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یادداشت

ایرانمان را دوست بداریم
نامالیمــات،  به خاطــر 
جوان  نســل  از  بعضــی 
را کشوری فقیر،  کشور ما 
بی نظم و رو به اضمحالل 
می پندارند. می خواهم به 
پیشینه  از  پاره ای  اختصار 
و توانایی های کشــور ایران را بیان کنم و نشــان دهــم زندگی در ایرانی 

شکوفا و رو به رشد امکان پذیر است.
۱.تاریخــی:  ایران فالتی گســترده میان دو دریاســت. از دریای پارس و 
خلیج عمان در جنوب تا دریای کاســپیان (قزوین معرب کاسپیان است) 
در شمال، در طول تاریخ ایران از شــمال خاوری مورد هجوم سکائیان، 
ترکان، مغوالن، ازبکان و بعد روســیان بوده اســت و از باختر و شــمال 
باختــری مورد هجــوم یونانیان، رومیــان، اعراب و این اواخر از شــمال 
باختری مورد هجوم روســیان بوده اســت. همیــن ویژگی فالت بودن و 
کوهستانی بودن ایران باعث شده هویت خود را تقریبا طی سه هزار سال 
حفظ کند، زبان و فرهنگ خود را از دســت ندهد و گرنه این کشور قهرا 
باید یا ُترک می شد یا عرب! این مقاوم بودن کشور از نظر فرهنگی یکی از 

ویژگی های برجسته ایران است
۲.طبیعی: ایران کشــور کوهســتان های البرز و زاگرس و کشور گل های 
وحشی در تمام بهار است. کشور بومی بنه، پسته، ارژن، بادام، انار، انجیر، 
زرشــک، زعفران، زالزالک و... اســت که در کوهســتان ها و جنگل های 
آن می رویــد. ایران کشــور جنگل های سرســبز هیرکانی بــا قدمت ۶۵ 
میلیون ســاله است. ایران کشور گل سرخ اســت. ایران کشور شیر شرزه 
خوزســتان و ببــر مازندران بوده و اکنون کشــور یوزان و سیه گوشــان و 
پلنگان اســت. گفته می شود پیاز نیز بومی کوه های زاگرس بوده است و 
آشــپزی با سبزیجات و پیاز از اینجا آغاز شده (می دانید انسان های اولیه 
شکارگر و گوشتخوار بوده اند). آشپزی خوب که یکی از ویژگی های مهم 
در توریسم و گردشگری در جهان امروز است و ایران از نوع کم نظیری از 
آن برخوردارست. سراسر کوه های البرز و زاگرس در هزاره نخست پیش 
از میالد پوشــیده از جنگل های ارس و بنه، ارژن و بلوط بوده است و در 

مرکز ایران دریاچه ای فراخ وجود داشته.
۳. صنعتی و بهداشتی: اما برسیم به جهان امروز ایران  صنایع و معادن 
بزرگی دارد؛ از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته  تا مس و فوالد و آلومینیم، 
از خودروســازی و ســرامیک تا برق و الکترونیــک و تجهیزات دفاعی. 
برآورد می شــود ایران پنج تا شش میلیون تحصیلکرده مهندسی داشته 
باشد. حدود ۲۰ میلیون دانشگاه دیده دارد. ایران حدود ۱۵۰ هزار پزشک 
و۲۰۰ هزار تخت بیمارســتان دارد. ایران کشور نظیف و تمیزی است، اگر 
مردم بخواهند. ایران هزاران اثر معماری، تاریخی و باســتانی مناســب 

برای گردشگری دارد.
۴. راهبردی: ایــران در جنگ جهانی دوم از ســوی متفقین پل پیروزی 
لقب گرفت، زیرا تدارکات اتحاد شــوروی از سوی غربی ها از طریق ایران 
صورت می گرفت. ایران به واسطه شبکه راه آهن و بنادر خود در حقیقت 
پل شمال-جنوب است، هفت کشور محصور در خشکی در شمال ایران 
قرار دارند که با افغانســتان هشــت تا می شوند، روسیه در شمال دریای 
کاســپیان است (قزوین معرب کاسپیان اســت) که از طریق رود ولگا و 
شــبکه راه آهن روســیه، راه ایران به اروپای مرکزی و اروپای شــمالی و 
اســکاندیناوی است. ایران می تواند کاالها و انرژی را به این جاها منتقل 

