خدمت بردارد و برای نجات خانوادهاش برود .او در همه این روزهایی که
خوزستان درگیر سیل شده به همراه 11امدادگر دیگر در کمپهای هالل احمر مشغول کمک به سیلزدگان است و هنوز هم خانوادهاش را ندیده است .او میگوید که دلش پیش
پدر و مادر و خواهر معلولش است اما میداند که مردم سیلزده به او بیشتر نیاز دارند و باید پای کارش باشد .محمد که چند روز دیگر تولد بیستودو سالگیاش فرا میرسد یکی
از امدادگران داوطلب هالل احمر است که خودش هم جزو آسیبدیدگان و سیلزدگان به حساب میآید و معتقد است که وقتی جایی دیگر دستش را برای نجات یک نفر دراز
میکند،دستروزگارهمخانوادهاشرادراماننگهمیدارد؛درستمثلشبیکهسیلآمدوخودشدرکنارخانوادهاشنبود اما....

  وقتی سیل به روستایتان رسید ،کجا بودید؟
چند روز قبل از اینکه روســتای ما هم دچار ســیل شــود ،من بــرای کمک به
ســیلزدگان به یاری دوســتانم در هاللاحمر رفته بودم .وقتی سیل به روستای ما
رسید ،من آنجا نبودم ،اما خانوادهام در خانهمان بودند .من هم در کمپ هاللاحمر
گوریه بودم که شنیدم روستایمان زیر آب رفت.
  خانوادهتان چه شــدند؟ وقتی فهمیدید ســیل آمده برای کمک به
روستایتانبرنگشتید؟
از چند روز قبل همه جا سیل آمده بود و چون حدس میزدیم که سیل به روستای
ما هم برســد ،پدر و مادرم گونی پــر میکردند و اطراف خانه میگذاشــتند .وقتی
شنیدم سیل آمده هنوز نمیدانستم که عمق فاجعه چقدر است .فکر میکردم چون
پیشگیری کردهایم شــاید چندان خرابی بهبار نیاورده باشــد ،اما وقتی فهمیدم که
شدت سیل آنقدر زیاد بوده که کل روستا زیر آب رفته است ،شوکه شدم ،ولی راهی
برای رفتن به روستایمان نبود .بههرحال ،من در کمپ گوریه در حال کمکرسانی
به مردم بودم و نمیتوانستم پیش خانوادهام برگردم .در دلم آشوب بود؛ با خانوادهام
در تماس بودم و فهمیدم یکی از دوستانم که او هم جزو امدادگران است پدر ،مادر و

«قائد رحمتی» دبیر باشگاه نجاتگران استان خوزستان و فرمانده اردوگاه «محمد
کرمالچعب» به همراه 9امدادگر هالل احمر که در کمپهای گوریه مشغول امدادرسانی و توزیع
اقالم بین سیلزدگان هستند .

خواهر معلولم و برادرانم را از خانه خارج کرده و به خانه خودشان برده است.
سابقه بارندگی در خوزستان و در منطقه شــما چطور بود؟ تا به حال
چنین باران سیلآسایی دیده بودید؟
گاهی بارندگی بود ،ولی چنین بارانی در چندسال اخیر سابقه نداشت.
گفتید روستایتان زیر آب رفته است .وسایل یا لوازم باارزشی داشتید
که نگران از دستدادنشان باشید؟
من به تلویزیون خیلی عالقه داشــتم ،ولی االن نمیدانم تلویزیون ســوخته یا نه.
نمیتوانم بروم و ببینم چه بالیی ســر وســایلمان آمده .یک گاو و یک گوساله هم
دارم که خیلی به آنها عالقه داشتم ،ولی االن نمیدانم اصال کجا هستند و چه بالیی
سرشان آمده .البته همسایهمان میگفت گوسالهمان را نجات دادهاند ،اما گاو را پیدا
نکردیم.
روستایتان تخلیه شده است؟
بله ،همان شب که سیل آمد کامال تخلیه شد.
در این مدت خانوادهتان را ندیدید؟
نه ،متاسفانه.

واکنش سریع هنگام وقوع
زلزله میتواند شما را از
جراحات احتمالی محافظت
کند .حداقل دوبار در سال،
پناهگیری را تمرین کنید.
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روایت محمد از  11امدادگر در کمپ سیلزدگان گوریه

