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سرمقاله

مردمی که آواربرداری را بلدند
برداشــتن آوار مهــارت خاصــی میطلبــد
کــه کار هــر کــس نیســت .ایــن را میتوانیــد
از آتشنشــانها بپرســید .ایــن کــه چــرا
نم یشــود بــه راحتــی بتــن و تیرآهــن و میلگــرد
مانــده از پالســکو را برداشــت و تنهایــی کــه
زیــر آن هنــوز نفــس دارنــد را بیــرون کشــید؟
آواربــرداری را اگــر درســت انجــام ندهــی کار گــره
م یخــورد و دردســر جدیــد آوار میشــود.
غــم ،آوار اســت .یــک آن هــوار م یشــود روی
دل آدم و ذره ذره برداشــته میشــود .تــازه اگــر
کســی پیــدا شــود کــه آواربــرداری بلــد باشــد.
کســی کــه بدانــد کلمــات لبههــای تیــز دارنــد و
اگــر درســت اســتفاده نشــوند ،زخــم میشــوند
روی دل شــنونده .کســی کــه بدانــد وقتــی
مصیبــت روی دلــی آوار میشــود« ،تســلیت»
بــا انتخــاب درســت کلمــات کوچکتریــن
کاری اســت کــه م یشــود برایــش کــرد .کســی
کــه بدانــد نبایــد آوار غــم روی دل مــردم را پلــه
کــرد بــرای رســیدن بــه اهدافــی کــه بــرای آدم
مصیب ـتزده مرهــم نمیشــوند.

دوم خردادمــاه هــزار و چهارصــد و یــک کــه
ســاختمان متروپــل آوارش را گذاشــت روی
دل مــردم آبــادان ،بازخوردهــای مختلفــی از
مــردم و رســانهها بلنــد شــد .از کســانی کــه
تســلیت میگفتنــد و همدلــی میکردنــد کــه
آواری را از دلــی بردارنــد گرفتــه تــا کســانی کــه
از آوار بــاال میرفتنــد تــا یــک قــدم بــه مقاصــد
خودشــان نزدیــک شــوند.
همــان ابتــدای کار ،مطالبــه حــق و درخواســت
شناســایی و محاکمــه عوامــل حادثــه ،در
امــواج خبــری و محتوایــی رســانههایی کــه
میخواســتند ماهی خودشــان را از آب بگیرند
گــم شــد و برخــی رســانهها آشــوب شــدند
در دل مردمــی کــه تســکین میخواســتند.
در همیــن میــان ،مــردم و گروههایــی کــه
گوشــی بــرای ســر و صــدای رســانهها ندارنــد،
مثــل همیشــه بــی ســر و صــدا آســتین بــاال
زدنــد و هــر طــور کــه م یشــد شــروع کردنــد بــه
آواربــرداری .از کســی کــه خانــ ه و زندگــیاش را
داد پــای بــاز شــدن راه امدادگــران تــا کســانی

کــه شـبها را نخوابیدنــد و روزهــای داغ خــرداد
آبــادان را کار کردنــد.
حــاال بعد از گذشــت چهــل روز از حادثه ،چیزی
از آن همــه هجمــه رســانهای جهتگیرانــه
نمانــده و چیــزی کــه هســت ،روایتهایــی
اســت از همدلــی و آواربــرداری غــم توســط
مــردم عــادی.
در اولیــن ویژهنامــه «مجلــه مهــر» منتظــر
ماندیــم کــه آشــوب ایــن رودخانــه بخوابــد
و کــم کــم آرامــش زاللــش ،گوهرهــای
کــف رودخانــه را نمایــان کنــد .گوهرهایــی
کــه همیشــه از تلختریــن حــوادث،
تســلیبخشترین خاطــرات را م یســازند.
اولیــن شــماره از ویژهنامــه مجلــه مهــر روایتــی
اســت از «مصیبــت و همدلــی»؛ روایتــی از «درد
شهــای میدانــی
و تســکین» کــه در آن گزار 
خبرنــگار مجله مهــر از آبــادان ،روایــت آدمهای
معمولــی اثرگــذار و نگاهــی بــه ابعــاد مختلــف
ماجــرای متروپــل را میخوانیــد.
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میثم امیری
نویسنده

زندگے

پیام دوم خرداد آبادان
پیشنوشـت :در نوشـتن ایـن جسـتار،
تهـای آقـای محمـد مالـی یکـی از
از تویی 
چهر ههـای رسـانهای خوزسـتان اسـتفاده
بـردهام.
دوم خـرداد متروپـل فـرو ریخـت .مراکـز انتقال
خـون اولیـن جایـی بـود کـه آبادانیهـا بـه آن
هجـوم آوردنـد .ای ْـن درسـت وقتـی بـود کـه
دوربیـن هم ٔـه رسـانهها روی متروپـل تمرکـز
کـرده بودنـد .موافقـان سیسـتم بـه دنبـال
خشـم درسـت مـردم را در
راهـی بودنـد تـا
ِ
نح ٔ
ـوه خبررسـانی کنتـرل کننـد و مخالفـان
ٔ
صحنـه
هلهلهکنـان بـه دنبـال آن بودنـد تـا
بحـران را بـه صحن ٔـه مخالفـت سیاسـی تبدیل
کننـد .امـا مـردم چنیـن واکنشـی نداشـتند.
مردمـی کـه هـم عصبانـی بودنـد و هـم ناراضی،
همـدردی و همدلـی را انسـانیتر از مخالفـت
سیاسـی یافتنـد .آنهـا نشـان دادهانـد کـه
ٔ
صحنه
جرئـت مخالفـت سیاسـی دارند امـا در
بحـران ،همدلـی بـا هموطـن را بـه هـر کنـش
سیاسـی دیگـری ترجیـح میدهنـد .مـردم
حواسشـان بـود کـه سـازنده و مالـک بـرج
ٔ
چهـره مانـدگار
مسـتهجن متروپـل ،جایـزه
ٔ
صنعـت سـاختمان منطقـه آزاد ارونـد را
تصاحـب کـرده بـود .آنهـا میدانسـتند کـه
ٔ
فاجعـه
مجموعـهای از تصمیمگیـران در
آبـادان دخیـل بودهانـد ،امـا لحظـه را دریافتنـد
و توانسـتند خش مشـان را از شفقتشـان
تفکیـک کننـد .بیآنکـه عصبانیتشـان را

فرامـوش کننـد ،لحظـهای از کمـک بـه همنـوع
غافـل نشـدند .یکیشـان رضـا معـراج بـود کـه
از خانـهاش دسـتگاه هیلتـی آورد تـا تونل حفر
کنـد ،بلکـه برسـد بـه طبقـات پایینـی.
بعضـی از آبادانیهـا در جریـان کمکرسـانی
زخمـی شـد ه بودنـد .ولـی دلیلـی نمیدیدنـد
کـه صحنـه را تـرک کننـد .روز و شـب هـم
نم یشـناختند .عدنـان مطـوری سـگهای
تشـدهاش را بـه صحنـه آورد تـا بتواننـد
تربی 
ٔ
نقطـه دقیـق زندههـا را از زیـر آوار تشـخیص
بدهنـد .مشـتریهای «کافـه مـری» هـم
ٔ
لحظـه «زایـش تـراژدی»
دلشـان نمیآمـد در
باریسـتای محبـوب کافـه را تنهـا بگذارنـد .آنها
ایسـتادند و نـگاه کردنـد؛ «تنهایـی پرهیاهـو».
امـا از همـه غریبتر پیرمردی بـود که خانهاش
چسـبیده بـه ضلـع جنوبـی متروپـل بـود .الزم
بـود تـا خانه تخریب شـود تا یاریرسـانی راحت
صـورت بگیـرد .پیرمـرد گفـت :فـدای سـرت
کاکا...
نام این مردم چیست؟ حقشان چطور؟
کسـانی هـم بودنـد کـه نمیگذاشـتند نزدیـک
متروپـل زبالـه جمـع شـود .وسـط آن بلبشـو
آنهـا کیسـه دسـت گرفتـه بودنـد و بیهیاهـو
زبالههـا را جمـع میکردنـد .دوسـت نداشـتند
شهرشـان وسـط بحـران هـم آلـوده بـه زبالـه
باشـدٔ .
زبالـه اصلـی متروپلیسـتها بودنـد و
هسـتند که هنوز یک خط از مردم عذرخواهی
نکردهانـد؛ دریـغ از یـک جملـه .کجاینـد

ٔ
کوچـه خلـوت؟
التهـای
تلخـی آبـادان ایـن بـود کـه عـزا داشـت جلـوی
چشـم عـزاداران لحظـه بـه لحظـه بـه وقـوع
میپیوسـت .آنهـا داشـتند ذرهذره مصیبت را
مزهمـزه میکردنـد؛ چـه بـد .ایـن طـور نبـود کـه
خبـری بیایـد کـه فالنـی از دنیـا رفتـه اسـت تـا
مویـه با اطمینان شـروع شـود .بلکـه صاحبان
عـزا چشـم دوختـه بودنـد بـه متروپـل و لحظـه
بـه لحظـه ناامیدیشـان بیشـتر م یشـد تـا
جایـی کـه بعـد از روز سـوم یـا چهـارم تسـلیم
حادثـه شـدند .دسـتها بیاختی ِـار تـن
دکمههـای پیراهـن سیا هشـان را میبسـت.
چنیـن غمـی میتوانسـت آبسـتن یـک
شـورش عظیـم باشـد و قربانیـان فرامـوش
شـوند .امـا آبادانیهـا انصـاف نمیدیدنـد کـه
چنیـن کننـد؛ آنهـا پلـک چشـمهای قهرمـان
یخنـوردی دنیـا را میدیدنـد کـه از کوفتگـی
سـنگینتر شـده بـود .آنهـا آتشنشـانهای
تهرانـی را دیده بودنـد که کنار متروپل افتادند
تـا انـدک انـرژی بگیرنـد و بتواننـد دوبـاره بلنـد
شـوند.
کار برعکـس ،دوبـاره مدعیـان فضـای مجـازی
ِ
ُنقـل محافـل شـدند .در فضـای مجـازی
چیـزی کـه فرامـوش شـده بـود درد مـردم بـود.
ـدی سیاسـی مه متـر از هـمدردی و
جناحبن ِ 
تسلا شـده بـود .فقـط آن کسـی کـه عزیـزی را
از دسـت داده باشـد میفهمـد کـه تسلای
دیگـران چطـور میتوانـد آوار غـم را از روی دل
عـزادار بـردارد .بیـراه نبـود؛ در فضـای مجـازی
کسـی عزیـزی را از دسـت نـداده بـود کـه
بخواهـد تسـلیدهنده و یاریدهنـده باشـد و
نـام آدمهایـی را بیـاورد که بیمنت تنهـا از روی
درد آدم داشـتن تـوی متروپـل
آدم بـودن و ِ
میدویدنـد .سـلبریتی کـه سـگهای امدادگـر
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را میبینـد ولـی مـردم یاریگـر را نمیبینـد ،یـک
جـای انسـانیتش میلنگـد .سـگها مهمنـد
ولـی آد مهـا مهمتـر؛ چطـور میتـوان از آقـای
نصـاری نگفـت؟ همـو کـه سـهچرخهاش را
روشـن م یکـرد و روزانـه صدهـا وعـده غـذای
گـرم توزیـع م یکـرد.
انسـانیت زن و مـرد نمیشناسـد ،طلبـه و
غیـر طلبـه هـم .در س ٔ
ـیاهه اسـمها بایـد هـر
دویشـان را گفـت :هـم حسـین سلامی
روحانـی و هـم شـهربانو منصوریان ووشـوکار.
یـک تصویـر از هم ٔـه تصویرهـا درسآموزتـر
بـود :مـردم رفتـه بودنـد تـا بـرای عزیزانشـان
گشـان،
سـوگواری کننـد .درسـت کنـار سو 
ـیک پـدر عبدالباقـی ،مالـک
قبـر نسـبتا ش ِ
متروپـل ،دیده م یشـد .عکـس میگوید :این
مـردم هیـچ تعرضـی بـه آن قبـر نکردنـد بـا آنکه
دلشـان خـون بـود و مصیبـت وجودشـان را
تسـخیر کـرده بـود .واقعیـت صحنـه همیـن
اسـت.
امـا حـق ایـن مـردم درسـت ادا نشـد؛ در هیـچ
رسـانهای .اگـر رسـانهای بالفاصلـه بعـد از
ٔ
نمونـه خارجـیاش
ریـزش متروپـل بـه دنبـال
درک همنـوع ندارد.
اسـت یعنی عملا درکـی از ِ
ایـن یعنـی فقط سیاسـت برایش مهم اسـت
نـه مردمی کـه داغدار شـدهاند .فـرض کنیم در
کشـورهای دیگـر هم ایـن اتفاق افتاده باشـد؛
ثـم مـاذا ؟ بازتابـش چـه سـودی دارد؟ پـدر از
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دسـت ٔ
رفتـه کـدام خانـواده را زنـده میکنـد؟
کـدام دختر را به آغوش مـادرش برمیگرداند؟
سـوز دل چه کسـی را آرام میکند؟ چه کسـی را
ّ
تسلا میدهـد؟
زبان بیگانـه
از طرفـی در رسـانههای فارسـی ِ
عملا خبـری از امدادگرهـا و حتـی کشـتهها
نبـود .آن چیـزی کـه برایشـان اهمیـت داشـت
اعتراضـات در دل تاریکـی شـب بـود .اصلا
برایشـان مهـم نبود چه کسـانی درگذشـتهاند
و چـه کسـانی در صحنـه حاضـر هسـتند .مهم
این بود که در اعتراضات چه شـعارهایی داده
م یشـد .آن شعارها از تمام آدمهای در صحنه
مهمتر نشـان داده میشد .حتی در انعکاس
ٔ
زاویـه دوربیـن
تصاویـر اعتراضـی ،هیـچگاه
رسـانههای بیگانـه ،همدالنـه یـا همسـطح
مـردم انتخـاب نم یشـد .تنهـا تودههـای
سـیاهرنگی کادرشـان را پـر میکردنـد؛ بـرای
آنهـا حتـی معترضیـن هـم مهـم نبودنـد؛ فقـط
بلـوای حداکثـری مهم بود .بیبیسیپرشـین
و پیروانـش عکسهـای آتلیـهای از یـک نفـر
منتشـر کـرده بودنـد :حسـین عبدالباقـی! بـا
ّ
نـور عالـی و زاویههـای جـذاب ...چـرا کـه نـه؟
ناخـودآگاه آنـان قهرمـان اسـت.
مجـرم در
ِ
ٔ
رسـانه مـا کجـا بـود؟ چـه کسـی بایـد عکـس
پسـر پانزده سـالهای کـه لحظهای نمیایسـتاد
و پیرمـرد هشـتاد سـالهای را کـه بـا دامـن
دشداشـهاش آواربـرداری میکـرد منتشـر