کند.
۵. فرهنگی: ایران  فرهنگی غنی و باستانی دارد و تا اوایل قرون وسطی 
کشــور علم و هنر و معماری بوده اســت و دانشــمندان بزرگی  تا قرون 
پنجم و ششــم هجری از آن برخاســته اند. ایران زبان ملی و حماســی 
منحصربه فردی در جهان دارد. زبان فارســی زبان شعر و عرفان در کل 
جهان اســت. ایران کنونی حدود ۹۰درصد با سواد را در خود جای داده 
است. ایران از ۱۲۰ سال پیش، سابقه مبارزات ملی و مدنی دارد و مردم 
آن عالقه مند به دموکراســی و مردم ساالری هســتند. ایران دین و آیین 
خوبی دارد. ایــران  تنوع قومی، بومی و فولکلوری گســترده    و  طبیعت 
چهار فصل در هر زمان را از شــمال تا جنوب داراســت... شــهر تهران 
نزدیک پیست های اسکی در پنج ماه سال، نزدیک دریا و نزدیک کوهستان 
و  کویر اســت، از این جهت شهری اســتثنائی در جهان است. دو اشکال 
عمده در ایران کنونی مصرف باالی انرژی، آلودگی و کم آبی است که با 

تدبیر و عقل  حل شدنی است.
نتیجــه: با این فرهنــگ و تاریخ و صنعــت  و این نیروی انســانی  ایران 
می توانســت و می تواند بزرگ تریــن تولید کننده اقتصــادی و بزرگ ترین 
ارائه کننــده خدمات گردشــگری و پزشــکی بیمارســتانی و بزرگ ترین 
صادرکننــده برق، انرژی و اتومبیل در آســیای غربی و آســیای مرکزی، 
خاورمیانه و شمال آفریقا باشــد و با کمی تدبیر اقتصاد نخست منطقه 
بشــود، نیــز مرکز تولیــد دانش و فناوری منطقه باشــد. به شــرط ها و 

شروط ها....
باید سررشته کارها را به کاردان سپرد.

*استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

فروهر فرزانه *

شــرق: ... آمدیم، به صف شدیم و بعد شانه به شانه هم، درست 
در مقابل عکس تو نشستیم و به چشمانت خیره شدیم. تصویرت 
می خندید. مدت ها می شود که تصویر تو آنجا حضور دارد و دائم 
همان لبخند همیشــگی را به ما نشــان می دهد. یکی از بچه ها 
می گفــت گاهی که به تــو، یعنی به تصویر تو  نــگاه می کند یاد 
ساعت بزرگ میدان شهری می افتد که همیشه روی ۱۲ ایستاده 
اســت. نام آن میدان و ســاعت بزرگش را ۱۲ ظهر گذاشته بود. 
حاال حکایت توســت. می شود نام تحریریه را از آن اتاق کوچک، 
در آن روزنامه کوچک برداشــت و باالی آن نوشــت اتاق خنده 
نیلوفر، یا خنده نیلوفرانه و بعد پرانتزی باز کرد و درونش ســاده 
نوشــت که منظور ما نیلوفر حامدی است. باور کن اگر این اتفاق 
بیفتــد، یک کار بی نظیر رخ داده اســت. تو چند ماهی می شــود 
که مسافر شــده ای، رفته ای در چاردیواری، محبوس مانده ای و 
ما از گریه  های مداوم شــهرزاد در مقابل خنده های مداوم تو در 
تصویرت و نق نق های کش دار سایر همکارانت، باز هم در مقابل 
خنده ثابت تو، خســته شــده ایم. از خدا می خواهیم که درست 
یک روز رأس ســاعت ۱۲ ظهر نــام تحریریه را پایین بیاوریم و به 
جایش بنویسیم: «اتاق نیلوفرانه». همین، نه یک کلمه کم و نه 

