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قایقرانی و قایقداری شغلی متداول در  شهرهای شمالی و جنوبی کشور است؛ شغلی که تعداد زیادی 
از ســاکنان این شــهرها از طریق آن امرار معاش می کنند، اما درس بزرگی که سیل اخیر به ما داد این 
است که مردم باز هم در کنار هم قرار گرفتند. قایقرانانی که این روزها دست از کار و درآمد کشیده اند و 
قایق های شان را روی آب هایی که روانه شهرها شده، انداختند تا برای کمک به سیل زدگان پارو بزنند، 

درسی ماندگار در این حادثه است؛ آنها قایق مهربانی اند.

قایق های 
مهربانی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.

وقتیسیلبهروستایتانرسید،کجابودید؟
چند روز قبل از این که روســتای ما هم دچار ســیل شــود، من بــرای کمک به 
ســیل زدگان به یاری دوســتانم در هالل احمر رفته بودم. وقتی سیل به روستای ما 
رسید، من آن جا نبودم، اما خانواده ام در خانه مان بودند. من هم در کمپ هالل احمر 

گوریه بودم که شنیدم روستای مان زیر آب رفت.
خانوادهتانچهشــدند؟وقتیفهمیدیدســیلآمدهبرایکمکبه

روستایتانبرنگشتید؟
از چند روز قبل همه جا سیل آمده بود و چون حدس می زدیم که سیل به روستای 
ما هم برســد، پدر و مادرم گونی پــر می کردند و اطراف خانه می گذاشــتند. وقتی 
شنیدم سیل آمده هنوز نمی دانستم که عمق فاجعه چقدر است. فکر می کردم چون 
پیشگیری کرده ایم شــاید چندان خرابی به بار نیاورده باشــد، اما وقتی فهمیدم که 
شدت سیل آن قدر زیاد بوده که کل روستا زیر آب رفته است، شوکه شدم، ولی راهی 
برای رفتن به روستای مان نبود. به هرحال، من در کمپ گوریه در حال کمک رسانی 
به مردم بودم و نمی توانستم پیش خانواده ام برگردم. در دلم آشوب بود؛ با خانواده ام 
در تماس بودم و فهمیدم یکی از دوستانم که او هم جزو امدادگران است پدر، مادر و 

خواهر معلولم و برادرانم را از خانه خارج کرده و به خانه خودشان برده است.
سابقهبارندگیدرخوزستانودرمنطقهشــماچطوربود؟تابهحال

چنینبارانسیلآساییدیدهبودید؟
گاهی بارندگی بود، ولی چنین بارانی در چند  سال اخیر سابقه نداشت.

گفتیدروستایتانزیرآبرفتهاست.وسایلیالوازمباارزشیداشتید
کهنگرانازدستدادنشانباشید؟

من به تلویزیون خیلی عالقه داشــتم، ولی االن نمی دانم تلویزیون ســوخته یا نه. 
نمی توانم بروم و ببینم چه بالیی ســر وســایل مان آمده. یک گاو و یک گوساله هم 
دارم که خیلی به آنها عالقه داشتم، ولی االن نمی دانم اصال کجا هستند و چه بالیی 
سرشان آمده. البته همسایه مان می گفت گوساله مان را نجات داده اند، اما گاو را پیدا 

نکردیم. 
روستایتانتخلیهشدهاست؟

بله، همان شب که سیل آمد کامال تخلیه شد.
دراینمدتخانوادهتانراندیدید؟

نه،  متاسفانه.

 گفت وگو با »محمد کرمالچعب« امدادگری که وقتی خانواده اش گرفتار سیل شدند
 در حال کمک رسانی به سیل زدگان شهرهای خوزستان بود

روزی که »یذاب« زیرآب  رفت
شهروند|اینروزهادیدنعکسهاوتصاویرازروستاهایبهزیرآبرفتهمناطقسیلزدهبرایهمهماتأسفآوربود؛روستاهاییکهنمیدانیمساکنانشچهکسانیبودند،قبلاز
سیلچطورزندگیمیکردندوبعدازاینکهخانهشانبهزیرآبرفت،چهبالییسرشانآمد.»محمدکرمالچعب«یکیازساکنانروستاییذاببخششوشتردراستانخوزستان
استکهتصویرروستایشاندرشبکههایاجتماعیمنتشرشد؛تصویریکهنشانمیدهدازیذابفقطپشتبامخانههاباقیماندهوکوچههاوخانههاومغازههایشزیرحجم
سیالبدفنشدهاند.روایتمحمدازلحظهوقوعسیلروایتجالبیاست.اوخودشآنلحظهکهسیلبهروستایشانرسیده،مشغولامدادرسانیبهسیلزدگانشهرهای
اطرافروستایشانبودهووقتیمیشنودکهخانهشانزیرآبدفنشدهاست،بازهمنتوانستهدستازخدمتبرداردوبراینجاتخانوادهاشبرود.اودرهمهاینروزهاییکه
خوزستاندرگیرسیلشدهبههمراه11امدادگردیگردرکمپهایهاللاحمرمشغولکمکبهسیلزدگاناستوهنوزهمخانوادهاشراندیدهاست.اومیگویدکهدلشپیش
پدرومادروخواهرمعلولشاستامامیداندکهمردمسیلزدهبهاوبیشترنیازدارندوبایدپایکارشباشد.محمدکهچندروزدیگرتولدبیستودوسالگیاشفرامیرسدیکی
ازامدادگرانداوطلبهاللاحمراستکهخودشهمجزوآسیبدیدگانوسیلزدگانبهحسابمیآیدومعتقداستکهوقتیجاییدیگردستشرابراینجاتیکنفردراز

میکند،دستروزگارهمخانوادهاشرادراماننگهمیدارد؛درستمثلشبیکهسیلآمدوخودشدرکنارخانوادهاشنبوداما....