خاطراتمان هم در گل و الی پیچیده شده
  چندوقتاستعضوهاللاحمرهستید؟
ازسال96؛ تقریبا دو سال است.
  شغلتانچیست؟
منهمکارگرهستمهمدانشجو.
  دانشجویچهرشتهای؟
ترم 3حسابداریهستم.
  دانشگاهتانکجاست؟
شوشتر.
  درآنمنطقههمسیلآمده؟
نه ،شوشــتر روی بلندی قرار دارد و سیل به آنجا
نرسیدهاست.
چند روز از حضورتان در مناطق سیلزده
میگذرد؟
ازهشتمفروردینتااالن.
روز اول چه کاری برای سیلزدگان انجام
دادید؟
روزاولچادرنصبکردیموبهآنهااسکاندادیم.بعد
شنیدیم که سیل چند روستای اطراف گوریه را هم
تخریبکردهاست؛برایهمینرفتیمومردمرانجات
دادیم و به کمپ هاللاحمر آوردیم .در این مدت هم با
امدادگراندیگردرکمپهستیم.
  چندامدادگرهستید؟
 11نفر.
   سیلزدگانچندنفرند؟
ما سه کمپ داریم .در یکی از آنها  ،83در یکی دیگر
 42ودردیگری 41خانوار هستند.
  شما که بین مردم سیلزده هستید طبیعتا
نیازهایشان را بهتر میدانید .بیشترین نیاز
سیلزدگان چیست؟ روزگارشان بعد از سیل
چطورمیگذرد؟
بیسرپناه بودن خیلی برایشان سخت است .چند
دقیقه پیش که داشــتیم بین آنها آب و نان و کنسرو
و خرما پخش میکردیم ،دیدم همهشان از گرما عرق
کردهاند و حال و روزشــان اصال خوب نیست .باید به
آنهاخدمتکنیم.
تلخترین تصویری که این روزها دیدهاید،
چهبود؟
راســتش تصاویر تلخ زیاد اســت .یکــی از این
تصویرها بــرای خود مــن وقتی بــود که عکس
روستایمان را دیدم .عکسی که نشان میداد آب
تا پشتبام خانهها رسیده و کل خانهها زیر آب رفته
است .از این تصویر خیلی دلم گرفت؛ نه فقط برای
اینکه خانه و وسایلمان را از دست دادیم بلکه دلم
برای خاطراتی که از روستایمان داشتم ،تنگ شد.
دیگر هیچ اثری از کوچــهای که در کودکی در آن
بازی میکردیم ،نیست .سیالب گذشتهمان را هم
با خودش شسته و برده است و خاطراتمان را هم در
گلوالیش پیچیده است .یک تصویر تلخ دیگر هم
دیدن دخترکی بود که وقتی برای نماز صبح بیدار
شــدم ،دیدم که جلوی در انبار ایســتاده است؛
دختری چهار ،پنجساله که آن موقع صبح
از زور گرسنگی بیدار شده بود و گفت
که دیشب بدون عروسکش خوابیده
و چون نتوانسته شام بخورد ،خودش

را به در انبار رســانده تا نان و پنیر بگیرد .از دیدن
او دلم گرفت ،چون فکــر میکنم بچههایی که در
این سن وســال درگیر این اتفاقات تلخ میشوند،
کودکیشان هم گرفته میشود.
  االنجاییکهشماهستید،امناست؟
بله ،کمپهای هاللاحمر در منطقهای امن نصب
شدهاستوبهسیلزدگاناسکاندادیم.

وقتی عکس روستایمان را دیدم آب
تا پشتبام خانهها رسیده و کل خانهها
زیر آب رفته بود .از این تصویر خیلی
دلم گرفت .انگار خاطرات کودکیام هم
زیر سیالب دفن شدند.
وضعیت مناطق سیلزده بعد از این مدت
چطور است؟
هنوز بارندگی داریم و روستاها و شهرهایی که
دچار آبگرفتگی شــدهاند ،مثل روز اول هستند.
هنوز خیلی از راهها بهدلیل آبگرفتگی بستهاست
و خیلــی راحت نمیتوان به مناطق دسترســی
داشــت .برای همین من هــم نمیتوانم بروم و
خانوادهام را ببینم .با اینکه دلم پیششان است
و نمیدانم که وضعشــان دقیقا چطور است ،اما
فعال خیلی راحت نمیشود به جایی که هستند،
بروم.
در این چند ســالی کــه در هاللاحمر
خدمت میکنی و در حــوادث مختلف به
کمک مردم میروی ،فکر میکردی که یک
روز خودت هم جزو حادثهدیدگان باشی؟
قطعا همیشــه در گوشــه ذهنم بود که شاید
خودم هم یــک روز دچار حادثهای شــوم .اصال
روزی که رفتم و داوطلبانــه در خدمت جمعیت
هاللاحمر کارم را شروع کردم ،به این فکر کردم
که اگر دســت یک نفر را برای نجات بگیرم قطعا
روزی که خودم هم نیازمند شــوم یک نفر دستم
را میگیرد .ایــن اتفاق هم افتاد؛ درســت وقتی
که درگیر کمکرســانی به مردم سیلزده بودم،
سیل روستای ما را هم خراب کرد و خانوادهام در
خانه گرفتار سیل شــدند .من نمیتوانستم برای
کمک پیششــان بروم ،چون از یک طرف باید به
سیلزدگان دیگر کمک میکردم و از طرف دیگر
بیشتر راهها برای رسیدن به روستایمان مسدود
شــده بود .ولی یکی از همکارانــم در هاللاحمر
به مــن خبر داد که رفتــه و خانــوادهام را نجات
داده است.