کنـد؟
آبـادان رسـانهها ،آبادانـی نبـود کـه در خیابـان
امیـری و اطـراف متروپـل در جریـان بـود .ایـن
آبادانـی نبـود کـه نمینشسـت تـا بتوانـد
عزیزانـش را در آغـوش بکشـد.
در رسـانههای بیگانه عمومـا خبری از جزئیات
نبـود؛ نـه قهرمانـی در کار بـود ،نـه فعالیتـی...
فقـط اعتـراض سیاسـی معنـادار بـود؛ بـه نظـر
آنهـا اگـر مـردم اعتـراض میکردنـد یعنـی دارنـد
برانـدازی میکننـد و اگـر فقـط غمگسـاری
میکردند یعنی دارند در نقشه حکومت بازی
میکنند! برای آن رسـانهها فقط دوگان هسـازی
مطـرح بـود :هـر کـس شـعار نمـیداد ترسـو و
آبادانی
خائن بود ،آنکه شـعار میداد شـجاع و
ِ
واقعـی و در هیـچ کـدام از ایـن دو تصویـر
جزئیاتـی از حضـور مـردم وجـود نداشـت ...نـه
از ترسـو نـه از شـجاع ...فقـط کلیاتـی مهـم بـود
کـه بتوانـد آتـش بـه پـا کنـد .فقـط گلولـهای
مهم بود که از اسـلحهای شـناس یا ناشـناس
بیـرون بیایـد و تنـی را بسـوزاند ،چشـمی را
اشـکبار کنـد و دلـی را خونیـن .فقـط آن گلولـه
برایشـان مهـم بـود؛ نـه حتـی گلولهخورنـده.
عبـارت پیـام دوم خـرداد در تیتـر اشـاره دارد بـه
ٔ
گفتـه مشـهور محمدرضـا خاتمـی در مشـهد:
هر کس پیام دوم خرداد را درک نکرده اسـت،
بایـد کنـار برود.
حال اما باید از پیام دوم خرداد آبادان گفت.

آ
ݐ ٮ ݤا ݐ
ݡں
ݡں ݣ ݤݤدݣ ݣݤݤ ݤݤݤ
در ݣم� ݣ ݣ ݣدݣݤا ݣ ݣ ݣݤݤ� ݣݫ ݬݓ ݣݤݤ ݣݤا
ݣݣ ی
راویت حادثه و همدلی

ݐ آ ٮ اݤ ݐ
ݡں
ݡں ݣ ݤدݤݣ ݤݤݣ ݤݤ
در ݣم ی� ݣ ݣدݣاݤ ݣ ݣ ݣݤ�ݤ ݣݫ ݬݓ ݤاݣ ݣݤݤ
ݣݣ
متروپــل کــه فــرو ریخــت ،همه چشـمها به
آبــادان دوختــه شــد .هرکــه از منظــری و زاویهای
بــه آن نگریســت و بــر طبــق خواســت و نیــت
خــود دربــاره متروپــل حــرف زد و نوشــت.
بنگا ههــای رســانهای غــرب ،رســانههای
فارسـیزبان بریتانیــا و عربســتان ســعودی و...
شــروع کردنــد بــه ضریــب دادن بــه متروپــل.
یســی فارســی کــه دربــاره تیرانــدازی
بیب 
جمعــی در آمریــکا تنهــا چنــد خبــر خنثــی
کار کــرده بــود ،دربــاره متروپــل ســنگ تمــام
گذاشــت و د ههــا خبــر و کلیــپ و گفتگــوی
ویــژه و ...تولیــد کــرد و دیگــر رســانههای
فارس ـیزبان خارجنشــین نیــز همچنیــن.
هنــوز چندســاعت از فــرو ریختــن متروپــل
نگذشــته بــود کــه انــگار ابــری ســیاه بــر همــه
کشــور ســایه انداختــه بــود .همــه صفحــات،
متأثــر از یکدیگــر ،پــر شــده بــود از آه و نالــه و
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فغــان و دریغگویــی در رثــای ایــران .همــه از
یکدیگــر ســبقت گرفتــه بودنــد در تخریــب
چهــره ایــران و بدبختنمایــی .تــا جایــی کــه
متروپــل شــد نمــاد انســان ایرانــی!
در متروپــل دیدیــم کــه مــردم چگونــه بــا
دســت گذاشــتن در دســت همدیگــر،
آن را بــه یــک صحنــه باشــکوه از همدلــی و
اتحــاد تبدیــل کردنــد .علیرغــم فضاســازی
در اینســتاگرام و شــبکههای اجتماعــی و
رســانههای ضدایرانــی ،متروپــل شــد مجمــع
عاشــقان ایــران .صحنههایــی در اطــراف
ایــن غــول فســاد خلــق شــد کــه بایــد روایــت
م یشــدند .نم یشــد دســت روی دســت
گذاشــت و اجــازه داد ایــن تــاش همگانــی
و ایــن اتحــاد ملــی و ایــن همدلــی در تــار
عنکبوتهــای وب گرفتــار شــود و دیــده
نشــود .ایــن شــد کــه بــرای روایــت گوشـههایی
از ایثــار و همدلــی مــردم ایــران و آبــادان بــه ایــن
شــهر رفتــم و در حســینیه آذربایجانیهــا کــه
محــل اســکان نیروهــای امدادرســان بــود
مســتقر شــدم .قصــدم بازنمایــی حماســه

مــردم در آواربــرداری و امدادرســانی در متروپــل
بــود .بــدون هیــچ اغراقــی شــهادت میدهــم
آنچــه کــه در متروپــل دیــدم ،در کنــار غــم و
انــدوه و ناکارآمــدی کــه بــود ،زیبایــی و زیبایــی
بــود .آواربــرداری در کوتاهتریــن زمــان انجــام
شــد و همــه اجســاد در کمتریــن زمــان از
زیــر دریایــی از بتــن پیــدا شــدند و تحویــل
داغدیــدگان شــدند .در صورتــی کــه بــا هــر
بــادی کــه میوزیــد بیــم فروریختــن دوبــاره
ســاختمان بــود ،نیروهــای آتشنشــان و
امدادرســان و داوطلبیــن مردمــی بــه دل آوار
میزدنــد و ُدرهــای قیمتــی ایــران ،هموطنــان
آبادانــی را ،از زیــر آوار بیــرون میکشــیدند .اینهــا
و آنچــه در اطــراف متروپــل میگذشــت بایــد
روایــت م یشــد .اگرچــه آنچــه مــن از این بســاط
دشــت کــردم تنهــا نمــی از یمــی بــود و نم یشــد
همــه گوشـههای ایــن همدلــی را تصویــر کــرد،
تهــا میتوانــد شــما را
امــا خوانــدن ایــن روای 
بــا گوشــه تــازهای از داغ متروپــل ،کــه پهلــو بــه
حماســه میزنــد ،آشــنا کنــد.

س

اسکن یا کلیک کنید

گفت و گو مجله مهر با یکی از ایثارگران متروپل؛

همسایه متروپل برای کمک به
امدادگران از خانهاش گذشت
مجید کعبی ،بچه انقالب و جنگ ،نقش مهمی در آواربرداری از متروپل داشت .با اینکه خانه او در جریان فروریزی
متروپل آسیب ندیده بود ،اجازه داد برای امدادرسانی بهتر آن را تخریب کنند.
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جواد شیخاالسالمی
خبرنگار

قبــل از اینکــه از تهــران راه بیفتــم و بــه
آبــادان برســم ،چنــد ســوژه مشــخص بــرای
پرداختــن داشــتم کــه یکــی از جذابتریـ ِـن آنها
آقــای مجیــد کعبــی بــود؛ کســی کــه علیرغــم
اینکــه خان ـهاش از فروریــزی متروپــل آســیب
ندیــده بــود ،اجــازه میدهــد بــرای امدادرســانی
بهتــر خانــه را تخریــب کننــد .تصمیــم ســختی
اســت .فکــرش را بکنیــد؛ خان ـهای را کــه بــا زن
و بچــه در آن ســاکن هســتی و از در و دیــوار
آن خاطــره داری و هــر روز زندگــی در آن برائــت
یــک خاطــره اســت بــه دســت بیــل مکانیکی و
کلنــگ بدهــی و ببینــی آجرهایــی کــه با ســختی
روی هــم گذاشــتهای را یکــی یکــی برمیدارنــد و
بــه جــای خانــه دویســت متــریات یــک زمیــن
لخــت بــه تــو تحویــل میدهنــد .شــما حاضــر
هســتید چنیــن تصمیمــی بگیریــد؟ شــاید اگــر
خیلــی خوشخیــال باشــیم و فکــر کنیــم کــه
همــان فــردای تخریــب خانــه مابــهازای ارزش
زمیــن و خانــه را بــه حســابمان واریــز میکننــد
بــا چنیــن تصمیمــی موافــق باشــیم ،ولــی
اگــر بدانیــم تــا امــروز کــه یــک مــاه از حادثــه
متروپــل و تخریــب منــزل آقــای کعبی گذشــته
هنــوز هیــچ حرفــی دربــاره آینــده ایــن خانــه
گفتــه نشــده و هیــچ پولــی رد و بــدل نشــده و
معلــوم نیســت آقــای کعبــی و خانــوادهاش تــا
چــه مــدت زمانــی آواره خواهنــد بــود ،نظرتــان
عــوض شــود!

گفتم اگر تخریب خانه کمک میکند یک
جنازه به دست خانوادهاش برسد تردید
نکنید

میدانســتم گفتگــو بــا چنیــن کســی بســیار
جــذاب خواهــد بــود ،امــا بایــد اعتــراف کنــم
دیــدار و گــپ و گفــت بــا آقــای مجیــد کعبــی،
رزمنــده و جانبــاز دفــاع مقــدس و بچههیأتــی
باصفــا ،خیلــی بیشــتر از تصــورم شــیرین و
خاطرهبخــش بــود .در حســینیه آذربایجانیهــا

اولیــن ســوالم دربــاره زمــان حادثــه بــود.
زیــر ســایه ســیاه متروپــل کــه بــا وزش هــر
بــادی ایــن تــرس را داشــتم کــه قســمتی از
ســاختمان بــر ســرمان فــرو بریــزد ،از آقــای
کعبــی میپرســم هنــگام کجــا بودیــد؟ جــواب
میدهــد :زمانــی کــه متروپــل فــرو ریخــت مــن
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کــه ســه هفتــه صبــح و شــب محــل اســکان
امدادگــران ،آتشنشــانان و نیروهــای مردمــی
بــود ،بــا آقــای کعبــی تمــاس گرفتــم و شــبی از
شـبهای آبــادان در کنــار ســاختمان متروکــه
و مخروبــه متروپــل ،کــه از نزدیــک همچــون
هیوالیــی متعفــن از فســاد و تبعیــض و
ناکارآمــدی بــود ،بــا هــم گفتگــو کردیــم.

ایــران نبــودم .بــا خانمــم رفتــه بودیــم نجــف،
زیــارت امیرالمومنیــن (ع) .وقتــی خبــردار
شــدم و بچههــا بــا مــن تمــاس گرفتنــد از آنهــا
خواســتم از ســاختمان و وضعیــت منــزل
مــا فیلــم و عکــس بفرســتند .وقتــی تصاویــر
را دیــدم بــا خــودم گفتــم انــگار اینجــا انفجــار
اتمــی شــده اســت! خیلــی عجیــب بــود .شــما
حســاب کنیــد دوازده طبقــه ســاختمان بــا
ایــن عظمــت ناگهــان فــرو بریــزد؛ خودتــان
تصــور کنیــد چــه صــدای وحشــتناکی تولیــد
میشــود و چــه صحنــه ترســناکی بــه وجــود
میآیــد .از روی عکسهــا مشــخص بــود چــه
فاجعــهای رقــم خــورده اســت .بعــد از واقعــه
ســینما رکــس ایــن بدتریــن بالیــی بــود کــه
بــر ســر مــردم آبــادان آمــد .امــا ایــن بــار نبایــد
بگذاریــم متروپــل هــم مثــل ســینما رکــس بــه
فراموشــی ســپرده شــود.

دوݣݣر ݣݣو ݣ ݣݣبر

از آقــای کعبــی میپرســم «چطــور تصمیــم بــه
تخریــب خانــه گرفتیــد؟» پاســخ میدهــد :در
نجــف بــودم کــه پســرم بــا مــن تمــاس گرفــت
و گفــت مســئوالن شــهری و وزیــر کشــور
میخواهنــد اگــر شــما اجــازه میدهیــد خانــه
را بــرای امدادرســانی بهتــر تخریــب کننــد .مــن
گفتــم اشــکال نــدارد .اگــر بــا خــراب کــردن خانه
مــا جــان یــک جــوان نجــات پیــدا میکنــد یــا
یــک جنــازه پیــدا میشــود و دل خانواد ههــای
ً
مصیبتدیــده آرام میشــود ،اصــا درنــگ
ً
نکــن و بگــو حتمــا خانــه را خــراب کننــد .یکــی
دو روز بعــد از ایــن تمــاس بــود کــه خانـهای کــه
کلــی از آن خاطــره داشــتیم تخریــب شــد و ایــن
زمیــن صــاف از آن بــه جــا مانــد.
کلنگ این خانه را به نیت روضه امام
حسین (ع) زده بودیم...
ً
میپرســم «تصمیــم ســختی نبــود؟ حتمــا از
ایــن خانــه خاطــرات زیــادی داشــتهاید .راســتی
چندســال در ایــن خانــه ســکونت داشــتید؟»
بــا لهجــه و صمیمیتــی کــه اخــاص و صداقــت
از آن م یبــارد جــواب میدهــد :کار مــن در
مقابــل زحمــات و تالشهایــی کــه مــردم
عزیــز ،امدادگراهــا و آتشنشــانها داشــتند
ً
هیچــی نیســت .مــن ایــن را اصــا در مقابــل
عشــق و محبــت ایــن بچههــا بــه مــردم هیچــی
نمیدانــم .بلــه ،مــا  ۲۲ســال اینجــا خاطــره
ً
داریــم .خانــه مــادر مــن هــم تقریبــا ســه چهــار
نتــر از اینجــا بــود .مــن وقتــی
تــا کوچــه پایی 
بازنشســت شــدم آمــدم و اینجــا را گرفتــم .یــک
خانــه کلنگــی بــود کــه از زمــان جنــگ مانــده
بــود .همــان خانــه را ســاختیم و کلنگــش را
هــم بــه نیــت روضــه امــام حســین (ع) زدیــم.

