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 تقدیم

اه ومتش رب همه مسائل و ردداه و ظلماین کتاب تقدیم هب ملتی هک رنجش را پایانی نیست اما مقا

 اهی زندگیمیرد ولی جواهنچیره گشته است. جایی هک زندگی میاهی مختلف اه رد زماهنو ستم

یی از مقاومت را ربای ساختن دوباره و اه سر رب مینیالی وریادوباره رد الهب آورد ات ندا

کالت از ردون اعماق اتریک جهالت زمان سر دهد.  غالب آمدن رب همه مش
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آن انديشله   ان درملورد ا نتلو ی داخل  شلد امل   اهوان صرفاً به حادثتیآيا م

 ننمود؟

 د؟یخود در حادثه و بحران بود اما نتوان آن را در انديشه داخ  گردان

ران انسلانی بعلد از آن بسلیار    بحث بسیار در خصوص فاجعه عظیم و بحل 

های متعددی دارد که برای بررسی هلر کلدام از آن ملوارد نیازمنلد     جنبه

نسلانی در بحرانلی کله    کارهای پژوهشی بسیاری است که تملام زوايلای ا  

ی که بر مردمان زخم خلورده از جنل    اهپیش آمده را در اين فاجعه زلزل

ی قلرار داد. املا بله عللت     اهپیش آمده است را مورد بازبینی علمی و حرف

مجال و عدم در اختیار داشتن امکانات پرداختن در اين مورد که خود نیز 

هلای  حتلی تملام واکلنش    ینه شاهد فاجعه وحادثه در بحران بوده و به ع

هیجانی مربوط بله آن را از نزديلک شلاهد و خلود بلا گاشلتن از موانل         

م تلا  اهخلارجی داشلت   بیشتر نملود  ديده حادثهيک،  هیجانی و ابراز آن به

اينکه شاهدی که از بیرون به قضايا نگريسته است. چنین وضعیتی ذهنی 
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ی از مسلیر  کله نتلوان براحتل    تکه در خويش مشاهده نمودم دلیللی اسل  

هنلی حادثله و   انديشه خلرو  نملود و دلیللی اسلت بلرای کنلد و کلاو ذ       

های انسانی و اخالقلی و اجتملاعی و   های بعد از آن که شام  زلزلهبحران

ديگر عواملی است که با يک فاجعه به اين بزرگی همگان را در يک شوک 

ر آن رداند. کسانی که خود را در حادثله ديلده و د  گیو پیامد آن داخ  م

ند اشراف بسیاری به عوامل  دخیل    اهآسیب های بیشماری را تجربه نمود

آرام خود به سمت اغتشاش و شورش روانی به جهت عدم تعادل  در ذهن

و سپس تالشی برای تعادل مجدد دارند. زوايلای آن از ديلدگاه و نظلرات    

 بحلران وان در ابعاد پیش از بحران، تیبسیاری کسان حاضر در بحران را م

 و پس از بحران خالصه نمود.

وضعیت و تشريح پیش از بحران و اينکه آرامش حاص  از در حاشیه بودن 

هلا بیافزاينلد. و ايلن چنلین در ادامله      از مسائ  و نه اينکه خود به چالش

چنین آرامشی را خواستارند و اما در طول بحران کل  فضلای ذهنلی بله     

 هلا و هلا و چلالش  راملش يابد و ديگر تملام آ گرايش میسمت نجات جان 

بلازد و بله يکبلاره    گی در میان شهر و مردملانش رنل  ملی   های زندتنش

هويت و وجود خويش را در خطر نابودی يافته و اين چنین برای رهانیدن 

هلايی از  طرات منجر به نابودی دچار اخلتالل خود و اطرافیان خويش از خ

حلران بله سلمت    ند. حال ايلن نظلرات از طلول ب   اهنوع بحران روانی گشت

دهشتناک و فاجعه آمیز بودن آن سوق می يابد. اما بعد از بحران نظلرات  

 خود را از بحران به فاجعه های عظیم تلری کله مردملانش را در يلک دو    
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راهی ماندن و مبارزه نمودن و يا فرار از وضعیت موجود کشانده است. املا  

از موقعیلت نبلوده   ی نبود و کسی را يارای فلرار  اهاين دو راهی بسیار ساد

تقال نمودن خلود بلر   و ماندن در شرايط سخت و اجبار برای ماندن  است.

 نمايد.اجعه های بعد را گوشزد میابعاد انسانی و اخالقی و خبر از ف

امید است اين مطلب کمکی برای انتقال در مفلاهیم و احسلاس ناشلی از    

 –کرماشلان   بر مردملان ديلار   ۱۲/69/۲۶۳۳ی که در تاريخ اهبحران زلزل

اند را هر چند محدود اما با ب گاشت و کسانی که در حادثه بودهسرپلاها

نگاهی از داخ  حوادث و دردهای ناشی از آن با تمام وجود از زاويله يلک   

منتقد به مسائ  اطراف، توانسته باشد منعکس نمايد. ملتن کتلاب بلدين    

و شرح ماجرا و ی اهشیوه است که مسائ  و مشکالت را در قالب بیان گزين

 سپس انعکاس نقدهای نويسنده بنا نهاده شده است.

اين کتاب حاص  دوماه اول از حادثه بوده است و مطمئناً در بعلد از ايلن   

هلايی ديگلری خلود را    گونله  مدت حوادث ديگری رخ داده و مشکالت در

دهد و از لحاظ ن اين کتاب ک  حادثه را پوشش نمیدهند بنابرايبروز می

 نمايد.زگو نمیان، ک  حادثه را باطول زم

 6931زمستان 

AfshinSafarnia@Hotmail.com 
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زندگی با تمام مشقات آن از جمله وضعیت بد اقتصادی، بیکاری و فقلر و  

سرپلاهاب که هلدف ايلن ملتن    شهر تورم که همه جا مشهود است و در 

مشی حاص  از همان وض  بلد بله ماننلد    حاضر است مو  می زند؛ اما آرا

ضلعیت را بله تیییلر بکشلاند و     اينکه همگی منتظر اتفاقی هسلتند کله و  

ای آنان را از يک سکوت در زندگی به واسطه عدم امکان پلرداختن  معجزه

به امورات زندگی و عدم امکانات برای رشد و تعالی، برهاند. زنلدگی پلر از   

اش و تکلرار هلر روزه   از سلکوت نیلز   چالش و تنشی که حتی خود شلهر 

خسته گشته است. اما سرنوشت برای همین مردمان که حتی تصور آن را 

نیز نمی نمودند به ناگاه آنان را در يک باليی همگانی کشاند که سکوت به 

حالت انفجاری به مرکز خبرهای دنیا تبدي  و خی  نگاه ها بدان پرداخته 

ه بودند از اين زمان به بعد شهر را گرديد. همگان حتی نامی از شهر نشنید

بواسطه درد و رنج مردمانش به ياد خواهند آورد. روزی نه چندان مبلارک  

از راه رسیده بود. همه چیز به حالتی عادی به پیش ملی رفلت و همگلان    
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برای فردای خويش نیز آمادگی نشان داده بودند. آملادگی از بلرای انجلام    

مین روزهای تکراری کله ملدام آن را در   امورات روزانه مطابق انتظارات ه

ارانند. با اتمام روز شبی سخت در انتظلار  گیحالتی تسلس  وار از ذهن م

ه از شلهر خلود را بلرای    همگان است اما کدامین شخص و کلدامین نقطل  

همه چیز به روال نموده است. بسیار عادی در ابتدا،  ای آمادهچنین حادثه

نی وحشلتناک نملود.   ه چیلز برگشلت  خود به پیش می رفت تا اينکه همل 

داده بلود و  ی تقريبلاً بلزرر رخ   اهزلل بود. زل اتفاقی در نزديکی شهر افتاده

همگان را به يک شوک و مهمانی بزرگتر دعوت کرده بود که تلا لحظلاتی   

و  رسمی کار خود را آغاز خواهد نمودی اهمراسم رقص زمین به شیوديگر 

ای بیرون سرازير خواهد شلد و گونله  به يک شکلی از اتفاقات درون زمین 

نلد بله   اهآرامشی سلاختگی يافتل   قدرت ويرانی را به همگان که خود را در

دون اينکله  نمايش گااشته خواهد شد. زمان موعود از راه رسیده اسلت بل  

آن را داشته باشد. اتفاق در حالی نزديکی بود اما  کسی را يارای آمادگی با

و اين بر پیچیلدگی وضلعیت افلزوده بلود.     همگان نیز از آن خبر نداشتند 

وان زمان را نگهداشت و يا در لحظه بحران پرشی بله  تیی نبود و نماهچار

سمت عدم بحران نمود. بايد که اتفاق می افتاد و اين در يک چشم بر هم 

ی که کسی را يارای فرار از وضعیت و يلا انديشله   اهزدن بايد باشد. به گون

د. بسیار سري  در چندين ثانیه که چندين سلال  نانجات جان در سر نپرور

از لحاظ ذهنی و اتفاقی و حادثه زا بودن آن به واق  طول کشلیده اسلت.   

هلا بله يلک    ر به يکباره گرفته شد. تمام نگلاه همه سکوت و آرامش از شه
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لحظه مشیول شهر و مردمانش گشت. شلهری کله بله آرامشلش اشلتهار      

اخبار جهانی شد. عمق فاجعه و بحلران  داشت به ناگاه مرکز اطالع رسانی 

ناشی از آن مجال انديشه را از همگان ستانده بود که خود اين دلیلی بلود  

که کسی را يارای بررسی وضعیت اتفلاق افتلاده نباشلد. همگلان از عملق      

فاجعه و اثرات حادثه دچار وحشلت و شلوک و هراسلان در حلال فلرار و      

مجلروح  نیز در اثر حادثه مرده و يلا  کسانی نیز در زير آوار بوده و کسانی 

وده بود. املا ايلن بحلران    را چندين برابر نم شده بودند و فضای اندوهناک

گشته بود و به واسطه اتفاقات بعد از زلزله که در حلال رخ دادن   تازه آغاز

شلدن بلود کله     سانی نیز در حلال شلک  گیلری و حلادث    ی اناهبود زلزل

فضا داد و سوق می (طبیعی انسانی) یاهلوضعیت را از زلزله طبیعی به زلز

در حال تیییر بود. نمايی از سکون و آرامش به نمايی از ويرانی فیزيکی و 

شهر و مردمانش و ويرانی اخالقلی و انسلانی در حلال کشلانده     ساختاری 

از خاطره مردمان شلهر پلاک    شدن بود. و اين خود دردی است که هرگز

ناراحت کننده و اسفناک است که حتی ی اهنخواهد گشت. وضعیت به گون

و بلدان پرداختله بودنلد. نحلوه     د صلاحبان املر بلدان اعتلراف نملوده      خو

رسیدگی به امور و وضعیت بحران و تهیه لوازم اولیه پس از بحران و رفتار 

برخورد مسئوالن شهری و امدادگرانی که در لحظات اولیه اقدام نملوده   و

توان در می افکند. پیچیدگی امور را می هنبودند حسی از ناامیدی را بر ذ

نبود آب آشامیدنی جستار نمود. نبودی که به وضلوح از علدم شايسلتگی    
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وان پنداشت نمود. ايلن علدم شلعور    تیمسئوالن حاضر در عرصه بحران م

انسانی و اخالقی بدان اندازه باعث تأسف اخالق و انسانیت است که يادهلا  

يابد و بیان ی هیجانی سوق میاهه به شیوناگا با خاطرات چنین بحرانی به

سیدگی به مابقی املورات دگلر را   آن نیز هیجان وار خواهد گرديد. عدم ر

و از ذهن  توان از همان يک مورد که ذکر آن رفت تحلیلی انسانی نمودمی

 خود مدد جست.

خطای ذهنی خواهد بود اگر که وضعیت را از کنترل خار ، توصیف نموده 

 از لحاظ رسیدگی آنو بحران را 

دلی  اصلی را به جايی دگر ناتوان از پاسخ گويی به مشکالت پندار کرد. و 

که معلول آن است ارجاع نمود و شیوه برخورد مردم بحلران زده را عللت   

شعوری حاص  از عدم کفايلت   چنین امدادرسانی نامید و خويش را از بی

 د.معاف نمو

وصیف واقعه، بلکه در پی آن اسلت  بهرحال متن حاضر نه تنها در در پی ت

د خسرانی انسانی نیز رخ ننماي که در بحران های ديگر با خسران طبیعی،

و مشکالت را افزون نگردانید. و امید را به جلای پلرورش آن و آبیلاری از    

 همان مح  خودش نخشکانید.

امید است کتاب حاضر در پرداختن به وضعیت انسانی و اخالقی و روانی و 

ای از رنج و ی توانسته باشد گوشهاهه، به گونی حاص  از حادثه زلزلاجتماع

باشد و خواننده خود با ديدی واقل  بینانله    ت مردمان را به قلم آوردهمحن

بتلوان   در جهت باروری نهال انسانیت و اخالق بر آيد که تا مجال باقیست
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خود را از سی  بی رحمی کلردار و پنداشلت غیرانسلانی رهانیلد و حلس      

معمولی و اخالقی را در خود پرورانید. و در خواست های خلود را نیلز در   

قالبی مهربانانه و شايستگی در برخورد با خلق را از سیستم خواستار بود و 

شأن انسانیت را مدنظر قرار داد. کمک بله چنلین هلدفی کله سیسلتمی      

عاری از بی اخالقی داشته باشیم و به چنین دستاوردی دست يابیم امری 

خود بسا انسانی و اخالقی می باشد که با خواستنی از جانب مردم هملراه  

ی قطعی خلود اشلخاص در سیسلتم نیلز بلدان مخالفلت       اهاست و به گون

نخواهند ورزيد چون هیچ کس را يارای مخالفت با نهاد اخالق و انسلانیت  

 نمی باشد.

انها هنر انسانی بدين باشد که زندگی را با سختی و مشقات خودش و بحر

وان از ناماليمتی هايی در گاشلته  تیو ناماليمتی هايش ادامه دهد؛ اما نم

سخن راند اما ذهن ها را از ديدگاه جهلت داری کله نسلبت بله اشلخاص      

ند بر اهی غیر انسانی و غیر اخالقی عم  نموداهحاضر در عرصه، که به گون

 حار داشت.

ری نهاد. آن همراه شخص وان گاشته را به کناتیزندگی ادامه دارد اما نم

اهللد نمللود. مشللکالت خللود را در و مشللکالت همللراه شللهر سللنگینی خو

رنج را بله شلیوه هلايی دگلر در     های ديگری می يابد که وضعیت بیل قالب

بلا  هايی ديگر از بحران می کشاند. رسیدگی نمودن به همگلی املور   گونه

و پشلت بله    بانی و صبری از جانب مردم و عدم انتظار از کسان نااليقمهر
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وان بر همه بحران های پیش رو فلائق  تیشهر، م توان و امید خود مردمان

 آمد.

ارند اما مردمان و خود شهر از دردها و مشکالتی گیاين روزهای سخت م

د گاشت و آينده خلود  ند؛ نخواهبه واسطه زلزله انسانی پیش آورده ش که

 زمانی برای پرداختن بدان ايجاد خواهد نمود.



   
 

 (طبیعی انسانی)زلزله 

 

 

 

زملین خلار  از علادت     که در معنای آن که تکلان و حرکلت   ۲زمین لرزه

متعارف که به زيان و خسارت می انجامد کسی بحثی ندارد املا آيلا ايلن    

را کله  ( حادثله و فاجعله  ) ایواند ک  زلزلله تی)زلزله( م معنای زمین لرزه

ربله خلويش از آن لحظله    هر کسی بواسلطه تج  افتد بیان نمايد.اتفاق می

که با خاطره ديگلری بسلی متفلاوت    تعبیر و تفسیری را عنوان می نمايد 

جربله  تیاهچون هر کسی آن را گونل  باشد و اين خود دلی  تأم  است.می

جانب حلق بلدين گونله اسلت کله از يلک زاويله و عینلک بلدان           نموده،

 اما چاره چیست؟ ننگريست.

 ند و يا اينکله بواسلطه تعبیلر خلود آن را    آيا بايد نظر همه را در آن گنجا

 وان عمومیت بخشید؟تینم

جسلتاری نمايلان    نلد در اهه های ديگر که به قلم رفتل اين در اشکال نوشت

اما اين از ارزش برگلردان حادثله و جنبله هلای طبیعلی، اخالقلی،        است.

                                                           
1. Earthquake 
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از  توان تمثلالی رهنگی آن نخواهد کاست و آن را میانسانی و ف اجتماعی،

وضعیت پیش آمده از برای مردمان را به رنظرگاه خرد آورد و با آن، ک ، د

ی عینی و تجسمی در آن آمیخته گلردد  اهبايد گون تجسم و تصور کشاند.

بلکله   که برای خواننده متصور گردد اما اين نبايد به قصد و هدف فريلب؛ 

 امر در نظرگاه خوانندگان است.هدف برگردان و قاب  درک 

ی عظیم سخن راند که نه يک بالی اهتوان از حادثفته میبا مطالب ذکر ر

ی تهاجم بله ارزش هلای يلک مللت و يلا      اهطبیعی خارق العاده، بلکه گون

 جامعه تعبیر نمود که با هیچ جن  و يا تهاجمی قاب  قیاس نخواهد بود.

در جايی که همگان به انديشه تعالی و شکوفايی و خردورزی هستند گويا 

به عقب گردی عظیم دچار ر اين محیط و فضای انديشه، که د محال است

گردد و جامعه به سمتی کشانده گردد که همگان در انديشله احتیاجلات   

 های ديگرو در قرن ۱۲اما اين در قرن  اولیه و نیازهای فیزيولوژيک باشند.

ی انديشلیده گلردد و گرنله تملام     اهقاب  حصول است و بايد برای آن چار

انسانیت که با هم و تالش و مبارزاتی فراگیر و زملان بلر    تمدن و اخالق و

تملدنی بله نلابودی    ی عظلیم،  اهاست به يک بلاره بلا حادثل   حاص  گشته 

خطری است کله از   ردد اماگیسخن به افراط گشوده نم ردد.گیکشانده م

ی جسلتار نملود و آن را در   اهوان انديشل تل یباقیست م برای آن تا فرصت

خطری بس عظیم که انحطاط را به ارمیلان ملی    د.کررد نظرگاه خرد برآو

ی عظیم است اگر که اهبس حادث آورد و ما را به ورطه نابودی می کشاند.

 خود را به مسیری ابتدايی کشاند. انسانیت از مسیر تعالی،
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ی اسلت کله در تلاريخ    اهی که قاب  تأم  است زملین للرز  اهدر باب حادث

ق افتاد و خسارت جانی و شب اتفا دقیقه ۱۲:۱9در ساعت  ۱۲/69/۲۶۳۳

ردد بلکله  گل ین جا ختم نماما اين به همی ی را برجای گااشت.مالی فراوان

بسی خسارت های انسانی و اخالقی و اجتماعی را بلا خلود بله    حادثه آن، 

 همراه آورد که هیچ گاه قاب  جبران با هیچ امری نخواهد بود.

ن عدم آراملش خلود را در   تناک، زمیچندين سال قب  از اين حادثه دهش

همین ايام با تکان هايی به نمايش گااشته بود و همگی از نلاامن بلودن و   

عدم آرامش زمین آگاه بودند. دريک روز صبح هنگام نیز زمین باز هشدار 

خود را مبنی بر عدم آرامش در چند ماه قب  از حادثه و اينکه مشکلی در 

متأسفانه روزمرگی اجازه جستار و اما  اندرون خويش دارد بیان نموده بود.

يلک   ۱۲/69/۳۳بخاطر آوردن را به خلق نلداد تلا اينکله در روز يکشلنبه     

تکلانی بله زملین داد و زملین      دقیقه ۳:۲۳در ساعت  ريشتری ۵/۱زلزله 

هشدار آخر خود را مبنی بر اعالم خطر و به تعويق انداختن حادثه عظلیم  

برخلی بلدان توجله نملوده و از     د حال ای ديگر بیان نمورای چند دقیقهب

تلا   ...مهلکه نجات يافتند برخی نیز بدان بی توجه و يا ناآگلاه از آن بودنلد  

زمین لرزه اصلی با قلدرت  ، ريشتری ۵/۱فاصله کمی از آن زلزله اينکه به 

 .. .. شروع به تب و تاب به زمین داد ۲ريشتری ۶/7

 همگان در يک آرامش قب  از طوفان بودند.