یک کلمه بیشتر...!
نیلوفر، نیلوفر حامدی، یا به قول ســیدعلی صالحی: 
«پرنده! هی پرنده آنجا نشســته خاموش». قرار است این 
مطلب برای تو باشــد. مطلبی که در آخرین ساعت های 
زمستان، برای نخســتین لحظه های بهار به یاد تو نوشته 
می شود. تویی که شــش ماه پیش گوشه نشین هجران و 
غربت زندان شدی و ما هر روز، هر غروب به رسم رفاقت، 
دســت را سایه بان چشم می کردیم که همین حاال نیلوفر 
پیچ کوچه را رد می کند، پله هــای روزنامه را باال می آید، 
یک جیغ آبی در گــوش تحریریه رها می کند و بعد قطره 
کوچکی اشــک در کنار پلک هایش می درخشد که جایی 
را یافته ام کــه آدم هایش درد دارند یــا آن طور که قیصر 
امین پور می گفت حتی جلد شناسنامه های شان هم درد 
می کند؛ اما تو نیامدی و ما همچنان به رســم رفاقتی که 

دلش گرفته اســت که حرف در گوشــه گلویــش چمباتمه زده 
اســت و گاهی دســتش را در هوای دلتنگی تو به دیوار می گیرد 
که ســایه اش تلوتلو نخــورد، همان کار را تکــرار می کنیم و باز 
هم خواهیم کــرد و باز هم کوچه ای کــه در مقابل روزنامه قد 
کشیده اســت، می بیند که ما هر غروب دست را سایه بان چشم 
می کنیم تا بشــنویم پیــچ خیابــان می گوید: «نیلوفــر آمد». تا 
صدایش برود به تمام محله های پردردی که تو اخم نگاه شــان 
را گزارش کرده بودی و رد زخم شان را قاب می کردی، می آوردی 
و در روزنامه حاشــیه هایش را رنگ آه می زدی، برای رنجشــان 
کلمه می ساختی، می نوشــتی تا شاید سرمه ای به چشمان شان 
برسد، شــاد شــوند و کمی بخندند. نیلوفر حامدی نام کوچک 
توســت که دل مادرت برای آن غنج مــی رود و نیلوفر حامدی، 
روزنامه نگار و گزارش نویس نام کامل توســت که دل مادرت باز 
هم برای آن غنج می رود و چشــمان ســوخته آدم های منطقه 
درد نیز برای آن مرطوب می شــود. یادمان می آید که این اواخر 
(بــه تاریــخ بیرون بودنت از زنــدان) رفته بــودی مرتضی گرد، 
محله ای فقیرنشــین در حوالی پایتخت. جایی شاید یک ساعت 
پایین تر از منطقه ای کــه نرخ خانه هایش به هزار میلیارد تومان 
تنه می زند. شــهرکی در دهســتان خالویز، منطقه ۱۹ که بادش 

نامــراد مــی وزد. چند باری رفتــی و آمدی و دوبــاره بعد از هر 
ســفر کوتاهی برای گزارش، دو یا ســه روزی بهت زده کلمات را 
تایپ می کردی. یک روز خیلی ســاده گفتی با تمام وجودم آرزو 
می کنم که گزارشــم گرهی از گرده مرتضی گرد باز کند؛ جایی که 
مرتضایش نه تنها گرد نبود بلکه آن قدر نحیف بود که هر لحظه 
شــاید دلش می خواست بشــکند. نیلوفر آرزویت را باد شنید و 
دعایت مستجاب شد. تو مسافر شده بودی که اهالی مرتضی گرد 
زنگ زدند و برایت هورا کشــیدند که گــزارش تو گرهی بزرگ از 
گره های شــان را باز کرده است. کاش دلشــان نرم شود و راهت 
را باز کنند تا برگردی و یک راســت به سیستان و بلوچستان بروی، 
همان جایی که نامت را در لیســت گزارش های روزنامه نوشــته 
بودیم تا در اولین فرصت عازم شــوی و قصه دیگری بســازی و 
دوباره آرزو کنی و دوباره آرزویت بگیرد و گزارشــت را بخوانند، 