الحمــدهلل از همــان ســال اول روضــه امــام
حســین (ع) در ایــن خانــه برگــزار شــد تــا حــاال
کــه بــه خاطــر متروپــل خــراب شــده اســت.
ادامــه میدهــد ۲۲ :ســال اســت کــه مــردم،
رزمنــدگان و هرکــس کــه عاشــق امــام حســین
(ع) اســت ،از اول تــا دوازدهــم محــرم خــودش
را بــه اینجــا میرســاند .مــا هــر روز از ســاعت
هفــت و نیــم تــا هشــت و نیــم صبــح اینجــا
روضــه داشــتیم و حــال و هــوای خوبــی بــود.
متأســفانه ایــن خانــه امســال تخریــب شــده
اســت و نمیتــوان محــرم امســال در آن روضــه
برپــا کــرد ولــی هــر وقــت خانــه را دوبــاره بســازیم
بــاز هــم دور هــم جمــع میشــویم و روضــه آقــا را
همینجــا برپــا میکنیــم .اآلن هــم داریــم دنبــال
جایــی میگردیــم کــه روضــه بــه جــای خانــه
ً
خــودم در آنجــا برگــزار کنیــم .احتمــاال همیــن
حســینیه آذربایجانیهــا کــه در ایــن مــدت
محــل اســکان و اســتراحت نیروهــای امــدادی
بــود را بــرای برپایــی روضــه انتخــاب کنیــم.
یک قران پول نگرفتم؛ اآلن در خانه نود
متری پسر و عروسم زندگی میکنم
بــه آقــای کعبــی میگویــم بعضیهــا میگوینــد
شــما بــه جــای تخریــب ایــن خانــه پــول خوبــی
ً
ً
دریافــت کردهایــد و ضمنــا خودتــان هــم حتمــا
چندتــا خانــه دیگــر داریــد کــه اجــازه دادهایــد
ً
بــه راحتــی خانهتــان را تخریــب کننــد .واقعــا
اینطــور اســت؟! بــا لبخنــدی کــه نمیتــوان
وصفــش کــرد جــواب میدهــد :هرکــس
یــک برگــه ســند دارد کــه مــن در ازای تخریــب
خانــه یــک قــران پــول گرفت ـهام منتشــر کنــد.
هرکســی هــم کــه دوســت دارد اآلن وضعیــت

زندگــی مــا را ببینــد ،بیایــد تــا نشــانش بدهــم.
مــن اآلن خانــه پســرم زندگــی میکنــم کــه یــک
آپارتمــان نــود متــری دارد .یعنــی اآلن داریــم بــا
پســر و عروســم در یــک خانــه کوچــک زندگــی
میکنیــم .هیــچ گالیــهای هــم نــدارم .چــون
مــن بــا خــدا معاملــه کــردهام و بــرای مــردم عزیــز
شــهرم ایــن کار را کــردم .انشــااهلل خــدا جبــران
میکنــد .میگوینــد هــر معامل ـهای کنــی بــرد
و باخــت دارد ،اال معاملــه بــا خــدا کــه باخــت
نــدارد و دو ســر بــرد اســت .مــن هــم شــنیدهام
کــه بعضــی گفتهانــد کعبــی اگــر خان ـهاش
تخریــب شــده ،خــوش بــه حالــش ،چــون
همانجــا چنــد برابــر پولــش را گرفتــه! خــدا را
شــاهد میگیــرم کــه تــا حــاال نــه حرفــی از پــول
ً
بــوده نــه چیــز دیگــری .فعــا مســئولین هیــچ
قــول و جوابــی بــه مــا ندادهانــد .مــن اگــر پــول
ایــن خانــه را گرفتــه بــودم ،چــرا بایــد هــر شــب در
منــزل یکــی از اقــوام و دوســتان بخوابــم؟
دو روز قبل از حادثه به مسئوالن گفتم
که ساختمان شکم داده و دارد فرو
میریزد
ایــن رزمنــده دفــاع مقــدس دربــاره لــزوم
تخریــب خانــه بــرای امدادرســانی بهتــر
میگویــد :اگــر ایــن خانــه تخریــب نم یشــد
ً
امدادرســانی واقعــا ســخت م یشــد ،چــون
متروپــل را تــوی کوچــه  ۴متری ســاخته بودند.
یعنــی جایــی ســاخته بودنــد کــه بــه هیچوجــه
منطقــی نبــود .هرکــس کمــی معمــاری بدانــد،
میفهمــد کــه جــای ســاختن متروپــل اینجــا
نبــود .مســئوالن امــر هــم میدانســتند.
آخــر تــوی یــک کوچــه چهــار متــری و در مرکــز
شــهر هیچوقــت یــک بــرج  ۱۲طبقــه ســاخته
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نم یشــود .چــون اســتاندارد نیســت .ایــن
کوچــه حداقــل بایــد هشــت یــا نــه متــر م یشــد
تــا مناســب ایــن ســاختمان باشــد ولــی
مســئوالن شــهری مــا هیــچ توجهــی بــه ایــن
قضیــه نداشــتند .اینجــا حتــی اگــر آتشســوزی
م یشــد ماشــین آتشنشــانی نمیتوانســت
بــه ســاختمان نزدیــک شــود .تــوی ایــن کوچــه
صندلــی و تیرهــای بــرق هــم گذاشــته بودنــد
و ماشــین آتشنشــانی بایــد تــوی خیابــان
اصلــی میایســتاد .هرچــه مــا گفتیــم کســی
گــوش نکــرد .جالــب اســت کــه خــود مــن دو
روز قبــل از فــرو ریختــن متروپــل من بــه آقایان
مســئول در متروپــل و شــهرداری گفتــم کــه
ایــن ســاختمان شــکم داده و ســنگها دارد
از بــاال میریــزد ولــی متأســفانه کســی توجــه
نکردنــد.
او ادامــه میدهــد :یــک نکتــه کــه بایــد بــه آن
توجــه کنیــم و شــکرگزار خــدا باشــیم ایــن
اســت کــه الحمــدهلل ایــن ســاختمان وســط
ظهــر فــرو ریخــت .بعضــی دوســتان میگوینــد
شــانس آوردیــم کــه اینطــور شــد امــا مــن
ً
اصــا اســم ایــن اتفــاق را شــانس نم یگــذارم،
ً
بلکــه میگویــم رحــم خــدا بــود .واقعــا خــدا
رحــم کــرد کــه متروپــل وســط ظهــر فــرو ریخــت،
چــون اگــر ایــن فروریــزی ســاختمان غــروب
اتفــاق میافتــاد و مــردم در حــال آمــدن بــه بــازار
و خریــد و رفتــن بــه دکتــر و… بودنــد ،مطمئــن
باشــید تلفــات حداقــل چهــار صــد پانصــد نفــر
میشــد.
مسئوالن به خانوادههایی که آواره
شدهاند رسیدگی کنند
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بــا اینکــه هنــوز تکلیــف خــود آقــای کعبــی
مشــخص نیســت و خانــواده ایشــان در منزل
دوســتان و نزدیکان ســکونت دارند ،در طول
ایــن گفتگــو آقــای کعبــی هیــچ خواســتهای از
جانــب خــودش مطــرح نکــرد .تنهــا مطالبـهای
کــه آقــای کعبــی از مســئوالن دارد مربــوط بــه
دیگــر همســایهها و مغازهدارانــی میشــود
کــه از زمــان تخریــب متروپــل خانــه و کســب
و کار خودشــان را تخلیــه کردهانــد و هنــوز
جــواب روشــنی بــرای ادامــه زندگــی ندارنــد.
بــا اینکــه بــه تازگــی بعضــی از مغــازهداران بــه
محــل کارشــان برگشــتهاند امــا هنــوز تعــداد
زیــادی از مــردم هســتند کــه جــرأت نمیکننــد
بــه متروپــل نزدیــک شــوند ،چــه برســد کــه در
آن کار و یــا زندگــی کننــد .آقــای کعبــی دربــاره
شــرایط مــردم و بالتکلیفــی آنهــا میگویــد :مــن
ً
بــه مســئوالن گفتــم فعــا بــه ایــن عزیزانــی کــه
از خانهشــان آواره شــدهاند یــک جایــی بدهنــد
تــا زن و بچهشــان آواره نباشــند .بــه خــود مــن
کــه چیــزی نگفتهانــد .نــه قولــی دادهانــد نــه قــرار
اســت کاری انجــام بدهنــد .اشــکال هــم نــدارد.
مــا هــم صبــر میکنیــم تــا مدتــی از ایــن حادثــه
بگــذرد و دل مــردم مــا کمــی آرام بگیــرد .مــن
ً
خــاک پــای مــردم ایــران ،خصوصــا مــردم شــهر
عزیــزم آبادانــم .هــر کاری از دســتم بربیایــد
بــرای مــردم انجــام میدهــم و هیــچ کوتاهــی
نمیکنــم .مــا دوســت داشــتیم در دفــاع
مقــدس جانمــان فــدای ایــن مــردم شــود،
ولــی قســمت نبــود و امــروز هــم هــرکاری
از دســتم بربیایــد بــرای آنهــا میکنــم .ولــی
واقعیــت ایــن اســت کــه شــرایط کســانی کــه
بــه خاطــر متروپــل خانــه و مغازهشــان تخلیــه
شــده اســت خــوب نیســت .بایــد زودتــر
بــرای آنهــا فکــری شــود و تدبیــری اندیشــیده

شــود .حداقــل جایــی را در نظــر بگیرنــد تــا ایــن
خانوادههــا بتواننــد در ما ههــای پیــش رو در
آن زندگــی کننــد .خانــه کعبــی فــدای ســر مردم،
ولــی بایــد بــه دیگــر خانواد ههــا رســیدگی کــرد.
خدماتی که در متروپل ارائه شد کمتر از
اربعین امام حسین (ع) نبود
آقــای کعبــی کــه خــودش از قدیم یهــای
امیریــه و آبــادان اســت ،نــه تنهــا اجــازه
میدهــد خانــهاش را تخریــب کننــد ،بلکــه
خــود دوشــادوش نیروهــای امــدادی و
مردمــی شــروع بــه خدمــت میکنــد .او دربــاره
روزهــای بعــد از حادثــه و شــرایط امدادرســانی
در متروپــل میگویــد :وقتــی متوجــه شــدم
چنیــن اتفاقــی افتــاده ســفرم را نیمــه تمــام
گذاشــتم و بــا همســرم از نجــف برگشــتیم .تــا
بــه آبــادان رســیدم ســاکم را زمیــن گذاشــتم
و از صبــح تــا آخــر شــب بــا همــکاران و
رزمنــدگان و مــردم پــای کار متروپــل بودیــم.
میتوانــم بگویــم خدمــات و حــال و هوایــی
کــه در اربعیــن وجــود داشــت چیــزی کمتــر از
خدمــات اربعیــن امــام حســین (ع) و یــا زمــان
کهــا
جنــگ نبــود! همیــن همدل یهــا و کم 
و موکبهــای مــردم بــود کــه روی روحیــه
امدادگرهــا اثــر داشــت .بچ ههــای آتشنشــان
و هــال احمــر وقتــی ایــن همدل یهــا را
میدیدنــد دوچنــدان روحیــه میگرفتنــد و
بهتــر میتوانســتند کارشــان را انجــام بدهنــد.
اینقــدر غــذا و میوهجــات و شــربت زیــاد بــود
ً
کــه اصــا نمیدانســتند چــه کار بکنیــد .شــما
هنــوز شــربتت را نخــورده بــودی یــک هندوانــه
دســتت بــود ،هندوانــه را تمــام نکــردی یــک
مــوز دســتت بــود ،مــوز را تمــام نکــردی یــک نفر

ً
پرتقــال دســتت م ـیداد .مــردم آبــادان واقعــا
ســنگ تمــام گذاشــتند .مــا فکــر نمیکردیــم
مــردم بــرای فاجع ـهای مثــل ایــن اینطــور
ســنگ تمــام بگذارنــد.
مجیــد کعبــی دربــاره حاشــیهها ،دروغهــا و
اخبــار زردی کــه روزهــای اول در فضــای مجــازی
دربــاره نحــوه امدارســانی در متروپــل منتشــر
م یشــد میگویــد :در فضــای مجــازی هرچیــزی
میگفتنــد ولــی آنقــدر نیــروی امدادگــر اعــم از
آتشنشــان و هــال احمــر و نیــروی مردمــی
ً
اینجــا ریختــه بودنــد کــه اصــا نمیدانســتی
چطــور از بیــن اینهمــه جمعیــت رد بشــوی.
از هــر جــای ایــران بــه آبــادان آمــده بودنــد و
همــه ســنگ تمــام گذاشــتند .مــن بــه عنــوان
یــک آبادانــی دســت کســانی کــه بــه شــهر
مــن آمدنــد و بــه مــردم مــن خدمــت کردنــد را
نشــان هســتم.
خالصانــه میبوســم و ممنو 

بعد از جنگ آبادان رها شد؛ حق مردم
آبادان این نیست
حرفهــای آخــر مجیــد کعبــی کــه خــودش
از بچههــای انقــاب و جنــگ اســت و
هزینههــای زیــادی بــرای کشــور داده اســت،
از جنــس درد اســت .او بــا دریغــی کــه از
عمــق جانــش سرچشــمه میگیــرد دربــاره
آبــادان و محرومیــت مــردم آبــادان میگویــد:
متأســفانه مســئوالن بعــد از جنــگ بــه ایــن
شــهر نرســیدند .ایــن شــهر شــهری بــود کــه
فــرودگاه بینالمللــی داشــت ،بنــدر و اســکله
آبــی و ریلــی داشــت .هنــوز تــوی نقشــه دنیــا
بنــدر آبــادان هســت و همیــن یعنــی ایــن
شــهر شــهر مهمــی بــوده .ولــی متأســفانه بعــد
از جنــگ در حــق ایــن شــهر خیلــی کوتاهــی
شــد .ایــن شــهر نــه آســفالت درســتی دارد،