                                                           
 اصالح گشت. ۶/7ريشتر عنوان گشت که بعدا به  ۳/7. در ابتدا ۲
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 ی بهتر سیر می نمودند.اهانديشه ساختن آيندهمگان در 

رشللد و تللالش بللرای آن گللان خللويش را در يللک چللارچوب تعللالی،  هم

 يافتند.می

همگان در انديشه برتری و بهترين در انديشگاه فضای روانلی و اجتملاعی   

 خويش بودند.

نديشه ها و بسلط نظلرات   ی تعالی ااههمگان از انسانیت و اخالقیت و گون

 راندند.یخود سخن م

 حال کسانی به امورات دنیوی دلخوش بودند.

 کسانی به امورات ماهبی می پرداختند.

 و کسان ديگر در پی مبارزه بودند. کسانی در پی اصالح

کسانی در پی رقابت کاذب بر سر امورات دنیوی و کسان دگر در ناراحتی 

 و حزن همین امورات بودند.

ه وحشتناک تحت شعاع نجات جلان  که ناگاه همه امورات در چندين ثانی

حادثه همگان را دچار بهت  خويش و گريختن از مهلکه تیییر جهت يافت.

هر کسی در جايگاه خودش دچلار بحرانلی عظلیم     و بیض و گیجی نمود.

شید در خلاطر  عظیم و نوری که در آسمان زبانه ک یصدای انفجار گشت.

 نقش بسته شد.همگان حاضر در مهلکه، برای همیشه 

ادثه اتفاق افتاد و هر کسی در پی نجلات جلان خلويش و نزديکلانش و     ح

خرو  از وضعیت پیش آمده و فرار به جای و مکانی امن در تکلاپو افتلاده   
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ندازه و هر کس برای خويش تقلال  بود و در اين بین توان و ناتوان به يک ا

 نمود.می

 و اما باز بودند:

ر می نمودنلد و يلا کسلان    مادرانی که به خاطر نجات جان فرزندانش خط

دگر برای نجات جان بستگان و عزيزانش تقال از بلال جلان ملی نملود و     

تا بلکه جانی را از  ندرداندگیخويش را به خطر می انداخت و خود را فدا م

 د.نمهلکه برهان

عزيزان خانواده و يلا خلواهر و بلرادر    خواهران و يا برادرانی که برای جان 

 گشته بودند. کوچکتر خويش دچار آسیب

ان انسانیت شتافته بودنلد و در ايلن میل   امدادگران و مردمانی که به فرياد 

 خود نیز ايثارگرانه بال جان نموده بودند.

 صحنه های زيبايی نیز نقش می بست:

از همدلی و گريه و ناله کسانی که تا قب  از اين با هم سخنی نمی راندند 

ه هیجلانی تلاريخی در زنلدگی    و به دلی  اين املر خلود را در يلک بزنگلا    

نلد ايلن هملان    اهی را يافتل اهخويش يافته بودند که عمر و زندگانی دوبلار 

 وان از آن آغاز نمود.تیبساطی است که م

 اما مسئله به همین سادگی نیست:

کسانی نیز که از فرصت ايجاد گشته برای نشان دادن ذات پلید خود بهره 

منفعتی در پی فرصتی تا بهره مالی و شتند گیبرده و از روی اجساد رد م
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انسلانیت خلود را بله تلارا  دنیلا      اسلتفاده برنلد و همله    که فراهم شلده،  

 گااشتند.می

ی ک  اعضای خلانواده يلا   اهی خواهر و برادر و عداهی پدر و مادر، عداهعد

دوستان و َآشنايان و ديگرانی نیز دارايی و مايملک خود را در عرض اندک 

و اين خسرانی دهشتناک و اندوه بار بود و  ت داده بودند.ز دسثانیه هايی ا

کسی بیرون از حادثه را اگر دارای شعور انسانی و اخالقی می بلود يلارای   

ديلد  اشت و خويش را در دامان حادثه میندرا چنین بار عظیمی و تحم  

 رفت.گیندوهی عظیم او را فرا ماهو ناخواست

مردملانی از بلین رفتله و     اک رفلت. شهری ويران و روستاهايی زير خل 

 ديگرانی آسیب ديده گشتند.

آسیب ها صلرفًا جسلمی نبلود بلکله هلر روز بلر میلزان خسلران افلزوده          

خسارت جانی و مالی يا روحی و روانی و اخالقی و انسانیتی نیز  شت.گیم

ی آسیب پلاير شلده   اههمگان به گون برای کسانی بدان افزوده گشته بود.

کله ايلن از دلیل  بلار انلدوه کلم       ی بیشتر و برخی کمتر بودند حال بعض

 نمود ازيرا که هر يک در جايگاه خود خسرانی يافته بودند.نمی

ردد بلر تکلان   گل یزمین لرزه همان گونه که معنای آن در ذهن متصور مل 

شادی درونلی  خويش در رقصی که برای خودش ايجاد گشته است و اين 

 .ا اندوه بار نموده استديگرانی رزمین از تکان های خود، 

 هايی که از هم جدا گشتندکوه

 هايی که رها گشتندسن 
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 های عظیمی که در دل کوههاو زمین ايجاد گشتو ترک

 .۲دز عمق ويرانی و خسارت حکايت می نموهمگی ا

همگان در يک فضای بیض گونه و اندوه بلار بله دنبلال عزيلزان خلويش      

ريافت نماينلد کله آيلا ديگلری و     شتند که اخباری از حال همديگر دگیم

ديگران در سالمت و قید حیات هستند که اين واکنش اولیه گاه همراه با 

اق افتلاده اسلت حلال    کله اتفل   حادثله  هیجان گريه و ناله همراه می بود.

تعبیری استخرا  نمود که آن را برای  بعد از گاشت مدتی،توان از آن، می

گیرو دار جويا گشتن زنده مانلدن   در همگان در آينده قاب  تأم  گردانید.

 همديگر حس هايی زيبا نیز نقش می بست:

برادر و خواهرانی که از قب  به علت امورات دنیلوی و سلفتفاهمات دچلار    

کدورت در رابطه بودند، به ديدار هم شاد گشتند و اين همه از يک اتفلاق  

 همگی ود.حادث شده بود که گواه زندگانی دوباره را به همگان بخشانده ب

فراگیر در  سکوتی در بهت فرومانده بودند که چه چیزی اتفاق افتاده است.

اردوگاه ومح  تجم  مردمان در بیرون منازل و جايگاه های امن خار  از 

بلرق و آب و تلفلن و    همگلی  خانه ها و زمین های خالی حاکم شده بود.

فلراری و بله    تمام امکانات زندگانی شهری مدرن به يکباره قط  و از خانه

ی فجی  که قاب  قیاس با هیچ اهسانح يکباره همه چیز از دست رفته بود.

                                                           
اين مطلب خود  . فارغ از تمام اظهار نظرهای عوام درخصوص چنین حادثه ای هدف در۲

طلب به بیراهه و هدف  چون حادثه زمین لرزه است و آن را در اين متن نخواهیم گنجاند.

 گردد.فراموش می
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در دل شب سعی می نمودند که بر گردند و  همگی ی نخواهد بود.اهتجرب

بعد از بررسی اوضاع پیش آمده وسلايلی بلرای تحمل  سلرمای بیلرون از      

ررسلی از فضلای   منزل و اردوگاه بیابند و با خود به اردوگاه ببرند و بعلد ب 

ها رها شده بودند و اجساد مانده، در اين میان  زخمی منزل داشته باشند.

از شلهر  چیزی که قاب  تأم  است همه حیوانات کله پلای فلرار داشلتند     

 گريختند و تا مدتی بعد به شهر بازنگشتند.

بازگشلتم و   در دل شب من خود با دلهره و ترس و وحشت زده از اوضلاع 

فرتی که در خانه بود برداشتم تلا بلکله بلا آن در فضلای     با خود چادر مسا

و کوچه و محله و به ک  شلهر بله    خانه اردوگاه بتوانیم شب را سر ببريم.

ی نسبتاً اهيک حادثه که از آن گاشتم پس لرز در ارواح تبدي  شده است.

اشتم مرا گیر انداخت و ايلن  گیی باريک از آن ماهشديد بود که در کوچ

 ن نقش بر زمین نمود.مرا هراسا

ی عظیم است که چه اتفاقی اههمهمه و داد و فرياد مردم خود دلی  حادث

ی اهافتاده است در يک مورد من خود به عینیت مشاهده نمودم کله خانل  

بلا حوصلله و سرفرصلت    مسکونی دوطبقه به ک  فروريخته و انگار کسلی  

خورد شده  ير آوارو اه  خانه در ز و آن را قطعه قطعه نموده باشد تهنشس

ی باالی آوار در دل شلب و بلدون امکانلات بلرای     اهو عدبودند ساختمان 

 ند تقال می نمايند.اهکسانی که زير آوار ماندجان نجات 

و بايد نگريست و دچار سردی احساس شد تا بتوان تاب  ستی نیاهاما چار

يلا فقلط   واند راه ح  فوری باشلد  تیآيا اين ممکن است؟ آيا اين م؟ آورد
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واند کاهنده يا درمانگری باشد يا تیاين م آيا ارجاع مشک  به آينده است؟

 گويا با اين وسیله فراری از وضعیت موجود است؟

آيا نه اينست که با سردی هیجانی فقط ايثار از ذهن محو و هرکسلی بله   

نجات جان خويش می انديشد اما گويا در اين لحظه اين بهتلرين گزينله   

و حلال زيسلتن بلا هملديگر      ن زنده ماند و زندگی را زيست.است که بتوا

و  معنی می يابد و سردی هیجانی صرفاً زيستن تنهايی برای خويش است.

 در اين میان از باهم بودن خبری نیست.

نمودند و هايی بودند که با زندگی وداع می در میان اين همه انديشه جان

است جانهايی ديگر نیز با سلردی  باز اين انديشه نشان از اين بود که قرار 

ردد بدون دريافلت کمکلی در حلال جلان کنلدن      گیهیجانی که ايجاد م

ی را رقم زده بود که بی نظمی را غیر قابل   اههستند و اين وضعیت آشفت

وانلد از حلال خلوش حرفلی زنلد      تیچه کسلی مل   حال تحم  نموده بود.

 درحالی که حال خوش به تاريخ پیوسته است؟

ود را به اه  خانه در اردوگاه و زمین خالی رساندم که قبالً در دل شب خ

مراسم ماهبی اربعین آماده نملوده بودنلد و حلال مکلانی     و برای امورات 

بلدون امکانلات   شن ريزی شده زمینی خاکی  برای تجم  مردم شده بود.

ی که بتوان با آن تحم  نمود. نبود سیستم بهداشتی و آب معضللی  اهاولی

درمانده مانده بحران از شعور و درک پرداختن به آن عاجز و  بود که ستاد

در مرحله اولیه آب که از همه نیازهای اولیه واجلب تلر اسلت نايلاب      بود.
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 .شلد يافت نمی آنپیگیری ی توسط مسئوالن برای اهگشت و حتی انديش

شب هنگام چندين پس لرزه ديگر حکايت از عدم آرامش داشت و اينکله  

بله انديشله فردايلی و يلا      کسلی  حتی باالتر خواهلد بلرد.  مقدار آسیب را 

نبود بلکه هر چه بود انديشه نجات جلان در هملان لحظله بلوده      یاهآيند

که در بطن شهر نقش بسته اسلت   و تجمالت زندگی است. تمام اشرافیت

و همگان را در يک  ه بودو نابود شدبه يک باره ويران  رن  باخته و همگی

حلال همگلان نله بله انديشله اشلرافیت و        رده بود.زمین خالی گردهم آو

هايی دلی و همیاری برآمده بودند منظرهتجمالت خود، بلکه به انديشه هم

صلحنه هلايی از هملدلی     بس زيبا از حوادثی تکرار ناشدنی ايجاد گشلت. 

جدابافتله از يلک زنجیلره    مردمانی که تا چند دقیق قب  خويش را تافته 

هلا بودنلد و املا    ا و برترينهدر گشتن پی بهترينيافتند و مدام انسانی می

حال در انديشه زنده ماندن با حداق  امکانات و يا حتی با لباس تن خلود  

جالب است که همگی از نبود امکانات معترض نبودند بلکه از زنلده   بودند.

بهرحال شب به پايان  نمودند.و سالمتی خويش ابراز خوشحالی می ماندن

د و کسانی که توانسلته بودنلد چنلد سلاعتی در داخل       خود فرارسیده بو

 ماشین يا چادرهای مسافرتی و يا مکانهلايی املن سلکنی گزيلده بودنلد،     

بخوابند حال در طلوعی که طلوع زندگی دوباره را نويد می داد خويش را 

رشلید کله نويلد روز ديگلری را سلر      اما در صبح و طللوع خو  يافته بودند.

خاطرات شب گاشته دچار اختالل های وحشت  داد همگان با يادآوریمی

 ی ديگر از شدت تکانه حادثه بوده است.اهو هراس گشته بودند و اين نشان
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ر لات افراد دچار بی حسی و بی لاتی شدند و تمام حواس را به يکباره د

 هیجان ناراحتی قرار دادند.

در  واکنش اولیه همان طور که ذکر رفت بعضی حاص  از تکانه بوده است.

يک مورد من خود شاهد بودم که کسی حتی اسم خودش را هم فراموش 

اين بسلی  زند و و بی آيندگی در افکار همه مو  میسردرگمی  کرده بود.

 د.نمايدردناک می

کسلانی از   اما زلزله های ويرانگلر اجتملاعی هنلوز شلروع نگشلته اسلت.      

شلکالت و  شهرهای ديگر به مانند گرر هجوم آورده بودنلد کله از روی م  

هلايی  ش نلان و نلوايی بسلازند اينلان هملان     ها برای خويیاجساد و زخم

نه در انديشه کمک و آيد ی برای کسی پیش میاههستند که هر جا حادث

هايی هستند که افراد بلدان  در انديشه نابود نمودن باقیماندههمدلی بلکه 

همه جا  در ها روانه گشته است.فارغ از اين، سی  کمک اما دلخوش بودند.

به همه کس تماس گرفتله ملی شلود و جويلای زنلده بلودن و سلالمتی        

چله در تلوان دارد بلرای کملک صلرف      شوند. هر کس هرآن همديگر می

نمايد اين خود وضعیتی زيبا از همدلی انسانیت را رقم زده است که در می

هلا بله   بلندی از امدادگران و کملک  ترافیک تاريخ مثال زدنی نخواهد بود.

تر حادثه روانی ناشی از آن بسی سخت مت منطقه روان گشته است اماس

نمايد. همگان در شوک اتفاقی هستند که پلیش آملده و کسلی را بله     می

همان روز اول مردم چندين بار به خانه  در انديشه و جويای کمکی نیست.
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خود مراجعه و وضعیت را بازبینی مجدد می نمايند و عمق حادثله در دل  

علد از ايلن   ب ف تر شده و اين دردناکی آن را افلزايش داده اسلت.  روز شفا

. شلبی سلخت کله    ش ها و يک روز سخت، شلب فلرا رسلیده اسلت    واکن

هلای  تنها راه کار ممکلن گريله   آورده است.درها را به مرحله انفجار بعضی

های هیجانی خود دارند. واکنشخانه اختیاری است که همگان در نهان بی

خصی در نزديکی ما بلود کله   به عنوان نمونه شم.اهبود متضادی نیز شاهد

بهرحال شبی سخت فلرا رسلیده    خنديد و گاهی گريه می کرد.گاهی می

)پتو( گیرآورده بودند و  است حال همه در طول روز، چندين وساي  خواب

ته است اما اين بله معنلی   برای شب بعد وضعیت کمی مساعدتر گشحال 

ی است که کسی را يارای اهه وضعیت فاجعبی مشک  و بهترين نیست بلک

تصور آن نیست. واکنش های گريه با تکرار مکرر حادثه در افکار اشلخاص  

ی اهند حتماً معجزاهبوجود می آيد و اين فکر را نشر می دهد که االن زند

بسلی سلخت    سبب ساز آن گشته است و احتملال داشلت نلابود گردنلد.    

را که خلويش در حادثله بلوده و شلاهد     نمايد درباره آن سخت راند ازيمی

های هیجانی مختلفلی از  آمده بوده و خود نیز دچار واکنش مصیبت پیش

م و حال در نوشتن اين ملتن بله کلرار صلحنه     اهجمله بیض و گريه گشت

تلر  د که تلا حلدودی قابل  تأمل     ردگید محادثه بازبینی و بازپروری مجد

نلاتی بله خانله بازگشلتم     گشته است. شب هنگام دوباره بلدون هلیچ امکا  

فضای دهشتناک ويرانی و تاريکی و سکوت مطلق که به تصور نیز نخواهد 

ی نبود طاقت آوردن بسی سخت بلوده و خانله جلای ارواح    اهآمد؛ اما چار
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ها نیز پس لرزه را يارای تحم  وض  پیش آمده نیست. کسی گشته است.

و هراسلان بله اردوگلاه    امان از خرد و انديشه گرفته است بنابراين ناراحت 

توانم ه جمعی به وجود آمده و اينکه نمیبازگشتم. با نگاهی به مردم و اندو

کمکی انجام دهم خود به اندوه می افزود. شب فرا رسیده است و درد دلها 

های تکراری کله افلراد از روی هیجلان و علدم ابلراز آن در زملان       و حرف

اع حکايلت  ند بر پیچیدگی اوضاهحادثه با خود به موقعیت فعلی انتقال داد

نمود. اما چاره چیست؟ بايد صبر و تحم  نمود که به فردايلی بهتلر و   می

ها تنها ه خويش دلخوش بود. در میان همهمهآرامشی در خلوت و نهان گا

خیال است که اشخاص را از درد می رهاند. بنلابراين بله انديشله خیلالی     

در دل  خود را مشیول نملودم.  آرامش که بعدها بدان دست خواهم يافت؛

ی رعلد آسلا   اهشب افکار پريشان به گونه موا  بر تارک انديشله بله شلیو   

آيد. من خود را در دامان آن نمی انداختم ازيرا که فضای بیرونی پر از می

نملود  بود که مجال تنها بودن را سللب ملی  چالش و تنش و ويژگی هايی 

خلويش را   گردد وواقعیت دور می به خیال صرفاً از بنابراين دست يازيدن

گرداند و خطلر جسلمی و بلی توجله بلودن بله       از فضای بیرونی غاف  می

زندگی شخصی را برای خودم ايجاد می کند. پس به ايلن افکلار بايلد بله     

وان در شرايطی کله هنلوز در بحلران واقل      تیديده مثبت ننگريست و نم

تش صرفاً بايد جهید و هستیم تفکر و خیال پردازی داشت بلکه در میان آ
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خويش را نجات بخشید. نه اينکه ايستاده تا اينکه آتش به حیات ما نفلوذ  

 و ما را از پا اندازد.