بروند و گرهی را باز کنند.
نیلوفر جاِن حامدی، چند ســاعت دیگر سال ۱۴۰۱ به سمت 
بهار ورق می خورد، عید می شــود و ســالی جدید دســتمان را 
می گیرد. قرار اســت این مطلب برای تو باشــد، برای الهه باشد، 
آمدن تــان را نذر کند و بهار را به ضمانت بگیرید تا دوباره هوای 
آزاد را خاصه در سایه شکوفه های بهاری نفس بکشید؛ نجوایی 
که همکارانت از سر رفاقت، رفاقتی که دلش گرفته است 
و چشمانش هی خیس می شــود، برای تو سر می دهند. 
کاش آن دورها بادی باشــد که خودش را برساند اینجا و 
دست کلمات ما را بگیرد و در دستان تو بگذارد. در آخرین 
ساعت های زمســتان و در آستانه بهاری که سبز و روشن 
می آید تا کینه ها را بشــوید و دوســتی ها را به سمت آبی 
آسمان رها کند، نام تو را می خوانیم. تو بدان، تنها تو بدان، 
که بیرون از همه دریچه های این شهر دودگرفته، ما آمدیم 
و صف شــدیم و بعد شانه به شانه هم، درست در مقابل 
عکس تو نشستیم و به چشمانت خیره شدیم و انتظار تو 
را نفس کشیدیم تا با بودنت دوباره حالمان دگرگون شود
... َیــا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َو اأْلَْبَصاِر َیــا ُمَدبَِّر اللَّْیِل َو النََّهاِر 

یَا ُمَحوَِّل اْلَحْوِل َو اأْلَْحَواِل َحوِّْل َحاَلَنا إَِلی َأْحَسِن اْلَحاِل

بهاریه نیلوفرانه

از آنجایــی که نوروز از راه رســیده و ادبا و عقالی باســتان همه 
سرزدن گیاه از زمین را به زندگی دوباره تشبیه کرده اند، من و شما 
هم خوب اســت دست از رنج برداریم و به روی روشن تر زندگی 
نگاهی بیندازیم. این درخواســت البته کــه در زمانه و اوضاع ما 
اضافه کاری و سخت خواهی است اما مگر می شود جلوی روح 
بلند خیام یا حافظ ایســتاد و در تاریکی شب های زمستان دست 
و پای زنــان بهار را نادیده گرفت. همــان عقال معموال گفته اند 
طبیعت محل الهام هنرمندان اســت و روشن شــدن ریشــه ها 
بعد از خوابی زمســتانی، محل ارجاع پذیر کلی شعر و داستان و 
نوشــته و نقاشی و آثار متعدد . اما به من باشد، پیشنهاد می کنم 
به عبید زاکانی، آن شاعر و نویسنده بسیار باادب تأسی کنیم و بر 
توصیه اش باشیم که می گفت ای عزیزان عمر را غنیمت شمارید. 
جزئی از غنیمت ها خواندن است و چه چیز جذاب تر از خواندن 
سفرنامه. بنابراین چند سفرنامه پیشنهاد می دهم که وقتی ملت 

مشغول سالم عید هستند، سر در کتاب بفرمایند و ایده ها بیابند.
سفرنامه تاورنیه: تاورنیه جواهرفروشی بود اهل جنوای ایتالیا 
که زمان شاه صفی به ایران آمد تا کاسبی کند. او از مرز عثمانی 
که می گذرد، می گوید از ناامنی گذشــتیم و بــه زمین امن ایران 
رسیدیم و شرح اشــیائی که با خود دارد، با تراشه ها و شیشه ها 
و نگین هاشــان، یک طرف؛ تشــریح جغرافیای ایــراِن آن زمان 
و خــورد و خوراک ملت به کنار، توصیفــش از دربار اصفهان و 
شاه دو تاج صفوی طرف دیگر. شاه صفی دو تاج بود چون یک 
بار تاج گذاری کرد و نامش را شــاه سلیمان خواندند. بعد مدتی 

رمالی پیدا شــد و گفت طالع ساعت تاج گذاری ات نحس بوده. 
شــاه تاج برداشت و دوباره در ساعتی سعد تاج گذاشت. حاال از 
دورادور تاریخ نه سعدش مانده و نه نحسش. تاورنیه شخصیت 