نــه فاضــاب درســتی دارد ،نــه آب آشــامیدنی
دارد ،نــه بهداشــت درســتی دارد و نــه فضــای
شــهری مناســب .متأســفانه چهــل ســال
اســت کــه وضــع آبــادان همیــن اســت .حــق
مــردم آبــادان ایــن نیســت .همیــن اآلن اگــر
کوچکتریــن مســألهای در شــهرهای دیگــر
پیــش بیایــد ،مســئوالن بــرای آن شــهرها
ســنگ تمــام میگذارنــد و کوتاهــی نمیکننــد
ولــی اگــر همــان مســأله در آبــادان پیــش بیاید
هیــچ کاری نمیکننــد .مــن بــه عنــوان یــک
بچــه انقــاب و جنــگ و ســرباز مــردم کشــورم،
از مســئوالن میخواهــم کــه آبــادان را بــه ۵۰
ســال قبــل برگرداننــد .آبــادان آن موقــع از اآلن
آبادتــر بــود .شــهرهای دیگــر را نــگاه کنیــد کــه
چقــدر آبــاد شــدهاند؛ شــهر مــا کــه لــب مــرز
اســت ،پتروشــیمی و بنــدر و پاالیشــگاه و
منطقــه آزاد و اینهمــه امکانــات دارد .چــرا
بایــد اوضاعــش اینطــور باشــد؟ امیــدوارم
حداقــل بــه بهانــه متروپــل صــدای مــردم مــا بــه
گــوش مســئوالن برســد و به وضعیــت آبادان
رســیدگی شــود .از شــما هــم میخواهــم
صــدای مــردم آبــادان را بــه گــوش مســئوالن
برســانید .حــق ایــن مــردم ایــن نیســت.
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از سوناتا تا پراید

نمیخواستم درگیر حواشی فوتبال شوم

«حسین سالمی» چهره جالب این روزهاست .او که روزگاری کاپیتان صنعت نفت آبادان
بوده ،حاال ملبس به لباس روحانیت است و انگار یک دنیا با سالمی قبل فرق کرده.

در جریــان حادثــه متروپــل و امدادرســانی
بــه آســیبدیدگان و آواربــرداری از آن ،عکســی
از یــک روحانــی منتشــر شــد کــه شــرح آن
همــه را متعجــب کــرد؛ «ایــن روحانــی ،کاپیتــان
ســابق تیــم صنعــت نفــت آبــادان حســین
ســامی اســت!» .همیــن توضیــح یــک
خطــی کافــی بــود کــه حســین ســامی بعــد
از دوران فوتبالــش دوبــاره ســرخط خبرهــا
شــود و دوســتان ســابق و الحــقش شــکل
و شــمایل جدیــد او را بــا شــگفتی تمــام نــگاه
کننــد و از اینهمــه تغییــر و تحــول تعجــب
کننــد .بــه همیــن بهانــه ســراغ کاپیتــان تیــم
صنعــت نفــت آبــادان ،کــه حــاال او را «شــیخ
حســین ســامی» خطــاب میکننــد رفتیــم تــا
از او دربــاره ســیر ایــن تغییــر و تحــول بپرســیم.

س

اسکن یا کلیک کنید

حاجآقا اگر ممکن است ابتدا یک معرفی
از خودتان داشته باشید .باالخره خیلیها
هنوز باورشان نمیشود شما همان
حسین سالمی معروف هستید!

ً
مــن حســین ســامیام و حــدودا  ۳۸ســال
ســن دارم .زاده آبــادان هســتم و کاپیتــان
ســابق صنعــت نفــت آبــادان .از بــدو تولــد تــا
حــدود ســه چهــار ســال پیــش کــه بــه مشــهد
مهاجــرت کــردم ،در آبــادان زندگــی کــردم .از
وقتــی همــراه بــا خانــواده بــه مشــهد آمدیــم
یکســری اتفاقــات در زندگــیام افتــاد کــه در
نهایــت بــه لبــاس مقــدس روحانیــت ملبــس
شــدم .ایــن خالص ـهای از زندگــی مــن اســت.
اگر موافقید ما به بیست سی سال
پیش برگردیم و کمی درباره فوتبال
صحبت کنیم .از چه زمانی وارد فوتبال
شدید؟
از همــان بچگــی .میگوینــد آبادانیهــا بــا تــوپ
فوتبــال زاده م یشــوند .فوتبــال از قدیــم در
آبــادان خیلــی اهمیــت داشــت و در کوچــه
پسکوچههــای شــهر فوتبــال جــاری بــود.
مــن هــم مثــل بقیــه بچههــا از همــان بچگــی

شــروع کــردم بــه فوتبال بــازی کردن .در ســن ۹
ســالگی بــود کــه وارد مدرســه فوتبــال صنعت
یتــر فوتبــال را دنبــال کــردم.
نفــت شــدم و جد 
همینطــور پلــه پلــه ایــن مــدارج را طــی کــردم و
پیــش آمــدم؛ تیــم نونهــاالن ،نوجوانــان ،امیــد
و بعــد هــم ورود بــه تیــم بزرگســاالن صنعــت
نفــت آبــادان .بــه طــور رســمی از فصــل فوتبالی
ســال  ۸۰-۷۹وارد تیــم بزرگســاالن صنعــت
نفــت شــدم و اولیــن قــرارداد رســمیام را بــا این
تیــم بســتم .امــا همانطــور کــه گفتــم مســیر
نطــور نبــود کــه
رشــدم سلســلهوار بــود و ای 
یــک مرتبــه ســر از تیــم بزرگســاالن دربیــاورم.
مراتــب آکادمــی را مرتــب طــی کــردم و بــه
طــور رســمی ســال  ۷۹یعنــی زمانــی کــه آقــای
عبدالرضــا برزگــری مربــی تیــم صنعــت نفــت
بودنــد وارد تیــم بزرگســاالن صنعــت نفــت
شــدم.
پس قشنگ فوتبالی بودید و هستید .بله؟

خیلــی .البتــه آن موقــع فوتبالــی بــودم ،اآلن
دیگــر نــه.
جدی؟ یعنی اآلن دیگر فوتبال را دنبال
نمیکنید؟

ً
اصــا! اخبــار فوتبــال را تنهــا از طریــق دختــرم
دریافــت میکنــم .خــودم هیــچ اطالعاتــی
نــدارم .حتــی نــگاه هــم نمیکنــم.
چقدر عجیب .در ادامه میرسیم به اینکه
این تغییر و تحول چطور رقم خورد .ولی
بگویید چند سال در تیم اصلی صنعت
نفت بازی کردید؟
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ً
مــن حــدودا دوازده ســال در صنعــت نفــت
بــودم .بــه اضافــه دو ســالی کــه بــه تیــم فــوالد
ً
خوزســتان و مــس کرمــان رفتــم و مجــددا بــه
صنعــت نفــت برگشــتم دوازده ســال در ایــن
تیــم بــودم .فوتبالــم هــم در آبــادان تمــام شــد.
خاطرات جذابی از این دوازده سال
دارید؟
خیلــی خاطــرات دارم .امــا از آن دو ســالی
کــه بــه همــراه صنعــت نفــت در لیــگ برتــر
بودیــم خاطــرات بیشــتری دارم .اگــر بخواهــم
برجســتهترین و بهتریــن و خوشــایندترین
خاطــره فوتبالـیام را بگویــم مربــوط بــه بــرد ۲-۳
میشــود کــه در ســال  ۸۶مقابــل اســتقالل
تهــران در ورزشــگاه آزادی کســب کردیــم .آن
زمــان مربــی اســتقالل آقــای فیــروز کریمــی بود.
ً
مــا تــوی تهــران اســتقالل را  ۲-۳بردیــم و اتفاقــا
مــن بازیکــن یارگیــر فرهــادی مجیــدی بــودم.
جالــب اســت بگویــم روزی کــه آقــای علیرضــا
منصوریــان بــه همــراه بازیکنــان صنعت نفت
بــه متروپــل آمــد ،خیلــی متعجــب بــود کــه
چطــور یــک فوتبالیســت تبدیــل بــه آخونــد
شــده! (میخنــدد) گفتــم آقــای منصوریــان
میخواهیــد بگویــم تــا مــن را دقیــق یادتــان
بیاوریــد؟ گفــت بگــو .گفتــم آن بــازی و فــان
بــازی کــه آنطــور شــد یادت هســت؟ گفــت عه!
تــو کــدوم بــودی؟ بــا بیــان اشــاراتی گفتــم مــن
همــان پســره بــودم .گفــت چقــدر هــم چغــر
بــودی! بعــد گفــت «اصــا آن کجــا ،ایــن کجــا؟!
آن موقــع موهــای بلنــد داشــتی ،فشــن بــودی
و ســر و صــورت تراشــیده و بــزک کــرده بــود و …
ً
مــن اصــا شــوکه شــدم گفتــی مــن آن بازیکــن
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بــودم!» .خالصــه ایــن اســت داســتان!
از آقافیروز توی آن بازی خاطره طنز
دارید؟!
ً
اتفاقــا از همــان بــازی یــک خاطــره طنــز دارم.
تــوی آن بــازی وقتــی کــه بچ ههــای اســتقالل
باختنــد ،مــا رفتیــم ســمت رختکــن.
تشــان بــه مــا
آقــای کریمــی بــه خاطــر باخ 
بازیکنهــای اســتقالل را جریمــه کــرد .کل تیــم
را شــروع کــرد بــه دوانــدن دور ورزشــگاه آزادی.
این اتفاق خیلی هم معروف شده بود!
آره .حســاب کنیــد فرهــاد مجیــدی ،علیرضــا
بلــو و… را دور زمیــن
منصوریــان ،وحیــد طال 
ً
میچرخانــد .اصــا داســتانی شــده بــود .همــه
بــزرگان اســتقالل را میدوانــد! مــا رفتــه بودیــم
تــوی رختکــن جشــن و پایکوبــی و رقــص و آواز
و اینهــا ،وقتــی برگشــتیم دیدیــم چرا غهــای
اســتادیوم خامــوش اســت و آقــای فیــروز
کریمــی چــراغ قــوه دســت گرفتــه و دنبــال
بچههــای اســتقالل مــیدود! در آن تاریکــی
تــوی پیســت اینهــا را میدوانــد .داد هــم
م ـیزد «واینســتا! بــدو! واینســتا!» .صــداش
تــوی ورزشــگاه میپیچیــد و اوضاعــی بــود .مــا
گفتیــم اینهــا را تــا صبــح میکشــد!
حاال که حرف فوتبال است ،خوب
است درباره روحیه فوتبالی مردم آبادان
حرف بزنیم .به نظر شما فوتبال چقدر
توانسته به تجدید روحیه مردم و
جوانان آبادان کمک کند؟ چرا آبادانیها
اینقدر عاشق فوتبالاند؟!

خــب تمــام زندگــی و عشــق و عالقــه مــردم،
شــاید بتوانــم بگویــم تنهــا دلخوشــی ایــن
مــردم همیــن فوتبــال و همیــن صنعــت
نفــت آبــادان اســت .بچههــا از بــدو تولــد بــا
عشــق صنعــت نفــت زاده میشــوند و ایــن
عشــق نســل بــه نســل مثــل ارث و میراثــی
کــه از پــدر بــه پســر میرســد ،بــه آنهــا منتقــل
م یشــود .پیراهــن صنعــت نفــت از همــان
بــدو تولــد در ســایزهای مختلــف بــرای بچههــا
خریــداری م یشــود .درواقــع عشــق و عالقــه
بــه رنــگ زرد و پیرهــن صنعــت نفــت از همــان
روزهــای اول زندگــی مــردم آبــادان شــروع
ً
م یشــود .اصــا قابــل مقایســه نیســت و
مــن نمیخواهــم مقایســه بکنــم ،امــا چطــور
از بچگــی پیراهــن مشــکی امــام حســین
(ع) را تــن بچــه میکننــد و او را بــه مراســمها
میبرنــد؟ صنعــت نفــت هــم همینطــوری
اســت .یعنــی بچ ههــای آبــادان هــم از همــان
بــدو تولــد بــا عشــق و عالقــه صنعــت نفــت
بــزرگ م یشــوند .تــوی کوچــه پسکوچههــا
همیشــه فوتبــال برقــرار اســت .حتــی در
عصــری کــه اآلن هســتیم و عصــر تکنولــوژی
یهــای رایان ـهای و غیــره اســت ،بــاز هــم
و باز 
میبینــی تــوی کوچــه پسکوچههــای آبــادان
فوتبــال و گلکوچیــک و ایــن داســتانها
هنــوز برقــرار اســت .ایــن را شــما در شــهرهای
دیگــر نمیبینــی .فوتبــال در زندگــی آنهــا
خیلــی تأثیــر دارد؛ مــردم بــا بــرد صنعــت نفــت
ً
خوشــحالاند و بــا باختــش واقعــا غمگیــن
م یشــوند .ایــن جــزوی از زندگیشــان اســت.
چه شد که با عشق به فوتبال در شما

به عنوان یک آبادانی ،و بعد از اینهمه
بازی کردن در سطح اول فوتبال کشور،
تغییر مسیر دادید و به مشهد رفتید و
طلبگی و این داستانها؟!
داســتان از آنجــا شــروع شــد کــه مــن فوتبالــم
تمــام شــد .تمــام شــد و بعــد رفتیــم بــه جرگــه
مربیــان پیوســتیم .مــدرک مربیگــری گرفتیــم
و بــه کمــک یکــی از دوســتان مدرســه فوتبــال
تأســیس کردیــم؛ مدرســه فوتبــال ایرانمهــر.
یــک شــعبه در خرمشــهر و یــک شــعبه هــم در
آبــادان زدیــم .خــب عشــقمان فوتبــال بــود
و نمیتوانســتیم ازش دل بکنیــم .خالصــه
فوتبــال را اینطــوری ادامــه دادیــم .کنــار آن
هــم یکســری فعالیتهــای اقتصــادی را
شــروع کردیــم .یــک شــرکت بازرگانی تأســیس
کردیــم و صــادرات و واردات بــه کشــور عــراق
را کلیــد زدیــم .ایــن کارهــای اقتصــادی را هــم
کنــار مدرســه فوتبــال داشــتیم و امورمــان
میگذشــت ،خــوب هــم میگذشــت .یعنــی
الحمــدهلل هیــچ کمبــودی تــوی زندگــی
نداشــتیم .میدانیــد کــه فوتبالیســتها بــه
خاطــر قراردادهایــی کــه در فوتبــال منعقــد
میشــود ،زندگــی مرفهــی دارنــد .مــا هــم
مســتثنا نبودیــم .ماشــین خــوب ســوار
م یشــدیم و خانــه خــوب داشــتیم و دســتمان
بــه دهنمــان میرســید .از ایــن قضایــای
مذهبــی بــودن و اینهــا ،هــم تــوی فوتبــال و
هــم بعــد از فوتبــال ،بــه دور بودیــم .ایــن یــک
چیــز واقعیــت اســت .مــن همیشــه ایــن را
گفتــهام کــه مــن آدم مذهبــی و حزباللهــی
نبــودم .آدمــی نبــودم کــه خیلــی مقیــد بــه نمــاز
ً
و روزه و اینهــا باشــد .واقعــا نبــودم .امــا نســبت
بــه دو تــا چیــز خیلــی تعلــق خاطــر داشــتم؛
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میآییــم .نتیجــه ایــن شــد کــه کــم کــم بــا خودم
یــک کاروان هــم م یبــردم!
یعنی سالهای بعد تنها نمیرفتید؟
بلــه .هــر ســری دوســتان میگفتنــد مــا هــم
میآییــم .بعضــی ســالها هفــت هشــت نفــره
تهــا
و بعضــی ســالها ده نفــره و بعضــی وق 
هــم ســه نفــره میرفتیــم اربعیــن .هرســال یــک
تعــدادی بودنــد و بــا هــم میرفتیــم.