هلای  گريه و دعاها و شلیون  اما فارغ از همه اينها عجز و ناراحتی و صدای

و تنهلايی آراملش بخلش را از    مجالی برای انديشه باقی نگااشته ديگران، 

يد که جنگید و مبارزه نمود تا زنده ماند و اين شعاری ستاند. باشخص می

است که دومین شب حضور در اردوگاه بدان خود را مشیول نمودم. شلب  

کله بله انديشله روا    با تمام رمز و راز آلودش فرصتی برای تفکراتی اسلت  

 گردد:داشته می

فرصتی برای اينکه از زندگی چه ملی خواسلتم و حلال کجلای زنلدگی و      

 د و جهان هستی قرار دارم؟تاريخ خو

مانلد  شتیم چه چیزهايی ناتمام ملی گید مآيا اگر در آن حادثه عظیم نابو

م از برای چه اهداف يا هدفی اهکه بايد به اتمام می رساندم و حال که زند

 است که هنوز مجاز به نفس کشیدن هستم؟

اين گونه انديشیدن برای کسی که زخمی خورده، جسمی و روحی حاص  

ز تقديری شوک آور و ناگاه است خود مجالی برای ساختن درباره خود و ا

 وان از برای آن طرحی نو انداخت.تیبردن خويش به سمتی است که م

 وانم استفاده مناسبی داشته باشم؟تیآيا بعدها از فرصت های زندگی م

وانم خود را بازسازی و به اهلدافی کله ناتملام مانلده اسلت      تیآيا بعدها م

 يابم؟ دست
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آيا امکانات در آينده برای رسیدن به خواسته ها مجال دست يازيلدن بله   

 خالقیت در زندگی شخصی و اجتماعی را برايم مهیا خواهد نمود؟

ی که در دل شب اهکه بر تارک انديش اما... . و اين گويی آب سردی است

و خلود   برای ناامیدی، امیدی ايجاد نموده تا با آن بتواند بال و پر بگشلايد 

يابلد  هايی میاما خود را در چنین بحث را دوباره آماده مبارزه نمايد. حال

 که:

های ترقی و آرامش ها نابود گشته و ک  مجالآيا با اين حادثه تمام فرصت

 از من و ديگران سلب گشته است؟

افی که برای آن خود را فرصت دنیوی است و پايانی بر اهد ينآيا اين آخر

داختم و حال بايد قان  به اين باشم که چند مدت ديگری در انبه خطر می

های سعادت و حیوانی داشته باشم و تمام مالکعمر خود را زندگی نباتی 

 و انسانیت و اخالقیت را به کناری نهم؟

ی شلیک وار بر اذهان يلورش آورده بودنلد و تنهلا راه کلار     اهافکار به گون

آن گريخت. املا بلا اينکله خسلته      تالش برای خوابیدنی بود که ازممکن 

حادثله بله   روحی و جسمی بودم و آمادگی برای خوابیدن داشتم تصورات 

گشلت و  و هیجانات اندوه، غالب بر من ملی  شدندرگبار از ديدگانم رد می

ی است که به من ارزانی شده و اين خود اهم فرصت دوباراهاينکه حال زند

خود را در نهان ابلراز دارم. بلا پايلان    دلیلی است که بتوانم هیجانات اندوه 

يافتن چنین اموراتی است که در نهايت خوابی حاص  خستگی در اردوگاه 
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سلت کسلی   ی بس تلخ که امید ااهرا در شب دوم تجربه می نمايیم. تجرب

 آن را ديگر تجربه ننمايد.

سپیده دم ديگری از راه رسیده است بدون هملاهنگی بلا بقیله در چلادر،     

به امید يلافتن آبلی در   ی به خانه زدم آب هنوز قط  است کسرصبح زود 

نمايم املا  های ديگری تالش میارک و يا مکانمکانهای عمومی به مانند پ

گلردم. اردوگلاه   کجای شهر نیست به اردوگاه باز میخبری از آب در هیچ 

به مانند نس  پدران شکارچیمان، کسانی که توانايی و فرزنلدان بیشلتری   

کسانی که از ايلن   تأمین مايحتا  و آذوقه و آب مشکلی ندارند و دارند در

جهت دچار مشک  هستند حتی در تأمین آب آشامیدنی نیز دچار مشک  

توان گفلت برتلری و دعلوا بلر سلر      هستند و اين خود دلیلی است که می

زندگی در اردوگاه قاب  قیاس با زندگی واقعی نخواهد بود. حالتی از يلأس  

هايی از آرامش را در ذهلن  من چیره گشته است؛ امید و خیال و اندوه بر 

نمايم اما افکار بیرون حاکی از چنین امری نیست بنابراين خود را مرور می

وقله هلا توسلط ماشلین هلايی توزيل        نملايم. آذ دوباره بازبینی مجدد می

گردد اما نه چنان که همه کس بدان دست يابد بلکه هر کس توانلايی  می

از ماشین بلندی را داشته و توانا بر نزاع با ديگران، حال کسلانی   باال رفتن

آور دارند. يلا   که چنین توانايی را در خويش نمی بینند صرفاً نگاهی يأس

های تمدن را به کناری نهلاد و بله ماننلد يلک موجلود      بايد همه اندوخته

حیوانی به سمت آذوقه يورش برد و يا اينکه در سکوت انلدوهی داشلت و   

د را محروم يافته از تمام مواهب امدادی نمود. در اين بین بالگردهلای  خو
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دهنلد و ملردم بلرای    زه و مجروم را اعلزام و انتقلال ملی   نظامی مدام جنا

ند؛ وض  اسفناکی است که تصور اهطرف آنها سرازير شدا دريافت آذوقه به

. قب  از اين حادثه برای خويش در شرايط عادی محال بود ۱۲ قرنآن در 

فضللايی حللاکی از نسلل  پللدران شللکارچی و جويللای آذوقلله و مايحتللا   

فیزيولوژيکی زندگی و حتی سرپناهی بلرای خلواب شلب، و ايلن چنلین      

گیلری  ای هیچ نظمی نیست خود در حال شلک  زندگی اردوگاهی که دار

هايشلان بله   در میان ملردم زلزلله زده کله خانله     است. زندگی اردوگاهی

گونله   اينکله در ايلن ويرانله نیلز وحشلت هلر      ی تبلدي  گشلته و   اهويران

هلايی شلديد نیلز افکلار را مشلوش      ساختمانی را دارنلد حلال پلس للرزه    

خواهلد چنلین بلا فراوانلی و     اند که اين رقص زمین تا به کی ملی گردمی

خبرهلای دردنلاکی از اطلراف و     شدت کم و زياد ادامله يابلد. هلر لحظله    

بلر مرگشلان بله گلوش     دوستان به گوش می رسد. اشخاصی به تازگی خ

 رسد.می

 ند.اهی يافت شداهجسدهای تاز

د و فقلط  نل اهکه در اردوگاه مادران و پدران خود را از دسلت داد  يیهابچه

 طلبند.اعضای خانواده خود را می

ان آن گلاه کلم تلوان و گلاه علاجز      هايی بس دردناک که قلم از بیل صحنه

دهشلتناک را چنلدين    ماند. کسانی بیان می داشتند که چنین فضايیمی

ند اما به علت وضعیت ديگران و اينکه بايد اهبار با انديشه فرار تداعی نمود
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مهیلا نیسلت بايلد    برايشلان  تحم  نمايند و حتی امکانات فرار از وضعیت 

 ساخت.عه بیشتر خود را نمايان میتاب بیاورند. هر لحظه وسعت فاج

ی آوردن وساي  گرمايش در يک مورد خانمی که چادرش کنار ما بود برای

هايش در خانه صبح زود به خانه رفته بود تا بتواند سري  های بچهو لباس

برگردد اما در پس لرزه ها نتوانسته بود جان سالم به در برد و هملان جلا   

 جان سپرده بود. ان ودچار حادثه ريزش ساختم

و  رسدحظه به اشخاص حاضر در اردوگاه میخبر مرر عزيزان لحظه به ل

و ايلن  ردد گل یهر لحظه ندايی حاکی از گريه و شلیون از کسلی بلنلد مل    

نلد.  اهنمادی از جان باختن کسی و يا کسانی است که خبرش را بله او داد 

با برق خلودرو گوشلی ام را   برق و امکانات زندگی در ک  قط  و خود من 

نمودم آن هم که قطره چکان به شارژ مشلیول بلود و هلیچ گلاه     شارژ می

ها به گوشیداد. هرچند که در پر بودن شارژ میرا پر شده تحوي  ن گوشی

ار گااشلتن بلاقی نگااشلته بلود.     ی جلز کنل  اهها چارعلت قط  بودن خط

بلرای   های نشسلته کله آب فقلط   ها خسته و کثیف و دست و صورتبدن

شد. فضايی حاکی از فالکت را برای ساکنان خوردن نیز به ندرت يافت می

 د نموده بود که اندوه را چندين برابر نموده بود.اردوگاه ايجا

براستی چرا سلازمان دهنلدگان کملک هلای مردملی در توزيل  اقلالم و        

ی انسلانی و  اهامدادهای مردمی برای زلزله زدگان و حادثه ديلدگان شلیو  

 اخالقی نیافته بودند؟

 چرا برای مشک  آب با تانکر، آب مهیا ننموده بودند؟
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 اشت که:گیاذهان م اين سفاالت مدام در

آيا عمدی در کار است يا از نقصان شعورشان چنین وضعیت رقت باری را 

 ند؟اهرقم زد

به هر حال زندگی در اردوگاه با سختی های خودش شروع شده بود و هر 

روز نیز عمق سختی ها خود را بیشلتر نمايلان ملی سلاخت و ايلن نله از       

ت بعلد از شلوک بلدان دسل    بدبینی که از واق  بینی است که بله تلدريج   

سازد که تا قبل   حظه مشکلی ديگر خود را نمايان میيابیم. چون هر لمی

يج زندگی با حداق  از اين کمتر مورد بررسی بوده است. در اردوگاه به تدر

ند اههايی که سوی خیرين از شهرهای ديگر به آنجا رسیدامکانات و کمک

زه خلواب را از چشلمان   در حال ادامه است. شب هنگام چنلدين پلس للر   

گرفته بود و وحشت را به همگان انتقال داده بود. حال زمان ابراز ناراحتی 

و هیجانات از اين حادثه پیش آمده و باليی است که هلر روز ادامله دارد.   

چون در اين مدت ذهن ها از واکنش اولیه فاصلله گرفتله اسلت بنلابراين     

 که: سرايندمگان در هر جايی چنین شعری را میه

ای زمین رقص خود را به پايان ببر و آرام بگیر تا در آرامش تلو، ملا نیلز    »

 «خود را آرام ببینیم.

هلای ممتلد خلويش در ادامله     ودی ندارد و زمین کماکان به للرزش اما س

های امدادی و کمک رسان خلود را  ماشیناست. صبح هنگام در اواي  روز 

با قدرت وارد عرصه شلده   رتشرسانده بودند، واحدهايی از نیروی نظامی ا
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هايی صحرايی متعلق به ارتلش و نیروهلای نظلامی ديگلر     بیمارستان بود.

ايجاد شده بود. نظمی در امور و شهر در خصلوص کل  رونلدهای حادثله     

ايجاد گشته بود. هر موردی که برای حادثه ديدگان تا آن زمان بله عللت   

همگلان در زملانی    بی نظمی کمبود بود، حداقلی از آن فراهم گشلت. بله  

کوتاه چادر رسید و اوضاع کمی قاب  امیلدواری گشلت کله چنلین وضل       

های حال ساختن، روان و جسم و ويرانی اسفناک اولیه رو به اتمام است و

ر ديگر است. روحیه خلق بهتر گشته بود آب به وفور يافت می شد و ديگل 

ان را دچار ماند و تنها چیزی که همگکسی برای آن حتی در صف نیز نمی

نمود پايدار نبودن وضعیت فعلی است و اين به شلیوه ملوقتی   می ناراحتی

ايجاد شده است و زمانی که ارتش از شهر برود وض  به روال اولیه تبدي  

خواهد گشت. مسئوالن ملی و مرکز استان و مرکز کشور هر يک به نحوی 

هايی خار  از های سلفی خود بودند و وعدهفیلم شروع به ديدار و عکس و

نمودند که بعدها توسط کسانی نزديک به آنان به گونه عم  ارائه میحوزه 

از آينده بدی را رديد و اين چنین فضايی حاکی گیديگری ابراز و اصالح م

های دولتی بودند بله  کسانی که دلخوش به کمک افکند.در اذهان فرو می

یراثلی مانلدگار   ک  مأيوس گشتند و رئیس دولت خود حتلی در ايجلاد م  

هلا عمیلق بودنلد و او    ر نزد مردمان ناتوان بود چلون زخلم  برای خويش د

ی مرحم خوبی برای اين زخم نبود بلکه کار او بمانند کسی است که دعلاي 

دهد؛ بوده است. و اين چنین، نه تنهلا  بدون کارعملی و ملموس انجام می

هايی شتند. خانهگیيافتند بلکه حتی در مواردی بدتر مالتیام نمیزخم ها 
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هايی که نلبض  بايد ويران و تخريب گردند. میازهشتند و يا گیکه ويران م

شهر و جايگاه رفت و آمد و مکانی برای روح زندگی شهری بودند خود به 

ی تبدي  شده بودند. زندگی و نفس زندگانی در حال نابودی اسلت  اهويران

ل در بلین ملردم در حلا    اما عزمی نیز برای برگشتن و تلالش دوبلاره نیلز   

ی است. املا ايلن درحلال حاضلر بسلیار انلدک شلمار        اهگیری دوبارشک 

 شت و حال اين موارد خود را نمايان ساخته بود:گیمشاهده م

بیض در حال شکسلتن و گريله و زاری در نهلان و آشلکار بلرای آسلیب       

 ديدگان روحی و روانی و جسمی در حال شک  گیری بود.

فراموش گشلته تیییلر يافتله و    انگاشتند که بعضی میفضای موقتی اولیه 

همگان خلود را بلرای زنلدگانی طلوالنی در ايلن وضلعیت جديلد آملاده         

هلا و تهیله وسلاي  گرمايشلی و     مودند و از تحکیم چادرها و کلانکس نمی

 نمودند.و بهداشتی در اين شرايط تالش می استراحت

يافت و همگان ت میداشتی نیز از سوی همگان ضرورتیییر در وضعیت به

به دنبال ايجاد و تحولی در فضای بهداشلتی خلويش بودنلد و بله دنبلال      

 استحمام و يا حداق  امکانات بهداشتی اولیه بودند.

ی نبود بايد با شرايط جديد سازگار گشلت و خلود را از بلی خیلالی     اهچار

ما رهانید و تالش برای بهتر گشتن موقعیت فعلی با حداق  امکانات نمود. ا

نملود. در يلک   تیايه در بعضی موارد خودنملايی ملی  هم چنان مشکالت 

بندی شده ه برای دست يابی به نان خشک بستهم کاهمورد خود شاهد بود
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صبح بود که کامیونی  در اواي  که موجود نبود چه مشکالتی ايجاد گشت.

جای اينکه بله  ه بندی شده خشک به نزديک اردوگاه آمد اما باز نان بسته

های دولتی برده شلد و  داخ  حیاط يکی از ساختمان میان مردم بیايد به

های ورودی را بر روی مردم بستند مردم نیلز کله گرسلنه بودنلد از     درب

ديوار ساختمان باال رفته و کامیون خود را درمحاصره مردم گرسنه يافلت  

ند که تملدن را نسلبی بله عقلب     اهستاديا یی تاريخاهگويی مردم در زمان

ند و اين توهینی به شعور انسانیت و مردملی بلود کله تلا قبل  از      اهشاندک

زلزله در مراح  تعلالی انديشله سلخن ملی راندنلد و حلال بلرای تلأمین         

 نیاکلان مايحتا  زندگی جسمی خويش، چنین بی رحلم بلر طبلق رفتلار     

اولیه بشر( عم  می نمودند. بهرحال موارد بسلیار اسلت املا ذکلر آن از     )

هلای  ها هم دنبال سوژهخبرپردازیاب خار  است. بعضی حوصله متن کت

خبری خود بودند که زندگانی را عادی جلوه دهند و فاجعه عظیم انسلانی  

هلايی از شلهر بله ايجلاد     ی و استثناء در خبر در مکلان اهرا با اخبار حاشی

مراسم عروسی يک زو  به مانند  خبرهايی عاری از واقعیت مشیول بودند.

ها، که در اين خبر که خود شاهد آن بودم با پیگیری معللوم  درمیان آواره

گشت که در مکانی روستايی خار  از منطقه بحلران زده بلوده کله هلیچ     

گونه تخريب و ويرانی در آن مح  اتفاق نیافتاده و زندگی در آنجا به روال 

خود بوده است و خبر ربطی به زخم روحی و جسمی اين مردمان و چهره 

داشت. در خبری ديگر نشان دادن امکانات و اين که حتماً به ويران شهر ن
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دست مردم خواهد رسید اما گويی چنین فقط آبی سرد بر روحیه ويلران  

 تر گشته بود.ها نمايانو به اتمام بود و نالهگشته يک شهر بود. روز ر

ابراز ناامیدی از وضعیت موجود که خود نیلز از آن شلاکی بلودم درحلال     

انگار که دنیا رو به اتمام است و نابودی عظلیم   ذهنم بود. شک  گیری در

که نه تنها حال ويران گشته بلکه آينده را نیز بله ويرانلی کشلانده و ايلن     

ی دلی  اندوه بلود. پیچیلدگی موضلوع زنلدگی در     اهتأثیر از چنین انديش

ان روحیله و روان را بله ويرانلی    اردوگاه و اينکه پس للرزه هلا نیلز کماکل    

د و پس رفتی در روان و انگیزه مجال آرامش را از همگان ستانده کشانمی

. صبر بود بنابراين راه کار گويی فرار از واقعیت با کمتر فکر کردن بدان بود

بايد کرد و خويش را به دامان حوادث سپرد و امیدی هرچنلد کلاذب املا    

ز موقتی برای خود ايجاد و سعی نمود خود را با امورات جزئی سلرگرم و ا 

املا شلادی در میلان نبلود بلکله تلالش در راه       آنها بهره برد وشاد گشت. 

 اين همهمه نیز بودند کسانی که: زندگی کردن و ادامه بدان بود. در میان

بردنلد و  زدند و اجناس را به غارت مید میشب هنگام به میازه ها دستبر

و  بودند رسانی و دريافت کمک را از همگان ستانده روز هنگام مجال امداد

 .هايی فرصت طلب گشته بودندگرر در لباس میش

کسانی ديگر که با وجود نیاز نداشتن به وسايلی املا بلرای آن خلود را بلا     

هلا،  کی کشلانده بودنلد و ايلن چنلین صلحنه     ديگران تا حد درگیری فیزي

اندوهی افزون را بر انسان داخ  در اردوگاه و اينکه ناتوان از تیییر وضعیت 
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لیللی بلود کله    يا فاصله از چنین کسانی نیز ممکن نبود؛ خود دموجود و 

هايی کله پلیش آملده    و سختیمیان کشاند. در اين خويش را به اندوه می

 .ه بودندبه نمايش گااشتبود همه چهره واقعی خود را 

کسانی که قبالً در لباس انسانیت و ذات غیر انسانی بودند تن را عريلان از  

 دادند.غیر انسانی نمايش می صلیخود را با هويت ا و انسانیت کرده بودند

کسان ديگر که بواسطه بدی روزگار و هملین انسلان نماهلا قلبالً خلود را      

يکسان نمايش داده بودند هم چنان بر روحیه انسانیت و اخالقیت با ثبات 

 .شتگیهمگان نمايان م بودند و اين در فضايی آشکار بر

شب هنگام مشاهده نمودم که چند شخص  روز به پايان خود رسیده بود و

ام در سرمای هلوا منتظلر رسلیدن    با ايجاد آتشی قصد دارند که شب هنگ

ها استفاده نماينلد و ايلن دلیل     های مردمی باشند تا از قافله کمککمک

ی اهها به شیون امر امدادرسانی بود که چرا کمکتر بوداز غیر انسانیديگر 

کوشلاتر بلود سلهم    رکس زودتلر و بیشلتر و   انسانی به همگان نرسید و ه

گونله   تواند باخود ببرد و اکثريت، محروم از دريافلت هلر  همگان را نیز می

نقلش آسلیب    کمکی گردند. فاجعه امر چنین بود که مسئوالن خود را در

نمودنلد کله   ز به دنبال اقالم امدادی تالش میيافتند و خويش نیديده می

موده بود. شیرين از اين جهلت کله چنلین    فضايی تلخ وشیرين را ايجاد ن

مسئوالنی عدم شعور خود و اينکه لیاقت چنین مسئولیتی را حتی از قب  

نداشتند به نمايش گااشتند و تلخ از اين جهت که زيانمنلد اصللی ملردم    

 آواره در اردوگاه اجباری و توسلط تقلديری در سرنوشلت خلويش بودنلد.     
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الت در قالب ديگلری خلود را بلروز    صبح روز بعد از راه رسیده بود و مشک

داده بود. آب شهری در حال وص  شدن بود اما آبی گ  آلود که آمیختله  

با امالح خاک که حتی برای شتسشو نیز قاب  استفاده نبود اما يک مزيت 

باقی داشت که برای کسانی که سیستم دستشويی خانگی سالمی برايشان 

ق که هنوز بهداشتی را نداشتند. بر ديگر زجر و آزار دنبال مکانمانده بود؛ 

توانستیم شارژ نملايیم املا بله ملرور     ها را نمیموجود نبود و حتی گوشی

های عمومی در حال رسیدن بود. بعد از گاشتن چندساعتی برق به مکان

ی با ضربانی آهسته در حال شک  گلرفتن  اناين چند روز انگار آهن  زندگ

بار است. مناطقی از شهر کله وضل     بود. اما وضعیت همچنان بد و فاجعه

کله آقلايی،    بسیار اسفناکی داشتند در يک مورد خود شاهد بلراين بلودم  

ش را اهش را صدا می زد و جسد همسلر حاملل  اهش خانواداهباالی آوار خان

 ۲.نلد کردحداق  خواستار بود و ديگران او را به صبر و بردباری دعوت ملی 

 اد ساخته بود.که فضای بسیار اندوه باری را ايج

آورد و ملی بله بلار   ردد با خلويش تبعلات عظیملی    گیشهری که ويران م

های اجتماعی، فرهنگلی و اخالقلی خلود را بله     ديگر دغدغه ان شهرمردم

ين سازند و انیازهای فیزيولوژيک را نمايان میکناری نهاده و دغدغه های 

                                                           
. مسائ  بسیارند و فرصت مطلب اندک که اجازه ثبت همه حوادث را برای من که خود در ۲

هايی در حد نمونها سلب می نمود بنابراين به ام روده و به مشکالت بحران دچار بودهحادثه ب

 گردد که حداق  فضا را بتوان برای خواننده متن متصور ساخت.وان اکتفا میت
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ی آغشته گردی حاص  از اجباری بیرونچنین فضای ذهنی اجتماع به عقب

همچنان بر روح و بحران ردد و اين خود حتی با پايان ماجرای حادثه گیم

 تأثیرش باقی خواهد ماند. انو روان مردم

حاص  چنین بی نظمی، نه تنها زيستن ايده آل بلکله زيسلتنی حلداقلی    

است و حتی حقوق اجتماعی و فرهنگی و اخالقی و انسانیتی نیز به کنلار  

ردد و تنهلا چیلزی کله خلود را بله      گل یحداقلی م و يا در بهترين شرايط

ها به توانايی آنها اارد زيستن با هر قیمتی است. ارزش انسانگینمايش م

بلازد.  ردد و اخالق و ايثار رن  میگیدر تأمین مايحتا  زيستن خالصه م

نلان خلود را در يلک    اما اين فضا غالب بر اجتماع آسیب ديدگان نیسلت آ 

يابند و اين حس مشلترک دلیللی اسلت کله اگلر      می عزای عمومی داخ 

يافتنلد. در اردوگلاه   ارند برای همراهی و کمک به هم ملی هرگونه توانی د

را  م که ديگران برای برپا نمودن چلادر املدادی هملديگر   اهخود شاهد بود

و تقسلیم آن ملابین   دادند و يا در تهیه مايحتلا  بلرای يکلديگر    ياری می

شلتند و  گیها با چیزهای اندکی خوشحال مچهنمودند. بخودشان تقال می

فضای ترسناک اولیه جايش را به فضای تالش برای ادامه زندگی داده بود. 