آن شاِه کج کاله را خوب توصیف کرده.
سفرنامه  دالواله: پیترو دالواله شفاف ترین تصویر را از شاه عباس 
صفوی به دســت می دهد. دالواله مستشــاری نظامی و بسیار 
متعصــب در آیین کاتولیک بود که با «دشــمِن دشــمِن ایتالیا» 
(منظور عثمانی  اســت که بــا ایران و ایتالیا هــردو می جنگید) 
دوست شد و به ایران آمد و همراه شاه شد تا با عثمانی ها بجنگد. 
مرد خل وضع پرشوری بود که سفرنامه اش نشان می دهد چقدر 
در جزئیات دقیق بوده و مرض دقت باعث شده بوده راه به شرق 
بکشد. او حتی غذایی که شاه عباس می خورد را توصیف می کند 
و سفرنامه اش مملو از ایده هاست. از حافظه می نویسم و گمانم 

سفرنامه اش به شکل نامه و گزارش باشد.
ســفرنامه ابن بطوطه: ابن بطوطه نیاز به معرفــی ندارد ولی 
بــرای کتاب بازهــای غافل، فرصت خوبی  اســت که شــاهکار 
جهانگــرد مراکشــی را خوانــده و از تصاویر قرن پنجــم او، از 
آفریقا تا چین و هند حظ ها ببرند. ابن بطوطه ســیاحی باستانی 
و منبع سیاحت نامه نویسان بعدی است. حتی بعضی معتقدند 
مارکوپولو چاخان کرده و از روی ترجمه ای ایتالیایی، ابن بطوطه 
را خوانده و گفته منم! شــرح او از شهرها و بازارهای هزار سال 
پیش مصــر و ایران و هند و چین بی نظیر اســت و تصویرش از 
رمــاالن و خفیه کاراِن آن زمان بی نظیر اســت. تصویر او از ایران 
هزار سال پیش یکتاست و جای دیگری نوشته نشده. بال هم بوده 
و طبق سلیقه  حاکم هر شهری خود را فیلسوف، فقیه، درویش، 
تاجر و ســیاح معرفی می کرده. روشی که هنوز بعضی ها بلدند 

و به کار می گیرند.
سفرنامه  وامبری: وامبری سیاح زرنگ خان مجارستانی، در قرن 
۱۹ از راه عثمانــی به ایران آمد و با لباس دراویش به ماوراءالنهر 

رفت. او چنان در نقش مردی بی چیز و تارک دنیا غرق شده بود 
که در تمام مسیرش از استانبول تا تهران و بعد سمرقند و هرات 
و خیوه کســی شــک نکرد این مرد عصا به دست کج و کوله که 
از تکدی گری ارتزاق می کند و در خورجین قاطری جا می شــود، 

سیاحی اروپایی  است. کتابش حقا خواندنی  است.
سفرنامه ناصرخسرو: ناصرخسروی نام آور در عین آنکه شاعری 
بی نظیر بود، به عنوان مردی شــیعه، مبلغ آیین اسماعیلیه هم 
به حســاب می آمد. قلم شــیرین و نثر شــیوای او در سفرنامه، 
زهرتلخی های سفرش را می گیرد و روایت او از دمشق و شامات 
تــا لبنان و بعد خانه خدا واقعا جذاب اســت. اما اصل مطاع او 
تصویری یگانه در شرح دربار خلفای فاطمی مصر است. شاهانی 
رقیب خلیفه  بغداد که رؤیای یک امپراتوری کم تعصب تر در نژاد 
و فقاهت را در دل شاعر شهیر ایرانی زنده کردند و این سفر باعث 

شد از مرد یک جانشیِن منزوی آدمی جهان دیده ساخته شود.
سفرنامه کازاما: ژاپنی ها که در صنعت عجیب و غریب بودن در 
همه چیز پیشــتازند، بعد از سال ها در دوران پهلوی اول افسری 
بلندپایه روانه کردند تا ایران و ژاپن بیشــتر همدیگر را بشناسند. 
حاال هدف آنها پیش از جنگ جهانی چه بود و چه شد بماند  و از 
سرنوشت تلخ آدمیرال کازامای سفیر هم بگذریم. (او در جریان 
جنگ جهانی، به عنوان فرمانده زیردریایی خدمت می کرد و غرق 
شد)... کازاما در شــرِح ایران رو به توسعه سنگ تمام گذاشته و 
به ســبک ادبیات کهن ســرزمینش کوتاه و موجز از ایران دوران 
تازه می گوید. عالقه اش به معماری و تاریخ ایران درســی  است 
برای آنها که ایران را درســت نمی شناسند و سوداهای خطا در 

سر دارند.
  