حســین ســامی بــه همــراه
یکــی از اهالــی آبــادان در
متر وپــل

یــک اربعیــن و دو ،دهــه اول مــاه محــرم…
حتــی وقتــی فوتبالیســت بــودم ،همیشــه
آن ده روز اول محــرم بــرای خــودم موکــب و
ایســتگاه صلواتــی داشــتم و خــودم تــوی آن
میایســتادم و از کوچکتریــن کار تــا کارهــای
اصلــی موکــب بــه مــردم خدمــت میکــردم.
حتــی در اوج فوتبالــم ایــن ایســتگاه صلواتــی
برقــرار بــود .همــه میدانســتند کــه حســین
ســامی فــان جــا ایســتگاه صلواتــی دارد و
میآمدنــد .اربعیــن هــم عــادت هــر ســاله مــن
ایــن بــود کــه از درب خانــه پیــاده میرفتــم تــا
خــود کربــا.
شوخی میکنید!
ً
نــه واقعــا .مــن هرســال اربعیــن  ۲۰روز پیــادهروی
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داشــتم تــا خــود کربــا.
ایــن پیــادهروی اربعیــن را از چــه ســالی شــروع
ً
کردیــد؟ حزباللهیتریــن بچ ههــا هــم معمــوال
ایــن کار را انجــام نمیدهنــد! انــگار از اول یــک
جنونــی در حســین ســامی بــوده.

ً
آره! تقریبــا از ده ســال پیــش هرســال انجــام
م ـیدادم .روز یکــم صفــر از خانــه درمیآمــدم و
راه میافتــادم .یــک پرچــم خاصــی هــم داشــتم
کــه قرمــز رنــگ بــود و مزیــن بــه نــام حضــرت
عبــاس (ع) .هــر ســاله ایــن پرچــم را بــا خــودم
میبــردم ،متبــرک میکــردم و برمیگردانــدم.
بعــد هــم آن را بــه یکــی از دوســتانم هدیــه
مـیدادم .بعــد از یکــی دو ســال هــم دوســتانم
هــر دفعــه میگفتنــد مــا امســال بــا تــو

کسانی که با شما میآمدند از بچههای
فوتبالیستبودند؟
نــه .فوتبالــی نبودنــد .ه مســفرهایها و
مشــتیها بودنــد! بچههــای لوتــی و باحالــی
بودنــد .بــا همیــن بچههــا میزدیــم بــه دل
بیابانهــای عــراق ،تــا برســیم بــه کربــا.
خیلیها اربعین رفتهاند و آن حس و
حال را تجربه کردهاند ولی این چیزی
که شما میگوئید با اربعینی که دیگران
میروند خیلی فرق دارد .میتوانید کمی
درباره حال و هوایی که دارد توضیح
بدهید؟
ً
اصــا شــما ببینیــد؛ مســیر نجــف تــا کربــا
یــک طــرف ،مســیری کــه مــا میرفتیــم ،یعنــی
شــلمچه تــا نجــف ،یــک طــرف .همــه آن چیــزی
کــه از اربعیــن میدانیــد را ضــرب در هــزار
کنیــد و بدانیــد کــه همــه ایــن هــزار برابــر قبــل
از مســیر نجــف اتفــاق میافتــد .آن عشــق و
عالقـهای کــه مــردم بصــره و ناصریــه و دیوانیــه
و اســتانهای قبــل از نجــف عــراق دارنــد،
غیرقابــل وصــف اســت .آن خدماتــی کــه شــما

در مســیر نجــف تــا کربــا میبینیــد ،آن حــس
خاصــی کــه درگیــرش میشــوید ،صــد برابــرش
در مســیر شــلمچه تــا نجــف اتفــاق میافتــد.
اگــر یکبــار تجربــه کنیــد میفهمیــد مــن چــه
ً
میگویــم .مــن اصــا نمیتوانــم آن حــال و هــوا
را توصیــف کنــم.
میخواهم یک مقدار به دوران
فوتبالتان برگردیم .آن موقع به لحاظ
شخصیتی و اعتقادی چطور آدمی
بودید؟
خیلــی آدم معمولــی .شــاید گفتــن نداشــته
باشــد ،ولــی مــن خیلــی دوســت دارم داســتان
زندگ ـیام بــه دیگــران کمــک بکنــد .شــاید
حتــی روی یــک نفــر تأثیــر داشــته باشــد .مــن
همیشــه ســعی کــردم غلــو نکنــم و حقایــق را
بگویــم .خــب آن زمــان آدم معتقــدی نبــودم.
همیــن اآلن کــه دارم بــا شــما صحبــت میکنــم
یــک دفتــر دارم کــه تــوی آن تعــداد نمــاز و
روز ههــای قضایــم را نوشــتهام و دارم بــر اســاس
آن نمــاز و روز ههــای قضایــم را میگیــرم .یعنــی
اآلن کــه بــا شــما حــرف میزنــم ،هــر روز دارم
نمــاز و روزه قضــا میگیــرم .یعنــی اآلن بــا
گذشــتهای کــه بــه واســطه فوتبــال و جــو حاکم
بــر فوتبــال داشــتم ،خیلــی درگیــر هســتم.
بیــن فوتبالدوســتان متأســفانه بــه واســطه
پــول و محبوبیــت و حواشــی ،جــو ناســالمی
جریــان دارد .اگــر آدم قبــل از فوتبــال خــودش
را نســاخته باشــد مرتکــب اشــتباه میشــود.
ایــن بحــث تــوی روحانیــت هــم هســت .یعنی
تزکیــه بــر تعلیــم خیلــی مقدمتــر اســت .شــما
ً
اگــر خــودت را نســازی مطمئنــا نمیتوانــی
اثرگــذار باشــی.

تا حاال به این فکر نیفتادید که برگردید
و با تجربهای که دارید به فوتبال
کشورمان کمک کنید؟
نــه .چــرا کــه آن فضــا ،فضــای خیلــی قــویای
اســت .فضــای خیلــی کثیفــی اســت و شــما را
بــه خــودش جــذب میکنــد .هــر چقــدر شــما
توانایــی داشــته باشــی بــاز حواشــی فوتبــال و
آدمهایــی کــه دور و بــر ایــن فوتبــال هســتند،
شــما را جــذب میکنــد .حتــی اگــر شــما را
ً
جــذب نکنــد شــما را خنثــی میکنــد .واقعــا
نمیگذارنــد کار بکنیــد .بــه انحــاء مختلــف
بــه شــما اجــازه ورود بــه ایــن داســتان را
نمیدهنــد .چــون کــه منافعشــان بــه خطــر
میافتــد .خــود مــن در ایــن مدتــی کــه آبــادان
بــودم بچههــای صنعــت نفــت آبــادان و حتــی
از وزارت ورزش دعــوت بــه همــکاری کردنــد
ولــی مــن گفتــم کــه در ایــن فضــا نمیتوانــم
اثرگــذار باشــم .چــون فوتبــال آنقــدر قــوی
اســت ،آنقــدر رســانه و تبلیغــات قــوی دارد کــه
ً
یکــی مثــل مــن اصــا توانایــی مقابلــه بــا آن را
نــدارد .متأســفانه بــه ایــن راحتــی نمیشــود
کاری بــرای فوتبــال کــرد.
همینجاست که باید پرسید چه اتفاقی
باعث شد مسیر حسین سالمی به کل
ً
تغییر کند و از آن زندگی فوتبالی و نسبتا
اشرافی به این زندگی تغییر مسیر دهد؟
اتفاقاتــی افتــاد کــه باعــث شــد کــه مــن بــا
مشــکالتی درگیــر شــوم .مشــکالتی کــه هــم از
لحــاظ مالــی و هــم از لحــاظ زندگــی خانوادگــی
زندگــی مــن را بــه هــم ریخــت .خیلــی معــذب

بــودم .اوضــاع طــوری کــه میخواســتم
پیــش نمیرفــت .ناگهــان بــه خاطــر یــک
کالهبــرداری چندیــن هــزار دالر از ســرمایهام
از دســت رفــت و چــون آن فــرد عراقــی بــود،
هیچوقــت نتوانســتیم بــه او دســت پیــدا
کنیــم .ایــن شــد کــه مشــکالت مال ـیام
زیــاد شــد و پرداختیهایــی کــه بایــد انجــام
م ـیدادم بــا مشــکل مواجــه شــدند .داســتان
بــه جایــی رســید کــه مــا مجبــور شــدیم خیلــی
شهــا را از زندگــی شــخصی
از ایــن ریخــت و پا 
خودمــان حــذف کنیــم .مــن حتــی مجبــور
شــدم ماشــینم را بفروشــم.
ماشینتان چی بود؟
سوناتا بود! (باخنده)
چرا میخندید؟!
خــب بــرای بعضیهــا جالــب اســت ،میگوینــد
شــما یــک زمانــی ســوناتا ســوار م یشــدی؟!
باورشــان نمیشــود!
نشــناس نیســتم
حــاال مــن هــم خیلــی ماشی 
ً
ولــی ظاهــرا ماشــین خفنــی اســت! بلــه؟
آره .ماشــین خوبــی اســت! البتــه آخریــن
ماشــینم ســوناتا بــود .ماشــینهای مختلفــی
داشــتم!
اسم بقیه ماشینها چی بود؟
اسپورتیج و سانتافه و غیره!
اآلن اگر سانتافه را داشتید چقدر ارزش
داشت؟
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ً
اآلن حدودا دو سه میلیارد پولش است.
خانه چه شرایطی داشت؟
خانــه هــم خانــه خــوب و بــزرگ و فــراخ و پــر
وســیلهای بــود دیگــر...
خیلی سخت است که از اینها دل بکنی.
من تعجب میکنم.
مــن خــودم میگویــم اربعیــن و امــام حســین
(ع) بــه مــن کمــک کردنــد .تمــام ایــن اتفاقــات
فقــط بــه برکــت امــام حســین (ع) و اربعیــن
اســت .خــدا یکســری اتفاقــات تــوی زندگــی
مــن پیــش آورد کــه همــه چیــز را عــوض کــرد.
میگوینــد «عســی عــن تکرهــوا شــیئا و هــو
خیــرا لکــم» ،بــرای مــن هــم همینطــور شــد.
مــن فکــر م یکــردم نابــود شــدهام و تمــام شــد
و هیــچ آینــدهای بــرای خــودم متصــور نبــودم،
امــا ایــن دو باعــث شــدند کــه همــه چیــز بــرای
مــن تغییــر کنــد...
یعنی همه سرمایه را از دست دادید؟
هیچی برای خودتان نماند؟
هیـ ِـچ هیـ ِـچ هیچــی .شــرایط طــوری شــد کــه مــن
هیــچ آینــدهای بــرای خــودم متصــور نبــودم.
تــوی همیــن شــرایط بود کــه خانمم پیشــنهاد
داد برویــم مشــهد و دســت بــه دامــن امــام
رضــا (ع) بشــویم و از ایشــان بخواهیــم کــه ایــن
مشــکالت رفــع شــود و گشایشــی تــوی زندگی
مــا صــورت بگیــرد .ما هــم گفتیم خوب اســت؛
برویــم یــک زیارتــی هم بکنیــم ،به خصــوص که
چندســالی اســت نرفتیم امــام رضــا (ع) .رفتیم
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زیــارت و همــان زیــارت ســرآغاز این داســتانها
شــد .زیــارت رفتــن همــان و در مشــهد مانــدن
همــان .مــا دیگــر بــه آبــادان برنگشــتیم!
ً
واقعا؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
خــب مــن خودم ایــن دفعه دلی رفتم مشــهد،
بــه ظاهــر نرفتــم .خیلــی راحــت جلــوی امــام
رضــا (ع) تمــام زندگ ـیام را روی دایــره انداختــم
و گفتــم چیــزی کــه اآلن مــن هســتم همیــن
اســت ،حــاال خــودت میدانــی کــه میخواهــی
بــا مــن چــکار کنــی .آبــرو و شــخصیت و اعتبــار
و … همــه چیــز مــن یکدفعــه از بیــن رفتــه
و مــن حتــی نمیتوانــم در آبــادان زندگــی
بکنــم .گفتــم همــه مــن را تــوی آن ســطح از
زندگــی میدیدنــد و ایــن وضعیــت بــرای مــن
غیرقابــل قبــول اســت و نمیتوانــم بــه آبــادان
برگــردم .خانمــم هــم گفــت مــا برگردیــم آبــادان
چــه کار؟! تــوی آبــادان چــی داریــم کــه زندگــی
ً
کنیــم؟ گفتــم واقعــا راســت میگویــی .گفــت
مدرســه فوتبالــت چــی؟ گفتــم میتوانــم
مدرســه فوتبــال را از تــوی مشــهد هــم اداره
کنــم .ایــن شــد که تصمیــم گرفتیم در مشــهد
بمانیــم؛ بــه همیــن راحتــی! همــان موقــع
شــروع کردیــم بــه گشــتن دنبــال خانــه و ایــن
داســتانها .انــگار همــه چیــز بــرای مــا از همــان
اول جفــت و جــور شــده بــود .در پیــدا کــردن
خانــه و چیزهــای مختلفــی کــه پیــش آمــد،
انــگار از قبــل هماهنــگ شــده بــود .طــوری
کــه مــا بعــد از پیــدا کــردن خانــه در مشــهد بــه
آبــادان آمدیــم ،وســیلههامان را جمــع کردیــم و
برگشــتیم مشــهد .همــه تعجــب کــرده بودنــد
کــه آقــا یــک مرتبــه کجــا میرویــد؟! خیلــی
ســخت اســت و ایــن حرفهــا .گفتیــم تــوکل