من خود از نزديک فضای همدلی و همراهی اعضای حاضلر در اردوگلاه را   

بیانلاتی امیدوارانله فلراهم     م که دلیل  آراملش هملديگر را بلا    اهشاهد بود

يافتله بلود. همگلان بله     ا در يک قالب زنلدگی  ساختند. اردوگاه خود رمی

دائمی بودن چنین فضايی برای مدتی نامعلوم پی برده و در حال پلايرش  

رهاندند. روز خلود را بلا   های آن میثه بودند و بايد خويش را از آسیبحاد
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ی به پايان رسانده بود و اين در خرو  نیروهلای نظلامی ارتلش از    اهحادث

کی از ناامیدی بر شهر سايه افکنده بود. فضلايی  سطح شهر بود. فضايی حا

ی مشلخص نظملی در قاللب    اهاز يأس و ناراحتی که در اين مدت به گونل 

های مردمی شک  گرفته بود و حال نه تنها آن نظم اولیه که امداد و کمک

توسط اينان شک  گرفته، نابود خواهد گشت بلکه ناامیدی از نلاامنی نیلز   

همان شب به اطراف شلهر رفلتم؛ فضلای شلهر را      ردد.گیمازاد بر علت م

خود به استرس آور بلودن وضلعیت    ماتم زده و وحشت زده يافتم که اين

 افزود.می

اشلت حلس ملردم    گیجدا از آسیب وارده و تجارب تلخ بر مردمان که م

شب در حال شروع شلدن بلود و زملان بله      قطعاً جدا از حس زندگی بود.

ديگر امنیت حاص  از شلرايط نظلم وجلود     شت اماگیوقت زلزله تداعی م

ملن بلرای ماشلینم بلودم از همله      در دل شب به دنبال مکلانی ا  ۲نداشت

ی نبلود و ماشلین را   اهها و ديوارها و تیرهای برق وحشت داشتم چارخانه

هلای عقلب   اندم و تصمیم گلرفتم بلر روی صلندلی   به نزديک اردوگاه رس

حت کننده که در اين شهر جايی ماشین شب را به سر بگارانم. فضايی نارا

آرامش بخش نیست که بتوان در آن استراحت نمود. خانواده در زير چادر 

ل و خود نیلز در درون ماشلین و ايلن چنلین ايلن روحیله و روان درحلا       

کرد و يا با شرايط سلازگار گشلت. املا    متالشی شدن بود و بايد کاری می
                                                           

. امنیت در اين جا هدف قطعی است که ايجاد گشته بود و با خرو  نیروهای نظامی ترس از ۲

 بی نظمی اولیه ای بود که مايه شرم انسانیت و اخالقیت است.
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و زملان،  اوضاع بهتر شود  نمود کهسازگاری نبود و فقط بايد صبر می اين

خود کمی از مشکالت را از بین برد. خويش را به خیاالت سلپردم فضلای   

بیرونی دهشتناک بود پس نبايلد خلود نیلز در سلاختن فضلايی ناراحلت       

کننده برای درون تأثیر منفی داشته باشم. سعی کردم خود را با خاطرات 

م اهجربله کلرد  موارد شادی بخش که قب  از حادثله در طلول زنلدگانی ت   

ق فاجعله و بحلران ناشلی از آن    مشیول باشم اما اين هم موقتی بود و عم

تر از اين مسائ  جزئی بود. به ناگاه اشک در ديدگان فلرو نشسلت و   بزرر

رفت و اين بار از گیديگر مجال فراری نبود و بايد تخلیه هیجانی صورت م

وينلد  گیینی که مسر فالکتی که ايجاد گشته و اينکه در اين عرصه سرزم

متعلق به خداست ديگر جايی نداری که حتی بتلوانی آراملش را بلر روی    

اين زمین و مصنوعات دست بشر داشت. اين همه عللوم پیشلرفت نملوده    

است و حال همین مصنوعات و سرپناه های دست بشر خود باعث وحشت 

و حلال  وان در اين لحظه بلدان اعتملاد نملود.    تیگشته است که ديگر نم

نشلیند و بله   ه همچنان بر تارک انديشه میاينکه وحشت صحنه های اولی

دنبال برداشت هستی و وجود روانی و گااشتن بار افکلار منفلی خلويش    

 .است

 ی وجود دارد؟اهآيا راه مقابل

توان در فضايی بدين گونه تالشی بلرای اخالقیلت و حفلق بقايلای     آيا می

توان زنلده نگله   مهربانی را می آيا انسانیت در خويش و در ديگران داشت؟
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داشت و يا در ادامه صحنه های وحشتناک خشونت و افسردگی همگان را 

 نابود خواهد ساخت؟

 امید تنها موردی است که به ذهنم خطور نمود و اين را از مطالب ويکتور

ها بود بدان دست يافته بود به ياد آوردم فرانک  زمانی که در اردوگاه نازی

با نام معنادرمانی بدان پرداخته بود. چگونه بود که خود قبالً  که در کتابی

ساختم حال نیز بلا يلادآوری وقلاي     خواندن کتاب آن را قاب  تصور می با

فرانک ( در آن وضعیت اردوگاه پیش آملده بلود   ) نويسندهکتاب که برای 

ی لملس  اهبه سختی های او فکر کلردم و آن را از لحلاظ روانلی بله گونل     

ی است کله هريلک از ملا ممکلن اسلت      اهعدم امنیت روانی حادثنمودم. 

وجود دارد. اما ويرانگری  ی از آن امکان خوداهتجربه نمايیم و در هر مرحل

اين راه کار نبايد به سادگی پايرفته گردد بلکه بايلد بلا آن مبلارزه کلرد.     

خود را با امیدی که با خواندن کتاب معنا درملانی فرانکل  کله در ذهلن     

تم مشیول نمودم و تصمیم به ادامه به عنوان مبارزی که بايد با افکلار  داش

نمايلد تجسلم کلنم و اينکله نبايلد      فی در خود و در ديگران مبارزه میمن

تواند در توانمند ساختن روانی م وضعیت اسفناک گشت و راه کار میتسلی

خويش و ديگران و صبر و استقامت روانلی در خلود و ديگلران باشلد. ملا      

يلم املا ايلن    اهی ناامیدی در زمان هلای متفلاوت يافتل   اهيش را در گونخو

ناامیدی اگر همراه با بحران به اين عظیمی باشد فضای روانی وحشلتناکی  

را در پی خود به ارمیان خواهد آورد که راه بلرون رفلت در هملان تیییلر     
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تواند کاذب باشد اما همین کلاذب  امیدی با امیدی است که هر چند مینا

ودن خود دلیلی است که از صلحنه هلای بلزرر هلراس و وحشلت، بله       ب

سالمت عبور نمايیم و صحنه مبلارزه را از هلراس و وحشلت بله اسلترس      

تیییر نمايیم و اين استرس را نیز با تالشی در جايگاه خودش حاف نمود. 

توان خود را با پنلدار خیلالی آرام   اما زمانی که وضعیت وحشت است نمی

اً بايد وضعیت را بحرانی تشلخیص داده و راه کلار و علال     نمود بلکه صرف

است؛ ايجاد گردد و ايلن در زملانی   خويش که همانا تیییر وضعیت روانی 

است که وحشت از امری واقعی در بیرون، آن را فاجعه بار نمايد چلون در  

اين صورت تنها راه کار نجات جان و فرار از برای زنلده مانلدن و در قیلد    

ب را بلا هملین افکلار بله پايلان      خود را نمايان می سازد. شل حیات بودن 

صلبح روز   بردم و اين چنین خود را به حلوادث روز بعلد ارجلاع دادم.   می

رفت با تابش گیديگری در میان شلوغی اردوگاه که خواب را از چشمان م

مستقیم نور آفتاب به من نیز که در داخ  ماشین خوابیده بودم خويش را 

نامناسبی يافتم سري  بلند شده و بله سلوی خانله راهلی     در يک وضعیت 

زد. پلس للرزه   ی خسته کننده و بی آيندگی مو  میگشتم وضعیت تکرار

وضعیت به مدتی نامعلوم  آرامش را از همه ستانده بود. خبرها نیز از ادامه

کاست و بايد مراقلب  اما اين خود از اهمیت زندگی نمی کند وحکايت می

آيد در صدد رشد خود بهلره  هايی که در آينده پیش میکه فرصتبود می

جست و از وضعیت تکراری خود را خالصی يافت. سیمای شهر به ک  بله  

حالت ماتم درآمده است. بعد از بررسی اوضلاع خانله دوبلاره بله اردوگلاه      



   19 انسانی(   )طبیعیزلزله 

 
 

ی مرا به خود مشیول گردانید. اشخاصی از شهرهای اهبازگشتم آنجا حادث

گر يافتله بودنلد و در   ریبودند و خود را در نقش ياديگر به کمک شتافته 

حاضر در اردوگلاه مشلتاقانه و بلدون چشلم     میان انبوه چادرها و مردمان 

داشت و ايثارگرانه مشیول کمک رسانی بودند بدون اينکه از طرف نهاد يا 

خدمات يا امکاناتی حمايت گردند و صرفاً توسط مهربانی خويش اقدام بله  

از محبت در میان  ده بودند و خود با دستان مهربان و پرتهیه وسايلی نمو

نلدنی شلک    هايی بسیار زيبلا و بله يادما  مردم مشیول توزي  بودند صحنه

هلای مهربلانی انسلانیت نسلبت بله هملديگر       گرفت. خود از ديدن صحنه

خوشحال شدم و شخصاً به نزدشان رفته و از مهربلانی و ايثارشلان تشلکر    

 نمودم.

زد که وضعیت ايلن انلدازه بله    خويش نیز اندوهی مو  می ر تفکراتاما د

يک باره بیرنج گشته است و زندگی همگان را متأثر و سرگردان و آِينده را 

برای همگان نامعلوم ساخته است. در حال و هوای بدی قرار گرفتم و خود 

ی نبود و بايد از اهرا به يکباره در میان مو  تفکرات منفی يافتم و اما چار

. ما چگونه به يکباره مرر مه جوانب بدان نگريست و آن را بررسی نموده

را تجربه و از آن گار نموديم و چگونه به يکباره زندگی در اردوگاهی را به 

اجبار در حال تجربه کردن هستیم. چگونه است که به يکبلاره در شلمول   

يلم. هنلوز مرحلله پلايرش مسلئله بحلران بلرای        اهگرفت آسیب ديده قرار

خويش صورت نگرفته است. حال ممکن است اين برای اکثر کسلانی کله   
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در و در وضعیت بحران قرار دارند نیز اينگونه باشد که بحران را به سختی 

حال عبور از آن قرار دارند. سیر سري  حوادث امکان پايرش آن را سخت 

طلبلد و حلوادث   ی زمانی ديگلر را ملی  اهگار از چنین مرحل نموده است.

ی را نیاز است کله بايلد سلعی نملود آن را بله فراخلور امکانلات در        ديگر

ی تدريجی در ذهن و افکلار خلويش وارد نملود و آن را    اهدسترس به گون

و نگاهی کلی به  پايرش کرد. در طی روز چندين بار به اطراف شهر رفتم

ها و وضعیت موجود نمودم تا شلايد در پلايرش حادثله    اتفاقات و واکنش

گوشه های شهر جويای شودم درگیبا مردم سر صحبت را م .کمکی نمايد

های دم تا بلکه عمق فاجعه را از عینکشنیهای آنان را میحال و درد دل

ذهنی متفاوت نگريستن، مفری برای پیدا نمودن راه کاری بلرای پلايرش   

خود نیلز بله کلرار     حادثه اتفاق افتاده، باشد. در اين چنین فضايی بود که

شلد و  ناخودآگلاه چنلین ملی    شدم و در خلوت خويشمی ناتدچار هیجا

نشست. عمق فاجعه و سیر سري  حوادث مجال تفکر اشک در ديدگان می

های ديگران گان ستانده بود. به دنبال انديشهدر فضايی آرامبخش را از هم

هايشان و برداشتی کلی از مردمان و فضای شهر به کنکاش خود و خواسته

امروز را هرچه بادآباد بله  "ندايی سر دادم که خويش چنین ادامه دادم. با 

 "اين امر اختصاص خواهم داد.

به ديدار يکی از دانش آموزان دبیرستانی رفتم که خانه کام  ويران شلده  

و پدر نیز در حادثه فوت شده بود. وضعیت بسیار دردناک بلود خلواهرش   

مانلده بلود تلا     نیز در بیمارستان بود که حلدود يلک سلاعت در زيلر آوار    
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یت بلدتر از آن بلود کله در    امدادگران فامی  او را نجات داده بودند. وضلع 

 آمد. اما راه کار چیست؟تصور می

آيا راه کار در نالیدن به تنهايی است يا بايد ديد و پنداشت و گار نملود و  

 ی که آن هم نامعلوم است؛ امید بست؟اهبه آيند

و فارغ از مشکالت پیش آمده در انلدرون  خود را به کناری زد توان آيا می

 خويش با خیاالت خود نشست و برخاست داشت؟

 .فاوت بودتیتوان بقطعاً نمی

وان از حلوادث گلار و بله    تل یوان ناديده پنداشت و هرگلز نمل  تیقطعاً نم

 .خیاالت پناه برد

را چون اين امر از اندوه نمی کاهد و اين نیز خود بساط مشکالت ديگلری  

 اند. حال چه بايد کرد؟سترگیم

وان از آن گريخلت.  تل یآيا نه اين است که مشک  بوجود آمده است و نمل 

وان خود را نیز به کناری نهاد. روند تیوان آن را ناديده پنداشت و نمتینم

يم گويی که در يلک  اهحوادث سري  است و ما در يک بحران گرفتار گشت

یدن و نه يارای زيسلتن در آن  و نه يارای بیرون جه يماهچاهی گرفتار شد

زنیم تا شلايد  ر در داخ  چاه به ديوارها چن  میرا داريم و در حال حاض

 .بتوانیم خود را بیرون کشیده و نجات يابیم

ی هاش در دو طبقه بیشتر به سنگر جن اهبه سراغ يکی از اقوام رفتم خان

صلورش را  ای کله ملا از آن انتظلار و ت   ماند تا يک خانهچريکی شهری می
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ی از آن آثار ناراحتی و شکست و افتادن و به زور در حال اهداريم. هر گوش

برای نیافتادن است و هر لحظه امکان فلروريختن آن بله وضلوح     مقاومت

ی دورتلر چلادر زده و جمعیلت    اهقاب  مشلاهده اسلت. خلانواده در گوشل    

ه و بله آن  همگی خود را در دورتر از خانه قلرار داد  خانواده نیز زياد است.

ند. تمام زندگی و حاص  رنج های آنان همین خانه اسلت کله آن   اهزل زد

هم ديگر امکان وجودی ندارد و حتی وجود آن نیز به جهنمی تبدي  شده 

ی از اهمکان ريزش و فروافتلادنش ملی رود و ايلن خلود نشلان     اهو هر لحظ

ای ی است که سلاکنان آن بلر  اهنابودی زندگی و زحمت های چندين سال

باشلد. خطلری چنلین و    ناه آن آرامش يابند؛ میی که در پاهساختن آيند

حتی بدتر شهر را در بر گرفته است. جماعت خانه ناراحت و محزون دچار 

شوک حادثه و ناراحت از اينکه در جلو چشمانشان خانه به کل  در حلال   

ی بلس  اهواننلد کلاری انجلام دهنلد. منظلر     تیفروريختن است و آنان نمل 

که خود به عنوان داخل  در حادثله و بیلرون از فضلای آن     اک است دردن

خانواده يارای مقاومت در برابر اين اندوه را نداشتم. آنان را ترک کرده بله  

ی را مشلاهده  اهی ديگر به سراغ کسان ديگر حادثه ديده رفتم. خاناهگوش

 نمودم که خود آسیب نديده بود اما چون خانه کناری آن فرو ريخته بلود 

فروريختن آن دلی  فروريختن اين خانه را نیز فراهم آورده بود. پدر قلبالً  

ی فوت شده بود و اه  خانه بی سرپرست و مشکالت اقتصلادی  اهدر حادث

و اين دردی از جنس ديگری بود که خانه خودشلان سلالمت    نیز داشتند

بلا   ی بود کله اهمانده بود اما توسط خانه کناری فروريخته بود و اين ضايع
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های خويش و ناله و پی بردم. آنان در میان گريه صحبت با اه  خانه بدان

ی بس دردناک و حزنی سخت اهداد و فیان به اين اشاره می نمودند. صحن

های ديگر نبود. اينان نیز با اين وصف م زده بود که قاب  تصور با اندوهرا رق

به سالمت خرو  نموده ی که رخ داده بود اهخود را زنده از خانه، در حادث

بودند و اين برايشان نقطه تسلی بود. نقطه امیدی را يافته بودند که همانا 

وانسلتند توسلط چنلین نقطله امیلدی بله       تیسالمتی خودشان بود که م

هلا،  ی را بتوان در میان خرابله زندگی آينده امیدوار بمانند؛ البته اگر زندگ

ين نیز کار هرکسی نبود. ايلن  ی ديگر نگريست و پنداشت نمود که ااهگون

د بلکله مفلری   دست يافتم از نوع شادی درونی نبوامید که در اينجا بدان 

برای فرار از مشکالت اه  خانه بلود کله حلداق  خلود را بازيلابی مجلدد       

نمايند. آنان در مراحلی از پايرش بحران پیش آمده بودند و خود را بلرای  

در  هايی که بعلدها در اثلر زنلدگی   ه های عظیم تر و اندوه و ناراحتیفاجع

و ملن نیلز تنهلا توانسلتم      نمودنلد گاه به وجود خواهد آمد؛ آماده میاردو

سازيد هر چند سلخت اسلت   ید خود را از دست ندهید با هم میبگويم ام

ن نخواهد بود و ادامله آن  ی جز اياهاما زندگی در جريان خواهد بود و چار

و امید به فردايی بهتر را هرگز از ياد نبريد که ايلن درحلالی اسلت خلود     

 .دچار بحرانی روانی گشته بودم

وانم از پايرش حادثه به تیروز در حال پايان بود و من هنوز به قطعیت نم

گونه کام  سخن گشايم اما اين از تالش من برای تیییلر وضلعیت روانلی    
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ی وارد نمی ساخت. حال پنداشتم همین تالش خود برای گار خويش خلل