خالصه در ســال ۱۴۰۲ فرصت خوبــی خواهد بود که تاریخ 
دوباره تکرار نشود و خواندن سفرنامه ها برای پرهیز از اشتباهات 

تاریخی هر ملت احتماال الزم.

سفرنامه خوانی

امیرهوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه) -۱۴۰۱-۱۳۰۶
بهار آمد گل و نســرین نیاورد/ نسیمی بوی فروردین نیاورد/ پرســتو آمد و از گل خبر نیست/ چرا گل با پرستو همسفر نیست/ چه افتاد این 
گلستان را چه افتاد؟ /که آیین بهاران رفتش از یاد/ بهارا خیز و زان ابر سبک رو/ بزن آبی به روی سبزه نو/ مبین کین شاخه بشکسته خشک 

است/ چو فردا بنگری پر بیدمشک است/ مگو کین سرزمینی شوره زار است/ چو فردا در رسد رشک بهار است
اگر خود عمر باشد سر برآریم/ دل و جان در هوای هم گماریم/ دگر بارت چو بینم شاد بینم/ سرت سبز و دلت آباد بینم

دیـالـوگ روز

زمین خوانى

سیالب پس از زلزله های جنوب ترکیه
وقــوع ســیالب در تاریــخ ۲۴ 
اسفند ۱۴۰۱ در پهنه زلزله زده 
ترکیــه  جنــوب  بهمــن   ۱۷
موجب ۱۷ نفر کشــته به ویژه 
و  آدیامــان  اســتان های  در 
شــانی اورفا شــد. در بازدیدی 
که از این منطقه از ۱۸ تا ۲۴ اســفند با همکارانم دکتر حق شــناس و دکتر 
بسطامی به عنوان تیم شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه زلزله داشتیم، 
نکته فوق العاده وجود حجم وســیع آوار در این منطقه در داخل و اطراف 
شــهرهای زلزله زده بود. زلزله در مناطق شهری مقدار درخور توجهی آوار 
بر جای می گذارد که خدمات امدادی و بازســازی را بــه تأخیر می اندازد. 
امدادرســانی بدون حــذف آوار از جاده های اصلی دسترســی به مناطق 
تخریب شده غیرممکن اســت. اجرای صحیح این تالش مستلزم مدیریت 

آوار است.
در زلزله ششم فوریه به بزرگی ۷٫۸ و سپس زلزله دوم به بزرگای ۷٫۵ 
در جنوب ترکیه و ۹ اســتان در جنوب این کشور، حدود ۷۰ هزار ساختمان 
ویران شد و در کل به حدود ۲۰۰ هزار ساختمان آسیب رسید. کانون زلزله 
در نزدیکی غازیانتپ محل زندگی هزاران پناه جوی ســوری است. در ۱۴ تا 
۱۵ مارس بارندگی شدید استان های آدیامان و شانلیورفا ۱۷ نفر جان خود 
را از دســت داده اند کــه از این تعداد ۱۵ نفر در شــانلیورفا (۱۱۱ میلی متر 
باران در ۲۴ ســاعت گذشــته) و دو نفر دیگر در آدیامــان (۱۳۶ میلی متر 
باران در ۲۴ ســاعت) جان خود را از دســت داده اند. طبق گزارش ریاست 
مدیریت حوادث و فوریت های اضطراری (AFAD) و رسانه ها، حداقل پنج 
نفر (ســه نفر در آدیامان و دو نفر در ســانلیورفا) همچنان مفقود هستند. 
عملیات جســت وجو و نجات انجام شده توســط مقامات ملی در منطقه 
ادامه دارد. در این دو استان تحت اثر زلزله هایی که یک  ماه و نیم اخیر رخ 
داد، سه میلیون و ۳۲۰ هزار نفر با تخلیه یا ترک منطقه (با وسایل خود) به 
استان های دیگر و همچنین ۸۰۰ هزار نفر در داخل به روستاهای مربوطه 
آواره شــدند. تا اول مــارس، بیش از ۱۱ هزار پس لــرزه رخ داد. پیش بینی 
می شــود پس لرزه ها در آینده قابل پیش بینی ادامه داشــته باشند. در ۲۰ 
فوریه زلزله (پس لرزه) با بزرگای ۶٫۴ در هاتای ســه کشــته و ۲۱۳ زخمی 
بر جای گذاشــت. در ۲۷ فوریه نیز زمین لرزه ای به بزرگای ۵٫۶ در نزدیکی 
ماالتیا باعث فروریختن ساختمان های آسیب دیده و کشته شدن حداقل یک 