بــه خــدا ،خــود امــام رضــا (ع) کمــک میکنــد.
خالصــه آمدیــم مشــهد و شــروع کردیــم بــه
زندگــی کــردن.
تا اینجا همه چی درست .ولی چی شد
که رفتید سمت طلبگی؟!
آره .تــا اینجــا هنــوز نســبت بــه خیلــی چیزهــا
از جملــه طلبگــی و زندگــی اهلبیتــی و…
غریبــه بودیــم .امــا مــن بعــد از آن اتفاقــات
ً
معمــوال بــه صــورت روزانــه میرفتــم حــرم
امــام رضــا (ع) .بــه تنــاوب هرچــه میگذشــت
اتفاقــات خــوب تــوی زندگ ـیام میافتــاد .یــک
مقــدار از آن مشــکالت مال یمــان حــل شــد و
مقــداری گشــایش ایجــاد شــد .یعنــی بــه عینــه
میدیدیــم کــه اتفاقــات خــوب دارد بیشــتر
م یشــود و مســیر دارد از نــو شــروع م یشــود.
میدیدیــم پــول دارد میآیــد و زندگــی دارد
ســر و شــکل خــودش را پیــدا میکنــد .یــک
دفعــهای یــک تلنگــر تــوی همــان محیــط
خــاص مســجد گوهرشــاد و ایــوان مقصــوره،
کــه مــن همیشــه بــا امــام رضــا (ع) در حــرم از
آنجــا ارتبــاط برقــرار م یکــردم ،بــرای مــن ایجــاد
شــد .دیــدم طلبههــای جوانــی نشســتهاند و
دارنــد بــا هــم مباحثــه میکننــد .حــال خیلــی
خوبــی داشــتند ،میگفتنــد ،میخندیدنــد،
کهــو گفتــم «حســین!
درس میخواندنــد .ی 
چیــکار کــردی تــو؟! اآلن ســی و خــوردهای ســن
داری .آن موقعــی کــه ه مســن ایــن بچ ههــا
ً
بــودی چیــکار کــردی دقیقــا؟ چــه جوابــی بــرای
فــردا داری؟ میخواهــی بگویــی مــن دویــدم
دنبــال یــک تــوپ؟ تشــویقم کردنــد؟ چــی
ً
بگویــم؟ اصــا چــی دارم بگویــم؟ مــن ه مســن
اینهــا بــودم کجــا بــودم؟ یــا ســفر خارجی بــودی،

یــا کنــار ســاحل بــودی ،یــا مهمانــی شــبانه
بــودی! هیچــی نــداری ،هیچــی نــداری!» .همین
تلنگــر باعــث شــد مــن بــه خــودم بیایــم .رفتــم
نمــاز و بعــد از نمــاز رفتــم ســراغ امــام جماعــت
آنجــا و گفتــم حاجــی ،مــن میخواهــم درس
بخوانــم! متعجــب شــد و گفــت چــه درســی؟
گفتــم میخواهــم درس طلبگــی بخوانــم.
گفــت حاجآقــا ســن شــما دیگــر بــه ایــن
چیزهــا نم یخــورد! بــرای طلبگــی تــا یــک ســنی
جــذب میکننــد و بعــد از آن ســن دیگــر
ً
ً
ممکــن نیســت .گفتــم واقعــا؟ مــن واقعــا
نمیدانســتم .گفتــم مگــر میشــود؟ یعنــی
بــرای درس خوانــدن هــم حــد و مــرز هســت؟
گفــت بلــه .گفتــم یعنــی هیــچ جایــی نیســت
کــه بــروم درس بخوانــم؟ مــن نمیخواهــم
آخونــد بشــوم و حقــوق بگیــرم و طلبگــی کارم
بشــود .فقــط دوســت دارم اینهــا را بخوانــم و
بدانــم .جایــی نیســت؟ گفــت یــک مدرســه
غیررســمی هســت کــه شــما بایــد چندســال
آنجــا درس بخوانــی ،بعــد بروی امتحان رســمی
بدهــی و اگــر قبــول شــدی ،بــه صــورت رســمی
وارد جرگــه طلبگــی بشــوی .خالصــه معرفــی
کــرد و مــن رفتــم ســراغ همیــن مدرس ـهای کــه
اآلن هــم در آن درس میخوانــم .خدمــت
مدیــر مدرســه رســیدم و بــا ایشــان صحبــت
کــردم .گفــت چــه کارهای؟ گفتــم هیــچ ،صفــر
صفــر آمــدم! گفــت چــکار میکــردی؟ گفتــم
ً
قبــا فوتبــال بــازی میکــردم! حــاال ایــن بنــده
خــدا فکــر م یکــرد مــن تــوی کوچــه و خیابــان
فوتبــال بــازی م یکــردم! نمیدانســت رســمی
بــازی م یکــردم و کاپیتــان تیــم صنعــت نفــت
فهــا .خیلــی از دوســتان
بــودم و ایــن حر 
مشــهدیام هــم نمیدانســتند و بعــد از
حادثــه متروپــل ایــن قضیــه را فهمیدنــد .حــاال

میگوینــد حاجــی تــو چــرا نگفتــی ایــن گذشــته
را داشــتی؟! گفتــم خــب گفتنــی نبــوده ،چیــز
قابــل عرضــی نبــوده… بــه خاطــر همیــن خیلــی
از دوســتان مــن بــه تازگــی از گذشــته فوتبالــی
مــن اطــاع پیــدا کردهانــد .خالصــه ایــن شــد
کــه وارد طلبگــی شــدیم و از صبــح تــا شــب در
حــال درس خوانــدن! (میخنــدد)
اآلن چندسال است که دارید طلبگی
میکنید؟!
اآلن ســه ســال اســت .یــک ســال هــم اســت
کــه ملبــس شــدم.
این سه سال چطوری گذشت؟
خیلــی عالــی ،خیلــی عالــی .لذتبخــش .خیلــی
لذتبخــش… خــدا را شــکر کــه قبــل از چهــل
ســالگی ایــن تغییــر و تحــول در مــن صــورت
گرفــت .چــون بعــد از چهــل ســالگی تغییــر
کــردن خیلــی ســخت میشــود.
واکنش خانواده بعد از این تغییرات چه
بود؟
خــب خانــواده هــم تــوی همــان زندگــی بودنــد.
معمولیتریــن قضیــه بحــث پوشــش اســت
دیگــر .پوشــش خــود مــن هــم پوشــش عرفی
و معمولــی یــک جــوان بــود .لبــاس آنچنانــی
میپوشــیدم و تیــپ آنچنانــی داشــتم! امــا
خــب بعــد از ایــن تحــول کم کــم این تأثیــر آمد،
سادهزیســتی و ســاده پوشــیدن و اینهــا آمــد.
بــه تبــع آن روی خانمــم هــم تأثیــر گذاشــت.
یعنــی اگــر پوشــش ایشــان مثــل زندگــی قبلــی
بــود ،کــم کــم همــراه و هممســیر مــن شــد.

حتــی ایشــان هــم اآلن دارد تــوی حــوزه درس
میخوانــد!
طلبگی؟!
بله! (بلند میخندد)
ً
ایشــان هــم دارد طلبگــی میخوانــد .اصــا یــک
چیــزی عجیبــی اســت داســتان مــا! (باخنــده)
ایشــان هــم اآلن یــک ســالی م یشــود کــه
دارد درس حــوزه میخوانــد .یــک روز بــه مــن
گفــت میخواهــم بــروم حــوزه .گفتــم «بــرو،
مــا کــه زندگیمــان افتــاده دســت امــام رضــا
(ع) ،دیگــه هرچــی خــودش بخــواد همــون
میشــه!».
بــاز بایــد بــه ایشــان آفریــن گفــت کــه تــوی ایــن
مســیر بــا شــما همــراه بودهانــد .ایــن حجــم از
ً
همراهــی واقعــا عجیــب و ســتودنی اســت.
یعنــی خیلــی ســخت اســت کــه چندیــن ســال
در یــک دنیــای دیگــر زندگــی کــرده باشــی و
نطــور تغییــر
ناگهــان همــراه بــا همســرت ای 
مســیر بدهــی.
بلــه .اآلن از لحــاظ پوشــش و رفتــار و
عقیــده خیلــی بــا هــم همــراه هســتیم .بــرای
کمکرســانی بــه متروپل هــم همراه مــن آمده
بــود ولــی حتــی یکبــار بــا مــن تمــاس نگرفــت
فهــا .میدانســت
کــه بیــا ببینمــت و ایــن حر 
کــه اآلن اوضــاع طــوری اســت کــه مــن گرفتــارم
و اگــر فــراغ بــال پیــدا کنــم خــودم زنــگ میزنــم
و بــه دیدنــش م ـیروم .حتــی خــودش دســت
بچههــا را گرفــت و یــک شــب آمــد نزدیــک
متروپــل ،پشــت فنسهــای امنیتــی ایشــان
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و بچ ههــا را دیــدم و برگشــتند .یعنــی اینقــدر
همــراه و صبورانــه پــا بــه پــای مــا آمــد .الحمــدهلل
خودشــان هــم بــه همیــن مســیر رســیدند و
دارنــد در همیــن حــال و هــوا ســیر میکننــد.
جلوتــر از مــا هــم رفتهانــد.
بحثها خیلی زیاد است .درباره کدام
مقطع از زندگی شما حرف بزنیم!
بلــه .خیلــی زیــاد اســت! بایــد کتــاب شــود
(میخنــدد)
ً
دقیقا .باید این تجربیات را تبدیل به
ً
مستند و کتاب کرد .حتما خواندنی
است .ولی میخواهم به متروپل
برسیم .چی شد که تصمیم گرفتید
بعد از این همه تغییر و تحول با لباس
روحانیت به متروپل بروید؟
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بعــد از اینکــه ایــن اتفــاق افتــاد اول بــه پــدرم
زنــگ زدم .چون پــدرم دیابــت دارد نگران بودم
کــه نکنــد ایشــان بــه خاطــر بیمــاریاش تــوی
ً
متروپــل بــوده باشــد .حتمــا میدانیــد کســانی
کــه قنــد دارنــد مرتــب بایــد آزمایــش بدهنــد.
ســریع تمــاس گرفتــم تــا ببینــم کجــا هســتند
و اوضــاع از چــه قــرار اســت .وقتــی فهمیــدم
حالشــان خــوب اســت گفتــم خداراشــکر.
همیــن خداراشــکر را کــه گفتــم خیلــی عجیــب
ناراحــت شــدم .گفتــم مــن بــرای اینکــه ایــن
مشــکل بــرای پــدرم پیــش نیامــده الحمــدهلل
گفتــم؟ ایــن اتفــاق بــرای همــه افتــاده،
پــس الحمــدهلل گفتــن خیلــی موضوعیــت
نداشــت .فکــر کــن پــدر تــو هم یکــی از کســانی
بــود کــه آســیب دیدنــد ،میگفتی خداراشــکر؟
ایــن اتفــاق حــال خاصــی بــه مــا داد .بعــد از دو
ســه روز کــه توانســتیم کارهــای مشــهدمان
ً
را ردیــف کنیــم ،و از آنجایــی کــه قبــا ســانتافه

ســوار م یشــدیم و اآلن پرایــد ســوار م یشــویم
(باخنــده) ،پرایدمــان را زیــن کردیــم و دو ســه
روز بعــد از حادثــه بــه آبــادان رســیدیم .همــان
وقتــی کــه متروپــل اتفــاق افتــاد ،بــا اینکــه اآلن
فصــل امتحانــات حــوزه علمیــه اســت و بایــد
امتحــان مــیدادم ،بــه مدیرمــان گفتــم مــن
بایــد بــروم آبــادان و بیشــتر از ایــن نمیتوانــم
معطــل کنــم .گفــت شــما یــک ســال زحمــت
کشــیدی و درس خوانــدی ،حداقــل امتحــان
را بــده و بعــد بــرو .گفتــم نــه ،مــن بایــد بــروم،
امتحــان باشــد بــرای بعــد؛ اشــکال نــدارد حتــی
اگــر یــک ســال عقــب بیفتــم ،چــرا کــه ایــن
بتــر اســت بــه نظــر مــن .خالصــه درس و
واج 
امتحــان و همــه را ول کردیم و بــه اتفاق خانم و
بچ ههــا زدیــم بــه جــاده .تــا رســیدیم دو ســه روز
گذشــته بــود .بــا خــودم گفتــم چطــور میتوانــم
ً
کمــک کنــم؟ اوال اینکــه عمامــه به ســر داشــتم
امــا دیــدم عبــا و قبــا و ایــن داســتانها بــرای
مــن دســت و پاگیــر اســت .یــک شــکل و
شــمایل جهــادی بــه خــودم گرفتــم؛ شــلواری
پوشــیدم و یــک پیراهنــی و عمامــه بــه ســر.
دلیــل اینکــه عمامــه گذاشــتم ایــن بــود
کــه بگویــم روحانیــت هــم بــا مــردم در حــال
ً
امدادرســانی اســت .یعنــی واقعــا ایــن دلیــل
کهــای
اصلــی بــود .تــوی متروپــل حجــم کم 
مردمــی و توزیــع غــذا و آبمیــوه و آب معدنــی و
… خیلــی زیــاد بــود .چــون فضــا هــم خاکآ لــود و
یهــا و زبالههایــی
خــراب بــود ،همــه افــراد بطر 
کــه بــود را همــان دم دســت میانداختنــد.
مــن گفتــم بــه هــر حــال اینجــا تــا چنــد روز آینده
محــل زندگــی ماســت .تصمیــم گرفتــم ایــن
زبالههــا را جمــع کنــم .خــودم کیســه دســت
گرفتــم و هــر روز کارم ایــن بــود کــه زبال ههــا را
جمــع میکــردم ،حتــی آنهــا را تفکیــک م یکــردم