واند از پايرش نسبی آن ناشی باشد و روح زندگی تیاز بحران و حوادث، م

را در من بدمد. روان به ک  آسیب ديده بود. حوادث مجال تفکر در فضای 

هلای شلهر در حلال ويرانلی     خش را ستانده بود. زندگی در گوشهآرامش ب

م گلااری آن بايلد گفلت کله ايلن      پرداختن به زنلدگی و نلا  بود. به جای 

های مرر و نابودی را بیشتر بلزرر نملايی کلردن، خلود از تلأثیر      صحنه

بايلد تلا    ردد پس برای بهتر ساختن روان خويشگیمنفی حوادث ناشی م

رود از واژگان ملرر و نلابودی در دايلره سلخن و     جايی که امکان آن می

ردد از بلین رفلتن زنلدگی    گیگر چیزی ويران مافکار پرهیز نمايم. حتی ا

بیان نمايم و بر واژه زندگی امیدی نیز مضاف نمايم تا شايد راه کاری برای 

بهتر نمودن وضعیت بحرانی و سیر سريعتر پايرش بحران باشلد و بتلوانم   

پاير در حوادث سازم. شب از راه رسیده بلود   خويش را تأثیرگاار نه تأثیر

های بسلیاری اندوختله شلده بلود و شلاهد انلدوه و       هو روز سخت و تجرب

ناراحتی و در پايان شاهد فضای امیدی بودم کله آن خلانواده بله واسلطه     

زنده ماندن خودشان داشتند. روز را در پی آرامش روانی و پايرش فاجعه 

پیش آمده و شب در خلوت آن به سراغ انديشه های خويش رفلتم کله از   

ی از جللو  اهآمد. تجارب به مانند جرقل می بررسی تجارب طول روز حاص 

شلرايط  اشت و اين دلیلی بود که توان انديشلیدن را در آن  گیديدگان م

ستاند. خود پی بردم که در ايلن مرحلله   سخت جسمی و روانی از من می

تنها راه کار، چاره جويی برای رف  احتیاجات اولیه اسلت چلون فعلالً نله     
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  احتیاجلات کسلی را دارم.   نه تلوان رفل   وانم به کسی نمايم وتیکمکی م

ی از اهتصمیم گرفتم مهربان تلر از قبل  رفتلار نملايم. خلود را در مرحلل      

نلد؛ يلافتم و ايلن    اهانديشه به مانند کسانی که از يک قدمی مرر برگشلت 

ی ايجاد می کرد که تاب و توان را از هرکسلی  اهحس بسیار ناراحت کنند

تم در آن طرف تر مادری چیزی نداشلت  رفت. به اطراف نگاهی انداخگیم

بله خلورد    موادشیرينی محللول در آن که به نوزادش بدهد به ناچار آب و 

ل بقیله اعضلای   ی ديگر کودکانی بودند کله احلوا  اهنوزاد می داد. در گوش

شدند و اين در حالی بود که آنها فوت شده بودنلد. در  خانواده را جويا می

که در پی ايجاد مکانی دست ساز از وسلاي   ی بود اهی ديگر خانواداهگوش

وزهلای  ابتدايی به مانند نی و نايلون بودند که چادرهای خويش را بلرای ر 

کودکان کله قبل  از    های باران محافظت نمايند.بارانی در برابر هجوم دانه

اين بسیار به نظافت توجه داشتند حال در خاک و گ  و الی اردوگاه خود 

ت و پا و لب همگی به واسطه چنلین فضلايی و نبلود    را يافته بودند و دس

امکانات بهداشتی و آب سالم و کافی ترک برداشته بود. به واسطه چنلین  

ی کله  اهنمايی از فضای بیرون، خويش را در يک برهه تاريخی يافتم. برهل 

همراه بحران است. بحرانی فراگیر که تمام انرژی را از من گرفته و ملن را  

انداختله، کله قبل  از ايلن حتلی تصلور آن را بسللیار        در داملان حلوادثی  

 پنداشتم.می دهشتناک

 .گم نمايم و آينده خود را به کناری نهم رفت که خود رامی
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رفت که نه تنها امید را به کناری نهم بلکه از پايرش فاجعه نیز سرباز می

 .زنم و کاری برای تیییر وض  موجود ننمايم

ای اخالقی و انسانی دورگردم و به يکبلاره  هرفت که از مهربانی و حسمی

انسانی ديگر، خويش را يافته بودم. مرحله خطرناکی آغاز شده است و بايد 

اقدامی فوری انجام گیرد. بايد خود را بازبینی دوبلاره نملايم. بايلد هرچله     

کله ديگلر   ی اهسريعتر به پايرش واقعه دست يابم و آن را به مانند حادثل 

و حال چه بايد کرد؟ چه راه کاری پلیش رو دارم؟ چله   اتفاق افتاده است 

وان ملدد جسلت؟ حلد    تل یامکاناتی برای همگان فراهم است؟ از کجاها م

 ای گار از اين مرحله تا کجا است؟توان و ظرفیت من بر

در بازبینی و بررسی اوضاع بودم که خستگی جسمی مجالی برای انديشله  

وقلت ديگلری موکلول نملود.      باقی نگااشت و چاره جويی و پايرش را به

خواب امان از جسم بريده بلود. حلد تلوان جسلم نیلز حلاکی از ظرفیلت        

بود. صبح با صدايی در اردوگلاه کله ملادری دنبلال فرزنلدش      آن محدود 

شت و با صدای بلند فريادزنان صدايش می زد، بلند گشتم. در خوابی گیم

شلد.  ه باز ملی ای در اردوگاهسنگین بودم که چشمانم روزی ديگر با صحن

راحتلی جسلمی و    شت مساعدتر می شد اما اين در فراهم شدنروحیه دا

ائ  و بلکه از توانستن اينکله ديگلر مسل    نبود؛ روانی و خواب آرامش بخش

برای حس آرامش درونی و پلايرش حادثله    افکار شب قب  و تالش ديروز

نکه مکلان  نتیجه داده بود و خويش را بازيابی مجدد نموده بودم. قب  از اي
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کلنم از خلويش ايلن     خوابیدنم را بر روی صندلی های عقب خودرو ترک

 را پرسیدم که:سفال 

را تلاب  در چنلین وضلعیتی   مشکالت زنلدگی  ، م برای روز ديگراهآيا آماد

 ؟آورم

وان مقاوملت و حلس مبلارزه جلويی در مقابل       تل یآيا با پايرش حادثه م

از زنلدگی گاشلته بله    مشکالت را در خويش قوی گرداند؟ صحنه هلايی  

يلافتم و  دگان گاشت. که خود را توانمنلد ملی  ی از مقاب  دياهمانند جرق

حال در پی اين هستم که آيا توان و يارای مقابله بلا مشلکالت را دارم يلا    

انديشیدم و حلال و در  حاکی از اينکه در گاشته چگونه میتبسمی  خیر؟

مزاحلی در بلین افکلار    کجا، چه افکاری مرا به خود مشیول داشته اسلت.  

آشفته مرا آماده برای شروع روز جديدی نموده بود. اما اين آغلاز روز نلو،   

ی بلا  اهخود با آرامشی حاکی نبود. چون همان گونه ذکر آن رفت خلانواد 

نمودند و بله يلادم   مقابله با روزهای بارانی تقال میتجهیزات ابتدايی برای 

ن که اخبار واصله از احتمال رسلیدن  آمد که ما نیز هنوز خود را برای بارا

کمکلی حلس    .مو  بارندگی به زودی حکايلت ملی کلرد؛ آملاده نبلوديم     

ی نبود و اه  خانه که در اهکرختی و بی حالی داشتم اما با اين حس چار

درون چادر بودند، بايد جايگاه ايمنی برای مقابلله بلاران احتملالی، ايجلاد     

زد لی در میلان جمل  ملو  ملی    ددر اردوگاه حس همکاری و هم نمايیم.

اطراف چادر را خالی نموديم تلا آب احتملالی بله ماننلد جلوی از اطلراف       
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خود را مشیول املری   ی سختبگارد و مصون از خیس شدن گرديم. روز

خود را برای امورات جزئی هدر کردم که قب  از اين فاجعه حتی وقت می

خلود را مشلیول و    دادم و از ارزش داشتن زمان سخن می راندم حالنمی

ی جلز انجلام آن نیلز    اهدر میان مشکالت روز مرگی يافته بودم کله چلار  

نداشتیم. هر کسی در شرايط اجبار بايد دست بله اقلدامی بزنلد املا ايلن      

خود را از نو ديدن و بازبینی نمودن نه نشان  مقايسه قب  و بعد از حادثه و

کله بنگلر    نمودممی یاز شکايت من بود بلکه بواسطه آن با ذهن خود باز

شت گیچه می انديشیدی و حال چه کاری انجام می دهی. همین باعث م

از مشکالت بیرونی فاصله و تبسمی ايجاد گردد. و اين گونه روز بلا افکلار   

پايرش و حس کرختی در ابتدای روز به پايان رسیده بود. روزهای حاص  

ی که به تلوان  اهنديشی علمی و يا ااهفعالیت فیزيکی بدون هیچ گونه ثمر

ود و آن را بارور نمود. روز به پايان رسیده بود اما ماجرای شب باقی مانده ب

ها در اطلراف اردوگلاه در حلال توزيل      در خستگی مفرط بوديم که کمک

ی انسانی اهبودند اما به علت شدت خستگی توان رفتن و آن هم چون شیو

و يلارای مقابلله بلا هجلوم      در توزي  اقلالم در ابتلدا موجلود نبلود؛ تلوان     

گرسنگان و آسیب ديدگان را در خويش نیافتم بنابراين تصمیم گرفتم بلا  

و تهیه مايحتلا    همان مقدار اقالمی که موجود هست شب را به سر بريم

 ی بس مبهم در روبروی خويش واهرا به زمان ديگری موکول نمايیم. آيند

دچار آسیبی به اين بزرگلی   ی با شهری کهاهديدم. آيندجامعه و شهر می

 گشته:
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ی اهدلخوش داشلت و در آن روزی در آِينلد   (شهر) بدانوان تیآيا ديگر م

 نزديک با آسودگی زيست؟

وان در البه الی برگه های روزهای زندگی آثاری از حیات انسانی و تیآيا م

 اخالقی و تعالی و رشد را يافت؟

اغ ديده و رنجور از فاجعه و مهربانی به کجا در حال کوچ است؟ مردمان د

 وان شفا بخشید؟تیبحران پس از آن را با چه داروئی م

آسیب ديدگان روانی را که خود نیز به مشکالت آن دچار گشته بودم آيلا  

میتوان آنان را به قب  از حوادث برگردانلد و کامل  حادثله را از ديلدگان     

 تجربه نمايند؟ذهن آنان کنار زد و زندگی حاص  از آرامش را دوباره 

اقتصادی را کمک نمود کله بله روزهلای قبل       آسیب ديدگانوان تیآيا م

 بازگردند و درد آن را برايشان کمتر نمود؟

رسد که اينان بتواننلد  ها میو مهربانی آن اندازه به درد کشیدهآيا محبت 

ردند که نه تنها درمانی گیخود را در شروعی دوباره بیابند يا خود دردی م

های توخلالی خلود بسلان گرگلی     بینند بلکه با وعدهيش سراغ نمیخودر 

 پاشند؟های آسیب ديدگان نمک میه بر زخمردند کگیم

فضا بسیار مأيوس کننده و ماللت بار بود. نه يارای فرار از وضعیت موجود 

  شکست روانلی را بله   را داشتیم و نه يارای مقاومت در برابر حوادث، کام

امیلدی و افسلردگی از ذهلن    زوديم و اين چنین حس ناافتجارب خود می

 نمود. تراوش می
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های فکری بدان پی برد مگر اينکه تمام درب فضايی که هر کسی را نتوان

اجتملاعی از   –را بر روی او باالجبار ببنديم و او را در يک مرحله تاريخی 

 محکوم به شکست را تجربه نمايد. زندگی واق  گردانیم که صرفاً

شت به فضلای  گین گونه شب نیز داشت با چنین افکاری آزاردهنده مبدي

بیرون چادر پناه بردم و رو به سوی آسمان، تا شايد گشايشلی در انديشله   

ايجاد و بسوی نقطه امیدی رهنما گردم. آسمان صاف با چند تکه ابر و ماه 

م ن کمی با نگاه به آسمان آرام گشتنیز در قوس کام  خودش و اين چنی

 شدم و توانستم برای استراحت در درون چلادر افکار پريشانم بدور میاز و 

ديگر شروع گشته بلود صلبحی کله     یبا وضعیت موجود آماده گردم. روز

شب با چنان آسمان صاف با چند تکه ابر و حالت هوای ابلری و بلارانی را   

. همان گونه کله ذکلر آن رفلت در    در بعدظهر به ذهن يادآوری می نمود

گاشته خويش را برای چنین بارندگی آملاده نملوده بلوديم و در     روزهای

اردوگاه نیز هر کسی که توانسته بود خود را محافق از باران و سرما نموده 

بود و هر کسی نیز که سستی در اين کار انجام داده بود به سرعت خود را 

در خطر آب گرفتگی در میان اردوگاه يافته بود و شروع به تالشی مضاعف 

مصون نگلاه دارد. دنیلای   باران  نموده بود که بتواند خود را برای مقابله با

ییلر يافتله   های چنین و چنان به چادرهايی چنین و چنلان تی ذهنی خانه

هلای مجهلزی در افکلار    هلايی کله آشلپزخانه   بود. دنیلای ذهنلی خلانوم   

پروراندند حال با وسلاي  ابتلدايی در حلال رفل  و رجلوع خلانواده بلا        می

حلات نیلز ايلن    انات ابتدايی و محدودی بودند که قب  از ايلن در تفري امک
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هلای  ها را در اسباب بلازی نمود. دنیای ذهنی بچهگونه برايشان سخت می

يلم املا حلال بلا امکانلات محلدودی خلود را        اهچنین و چنان همگان ديد

ند و همگی خود و دنیلای ذهنلی خلويش را بله سلمت      اهمشیول گردانید

ر داده بودند. هم ناراحت کننده و هم مقداری سايه امیلد را  سازگاری تییی

ها که در اين سنین د. ناراحتی بدين گونه که اين بچهوان مشاهده نموتیم

اواملر و  بايد رشد روانلی خلود را تجربله نماينلد و بلدين گونله محبلوس        

ند و از فضلای رشلد و بالنلدگی خلود فاصلله      اهجبرهای بیرونی واق  گشت

ی در بعضی خانواده هلا بله ديلده موجلودات اضلافی در ايلن       گرفته و حت

املا خوشلحال از ايلن مسلئله کله       شرايط سخت شايد پنداشته گردنلد. و 

ها با چنین تجاربی در آينده خلود بله توانمنلدانی در اجتملاع     همین بچه

ردند که بتوانند عضوی ملفثر و مفیلد بلرای انسلان و اخلالق      گیتبدي  م

هلا روح امیلد را در   ديگلر اينکله هملین بچله    ته جهانی گردند. و حال نک

خانواده ها زنده نگاه داشته و دلی  زندگی و نمايی از فعالیت در خللوت و  

ی بله  اهدرد مردمان حادثه ديده هستند. روز در میانه خلود بلود کله علد    

سمت بیرون اردوگاه هجوم بردنلد. هنرمنلدان و ورزش کلاران و بزرگلان     

بودند. زن  تفريحلی   ش به ديدار مردم شتافتهو هنر و ورز عرصه اجتماع

برای انديشگاه خويش ايجاد گشت که چگونه مردم بلا ايلن همله درد بله     

شتند و اين از امری حکايت می نمود که اگر خلواهی  گیديدار آنان شاد م

در میان مردم محبوب باشی بايد خود را از مردم ديد. گريه و همدلی و در 
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ان باعث تسالی خاطری بود کله ملردم بلا آن    مواردی همدردی اين عزيز

برای لحظاتی خود را تنها حس نکردند و تالش نمودند قلدردان زحملات   

که خلود را در  . از بزرگان عرصه ورزش و هنر و اجتماع اين بزرگان باشند

ديدند و تالشلی فراگیلر و صلادقانه ملی نمودنلد      ها میجم  آوری کمک

ا مردم بودند و در قلب های مردم برای عزيزانی که ب وان غاف  گشت.تینم

هلا،  نشستند و بلا ملردم بلر روی ويرانلی     ابد جای خواهند داشت. با مردم

ی از انسانیت و اخلالق را رقلم زده   اههمراهی نمودند و اين نقط همدلی و

بود که اينان را طاليه دار آن ساخته بود. خود را بسیار تیییر يافته از قب  

زندگی در اردوگاه برگشته بود کله خلود شلاهد ابلراز      يافتم. روح امید به

نیز ی اهعداما م. اهرضايت مردم از حضور اين عزيزان در میان خودشان بود

در تقالی گرفتن عکس های يادگاری بودند. حس امیدی که نابود گشلته  

 خود چنین پنداشتم که:برآورده بود. با  بود شکوفه های آن در اردوگاه سر

 حس پايداری گردد و مقطعی نگردد. ود که اينبچه خوب می

بود که مردم به امیدی واقعی حاصل  انديشله خلود دسلت     چه خوب می

 .يابند

ان را آسلیب ناپلاير در   و آن ۲امیدی که آنان را از کوه هم سخت تر نمايد.

های احتمالی آينده نمايد. اما برای اين، کار بیشتری نیاز بود مقاب  سختی

ها خلود را  مان نیز احتیا  که با آن از سختین خود مردو تالش و خواست

                                                           
 ود شکاف برداشته و آسیب ديده بود از اين جهت از کوه. چون کوه نیز در حادثه زلزله خ۲

 گردد.تر عنوان میسخت
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به سالمت عبور دهند و دچار مشکالت روحی و روانی نگردند. مشلکالتی  

نمايلد و  تلر ملی  دگی آِينده آنلان بله مراتلب دردنلاک    که آسیب آن در زن

يابی بدان نیست. همین مردم تجربه جن  را با خلويش  ی جز دستاهچار

عث آوارگی و وحشت مردن و فرار و وضعیت فالکت داشتند تجاربی که با

باری که ک  زندگیشان را از دست داده و عزيزانی را نیز تقديم آن حادثه 

را رهلا و  نموده بودند. در آن تجربه نیز به مدت چندين سال ک  زنلدگی  

گاه و خانله و سلکونت   زندگی کرده بودنلد. نله تنهلا زنلدگی    در حال فرار، 

ودند بلکه خود در پشلت جبهله جنل  از صلدمات     خويش را رها نموده ب

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و انسانی آن در امان نبودند. اينان مقلاوم  

گااشلته بودنلد. آيلا    گشته بودند و ايثار را در حوادث مختلف به نملايش  

وان از مردمی که حوادث نابودی و دوباره ساختن و نابودی زنلدگی و  تیم

هايشلان داشلتند بله راحتلی     مان را در تجربله از زی اهعمرشان را در بره

انتظار داشته باشیم که دوباره قسمتی از عمر و ک  زندگیشان را فنا شده 

نمود کله  ابیم. اين از دردی عظیم حکايت میی زمانی ديگری بیاهدر بره

اينان به کدامین گونه ديگر بايد طعم نابودی و دوبلاره سلاختن را انتظلار    

کند؟ ذهلن و  ت و بدبختی اين مردمان حکايت نمیاز فالک بکشند. آيا اين

افکار پريشان کننده که حاکی از ناامیدی بود؛ می رفت که قدرت و تلوان  

را در برابر مشکالت به يأس و ناامیدی و هیجلان پرخاشلگری از وضلعیت    

نمودم و از ايلن  بايد خود را جم  بندی دوباره می بوجود آمده تیییر دهد.
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شتم. بايد کمی با مردم اردوگاه هم کلالم گلردم تلا شلايد     گیمافکار دور 

ه رهايی از چنین بن بست فکلری،  امکان ارتباط با فضای بیرون از خودم ب

ها در درون چادر رفتیم. ب هنگام به ديدار يکی از خانوادهنمايد. ش امياری

پدر خانواده يک شب قب  از حادثه جراحی داشته بلود و شلب حادثله بلا     

ود پا به فلرار  وضعی که در بستر استراحت حاص  از عم  جراحی ب چنان

. و حال اينکه يک زخم ديگر را هايش آزارش می دادگااشته بود که زخم

نیز با خويش از گاشته دردناک شهر داشت. در حادثه جن  که شلهر در  

سالهای فالکت قبلی تجربه نموده بود هر دو چشمش را از دست داده بود 

کوچکترين امکانات حکومتی محروم مانده بود. در ديدار با  که ازو حال اين

اين خانواده، پدر از دردهای خودش در زمان جن  و حلال کله وضلعیت    

ی را به تجارب می افزايیم بحلث و گفتگلو   اهفرار و آوارگی و اردوگاه دوبار

نمود. فرزندان خانواده نیز از وضعیت بوجود آمده حس خوبی نداشتند. می

م امید بخشیدن است و اين در اهمن خويش را به مثابه کسی که وظیف اما

که به چنین فضايی امید حالی است که خود را ناتوان تر از آن می يافتیم 

بخشیم. به همگان توصیه می شد که برای وضعیت پیش آمده در قبل  از  

وان تلأثیری مثبلت داشلت املا     تیجن  و حال به واسطه حادثه زلزله نم

ی حاکی از زندگی نسبی را ساختنی دوباره نملود. و اينکله   اهان آيندوتیم

امیلد در خلود نیلز تلأثیر     بلا  هايی ی نیست و بايد به چنین صحبتاهچار

يافتم. ديدار با خانواده م را در يک وضعیت مناسب روانی میداشت و خود
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س تأثیر مثبت خود را بر روان و افکار گااشته و حال در انتهای ديدار، حل 

 ويش به چادر و جايگاه خواب بردم.مثبت حاکی از ساختن آِينده را با خ

خیلی خسته و روز سختی را گارانده و حلال زملان اسلتراحت اسلت املا      

هلا بیافزايلد   ی ديگر بلا شلدت بلر میلزان خرابلی     اهاسترس اينکه پس لرز

همیشه با خويش داشتم. اما حس مثبت را نیز رها نکرده و خود را تواناتر 

و تالش بلر ايلن مشلکالت     وان با صبرتیز اين مشکالت يافته بودم که ما

 فائق آمد.