نفر شد.
ســاختمان های آســیب دیده در معرض خطر باالیی از ریزش هستند. 
پسماند زلزله در پیرامون و داخل شهرها مورفولوژی سطحی در گستره های 
شهری را تغییر داده و بخشی از این پسماند در آبراهه ها و کنار رودخانه ها 
ریخته شده است. جریان های زباله پس از زلزله یک ریسک مهم به دنبال 
زمین لرزه های بزرگ هستند که در سیالب های بعد از زلزله توده وسیع آوار 
را که وارد جریان آب می شود، فراهم می کند. چنین وضعی خسارت را برای 
ســال ها پس از توقف زلزله افزایش می دهند. مواد حاصل از آواربرداری 
از یک زمین لرزه در یک کانال شــیب دار، زباله های ناپایداری هستند که در 
اولین بارش پس از زمین لرزه در جنوب ترکیه در ۲۴ اســفند روان شــدند. 
جریان های زباله -که به صورت دوغاب های روان متشــکل از سنگ، گل و 
آب هســتند برای جوامعی که در مسیرشــان قرار دارند، خطرات مرگباری 
ایجاد می کنند. جابه جایی رســوبات اشباع شده به عنوان جریان زباله، یک 
حلقه مهم در زنجیره «خطرات آبشــاری» اســت که در پی زمین لرزه های 
بزرگ، آتش سوزی ها و سیل ها دنبال می شود. در ماه ها و سال های بعد نیز 

بارندگی های شدید ممکن است این زباله ها را به حرکت درآورد.
در میان کشته شدگان سیالب یک کودک یک ساله نیز دیده می شود. یک 
خانه کانتینری در توت، جایی که بازماندگان زلزله در آن زندگی می  کردند، 
در ســیل جابه جا شد و دو نفر کشته شدند و چهار نفر دیگر مفقود شدند. 
در شــانلیورفا، جسد پنج شهروند سوری در داخل یک خانه در زیرزمین در 
مســیل پیدا شدند، درحالی که دو جسد دیگر از یک ون محبوس در زیرگذر 
بیرون آورده شــدند. عالوه  بر این، چهار نفر کشــته شدند و دو آتش نشان 
مفقود شدند. سیل خسارات زیادی به بار آورد و چندین نفر از یک کمپینگ 
کــه در آن بازماندگان زلزله در چادرها پناه گرفته بودند، تخلیه شــدند. در 
شــانلی اورفا، بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان آموزشی و تحقیقاتی 
ایوبیه دچار سیل شــد و ۲۵ بیمار مجبور به تخلیه شدند. سیل ترافیک را 
تحت تأثیر قرار داد. یک زیرگذر در منطقه هلیلیه زیر آب رفت و بسیاری از 
مردم در وســایل نقلیه محبوس شدند. نزدیک به دو هزار خانه و اداره در 

این استان آسیب دید.
توجه شــود که ترکیه هم اکنون در یکی از شــدیدترین خشک سالی ها، 
تبعات سنگین تغییرات اقلیمی را تحمل می کند. در چنین وضعی، رخداد 
بارش های سنگین در پی بازه های طوالنی خشکی قابل انتظار است. چنین 
وضعی در منطقه زلزله زده در جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه به مراتب 
ســخت تر اســت؛ چرا که بارش های شدید موجب ســیالب های ناگهانی
 flash flood خواهــد شــد و وجود آوار و نخاله های دپو شــده در اطراف 
شــهرهای زلزله زده، این شهرها را مستعد ســیالب های ناگهانی بیشتر در 

ماه های آینده کرده است.

مهدی زارع

سفر با سفرنامه
چطور خواندن سفرنامه تکرار تاریخ را سخت می  کند!

صالح تسبیحی