چندوقتاستعضوهاللاحمرهستید؟
از  سال 96؛ تقریبا دو سال است.

شغلتانچیست؟
من هم کارگر هستم هم دانشجو.

دانشجویچهرشتهای؟
ترم 3 حسابداری هستم.

دانشگاهتانکجاست؟
شوشتر.

درآنمنطقههمسیلآمده؟
نه، شوشــتر روی بلندی قرار دارد و سیل به آن جا 

نرسیده است.
چندروزازحضورتاندرمناطقسیلزده

میگذرد؟
از هشتم فروردین تا االن.

روزاولچهکاریبرایسیلزدگانانجام
دادید؟

روز اول چادر نصب کردیم و به آنها اسکان دادیم. بعد 
شنیدیم که سیل چند روستای اطراف گوریه را هم 
تخریب کرده است؛ برای همین رفتیم و مردم را نجات 
دادیم و به کمپ هالل احمر آوردیم. در این مدت هم با 

امدادگران دیگر در کمپ هستیم.
چندامدادگرهستید؟

11 نفر.
سیلزدگانچندنفرند؟

ما سه کمپ داریم. در یکی از آنها 83، در یکی دیگر 
42 و در دیگری 41 خانوار هستند.

شماکهبینمردمسیلزدههستیدطبیعتا
نیازهایشانرابهترمیدانید.بیشتریننیاز
سیلزدگانچیست؟روزگارشانبعدازسیل

چطورمیگذرد؟
بی سرپناه بودن خیلی برای شان سخت است. چند 
دقیقه پیش که داشــتیم بین آنها آب و نان و کنسرو 
و خرما پخش می کردیم، دیدم همه شان از گرما عرق 
کرده اند و حال و روزشــان اصال خوب نیست. باید به 

آنها خدمت کنیم. 
تلخترینتصویریکهاینروزهادیدهاید،

چهبود؟ 
راســتش تصاویر تلخ زیاد اســت. یکــی از این 
تصویرها بــرای خود مــن وقتی بــود که عکس 
روستای مان را دیدم. عکسی که نشان می داد آب 
تا پشت بام خانه ها رسیده و کل خانه ها زیر آب رفته 
است. از این تصویر خیلی دلم گرفت؛ نه فقط برای 
این که خانه و وسایل مان را از دست دادیم بلکه دلم 
برای خاطراتی که از روستای مان داشتم، تنگ شد. 
دیگر هیچ اثری از کوچــه ای که در کودکی در آن 
بازی می کردیم، نیست. سیالب گذشته مان را هم 
با خودش شسته و برده است و خاطراتمان را هم در 
گل والیش 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، پنج ساله 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 می کنم بچه هایی که در 
این سن و  ســال درگیر این اتفاقات تلخ می شوند، 

کودکی شان هم گرفته می شود.
االنجاییکهشماهستید،امناست؟

بله، کمپ های هالل احمر در منطقه ای امن نصب 
شده است و به سیل زدگان اسکان دادیم.

وضعیتمناطقسیلزدهبعدازاینمدت
چطوراست؟

هنوز بارندگی داریم و روستاها و شهرهایی که 
دچار آبگرفتگی شــده اند، مثل روز اول هستند. 
هنوز خیلی از راه ها به دلیل آبگرفتگی بسته  است 
و خیلــی راحت نمی توان به مناطق دسترســی 
داشــت. برای همین من هــم نمی توانم بروم و 
خانواده ام را ببینم. با این که دلم پیش شان است 
و نمی دانم که وضع شــان دقیقا چطور است، اما 
فعال خیلی راحت نمی شود به جایی که هستند، 

بروم. 
دراینچندســالیکــهدرهاللاحمر
خدمتمیکنیودرحــوادثمختلفبه
کمکمردممیروی،فکرمیکردیکهیک

روزخودتهمجزوحادثهدیدگانباشی؟
قطعا همیشــه در گوشــه ذهنم بود که شاید 
خودم هم یــک روز دچار حادثه ای شــوم. اصال 
روزی که رفتم و داوطلبانــه در خدمت جمعیت 
هالل احمر 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 می گیرد. ایــن اتفاق هم افتاد؛ درســت وقتی 
که درگیر کمک رســانی به مردم سیل زده بودم، 
سیل روستای ما را هم خراب کرد و خانواده ام در 
خانه گرفتار سیل شــدند. من نمی توانستم برای 
کمک پیش شــان بروم، چون از یک طرف باید به 
سیل زدگان دیگر کمک می کردم و از طرف دیگر 
بیشتر راه ها برای رسیدن به روستای مان مسدود 
شــده بود. ولی یکی از همکارانــم در هالل احمر 
 به مــن خبر داد که رفتــه و خانــواده ام را نجات

 داده است.

روایت محمد از 11  امدادگر در کمپ سیل زدگان گوریه 

خاطراتمان هم در گل و الی پیچیده شده

وقتیعکسروستایمانرادیدمآب
تاپشتبامخانههارسیدهوکلخانهها
زیرآبرفتهبود.ازاینتصویرخیلی

دلمگرفت.انگارخاطراتکودکیامهم
زیرسیالبدفنشدند.

»محمد  اردوگاه  فرمانده  و  خوزستان  استان  نجاتگران  باشگاه  دبیر  رحمتی«  »قائد 
کرمالچعب« به همراه9 امدادگر هالل احمر  که در کمپ های گوریه مشغول امدادرسانی و توزیع 

اقالم بین سیل زدگان هستند .