و بــه بنــده خداهایــی که ضایعات و پالســتیک
و کارتــن و… جمــع میکردنــد مــیدادم .آنهــا
بیــرون میایســتادند تــا «حاجآقــا برایمــان
یشــده تحویــل دهــد».
زبال ههــا را بستهبند 
پس توی این چند روز یکی از کارهایتان
جمعآوری زبالهها بود.
بلــه .بعــد کــه بــا بچههــا آشــنا شــدم وارد
کارهــای دیگــر هــم شــدم .هنــوز هــم کســی
اطــاع نداشــت کــه مــن حســین ســامی
کاپیتــان ســابق صنعــت نفــت آبادانــم.
میگفتنــد یــک طلبــه مشــهدی آمــده و بــا ایــن
لبــاس پــای کار اســت .اغلــب فکــر میکردنــد
مــن آمــدهام تــا یکــی دو روز کار تبلیغــی انجــام
بدهــم و عکــس بگیــرم و بــروم .امــا وقتــی
مانــدگار شــدم و بــا بچههــا خوابیــدم و بیــدار
شــدم و مثــل آنهــا روزی دو ســه ســاعت
اســتراحت کــردم و کــم کــم نمــاز جماعتهــای
آنجــا را هــم مــن میخوانــدم ،دیدنــد کــه نــه،
موضــوع مــا بــا بعضــی دوســتان دیگــر کــه
میآینــد و ســری میزننــد و میرونــد متفــاوت
اســت.
چطور از گذشته شما مطلع شدند؟
چون قیافه فعلیتان هیچ شباهتی به
حسین سالمی گذشته ندارد!
یکــی از دوســتان قدیمــی مــا در زمــان
دانشــگاه در اطــراف موکــب داشــت .ایشــان
مشــغول پخــش کــردن چفیــه بــود .ســمت
مــن آمــد و گفــت حاجآقــا ایــن چفیــه هــم
خدمــت شــما .مــن چفیــه را گرفتــم و فقــط
گفتــم «دســت شــما درد نکنــد» .بــا گفتــن

همیــن «دســت شــما درد نکنــد» ایشــان مــن
را شــناخت! گفــت حســین ســامی ،تویــی؟!
گفتــم آره .بنــده خــدا جــا خــورده بــود .همینطور
عقــب عقــب رفــت و گفــت حســین! ایــن چــه
وضعــی اســت؟! چیــکار کــردی بــا خــودت؟ تــو
کــیای؟! روحانــی شــدی؟ گفتــم چندســالی
کــه آبــادان نبــودم ایــن اتفاقــات افتــاده! دیگــر
همانجــا ایــن عزیــز از مــن عکســی گرفــت و
پخــش کــرد و نوشــت کاپیتــان صنعــت نفــت
آبــادان روحانــی شــده و حــاال تــوی متروپــل
دارد کمکرســانی میکنــد .یکــی از دوســتان
خبرنــگار هــم همانجــا بــود و ایــن موضــوع
رســانهای شــد .خالصــه همــه فهمیدنــد ایــن
آخونــد کــه اینجــا دارد زبالــه جمــع میکنــد
حســین ســامی کاپیتــان صنعــت نفــت
اســت! خالصــه از آن روز مــا دیگــر نتوانســتیم
کار بکنیــم! ایــن بیــا ،آن بــرو ،ایــن مســئول بیــا،
آن مســئول بــرو .بــه بچههــای آتشنشــان
گفتــم شــما را بــه خــدا مــن را از ایــن معرکــه
نجــات بدهیــد .هــر وقــت شــما رفتیــد وســط،
مــن را هــم همراهتــان ببریــد! بچههــای
آتشنشــانی آبــادان گفتــن بســماهلل .دیگــر
اینهــا کــه میرفتنــد وســط معرکــه مــا هــم
همراهشــان بودیــم .وقتــی کــه ایــن بچههــا
مشــغول پیــدا کــردن اجســاد بودنــد مــن
هــم کنارشــان بــود .یــک شیشــه گالب بــه
دســت میگرفتــم و بــا آنهــا میرفتــم .موقعــی
کــه پیکرهــا پیــدا م یشــد ،کنــار میــت دعایــی
میخوانــدم و گالبــی میپاشــیدم .چــون بــو
خیلــی زیــاد بــود و مرتــب کار گالبپاشــی
روی اجســاد و بچههــای آتشنشــانی ادامــه
داشــت تــا یــک مقــدار مجــال تنفــس پیــدا
بشــود .یــک مقــدار از آن حواشــی فراغــت پیــدا
کــرده بــودم و درگیــر ایــن کارهــا بــودم .بیشــتر

بهــا خدمــت
ســعی میکــردم تــوی موک 
کنــم .کســی هــم اگــر میآمــد میدیــد کــه مــن
درگیــر کار هســتم و زیــاد نزدیــک نم یشــد.
مــن هــم خــودم را مشــغول م یکــردم تــا ایــن
ارتباطهــا کمتــر شــود.
گفتگوی ما هر چقدر طول بکشد
باز هم حرفها تمام نمیشود .من
میخواهم سوال آخر را بپرسم .حسین
سالمی با این تجربهای از فوتبال و
زندگی جدید دارد ،ادامه مسیرش
چطوری است؟
ایــن اتفاقــات شــاید بــرای کمتــر کســی اتفــاق
بیفتــد .خیلیهــا میگفتنــد ایــن اتفــاق یــا
غیرممکــن اســت یــا اگــر هــم اتفــاق افتــاده
مــا اطــاع نداریــم! خیلــی اتفــاق جالبــی اســت.
ولــی همــان برکــت امــام حســین (ع) و اربعیــن
تأثیــر داشــت روی اتفاقــی کــه تــوی زندگــی
مــا افتــاد .اگــر بخواهــم دربــاره فوتبــال حــرف
بزنــم شــاید خیلــی از فوتبالدوســتان موضــع
بگیرنــد و ناراحــت شــوند .ولــی ایــن را بــدون
هیــچ اغراقــی میگویــم کــه فوتبــال مــا خالــی از
اخــاق اســت ،فوتبــال مــا خالــی از خداســت،
خالــی از خیلــی قشــنگیهای زندگــی اســت.
ً
واقعــا خالــی اســت .چــون مــن در بطــن ایــن
داســتان بــودم و در جریــان تمــام جزئیــات
هســتم .اوج ایــن مســأله لیــگ برتــر اســت کــه
مــن ســالها در آن فضــا زندگــی کــردم .ایــن
پســوند «مؤسســه فرهنگــی ورزشــی» کــه روی
اســم باشــگاهها میگذارنــد هم ـهاش الکــی
ً
اســت .کار فرهنگــی در فوتبــال مــا اصــا وجود
نــدارد .اگــر هــم کســی بخواهــد کاری بکنــد،
در شــرایطی کــه فوتبــال دارد محــو م یشــود.
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اآلن بــه نســبت بــه ســالهایی کــه مــن بــودم
وضعیــت بدتــر هــم شــده اســت .اگــر هــم
بخواهــی دربــارهاش حــرف بزنــی خیلیهــا
واکنــش نشــان میدهنــد و میگوینــد مــا
زندگــی ســالمی داریــم و مــا اهــل نمــاز و روزهایم
و … ولــی ایــن داســتانها نیســت .امثــال
محمــد انصــاری و مهــدی ترابــی خیلــی تــک و
تــوک در فوتبــال مــا هســتند .انگشتشــمار
هســتند .شــما چنــد نفــر میتوانیــد مثــال
بزنیــد؟ خیلــی کــم هســتند.
راه حلی دارید؟ شما خیلی بهتر از
دیگران میتوانید کمک بکنید.
راه حلــی کــه بتــوان کار اساســی کــرد و فوتبــال را
تهــا پیــش
متحــول کــرد ،نــه .خیلــی خیلــی وق 
در زمــان آقــای دهیــاری اتفاقــات جالبــی افتــاد .آن
زمــان خیلــی از فوتبالیسـتها بــه خاطــر پایبنــدی
ایشــان بــه اخالقیــات اعتصــاب کردنــد و بــه تیــم
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ملــی نرفتنــد .ایشــان دنبال ـهرو هــم نداشــت .در
زمــان خــود مــن خیل یهــا بودنــد کــه میگفتنــد
فــان مربــی انســان بــا اخالقــی اســت ،امــا مــن
نطــور نیســت و اخالقیــات را
میدانســتم کــه ای 
رعایــت نمیکننــد .شــرایط حاکــم بــر فوتبــال بــد
اســت.

راستی ،شما تیم فعلی صنعت نفت را
هم آوردید اطراف متروپل .میخواهید
دربارهاش توضیح بدهید؟
بــه خاطــر همــان احســاس وظیفــه بــود .مــن
ش ـبها بــا خــودم فکــر م یکــردم و همــه جوانــب
را م یســنجدیم .فکــر م یکــردم چــه کار میتوانیــم
بکنیــم تــا شــرایط روحــی مــردم آبــادان و اطــراف
حادثــه متروپــل بهتــر شــود؟ یــک مقــدار جــو
رســانهای غالــب بــر آبــادان زیــادی ســیاه بــود.
چیــزی کــه از آبــادان پخــش م یشــد تنهــا درگیــری
و زد و خــورد و ایــن چیزهــا بــود .امــا مــن خــودم توی
متروپــل یــک اربعیــن کوچــک را دیــدم .برپایــی

بهــا و همدلــی مــردم تــوی ایــن شــرایط
موک 
ً
اقتصــادی ،واقعــا یــک فضــای اربعینــی ســاخته
ً
بــود .مــردم آبــادان بــا اینکــه عــزادار بودنــد ،واقعــا
پــای کار و همــدل بودنــد .هرکــس هــر چیــزی
کــه داشــت آورده بــود تــوی میــدان ،امــا اینهــا
انعــکاس نداشــت .همــه میگفتنــد اینجــا کســی
کار نمیکنــد و دارنــد بــا ســطل امدادرســانی
فهــا؛ همــهاش درگیــری و
میکننــد و ایــن حر 
درگیــری .مــن میخواســتم بــا آوردن تیــم صنعــت
نفــت کمــک کنــم فضــا کمــی تغییــر کنــد .خــودم
ً
شــخصا بــا همــان هیــأت و هیبــت آخونــدی ســوار
بــر موتــور یکــی از بچ ههــا بــه باشــگاه صنعــت
نفــت رفتــم و از آنهــا دعــوت کــردم کــه بیاینــد.
گفتــم ولــو اینکــه بگوینــد بــرای تبلیغات و شــوآف
آمدهایــد ،بیاییــد و بــا بچههــا و امدادگــران و مــردم
صحبــت کنیــد .بــا کارگــران عکــس بگیریــد و در
یتــان منتشــر کنیــد تــا مــردم
صفحــات مجاز 
ببیننــد در آبــادان چــه خبــر اســت .خداراشــکر
انعــکاس خوبــی داشــت و از جمیــع نــکات اتفــاق
خوبــی بــود.

درباره متروپل حرفی دارید؟
متروپــل نمــاد مظلومیــت و محرومیــت مــردم
آبــادان و نمــاد یــک فســاد ریش ـهای اســت .مــردم
فکــر میکردنــد متروپــل قــرار اســت بــرای آنهــا
شــادی بیــاورد ولــی تبدیــل بــه فاجعــه شــد .بــه نظر
مــن متروپــل یــک گل بــه خــودی بــود .بایــد ایــن
گل بــه خــودی را جبــران کنیــم .همانطــور کــه حصــر
آبــادان شکســته شــد ،بایــد حصــر مظلومیــت و
محرومیــت آبــادان هــم شکســته شــود .مــن بعــد
از ســی و انــدی ســال لــذت نوشــیدن آب از شــیر
را تــوی مشــهد فهمیــدم! هنــوز کــه هنــوز اســت
مــردم آبــادان نمیتواننــد از شــیر آب بخورنــد .ایــن
شــرایط بایــد تغییــر کنــد و همــه مــا بایــد کمــک
کنیــم کــه ایــن اتفــاق رقــم بخــورد.

جواد شیخاالسالمی
خبرنگار

دوݣݣر ݣݣو ݣ ݣݣبر

روایت مجله مهر از آ تشنشان  ۱۷ساله آبادان؛

من ،تنها زن آ تشنشان
آبادان ۱۷ ،سال دارم

شقایق سبتاوی از  ۱۵سالگی به صورت داوطلب کار آتشنشانی انجام میدهد و حاال همه
آتشنشانان آبادان او را میشناسند .در حاشیه حادثه متروپل با او گفتگویی انجام دادیم.