وانیم داشلته  تل یآيا زمان ساختن دوباره حس خوشبخت بودن را با خود م

 باشیم.

 یم در آينده تجربه نمايم.وانتیحس آرامش را نیز م

تمام گشته بلود نوجلوانی را   کودکی در جن  و آوارگی گاشته بود تا آن 

ساختن خانه و جوانی نیز با مشاهده بیکلاری و فقلر جوانلان در داملان      با

م بزرر شده بوديم و حال نیز دور تسلسل  ويرانلی و نلابودی    اهشهر آزرد

 ره سازندگی و ... .کام  و دوباره ساختن و دوبا

 آيا اين وضعیت را پايانی است؟

 ها را پايانی بر خود متصور است؟آيا وضعیت آسیب

ز چه روی اين چنین داغدار عزيلزان خلود باشلد و از چله روی     اين شهر ا

خود را شاد گرداند در حالی که مردمش حزن و  که دوباره داردآن را توان 

 مايند؟نی را در آينده تجربه ناهويرانی دوبار
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کنند حسی که بلا آن تلوان   اين شهر ديگر حس آرامش را طلب میمردم 

ی احتملالی بلا   اهانند. آيا آرامش در آيندی را به شهر بازگرداهزندگی دوبار

 ديگر به يکباره ويران نخواهد گشت؟ی اهحادث

ها افلزايش داده بلود. در   نی اين شهر هر زمان خود بر استرساحتمال ويرا

اين افکار خواب و خستگی امان از هشیاری ربوده بود که ناگلاه در میانله   

رفلت. صلدای ويرانلی    گی نسبتاً شديد خواب را از چشمان اهشب پس لرز

هايی که آسیب ديده بودند در نزديکی اردوگاه به گوش رسید و نالله  خانه

 راندنلد و گر که با خود و خدای خويش سخن میکسانی در چادرهايی دي

نمودند. سعی نمودم دوباره بخلوابم  از وضعیت اسفناک موجود شکايت می

هلا و  بلا اسلترس   ساعت از شب را در بستر خواب ۱اما به مدت نزديک به 

افکار سرگردان مبارزه کردم تا اينکه دوباره خوابم برده بود و ايلن بلار تلا    

خوابیلده   اه در شک  کام  تابیلدن گرفتله بلود؛   زمانی که آفتاب بر اردوگ

بودم. روزی ديگر با وضعیتی که از ديشب به ارث رسیده بود در حال آغاز 

خوردن در چادر کم شده ی مختصر، چون آب اهبود بعد از خوردن صبحان

شتیم. خود را به جايگلاه توزيل  آب رسلاندم و    گیبود بايد به دنبال آب م

ی بطری آب با خويش به چادر آوردم. بعد از اين تالش اولیه در اين تعداد

هلای شلب پیشلین و    مانند روزهای قب  بواسلطه پلس للرزه   اواي  روز به 

در دل شب مفری يافتله   ی که ايجاد گشته بود دزدها نیزاهوضعیت آشفت

بودند که از اين طريق کسب روزی نمايند. به خانه بازگشتم آسیب هلايی  

های شب گاشته داشت وضعیت خانه حکايت از شدت پس لرزهجديد در 
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اما بقیه وساي  و خانه به همان وض  روز قب  ثابت در جايگاه خود بودند. 

گشلتم  ر اردوگلاه بر با نگاهی به وضعیت ايجاد گشته به نزديکلی چلادر د  

نمودند و به جاهای ديگر شلهر و يلا بله    بعضی چادرهای خود را جم  می

رفتنلد. ديگلر مجلالی بلرای     ديگر نزد اقوام و نزديکان خلود ملی  شهرهای 

بلود وضلعیت   رفتم مهیا نملی ز قب  که به راحتی نزد چادرها میوضعیت ا

 چلادر برگلردم  وانم بله  تیبدتر شده بود ديگر حتی برای استراحت نیز نم

ازيرا که آن در جايگاه کناری که بتوانم ماشین را به راحتی در آنجا بدون 

دغدغه ذهن پارک نمود ديگر فراهم نبود. تصمیم گرفتم خانواده را به ک  

در اردوگاه رها نملايم و تنهلايی درب منلزل در درون ماشلین اسلتراحت      

د که در صورت بلروز  نمايم. وضعیت خانه نیز مناسب نبود. ديوارهايی بودن

کشاندند. بهرحال مانلدن در ايلن   ی میاهچیز را به ويران ی همهاههر حادث

وضعیت را به ماندن در اردوگاه ترجیح دادم. خود را در طول روز با رفلتن  

ل نملودم. اگلر پلس    به مناطقی ديگر از شهر که آسیب ديده بودند؛ مشیو

شین استراحت نملايم و ايلن   خواستم شب را در ماداد میلرزه ها امان می

کشاندم ود را از اين روز به روز ديگر میگونه چند روزی سپری گشت و خ

بیشلتر خلود را    تا شايد با زمان مشکالت راه حلی را بیابد و توانست با آن

 ها کاسته گردد.سازگار و از استرس

ی پاره وقت و بتدريج در حلال بازگشلايی و   اهخبر رسید که ادارات به گون

 م  به حالت نیمه وقت درآمده است.شهر از حالت تعطیلی کا
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تی از چهره شهر رخت بر بسلته  ی است که مداهآيا اين خود زندگی دوبار

 است؟

آيا با اين اوصاف امیدی به بازگشت با روحیله قبل  از بحلران بلرای ايلن      

 با شهری ويران وجود خواهد داشت؟ مردمان

ر سلاختمان خلراب خلود و يلا در     د اکثر مدارس و ادارات و بانلک هلا يلا   

نوری تابانده بودنلد کله    زندگی شهری() خودشانهايی ديگر به کار مکان

شايد بتوان در اين شرايط بحرانی جانی تازه به شلهر برگرداننلد. ملدارس    

که خبر رسلمی آن اعلالم   ی ديگر به بازگشايی مانده بود اههنوز يک هفت

س در يک ساختمان آموزشی در های آموزشی تخريب و مدارگردد. مکان

معرض خطر با سه شیفت که هر شیفت يک مدرسه را به خود اختصلاص  

داده بود. اما روحیه بعضی اشخاص و هراس از حادثه دلیلی بود کله آنلان   

ها را نداشتند. گروههای امدادی روانلی و  جرأت نزديک شدن به ساختمان

 .نطقه شده بودندی از شهرهای ديگر روانه ماهروانشناسی و مشاور

ها در نهايت خود بود. اما سويی امیلد بله شلهر    ها بسیار باال و تنشآسیب

ضاعف آن را به ثمر رساند و زندگی، روند طی تابیده بود که گويا تالشی م

ها مدارس بلا  بعد از گاشت يک هفته از اين سختیکردن خود را بازيابد. 

دانلش آملوزان بله عللت     تحت شرايط بحران بازگشايی شدند. حال اينکه 

شوک حادثه که بسیار مشلک  آفلرين بلود انگیلزه آملدن بله ملدارس را        

بعضلی عزيلزان خلود را از     نداشتند و فرصتی نیاز بود تا خود را بازيابنلد. 

دست داده بودند و بعضی نیز در زندگی در اردوگلاه و زيرچادرهلا مجلال    
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بعضلی اعضلای    .پرداختن به امورات تحصیلی را از آنها سللب نملوده بلود   

خانواده و بعضی نزديکان و دوستان خويش را از دست داده بودند و يلا در  

هايشلان  هراس ناشی از آن شده بودنلد. خانله  شب حادثه دچار وحشت و 

عیت مناسلبی بلرای ادامله تحصلی      ويران گشلته بلود و خلود را در وضل    

نیلز  هايشان در حادثه ملرده بودنلد و ايلن    بعضی از همکالسی ديدند.نمی

وجلود ملدارس در    نمود. املا بلا ايلن   ثیر منفی بر روحیه آنان ايجاد میتأ

داشت خود را ه بود و هر کسی که توان آن را میگشت چنین وضعیتی آغاز

ام که پلس  اند. در حین کالسی خود شاهد بودهبه مکان تحصیلی می رس

حشلت  ی نسبتاً شديد آمده بود و دبیران و دانش آموزان از ترس و واهلرز

شلتند و بله سلاختمان آسلیب ديلده اشلاره       گیزده از ساختمان خار  مل 

کردند که اين ساختمان با اين وضلعیت خلود باعلث تنگنلاه جديلدی      می

های شلهر نیلز   ای وض  موجود انجام داد. دانشگاهی براهاست و بايد انديش

از جمله پیام نور که مکانی برای درمانگاه صحرايی نظلامی شلده اسلت و    

هر ارگان و نهادی خلود را بله    گشته است. ان آن نیز دچار آسیبساختم

هلايی  ی زندگی دوباره يافته است. میازهی در حال بازگشايی و تقالاهشیو

هايی ايجاد گشلته و ايلن چنلین شلهر از حاللت      که در چادرها و کانکس

های که قب  از حادثه در سال شهريابد. اما با اين وصف، اد خرو  میانجم

ی اهتجربه حوادث جن  را در خاطرات خود داشت بلار ديگلر چهلر    قب ،



11     ی انسانی()طبیع زلزله 

آشفته و ويران را به خاطرات می افزود و تمام آن خاطرات جن  و ويرانی 

 .شتگیبرای همگان که در میانه و پايان زندگی خود بودند تداعی م

احیلا و روح زنلدگی را در آن   وان دوباره تیآيا وضعیت نامناسب شهر را م

 يافت؟

نها امیدی است که برای اين مردمان بجای مانده است اما امیدها نیز در ت

ردند و هر چه سختی بیشتر باشلد و امکانلات   گیسختی ها کم رن  تر م

در دسترس محدودتر، امید نیز کم رن  تر و اين نتیجه بدی را در آينلده  

ی هايی تنها با امداد و کمکاهرقم خواهد زد. گار از چنین وضعیت آشفت

ی اهمیسر است که از توان مردم کمک کننده خار  است و بايد دولت چار

بیابد. مردمان از دوباره ساختن بواسطه کمبود امکانات و بنیه مالی ضعیف 

ناتوان هستند و اين مشکلی است که دولت نیز تلدبیری بلرای آن نیافتله    

برای خود آسیب ديلدگان بجلای مانلده اسلت.     است و اين قف  و مشک  

هلای  وانلد کلیلد درب  تیهايی اندک و ناقص آن هم به عنوان وام نممکک

مشکالت باشد و بیشتر گويای عمق دردهلای زخلم خوردگلان زلزلله زده     

ی که کلیدهای آن انگار گم شده و يا کلیلد دوللت ملردان بله     اهاست. گر

 چنین قف  هايی کارساز نخواهد بود.

در مديريت شلهری و سلتاد   های مختلف، خود را مشکالت بسیار در حوزه

بحران و يا در مراکز امدادی خود را در قالب ناتوان بودن از حجم تقاضاها 

هايی است کله در يلک زنلدگی آرام همگلان، آن را احتیلا       و درخواست

ردد که قاب  شلرب اسلت املا    گیدارند. آب شهری با وجود اينکه عنوان م
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ردد. گل یی گ  آلود ماههنوز بعد از گاشت بیش از يک ماه با هر پس لرز

ردد. حجلم  گل یمیزان خاک محلول در آب با جوشاندن آن بیشتر هويدا م

ی خلاص از  اههای امدادی بسیار زياد است اما چلون در اختیلار علد   کمک

ند و حتی خار  اههايی است که به عنوان مسئول توزي  شناخته شدارگان

وی مردملی معرفلی   از دايره آنان نیز کسانی را خودشلان بله عنلوان نیلر    

ها با میزان کمکی که به ند خود مشکلی ديگر است که حجم کمکاهنمود

 تعادل هستند. اما راه کار چیست؟ دستان مردم میرسد در عدم

چرا از نیروهای مردمی که خودشان سابقه مثبتی در گاشته در بین مردم 

 ردد؟گیاستفاده مندارند 

بلر چنلین توزيل  کننلدگان قلرار       های مردمی به عنوان فشارچرا از گروه

 شبهات در اين زمینه مسدود گردد؟ ندهیم که راه هرگونه تخلف و ايجاد

ر، و آنها را از های تکراری تعبیهای مردم را به حرفچرا درد دل و همدلی

 کنیم؟م میهای مردمی محرومواهب نعمات کمک

ر حلوزه  مسئوالن چرا با يک ديد غاللب انسلانی و اخالقلی و اجتملاعی د    

هلای  نمايند و در صورت توزيل  اقلالم و کملک   ختیار خودشان عم  نمیا

 افزايند؟ی و عدم انسانیت خويش میامدادی صرفاً به اندوخته بی اخالق

در و زلزلله هلای انسلانی عظیملی     مشکالت در چنین وضعیتی بسلیارند  

گفتمان شهری و ... در حلال نمايلان شلدن    و اجتماع، فرهن  های عرصه

نیروهای ايثارگر روانشناس و مشاوره به شهر آمده بودند املا بلدون    است.
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درک ساختار فرهنگی و غالب مشکالت محلی اينان قادر بله تأثیرگلااری   

مثبت در راستای امداد جمعی نخواهند بود. نظمی که در شهر بلا چنلین   

وان خلود را از  تل یی به بی نظمی تیییر ماهیت داده است صرفاً مل اهحادث

ک  به مشک  ديگر کشاند و به هیچ امر واقعی و حقیقی از اساس يک مش

در راستای کمک و امداد به ساکنان شهر و زنلده نگله داشلتن روح امیلد     

ی روشن برای مردمان شلهر  اهبدون دست يافتن به امکانات و ترسیم آيند

ی کله از عرصله   اهراه به جايی نخواهد برد. مضاف بر اين مشلکالت تجربل  

نی حاص  از آن در اندوختله خلويش دارنلد حلاکی از حلس      جن  و ويرا

هر لحظه در حال زنده ی است که راه برون رفت آن اهبسیار منفی به آيند

ن گلردد کله در غیلر ايلن     یعیل است. امید است که راه برون رفتی تشدن 

صورت تا اين لحظه که در حال نوشتن اين مطللب هسلتم خلود مطلابق     

ی و پرخاشگری ناشی از آن را کله  اهعدشواهد خويش خطر افسردگی در 

به بیرون منتق  شده است که در اين مراح  نیز اگر درمانی صورت نگیرد 

احتمال خودکشی و انتقال خشم بله درون خطلری جلدی اسلت. بعلد از      

روز از حادثه عظیم همه از حالت آرامش نسبی و اينکه  ۱6گاشت حدود 

يلد از آن هراسلی   بلود و نبا پس لرزه ها ديگر به شدت خطرناکی نخواهد 

شلهر  راندند. اما بله ناگلاه در يلک شلب اسلتان البلرز و       داشت سخن می

دقیقله شلب و    ۱۶:۱7 البلرز دقیقه کله در ملالرد    ۱سرپلاهاب به فاصله 

دقیقه شب خواب را از چشلمان ربلود و همگلان را در     ۱۶:۶۲سرپلاهاب 

. و حال مرکز ی ترسناک نموداهيک وحشت دوباره و تداعی حادثه به گون
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در کرماشان نیز مردم در يلک  ی در آن نزديکی، اهیز بواسطه زلزلاستان ن

حالت عدم آرامش قرار گرفته بودنلد. چنلین وضلعیتی را تلوان و نیلروی      

عظیم روانی برای مقابله با آن احتیلا  اسلت کله خطلر ملرر و نلابودی       

در حادثه عظلیم خلود را   همچنان بر صفحه ذهن نقش بسته است. گويی 

ی ديگلر مجلال انديشله را از همگلان     اهپايان نیافته و هر لحظه حادث خط

هلا شلروع شلده    نمايد. آوار برداری از خانله بواسطه عدم آرامش سلب می

ها به ک  توسط ماشین هايی بی روح در حال نابودی ها و محلهاست. خانه

و در ی يأس آور هستند که از شهری پويا اهزندگانی و بجای گااشتن چهر

ی اهچهره شهر به ويران حال رشد و بالندگی فقط نامی بجای باقی بگاارند.

نزديک گشته است. هر يک از ساکنان شهر را نه توان مانلدن دارنلد و نله    

توان رفتن و کوچ به جاهای ديگر و حال در باتالق مشکالت ديروز و امروز 

 ند. اهخود را گرفتار يافت

روز و چندسال خود را به پايان نخواهد ديد وضعیت اسفناک انگار در چند 

هلای ديگلر   در حال گسترش اثرات خود بر عرصله  بلکه اين وض  تداوم و

 گی از جمله:زند

 عدم تعادل زندگی در حالت آرامش. 

 و بالندگی فکری در میان جوانان عدم رشد. 

  دانش آموزانعدم رشد و تعالی در مابین کودکان و. 

 هنبودن حس اعتماد به آيند. 
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 آن نبودن امکانات تفريحی و يا حتی تالش در جهت. 

    نبودن فضای علمی و بحث پیرامون موضوعات و عدم رسیدگی کامل

و وافی به مشکالت شهر و تبدي  آن از رو به رشد به رو به ويرانلی خلود   

کله ملا را از امیلد بله ناامیلدی       همگی گويلای وضلعیت غمنلاکی اسلت    

 کشاند.می

راه زندگی و آرامش در شلهر همچنلان زنلده اسلت.     اما روحیه مبارزه در 

ی که گاشته را با تمام استرس و تجارب جن  و آوارگی و ويرانی اهروحی

ی از اهو دوباره ساختن را در پیشینه خويش دارد و حال بار ديگر در برهل 

نملوده و در حلال   آزمايش استقامت خود بر نیروهلای مبلارز خلود تکیله     

هلای احتملالی اسلت. چنلین     بم مشکالت و آسلی ی با تمااهساختن دوبار

ی را در شهر سراغ هست و خود شاهد بر اين هسلتم مردملی کله    اهروحی

چنین مقاوم و در پیگیری خواسته های رو به تعالی و آرامش هسلتند بلر   

بازيابی مجددی در همه مشکالت فائق خواهند آمد و هر لحظه در خويش 

رشیدی تابان که آنلان را از شلبی   نمايند و به سوی خوسوی روشنايی می

 وحشتناک می رهاند در تکاپو و تقال هستند.

بعد از گاشت بیش از يک ماه از حادثه، واکنش ها متفاوت گشلته اسلت   

همگان به عمق فاجعه و حلوادث ويرانلی بعلدی کله در اذهلان و فضلای       

 ند.اهبیرونی واقعی ايجاد نموده است پی برد

 اين حادثه در پی خواهد داشت.ی که اقتصادی و اجتماع فقر
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خلود مضلاف بلر علیلت اسلت و تملام       عدم ارائه امکانات و تسهیالت کله  

ها نیز توسط اقشاری از مردم که متص  به نهادهايی از قدرت و نفوذ کمک

 هستند به تارا  برده شده است.

 تمام امکانات و سرمايه نیز از شهر در پی بیرون رفتن است. و ... .

ندگی را از آن به زور فراری داده باشلند. علالوه بلر مشلکالت     انگار روح ز

اقتصادی که دلی  بسیاری از وضلعیت موجلود بالتکلیفلی اسلت و علدم      

پیگیری خواسته ها توسط نمايندگان شهری و يلا اسلتانی و يلا کشلوری،     

 شهر در حال فروپاشی است.

ها نملايی تاريلک از   توسلط بللدزور  هلايی از تخريلب شلهر توسلط     صحنه

اباند که سلويی از خورشلید در آن مجلال    تیی مبهم را به اذهان ماهيندآ

بروز و ظهور نخواهد داشت. فروپاشی نهادهای اجتماعی از جمله روابلط و  

ارتباطات اخالقی در پی اين حادثه هنوز شک  نگرفته است املا خطلر آن   

 ردد.گیهر لحظه احساس م

بلا وضلعیت موجلود     دنیايی بس تاريلک کله هلر کسلی را يلارای مقابلله      

 بالتکلیفی و فقر اقتصادی و اجتماعی حاص  از آن را نخواهد داشت.

ی اهردد صاحبان آن توان ساختن و يا انگیلز گیآيا خانه هايی که ويران م

 برای احیای دوباره آن را دارند؟
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ی ديگلر بله دور تسلسل     اهی که بعلدها در حادثل  اهضمانت ساختن دوبار

 ۲یست؟چ نابودی دچار نگردد؛

زندگی در بالتکلیفی و ناامیدی و در اردوگاه و زير چادرهايی سلرد و بلی   

ی ديگلر از انسلان هلايی را پلرورش داده اسلت کله از       اهروح از مردم گون

ند. نگاه تبعیض آمیز در حال اهنظرگاه اخالقی و روحی بسی متفاوت گشت

مردملان،   ايی از گونه ضعف و بیچارگی خود ازافزون گشتن است. نگاره ه

غالبی از انديشه هايی را ايجاد نموده است که در فرهن  شهری در حلال  

نفوذ و انتشار است. زندگی با چنین پیچ و چرخش هايی کله در پلی دارد   

در حال ادامه است. اما از زندگی شلادمان انگیلزه و امیلد حاصل  کله در      

دن و مرکز ثق  زندگی است خبری نیست. بلکه زندگی به مانند زنده مانل 

گار از مشکالت با به تعويق انداختن راه حلی برای آن چه از لحاظ فردی 

و چه اجتماعی و شهری تعريف ديگری يافته است. در پس لرزه هايی که 

هر روز به وفور در حال فرود بر مردمان است و گويی اذهان نسبت به آن 

اد در حال عادت نمودن است اما هر بار وحشلت و علدم سلازگاری را ايجل    

. هزينه ماندن و تقال نمودن برای رداندگینمايد که زندگانی را مخت  ممی

است. عدم آرامشی نیز بله  شده چنین وضعیتی بسیار رو به افزون گشتن 

روحیه ناامیدی و پرخاشگری چه در گفتار و چه در روابط اجتماعی خلود  

                                                           
بنابراين از اينکه  ها فراهم نیست.م زوايای آسیب وارده در همه عرصهمجال پرداختن به تما .۲

 پندارم.م از اهداف اين متن آن را دور میها نمايد را مشیول پرداختن به تمام عرصهخو
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ه اسلت. بله واسلطه علدم تخلیل      در حال نملود يلافتن   ی علنیاهرا به گون

ی از اهمناسب هیجانلات در لحظله حادثله همچنلان اخبلار تکلان دهنلد       

ی دردناک ذهلن را آشلفته   اهجوشش هیجانات از اشخاص مختلف به شیو

رداند. کوته بینی و کوته ذهنی در پنداشتی اصولی از مشکالت، شهر گیم

را در گرداب حوادث اجتماعی متفاوتی قرار داده اسلت. در ايلن وضلعیت    

فرا رفتن از خويشتن آوارگی و پرداختن به شلادکامی و آرام   مجال رشد و

بودن را پر هزينه نموده است. بساط چادر و کانکس ها شهر را در موقعیت 

مشلکالت حاصل  از   دهد. وادث اجتماعی ديگری نويد میآمادگی برای ح

زندگی در اردوگاه و چادرنشینی و سرمازدگی حاص  از آن همگلان را بله   

عدم کیفیت بهتر زندگی، آنان را از لحاظ جسمی ضعیف  سرماخوردگی و

ساخته است. سیستم ايمنی بدن بلرای علدم آراملش و تلنش حاصل  از      

حادثه در حال آسیب ديدن است. مجال پرداختن به جسم و رسیدگی به 

امورات بهداشتی زنده ماندن را با سختی مواجه نموده است. برای مردمان 

و استحمام صحرايی قلرار داده شلده اسلت.    در اردوگاه سرويس بهداشتی 

اردوگاه هايی از چلادر و کلانکس در گوشله هلايی از شلهر يلادآور عملق        

و پیامد ناراحت کننلده  ی است که بسی دهشتناک بوده و خطرات اهحادث

سلازی  ی در حال کوچ و مهاجرت و آمادهاهنمايد. عدتر میآن بسی سخت

 .در اين راستا هستند
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در میلان مردملان و حلوادث طبیعلی و     از از زنلدگی  اين همگلی برشلی   

اجتماعی و فرهنگی است که گريبلانگیر مردملانی را در پلايیز و زمسلتان     

شهر سلايه افکنلده اسلت. فلرار از      گرفته که مو  خطرات آن همچنان بر

وضعیت موجود راه کار منطقی نیست و همچنان که ذکر آن رفتله اسلت   

ر مسیر پايرش آن قرار داد. حادثه با تملام  بايد با آن کنار آمد و خود را د

ی اهسختی و مشکالت خودش پیامدهای عظیمی برای هر شخص به گونل 

ی جمعی و شهر در کلیت آن در صلحنه هلايی در   اهفردی و مردم به گون

اجتماع و روحیه مردمان وارد نموده است. کسی در سخت بلودن همگلی   

قتصادی و ابعاد اجتماعی و مشکالت و اينکه مردمان را در شرايط سخت ا

 :ی ديگر از خطرات قرار داده است بحثی ندارد اما اينکهاهگون

آيا راه کار منطقی که بتوان مردمان را از اين بحران نجات داد و آنها را به 

مشکالت عظیم تر اخالقی و اجتملاعی و اقتصلادی دچلار ننملود؛ وجلود      

 دارد؟

پیگیری خواسته ها و اهداف و کم آيا کسانی دلسوز و همدالنه در تحقق و 

 نمايند؟م و رنج های مردم صادقانه عم  مینمودن آال

آيا گوشه هايی از مشکالت توسط کارشناسان مربوطه در حال رسیدگی و 

 درمان است؟

کدامین مشکالت به ک  و در چه عرصه زمانی و طبق چه برنامله و طلرح   

ر حلال رفل  آن گلام    منسجم و مدونی با کدامین اختصاص هزينه هايی د

 اارند؟گیم
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ی در راستای تقويت بخشی جامعه بزرگتر و به عنلوان  اهآيا اين خود تجرب

ردد؛ تلا اينکله عملکردهلا بله     گل یيک آمادگی در باليای ديگر نگريسته م

بهترين شک  صورت گیرد و نواقص مطابق مشکالت مردم برطلرف گلردد   

انلداختن مشلکالت بلر     يا اينکه فقط در حال رف  مسئولیت از خلويش و 

شانه های ضعیف و زخم خورده مردم هستند که چه در زمان جن  و چه 

سازندگی و پس از آن و اکنون نیز با اين حادثه زلزله عظیملی کله دچلار    

ندگان اين شلهر و مللت   يند که ک  آرزوهای مردمان و فرزندان و آِاهگشت

قتصادی و اجتملاعی  در معرض نابودی و ويرانی قرار گرفته است. نابودی ا

و نابودی وضعیت روانی و امیدهای يک شهر از روح پیشلرفت در جامعله   

کاستن و روند افزايش آن را به روندی حاکی از عدم پیشرفت و يا منفلی  

وان از ايلن مشلکالت   تل یوان انجام داد و چگونه متیاما چه ممی کشاند. 

د. همگلی در  رهايی جست و مردمان را به سالمت از اين مشلک  گلار دا  

ی اهنحوه برخورد با مشکالت توسط مسئوالن امر قاب  مشاهده و در آينلد 

نزديک قاب  بررسی و تأم  است. امیلد اسلت کله مشلکالت خلود را بله       

بیابنلد و از رنلج و درد ايلن مردملان کاسلته      ی در راه ح  پايداری اهونگ

 گردد.

نقاط مختلف  به گونه پايدار و به شک  مستمر و به شدت های مختلف در

همگان در يک همدلی خود را  کشور موجی از زلزله ها ايجاد گشته است.

يافته که آرامش را از همگان سلب نموده است. خود مسئله زلزله حال چه 
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آسیب زا و چه غیر آن با شدت های کمتلر دلیللی از اسلترس و تلنش و     

ا ی را پديلد ملی آورد کله علوارض روحلی و روانلی آن ر      اهوضعیت آشفت

وان در ايجاد هیجانات نامتناسلب بلا حادثله و وحشلت حاصل  از آن      تیم

ی در حال لرزيدن است و اين رقص زملین  اهمشاهده نمود. هر لحظه نقط

در همه جلا جلاری و فعالیلت دارد. احتملال خطلرات بیشلتر نیلز هلر از         

چندگاهی دلهره حاص  از آن را بیشتر می نمايد. در يک شلب حاصل  از   

ی حاص  از بیلدار نگشلتن دوبلاره    که خود را مدام با خواب چنین وضعیتی

يافتم به خواب رفتم. در میانه خواب خبر رسید که البلرز و تهلران بله    می

شدت برای بار دوم در طول يک هفته گاشته لرزيده بلود. ملو  تلرس و    

در شلهر سلرپلاهاب نیلز     وحشت به شهرهای ديگلر سلرايت کلرده بلود.    

انگار که سرما و شب دلی  تاب نیلاوردن زملین   لرزيدنی شروع گشته بود 

گشته و از شدت سرما به لرزه افتلاده اسلت. ملردم هراسلان در نزديکلی      

پايتخت خود را به بیرون ساختمان ها رسانده بودند و در شلب بلا دلهلره    

حاص  از آن در بیرون از منازل برای خود سکنی گزيده بودند کله خطلر   

بنابراين بیشلتر و نله اکثلر     موده بودند.زلزله را در يک قدمی خود حس ن

ه آنان به ماندن در وضعیت سرما و بی خوابی و يا عدم آرامش بیرون را بل 

 .دماندن در خانه ترجیح داده بودن

حس عجیبی از هراس و در مواردی نیز هیجان های غیرضروری بلر همله   

شلب ملدام حلوادث را پیگیلری      نايل  جا سايه افکنده بلود. خلود نیلز در   
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 صبح همان شب برای بار چندم سرپلاهاب دوبلاره  ۱دم. در ساعت نمومی

 .ن بودلرزيد شاهد

نکه بله سلالمت   يا اي آيا در اين شب اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است

 همه چیز خواهد گاشت؟

در نزديکی های صبح بی خوابی مجال را از هراس و وحشت سلتاند و بله   

مین چندين بار ديگر عدم آرامش رفتم. در زمان خوابیدن نیز زفرو خواب 

خود را به نمايش گااشته بود. حال من متوجه آن نشده بلودم و غافل  از   

همه موارد پیش آمده بودم. صبح بواسطه شب سختی که داشلتیم کملی   

ديرتر از خواب بیدار شديم در اولین حرکت حوادث شب قبل  بله ماننلد    

ودم و انگار که همله  برقی از ديدگان گاشت. سري  حوادث را پیگیری نم

ترين آن تلا آن  وده و فقط همان حادثه شب پیش سختچیز به سالمت ب

لحظه بوده است. اين حادثه باعث گشته بود که مردم به يک ندای واحدی 

از يک درد مشترک برسند که همگی از يلک نلاراحتی مشلترک در رنلج     

اين حلس  هستند و هیچ کس خود را خار  از دايره ناراحتی نخواهد ديد. 

های افراد در مکلان و شلهرهای   باعث اشتراک در حس و هیجانمشترک 

مختلف کشور شده بود. اين حس مشلترک دلیللی بلرای هملدلی فلراهم      

آورده بود و اين همدلی خود را در يک مردملان خسلته و ناراحلت کله از     

 .ااشتگیرقص زلزله وار زمین به ستوه آمده بودند؛ خود را به نمايش م
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ا به تدريج به وض  موجود در حال عادت نمودن بودنلد و خطلر را   هانسان

 همیشه در يک قدمی خويش حس می نمودند و آمادگی ذهنی برای هلر 

نلد و  اهی ايجاد گشته بود. همه به انديشه نجلات خلود افتلاد   اهگونه حادث

برون رفت از وضعیت موجود و اين مرکز ثق  تمام ملردم در همله جلای    

گران بودن و در عدم آرامش ذهنی و روانی باعث عدم کشور گشته است. ن

ردد. سلرمايه هلای معنلوی را بله هلدر داده و      گل یرشد و تعالی جامعه م

انلدازد. املا   اموشی و در مواردی نیز به عقب ملی فرصت های رشد را به فر

برای لحظاتی در طی روز با خود خلوت نمودم. به گوشه های شهر رفته و 

و آوارگی مردم را شاهد های دردناک ويرانی شهر در درون ماشین صحنه 

بسیار ناراحت کننده و حزن آور بود. مادرانی که فرزندانشلان را   بودم. فضا

در سرمای زمستان در سط  آب و در فضای آزاد اسلتحمام ملی نمودنلد    

هلای  ينکه خدمات به مانند تواللت و دوش . با ادخود گويای بدی اوضاع بو

د اما چون جمعیت زياد و فرصت برای اسلتحمام بله   آب گرم سیار داير بو

ی ديگر در درون چادر برای اهحد کافی نبود بسیاری کسان خود را به گون

نزد اقوام و نزديکان خود ها و يا اگر توان داشتند به شهرهای همجوار بچه

می رفتند. مشقات بسیار فرصت پرداختن بله جزئیلات را از خلود گرفتله     

 م.در وضعیت زندگانی مناسبی قرار ندار است چون خويش نیز

ی ايثارگرانه و برای کمک به حادثه ديلدگان بله شلهر    اهنانوايی که به گون

در  آمده است از نبود امکانات و عدم همکاری مسئوالن شهر بلا خودشلان  

کمک به حادثه ديدگان در خصوص پخت و توزي  نان شلاکی بودنلد کله    
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و آب قاب  شرب و سالم برای پخلت   تعلق نگرفته است حتی به او کانکس

نان در اختیارش قرار نلداده بودنلد و اينکله او خلود بلا چنلین وضلعیتی        

همچنان مانده بود تلا کمکلی نمايلد خلود از فضلايی ذهنلی در او بلرای        

شلتگی  مقاومت در چنین وضلعیتی حلاکی از ايثلاری درونلی و از خودگا    

 نمود.بسیاری در وجود او حکايت می

ان خرابی ناشی از حادثه شهر را بايد از نو ساخت اما اين به به واسطه میز

نیروی فرامردمی احتیا  بود که مردم شهر و نیروهای کمکلی و املدادی   

ی بود که همچنان دوللت  اهنیز از پرداختن به آن عاجز بودند و اين وظیف

وان همگان که تیکرد. نمآن با وعده هايی خیالی امتناع میاز پرداختن به 

ند را در يک ترازو قرار نداد و کسانی که در ارگان هايی خاص اهیب ديدآس

سهم دارند و عضو هستند کمک های بیشتر از بقیه روا گلردد چلون ايلن    

ی خود به فقر اهی عمومی است و امتیاز خاصی قائ  شدن برای عداهحادث

ردد که بساط آن خیلی وقلت پلیش گسلترده    گیو تضاد طبقاتی منجر م

نمايد. در اين وضعیت تر میهر چه بیشتر عمیقت و اين شکاف را شده اس

هلايی خلاص روا   ی مجزا گشته و کملک اهکه دردی همگانی است اگر عد

شود و بقیه را در يک کمک عمومی بسیار ضعیف و ناچیز و خالی از توان 

ای عملومی و دلزدگلی از   ساختن دوباره قرار داد به ناامیدی کلی در فضل 

اين بی ثمری و بی نتیجگی خود را در افسلردگی،  انجامد. نفس کمک می

يأس، پرخاش گری که اگر به درون برگردد متأسفانه خودکشی را در پلی  
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نمايلد.  رفت را از وضعیت موجلود دشلوار ملی    خواهد داشت که گاه برون

ند خود اهبواسطه چنین شرايط سخت، حتی کسانی نیز که به امداد شتافت

ردنلد و دسلت بله    گیو آسلیب زا بلودن حلوادث مل    دچار مشکالت روانی 

زنند که ايلن از نامناسلب بلودن وضلعیت و بحرانلی بلودن       خودکشی می

 ی است که بحران انسانی را در کنار بحران طبیعی قرار داده است.اهحادث

چهره شهر از حالت طبیعی به شرايط بحران واقعلی تبلدي  شلده اسلت.     

هلايی کله   ا کلانکس يا در چادرها و يل  همگان يا در اردوگاه اسکان دارند و

ها ها و کوچهند. تمام خیاباناهدرب منزل خود در بیرون از منازل قرار داد

پر از کسانی اسلت کله زنلدگی و خلواب خلود را بله حاللت آملاده بلاش          

برداری نیز گلرد و خلاک پلر از آسلمان شلهر       ارانند. به واسطه آوارگیم

ی از مردمی که خود را رنجور اهندگشته است. فضای دلتن  و ناراحت کن

 .ند که به اين زودی ها رف  نخواهد گشتاهاز وضعیت و دچار باليی گشت

هلايش در جريلان اسلت.    ر گوشه هايی از شهر با تمام سختیزندگی اما د

ی بلا حلداق  امکانلات    انمردمی خسته و رنجور مدام در پی گاراندن زندگ

وان شلاهد بلود.   تیرفتار همگان م هستند و اين بسی خود را در انديشه و

و سري  بودن آن مجال از انديشه ها گرفتله و حاللت روحلی    بروز حوادث 

مردم نیز به سمت عدم تعادل در حال تیییر است. املا ايلن نله از جانلب     

ند. کسانی که اهی است که از قب  داشتاهی تشديد روحیاهحادثه بلکه گون

ند حال پرخاشگرتر شده و کسانی کله  اهقب  از حادثه زمینه پرخاش داشت

 زمینلله افسللردگی و اضللطراب را در خللويش داشللته حللال افسللرده تللر و 
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نماينلد. در ملوارد ديگلر نیلز وضلعیت      تر از قب  رفتار و عم  میمضطرب

م اما تحقیقلی  اهچنین است. اين را در اشخاص مختلف به عینه شاهد بود

انجام نگشته است و امید  رسمی و مدون در اين زمینه تا نوشتن اين متن

است که در بررسی هايی اين موضوع کنکاش علمی گردد. تیم های کمک 

روانی بايد خود را حسب تقسلیم وظلايف بله مشلکالت گونلاگون توسلط       

اشخاص متخصص و مجرب متفاوت عم  نمايند. به مانند نمونه حتلی در  

سیسللتم و تللیم امللداد روانللی و  سیسللتم آموزشللی مقطلل  ابتللدايی يللک

های ديگر نیز اين چنین عهده دار رسیدگی گردند و حال در میلان  مقط 

در بررسی وضعیت واکنش هلای هیجلانی را    ۲PTSDهای مردم بايد گروه

تمام تالش را بلرای تخلیله هیجلانی اشلخاص در      و زير نظر داشته باشند

تلا زملانی کله تخلیله روانلی مناسلبی صلورت نگیلرد          مردم انجام دهند.

دی برای برگشت به وضعیت عادی داشت. ازيرا که حادثه هر وان امیتینم

لحظه شخص و تمام واکلنش هلای هیجلانی او را در يلک قاللب حادثله       

بازيابی و آن حادثه خود را مرکز ثق  هیجانلات قلرار ملی دهلد کله کل        

زندگی آينده را در يک چارچوب هیجانی خاصی که ذکلر آن رفلت قلرار    

مشاوره بايد به درون نشناسی و مددکاری و دهد. تیم های روانی از روامی

های آسیب ديده نفوذ و در زمینه کنترل عواطف و حوادث روانلی  خانواده

نلد  اهبعدی مداخله فوری انجام دهند. همگان در شوک حادثه خود را يافت
                                                           

هايی که حادثه ناگهانی و حه که در علم روانشناسی در زمینهپس از سان اختالل استرس .۲

 .رودو سی  و تجاوز جنسی گزارش آن می شديد به مانند زلزله
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نلد و ايلن در علدم ابلراز     اهحال بعضی بیشتر دچار هراس و وحشت گشلت 

وان برای آن به عنوان تیبوده است که مهیجانات مناسب در زمان حادثه 

کاری نگريست. مردم خود را در يلک وضلعیت بیلان خلود و خلود      کمک 

ند و به کسی احتیا  دارند که بتوانند مشکالت خود را بیلان  اهابرازی يافت

ی بايلد  اهنمايند تا از زير بار شوک حادثه خود را برهانند. اين چنین وظیف

های ی صورت گیرد. مشکالت حادثه از آسیباهعلمی و در فضای مهربانان

د مورد بازبینی و برای هلر  اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی باي

تیم های روانی خود را پیش قدم بیند و بتوانلد نله هلدايت کننلده     کدام، 

د. بله دلیل    ل خلوب در ملردم و مراجعلان تلالش نمايل     بلکه در ايجاد حا

ابلرازی کملی در آن در حاللت علادی      وضعیت فرهنگی جامعه کله خلود  

 نلد ايلن  اهیرد و همگان مشکالت خود را در ابراز ننمودن يافتگیصورت م

چنین مقاومت فرهنگی نیز نه تنها کمکی به خودشان نخواهد کلرد بلکله   

بر پیچیدگی اوضاع می افزايد. ترس از تبعات خودابرازی هیجانات و ترس 

زده شود فضای روانی برون ريلزی را  ی که به آنان برچسب هايی اهاز آيند

ی اهبه درون ريزی و خودخوری با مشکالت هیجانی سوق داده است. گونل 

وان مشاهده نمود که با وصف تیاز چنین بار سخت روانی را در کودکان م

زندگی سخت در درون وضعیت نامناسب چادر و بیلرون از منلازل، املا از    

نلد. ماننلد اينکله    اهنظلر نملود   برون ريزی هیجانات نیز در مواردی صرف

همگی چه کودک و چه بزرگسال از هیجانات صرف نظر کرده و خويش را 

در حصار واقعیات تلخ حادثه و شوک ناشلی از حلوادث بعلدی و زنلدگی     
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ند. حجم مشکالت بیرونی آن انلدازه  اهعاری از امیدی نسبت به آينده يافت

اد و صلرفاً بله دنبلال    هست که مجال پرداختن به روان را بله کنلاری نهل   

مشکالت جسمی و نیازهای فیزيولوژيکی باشند. نیازهای روانی خود را در 

ند و اهحصار تنگی از درخواست های بیرونی برای رف  امورات جسمی يافت

اين چنین روان خسته تر از آن است که بتواند به هیجانات مجال بلروز و  

 بدان پرداخته گردد.

از زندگی در بیرون و از انلدرون چادرهلا فلراهم     اما آيا چنین فرصتی نیز

 است؟

شله را بله   وان فرصتی را نیلز ايجلاد نملود فرصلت اندي    تیآيا اگر چنین م

و ايلن چنلین کل     خلواهیم داد  هلای بیرونلی   امورات فیزيکی و واقعیلت 

یزفدای زنلده مانلدن خلويش    های روانی وحتی تنهايی خويش را نفرصت

 کنیم؟می

ی برای وضلعیت بزرگسلاالن ايجلاد    اهعیت کودکان نموناز وض وانتیاما م

نمود که چگونه از قب  خود را در فضای پربلار دنیلای الکترونیلک يافتله     

بودند و حال در وضعیت بیرون از منزل در محدوديت امکانات از پرداختن 

به رؤيا و خیال پردازی و بازی کردن دست نکشیده و در بازی های خلود  

وان بیان داشلت  تییدی دوباره را دارند و اين چنین مانديشه ساختن و ام

حس زندگی را در خود ايجاد می نمايند و با اين حس در پلی دسلت    که

يابی به خواست های خود هر چند به گونه کاذب و رؤيايی هستند. اما در 
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ی بهتلر و  اهدنیای بزرگساالن حتی در رؤيا و خیال خبری از امید به آِينلد 

دی را بلا نحلوه سلازمان دهلی     د ازيلرا کله چنلین امیل    خوب مو  نمی زن

ها و رفتار توزي  اقلالم املدادی و علدم رسلیدگی در پلرداختن بله       کمک

ند و حلال نله تنهلا وضلعیت بهتلر      اهامورات خويش به عینه مشاهده نمود

نگشته بلکه در بالتکلیفی پس لرزه و آسیب های بیشتر و ويرانلی و علدم   

ند و حال اين فضا در مواردی حتی بدتر اهفترسیدگی به امورات زندگی يا

 از وضعیتی است که بتوان توصیف نمود.

هلای  نیروهای امدادی هنوز در حال کملک  با وجود دو ماه از بروز حادثه،

ايثارگرايانه مردمی از نوع توانايی خويش اند. مردم نیز نه اينکله وضلعیت   

نهنلد.  گی خود گام میادامه زندموجود را پايرفته باشند بلکه در راستای 

هلای روانلی و   ش برای يلافتن خلود در میلان آواره   ی که حاص  تالاهادام

آسیب هلايی اسلت کله در اقتصلاد و فرهنل  و اجتملاع و روان همگلی        

نمايد اما بايد بلر  يجاد گشته است. اين بسی سخت میاه مردمان زلزله زد

و خود شلهر  مشکالت فائق آمد و پايرفت که مشکلی عظیم برای همگان 

و روستا و مکان های زندگی پیش آملده و کسلی را يلارای مقابلله بلا آن      

ها و يأس بايد با آن کنار آمد. بر ناراحتینبوده، بلکه دردی است که صرفاً 

های ناشی از بحران زلزله و بعد از آن غلبه نمود و خلود  و افسردگی و داغ

ی حاصل  تلالش   اهه آيندو مردمان و شهر را از هولناکی حادثه رهانید و ب

برای آبادانی و سازندگی و دمیدن حس و حال امید و آرمان ها به خلود و  

ی همدردی نیز به وجود اهشهر و مردمان آن تالش نمود. در هر داغی گون
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آيد اما ديگر نبايد مجال برای آن مهیا نمود بلکه بايد آن را به کنلاری  می

دست يافلت.   خود و ديگرانی برای نهاد و به همدلی و يافتن گارگاه روان

بلرای تبلدي  بله    نلد را در حلبس،   اهجان هايی که زند نفس ازها، تبعیض

هايی فراموش نشدنی قرار داده است. اما بايلد بلر چنلین فشلارهايی     عقده

 .اجتماعی و اقتصادی نیز غلبه نمود

مهم است که چه بر سر ما آمده و اما مهم تر اين است که چگونه خلود را  

اختنی دوباره بنمايیم. و مهمتر از همه اينها از دست ندادن امیدی است س

 .وان بر تمام تبعیض ها و فشارهای اجتماعی فائق آمدتیکه با آن م

ران و رفتارهلايی کله ناشلی از    از بحل های برخلورد غیرانسلانی بعلد    شیوه

زدود. املا   وان از چهلره شلهر و مردملانش   تیهايی انسانی بوده را نمعام 

وان به مردمان و شهر چنین گفت که شما خود صرفاً بلر خلود تکیله    تیم

نمايید چون تمام امدادها نیز اگر به کمک شما بشتابند تمام درد شما بلر  

دوش خودتان سنگینی خواهد نمود و اين نشانه تنهايی نیست بلکه نشانه 

نماينلد.  ه مشلکالت را تحمل  ملی   توانمندی و مقاومت کسلانی اسلت کل   

اما گويی هلیچ کمکلی انجلام     ی پس از زلزله همچنان ادامه داردهاکمک

یرد بايد چنین به مسئله نگريست که در نبود هیچ کمکی ملا خلود   گینم

هايی برای پرواز دوباره بیابیم و بر آسلمان امیلد و آرملان هلای خلود      بال

گر بیافکنیم و اين بار نه تیییری در انگاره خود در جهت رشد و د یاهنگار

لی بلکه تیییری در جهت بهتر نمودن و ادامه مسیر رشد و تعالی خود تعا



91     ی انسانی()طبیع زلزله 

ی است که در پی نف  خلويش  اهگام نهیم. هر گونه سیستمی خود مفسد

ی است حال بحرانی به اين عظیمی نه تنها هیچ سیستمی را اهاز هر مسئل

يارای رسیدگی کام  نخواهد بود بلکه مان  از برپا خواستنی دوباره بلرای  

است. خصوص اشخاص حاضر در محل  بحلران   نیز دگانی و امید به آن زن

خود بر حوادث اشراف دارند حال کسانی از پی آن سلود و کسلانی دچلار    

ردند که يارای برخاستنی دوباره را نخواهنلد داشلت.   گیخسرانی عظیم م

نلد  اهبعدها شهر و مردمانش چنین اشخاصی را که به ندای دردشان شتافت

ی سخت، خود را نیز که در اين روزها را نمايند اما کسانیمی به نیکی ياد

 .خواهند شناختند اهباال کشید

اين تسلسلی بی پايان از نابودی و ويرانی و سلاختنی دوبلاره و نلابودی و    

ی دهشتناک تر است. امید است در ساختن دوباره آرامش اهويرانی به گون

گردد و ديگر خود را در پناه بازحادث در بحران و امید زندگانی به مردمان 

صل  از فردايلی آبلاد و پلر از     آرامش زندگانی بیابند و چهره در امیدی حا

های زندگی بگشايند و شادی و سلعادت را در میلان آبلادانی روانلی     نشانه

 ی بهتر نمايند.اهخود و همگان در مکان زندگی خويش، تجرب

آرام که همگان از آرامش  روزی با واقعیات خودش از راه رسیده بود. روزی

فتند. آرامشی کله بعضلی را بله انديشله ثبلات      گیچند روز اخیر سخن م

شرايط آرامش انداخته بود و دلیلی برای قوی گردانلدن روانلی خودشلان    

گشته که بتوانند به فکر تعمیر و يا رفتن به خانه برآيند. اما انگلار مسلئله   

ی ديگر اسلت.  اهاز برای واقع به اين راحتی نبود و اين فقط آرامشی کاذب
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در طول روز زمین چند بار به حاللت فراوانلی و شلدتهای کلم در غلروب      

ی ديگر نبود. نزديک اهشروع به تکانه هايی نمود. اما کسی را به فکر حادث

ی خواب غفلت و بی توجهی و خونسردی را اهاول شب بود که دوباره حادث

هايی شديد انهر هم زد. زمین با تکدوباره در يک قالب عدم آرامش اوضاع ب

و لرزه هايی حاکی از بدتر شدن اوضاع شروع بله فعالیلت ريتمیلک خلود     

نموده بود. گويا آن همه آرامشی که زمین در درون خود داشت حلاکی از  

فرايندی است که همگان را به ناگاه غفلت زده نمايد. همگلان فلرار را بلر    

ا مکان های ديگلر تلرجیح دادنلد.    قرار و برگشتن به چادرهای خويش و ي

به از حادثه، شد. بعد اين چنین آرامشی به يکباره به عدم آرامش کشیده 

لرزه هايی شديد داشت کله   زمین طور منظم و به حالت ممتد چندين بار

اوضاع را متشنج نمود. وض  خیلی اسلفناک اسلت و ناراحلت کننلده کله      

هلايی  هلايی دوبلاره آسلیب   واردی نیز خانله  بعضی را به بی هوشی و در م

جدی ديدند. اشخاص نیز دوباره مصدوم گشتند. اين چنین وض  آراملش  

وان دلی  بر قطعی بودن آن دانست و هر لحظه احتملال علدم   تیرا نیز نم

نش بله شلک   آرامش را بايد جدی تلقی نمود. انسان بله ذات انسلان بلود   

 کردن نیاز و محتا  است.

توان جدی دانست اما ملدام در هلر املری    شک به واقعیات بديهی را نمی

 ود را در يک قالب شکاکیت پنداشت.برای ترسیم واقعیت بهتری بايد خ
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هیچگاه آرامش و امنیتی که از آن نام خواهیم برد قطعیت مطلق نیست و 

ی کوچک احتملال فلرو ريخلتن ايلن آراملش و امنیلت       اههر آن به حادث

و امنیتلی کله حاصل  املور      پوشالی را بايد جدی در نظر گرفت. آراملش 

وان اصوالً به رفتار تینمايد که نمباشد باز وضعیت را پیچیده تر می انسانی

ی طبیعلی  اهو نیات انسان اطمینان کام  داشت و حال اگر به مانند حادث

به واسطه زلزله نیز باشد وضعیت معین اسلت. امنیلت و آراملش حاصل      

وان پیش بینی نملود کله چله    تیانسانها به مانند همین زلزله است که نم

ی از ويرانلی بلدل   اهزمانی و چه مکانی را برای عدم آرامش بله چله درجل   

خواهد نمود. بنابراين امید برای اصالح را بايد کنار نهلاد و بايلد آن را بله    

مطلرح و   ی جدی پیگیری و در قالب خواسته انسانی و بر حق خلود اهگون

 برای آن ايستادگی نمود.



      
 

 

 گیریتیجهن
 

 

 
 

قب  از حادثه وحشتناک زلزله، فضايی آرام که همگان نسبت به وضلعیت  

فعلی خود در حال گاران زندگی و در ايجاد برنامه ريزی در زمینه آينلده  

بودند. اما گار تحوالت به نحوی سري  و فارغ از توان روحی  خود مشیول

 کشاند.ه يک وضعیت ناسازگاری میو روانی شخصی، همگان را ب

در قب  از حادثه و فاجعه عظیم که بر سر شهر به مانند رعدی فرود آملد  

ی هشداری قب  از اهی به حالتی آگاهی بخش همگان را به گوناهپیش لرز

حادثه رهنمون گشت. در اين میان رونلد تیییلرات و اينکله بعضلی از آن     

 نمود.میبه وضعیت موجود را سلب  پیش لرزه آگاه نبودند مجال پرداختن

دث کوچلک خلود را جلدا از خطلر     ذهن در حالت سکون و آرامش با حوا

نمايد و خطای ذهنی در پرداختن و حتی شک نمودن به خطری حس می

ی از ملردم  اهعظیم که در حال رخ دادن است برحار می دارد که در علد 

 .علت توجه ننمودن به پیش لرزه بوده است
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شتناک عظیمی با ابعاد بسیار زيلادی  اما در گار چندين دقیقه، فاجعه وح

های شديدتر با زه های اولیه و پیامد آن با لرزهدر حال آغاز گشتن بود. لر

موجی از صدای غرش وار که در آسمان همزمان نورهلايی نیلز متسلاط     

و  شت فضايی دهشتناک حاکی از بدی اوضاع بود که مجال گريختنگیم

من خود هملراه خلانواده در خانله     نمود.يا نجات جان آدمیان را سلب می

و تمام درب های خروجی قف  گشته بودند به هیچ روی  ۲گیرافتاده بوديم

راه نجات و فرار از وضعیت بحران فراهم نگشت. زمان زياد لرزه ها و شدت 

آنها هم مجال گريختن را سلب نموده بلود. بله هلر حلال بله املدادی از       

المت از خانله خلار  گشلتیم.    سرنوشت خويش همه اعضای خانواده به س

اعضای خانواده( را به مکانی املن در زمینلی خلالی نزديلک     )خود، آنها را 

مح  سکونت منتق  نمودم و حادثه از ابعلاد فیزيکلی بله ابعلاد روانلی و      

انسانی بعد از رويداد که در ادامه آمد منتهلی گشلت. همله واکلنش هلا،      

حادثه بود؛ ايجاد گشت  گیجی و بهت و بیضی که ناشی از شوک آور بودن

و تمام حواس و لات های زندگی رنل  باخلت. در يلک لحظله احسلاس      

نموديم که زندگی به پايان خود رسلیده اسلت و کسلی را يلارای تحمل       

وضعیت نبود. به مدت چند روزی چنین واکنشی ادامه يافلت و بله ملرور    

 دادنلد دچلار  فضای اولیه شلوک خلود را خالصلی ملی     زمان آنهايی که از

                                                           
با هراس و وحشت حاص  از حادثه که ايجاد گشته بود در میان لرزه های رقص واری که  .۲

ی در زمین بود که به شورش کوبید حاکی از بازی و شیطنتزمین خود را در هم میبه شدت، 

 علیه سکون و آرامش خويش قیام نموده بود.
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ايلد در زملان   های هیجانی بسیاری از انواع متفاوت گشلتند کله ب  واکنش

دادند اما چون حادثه بسیار سري  و شلوک آور بلوده   حادثه آن را بروز می

است که مجال ابراز هیجان را از همگان سلب می نمود. اکثر مردم و حتی 

خود من نیز با گريله کلردن در تنهلايی خلويش و اينکله چنلین فاجعله        

ی باعث نابودی روح و روان زندگی از شهر گشته و مردمان زخملی  عظیم

ی که حتی ابعلاد آن از تملام   اهاز جن  و بازسازی را دوباره به آسیب زلزل

سالهای جن  بیشلتر بلود، سلعی در ابلراز هیجانلات خلويش داشلتیم و        

نموديم. خبرهلای فلوت   عظیمی در خويش و ديگران را حس میناراحتی 

افزود. خود ع میه اشخاص داده می شد به پیچیدگی اوضاعزيزان نیز که ب

 ۳هملراه همسلر و دختلر    بله  من با شنیدن خبر فلوت يکلی از دوسلتان    

اش، اشک از ديدگان روان گشته بود. حادثه صرفاً بله زلزلله طبیعلی    ساله

ختم نگشت ازيرا که ابعاد بعدی بحران را نتوان ناديده پنداشت. بلا آملدن   

فعالیلت نجلات جلان آسلیب ديلدگان و مجروحلان و       نیروهای امدادی و 

ی فرصلت تنهلايی و   اهدرآوردن اجساد از زيرآوار و دفن آنها نیلز بله گونل   

خردورزی را سلب نموده و چنین نیز هیجان مربوطه را به عقلب انداختله   

بود. امیدی به واسطه حضور نظامیان ارتش و شلیوه بلد امدادرسلانی کله     

ه گی ايجاد گشته بود، حس زندگی را دوبلاره  بواسطه نبود نظم و بی برنام

به شهر برگردانده بود. اما هیجان ها به اين ختم نگشته است. زملانی کله   

شت همگان دچار يلأس  گیشهر دوباره خالی از امدادگران نظامی ارتش م
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و دلسردی حاص  از آن شدند که در ادامله روحیله سلازگاری و مقاوملت     

دامه زندگی می کشاند. حال با شوک حاصل   مردمان شهر اينان را به راه ا

 و نبللودن فضللای آرامللبخش روانللی در اشللخاص، آنللان دچللار خشللم و   

 .گشتند پرخاشگری که نتیجه بی نظمی شک  گرفته بوده است؛

 لیه در نگاهی کلی چنین بوده است:های اوحالت

 ی از وحشت و بحرانبهت و درماندگی ناش. 

  اس مسئولیت در کمک به مردمو احسقهرمان گرايی در ساعات اولیه. 

 فراموشی غم با رسیدن امدادگران امیدواری و. 

 ملاه اضلطراب،    ۱خشم و بعلد از   -اختالالت عاطفی پائین مانند ترس

 .افسرگی و احساس تنهايی

که امید است شهر و مردمان به تجديد سازمان و ادامله زنلدگی بله روال    

ار حاص  جنل  و ويرانلی   ی پرافتخاهعادی دست يابد. و اين را در گاشت

واند دوبلاره بلا مقاوملت و مبلارزه مردملانش،      تیتجربه و اثبات نموده و م

 دوباره گیرد و برخیزد. جانی



 