متروپــل بــا همــه غــم و انــدوه و تلخیهایی
کــه داشــت ،از لحظــات سرشــار از امیــد و
زندگــی و همدلــی خالــی نبــود .مــردم آبــادان بــا
هــر توانایــی کــه داشــتند بــه میــدان آمدنــد و
کمــک کردنــد تــا آواربــرداری از آســیبدیدگان
زودتــر صــورت بگیــرد .بیــن اینهمــه جوانــان
و مردهــای باتجربــه و سختیکشــیده کــه از
شــهرهای مختلــف بــه آبــادان آمــده بودنــد،
دختــری بــا کاور آتشنشــانی بــود کــه هــم بــه
ســبب دختــر بــودن و هــم بــه خاطــر ســن کــم
از دیگــران متمایــز بــود.
از  ۱۵سالگی آتشنشان داوطلب
هستم
«شــقایق َســبتاوی» دختــر نوجــوان آبادانــی از
کســانی بــود کــه از روز اول امدادرســانی تــا روز
آخــر آن ،در اطــراف متروپــل حضــور داشــت و
ســعی م یکــرد بــه همکارانــش کمــک کنــد.
ســبتاوی دربــاره خــودش میگویــد :مــن

 ۱۷ســال دارم ،در رشــته گرافیــک محصــل
هســتم و اگــر نتوانــم یــا نخواهــم در رشــته
ً
گرافیــک ادامــه تحصیــل بدهــم احتمــاال
در رشــته روانشناســی درس بخوانــم کــه
بــه کارم هــم کمــک میکنــد .آتشنشــان
داوطلــب هســتم و دو ســال اســت کــه دارم
در ایســتگاه مرکــزی آتشنشــانی آبــادان
فعالیــت میکنــم؛ یعنــی از زمانــی کــه  ۱۵ســال
داشــتم وارد ایــن کار شــدم و هنــوز هــم بــه آن
مشــغول و عالقهمنــدم.
از او میپرســم چــه شــد کــه علیرغــم ســن کــم
بــه ســمت آتشنشــانی رفتــی؟ میگویــد :از
همــان اول بــه آتشنشــانی عالقــه داشــتم.
وقتــی کــه فهمیــدم میتوانــم در ایــن حــوزه
فعالیــت کنــم بــرای آتشنشــانی داوطلبــی
اقــدام کــردم .در ایــن دو ســال هــم بیشــتر در
حــوزه آمــوزش فعالیــت کــردم .انجــام عملیات
آتشنشــانی در آبــادان بــرای خانمهــا خیلــی
محــدود و ســخت اســت .مــن بــه عنــوان

س

اسکن یا کلیک کنید

یــک خانــم فقــط میتوانــم تــوی برنام ههــای
خاصــی مثــل متروپــل حضــور داشــته باشــم؛
آن هــم در حاشــیه کارهــا ،نــه در متــن آن .ولــی
مــن ایــن چالشهــا را بــه جــان م یخــرم تــا بــه
عالق ـهام برســم.
تنها آ تشنشان زن در آبادان هستم
او درباره حضور خانمها در شغل آتشنشانی
ادامـه میدهـد :اگرچـه آتشنشـانی خان مهـا
در آبـادان هنـوز جـا نیفتـاده ولـی در شـهرهای
دیگـر آتشنشـان خانـم داریـم .شـهرهایی
مثـل تهـران و شـیراز و دو سـه تـا شـهر
دیگـر از حضـور آتشنشـانهای خانـم
اسـتفاده میکننـد ولـی در آبـادان تنهـا خانـم
آتشنشـانی کـه هسـت مـن هسـتم .مـن
هـم اگـر در آبـادان تنها نبودم و چنـد داوطلب
دیگـر هـم وجـود داشـتند خیلـی زودتـر بـه
ً
هـدف میرسـیدم ولـی فعلا خـودم هسـتم و
خودم .این مسـیر سـخت بود ولی من تالش
کـردم بـا همین فعالیـت داوطلبـی خـودم را به
دیگـران ثابـت کنـم و آنهـا را متقاعـد کنـم کـه
آبـادان هـم بـه آتشنشـان زن نیـاز دارد.
تنهـا دختـر آتشنشـان آبـادان دربـاره
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چالشهایـی کـه دارد میگویـد :سـختیها و
مشـکالت زیادنـد ،امـا ایـن مشـکالت باعـث
نم یشـود کـه مـن سـرد شـوم .هرکـس در
هـر شـغلی کـه دارد بـا یکسـری مشـکالت و
شهـا روبـرو خواهـد بود .اینطور نیسـت
چال 
کـه همـه چیـز برایـش ردیـف شـده باشـد .مـن
شهـا کنـار آمـدهام .بـا اینکـه
هـم بـا ایـن چال 
سـنم کـم اسـت و خانـم هسـتم ،اینهـا باعـث
نم یشـود کـه انگیـزه و تـوان من کمتر شـوند،
بلکـه بیشـتر تلاش میکنـم و سـعی میکنـم
بـه خواسـتهای کـه دارم برسـم .خوشـبختانه
خانـواده من بـه این تصمیم و عالقـهام احترام
گذاشـتهاند و همراهـی کردهانـد .اولـش فکـر
نمیکردنـد جـدی باشـد و فکـر میکردنـد دارم
شـوخی میکنـم ،بـه خصـوص کـه چـون سـنم
کـم بـود برایشـان قابـل بـاور نبود ،ولـی همین
کـه شـروع بـه فعالیـت کـردم و تلاش مـن را
دیدنـد برایشـان جـا افتـاد.
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کسی نگفته بود به متروپل بیا ولی رفتم
او دربــاره روز حادثــه و زمانــی کــه از ریــزش
متروپــل باخبــر شــده اســت میگویــد :یــادم
اســت کــه در مدرســه امتحــان داده بــودم و
حــاال داشــتم تــوی خانــه اســتراحت میکــردم.
تــوی حالــت خــواب و بیــدار بــودم کــه شــنیدم
مــادرم دارد دربــاره اخبــاری کــه راجع بــه متروپل
شــنیده حــرف میزنــد .تــوی اینســتاگرام اخبــار
را چــک کــردم و دیــدم واقعــی اســت .بــا اینکــه
کســی بــه مــن نگفتــه بــود بــه متروپــل بیــا ،بــه
صــورت داوطلبــی رفتــم و ســعی کــردم در هــر
کاری کــه از دســتم برمیآیــد بــه دیگــران کمــک
کنــم.
ســبتاوی ادامــه میدهــد :ایــن اولیــن بــار کــه
بــود کــه در چنیــن شــرایطی قــرار میگرفتــم.
تــا حــاال چنیــن اتفاقــی در آبــادان پیــش

نیامــده بــود .وقتــی کــه بــه متروپــل رســیدم،
هــوا خیلــی خاکــی بــود و بــه ســختی م یشــد
دیــد .فضــا خیلــی ناراحتکننــده و پــر از غــم
بــود .بعضــی از خانوادههــا گریــه میکردنــد و
امدادگرهــا مــدام در حــال آواربــرداری بودنــد.
تمــام امدادگرهــا هــم آقــا بودنــد و خان مهــا
خیلــی محــدود حضــور داشــتند .تنهــا چنــد
خانــم از هــال احمــر آمــده بودنــد کــه بیشــتر
در چــادر مســتقر بودنــد .از اهــواز هــم دو ســه
تــا خانــم آتشنشــان بودنــد کــه فکــر کنــم در
قســمت رســانه فعالیــت میکردنــد .هرچــه
کــه بــود ،مــن تــوی صحنــه کســی را ندیــدم.
تنهــا خانمــی کــه در صحنــه حضــور داشــت
مــن بــودم .اگرچــه مــن هــم خیلــی بــه صحنــه
نزدیــک نبــودم .درواقــع حضــورم آنطــور کــه
میخواســتم مؤثــر نبــود ،ولــی باالخــره حضــور
داشــتم و ســعی میکــردم از مرکــز اصلــی
حادثــه خیلــی دور نباشــم.
او دربـاره شـرایطی کـه امدادگـران در روز و
شـبهای آواربـرداری تجربـه کردنـد میگویـد:
مـن هـم مثـل همـه امدادگـران در ایـن دو
سـه هفتـه کمخوابـی کشـیدم .روزهـای اول
سـر صبـح میآمـدم و تـا شـب در متروپـل
بـودم .وقتـی کـه بـه خانـه میرفتـم هـم مـدام
در فکـر ایـن بـودم کـه نکنـد در متروپـل
اتفـاق دیگـری بیفتـد و نیـاز بـه کمـک مـن
باشـد .همیـن فکرهـا نمیگذاشـت بخوابـم.
بـرای همیـن در روز دو سـه سـاعت بیشـتر
اسـتراحت نم یکـردم .اوضـاع کسـانی کـه در
دل ماجـرا بودنـد سـختتر هـم بـود .بعضـی از
آنهـا چنـدروز نخوابیـده بودنـد و مـدام در حـال
تلاش بودنـد.

همانطور که به آتشنشان آقا نیاز
است ،به آتشنشان خانم هم نیاز
داریم
شـقایق سـبتاوی کـه تصمیمـش بـرای
آتشنشـانی جـدی اسـت و انـگار هیچجـوره
قصـد نـدارد از ایـن عالقـه دسـت بکشـد،
دربـاره لـزوم اسـتفاده از آتشنشـانهای
خانـم در حـوادث و بالیـای مختلـف میگویـد:
همانطـور کـه در حـوادث مختلـف بـه آقایـان
نیـاز اسـت ،بـه خانمهـا هـم نیـاز اسـت.
همانطـور کـه آقایـان میتواننـد وارد صحنـه
ً
شـوند خان مهـا هـم میتواننـد .اتفاقـا خانمهـا
یتـری کـه دارنـد زودتـر بـه
بـه خاطـر روحیـه قو 
ایـن مسـائل عـادت میکننـد .تـوی خیلـی از
حـوادث هـم خان مهـا بیشـتر میتوانند کمک
ً
کننـد .مثلا اگـر خانمـی در آسانسـور گیـر کرده
باشـد یـا دچـار آتشسـوزی شـده باشـد ،خـب
مشـخص اسـت که اگر یک آتشنشان خانم
بـه کمـک ایـن موارد بـرود اتفـاق خیلـی بهتری
میافتـد .بـه خصـوص کـه یـک خانـم بهتـر از
یـک آقـا میتوانـد بـا حادثهدیـده ارتبـاط برقـرار
کنـد و او را درک کنـد .درک کـردن حادثهدیـده
خیلـی مهـم اسـت و آقایـان هرچقـدر هـم کـه
تلاش کننـد نمیتواننـد ایـن نقـش را مثـل
یـک خانـم ایفـا کننـد.

او کــه از نحــوه حضــور خــودش در متروپــل
چنــدان راضــی نیســت و معتقــد اســت
میتوانســته نقــش بیشــتر و بهتــری ایفــا
کنــد ،اضافــه میکنــد :مــن در متروپــل
نتوانســتم از همــه پتانســیلم اســتفاده کنــم و
مقــداری از همیــن مســأله ناراحتــم .متأســفانه
آتشنشــانی خان مهــا در آبــادان جــا نیفتــاده و
جــا بــرای کار چنــدان مناســب نیســت .البتــه
مــن هــم بــه آنهــا حــق میدهــم کــه بــا مــن بــه
عنــوان یــک زن آتشنشــان اینطــور رفتــار
کننــد ،چــون همیشــه اینطــور بــه آنهــا گفتــه
شــده کــه فــان شــغل مخصــوص زنهــا
نیســت .درصورتــی کــه اآلن خیلــی از مشــاغل
تخصصــی شــدهاند و بــه هــردو جنــس زن
و مــرد نیــاز اســت .متأســفانه تــوی متروپــل
هربــار کــه میخواســتم وارد آواربــرداری شــوم
میگفتنــد شــما خانــم هســتی و هیــچ کاری
ً
از دســتت برنمیآیــد! ایــن حــرف واقعــا بــه
مــن برمیخــورد .فکــر میکردنــد چــون خانــم
هســتم هیــچ کاری از مــن برنمیآیــد ولــی
اینطــور نیســت.
اگر مجبور شوم ،به شهری میروم که
آ تشنشان خانم هم بپذیرند

جـدی اسـت و هیـچ چیـزی نمیتوانـد او را
متوقـف کنـد .کوچکتریـن آتشنشـان
آبـادان میگویـد :مـن آمـدهام تـا ایـن تصـورات
ً
اشـتباه را دربـاره خان مهـا بـر هـم بزنـم .فعلا
دارم تالشـم را میکنـم کـه حضـور آتشنشـان
زن جـا بیفتـد ،ولـی اگـر ببینـم تـا یکـی دو سـال
دیگـر شـرایط بـرای کار مـن در آبـادان و در
حیطـه آتشنشـانی بهتـر نم یشـود بـه یـک
شـهر دیگـر مـیروم .میخواهـم بگویـم آنقـدر
بـه آتشنشـانی عالقـه دارم کـه اگـر نتوانـم
ً
در آبـادان بـه آن بپـردازم ،حتمـا بـه شـهری
مـیروم کـه زمینههـای مسـاعدتری بـرای رشـد
و پیشـرفت مـن داشـته باشـد .ضمـن اینکـه
اخلاق مـن طـوری اسـت کـه اگـر کسـی بـه من
بگویـد تـو نمیتوانـی ،مـن بیشـتر مصمـم
م یشـوم کـه آن کار را انجـام بدهـم!
از شـقایق سـبتاوی میپرسـم «ترس نداشتی
کـه مثـل حادثـه پالسـکو سـاختمان فروبریزد
و در آن دفـن شـوی؟ در کل چـه چیـزی تـو
را اینقـدر بـه آتشنشـانی عالقهمنـد کـرده و
باعـث شـده بـا ایـن سـختیها کنـار بیایـی؟».
جـواب میدهـد :اسـتعداد و عالقـه بـر تـرس و
نگرانـی غلبـه میکنـد .حس شـجاعتی که من
در خـودم دارم ،در کنـار اینکـه دوسـت دارم بـه
سهـا و
مـردم کمـک کنـم ،باعـث م یشـود تر 
نگرانیهـا کـم و کمتـر شـود .یک آتشنشـان،
بایـد در شـرایط بـه خصوصـی ،اگـر الزم باشـد از
جـان خودش بگـذرد و دیگـران را نجات دهد.
مـن هـم بـا همیـن ذهنیـت اسـت کـه وارد
آتشنشـانی شـدهام.

سـبتاوی میگوید قصدش برای آتشنشانی
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محدث تک فالح
خبرنگار

گزارش

دقیقه به دقیقه در آبادان چه گذشت؟

نگاهی به اخبار از لحظه وقوع
حادثه متروپل تا چهلم واقعه
ظهــر روز دوشــنبه در جریــان ریــزش
ســاختمان متروپــل در آبــادان تعــدادی از
مــردم کشــته و زخمــی شــدند .بــرج تجــاری،
پزشــکی ،اداری متروپــل کــه در فضایــی بــا
بیــش از  ۶هــزار مترمربــع در  ۹طبقــه توســط
هلدینــگ عبدالباقــی در ســال  ۱۳۹۸ســاخته
و توســط اســتاندار وقــت خوزســتان افتتــاح و
بــه بهر هبــرداری رســیده بــود .در ایــن گــزارش
مــی خواهیــم مــروری داشــته باشــیم بــر
وقایعــی کــه رخ داد.
حــدود ســاعت  13روز دوم خــرداد  1401بــود
کــه خبــر ریــزش ایــن ســاختمان بــه گــوش
مــردم رســید .امــا بــه محــض وقــع ایــن حادثــه
نیروهــای امــدادی بــرای نجــات جــان حادثــه
دیــدگان در محــل حاضــر شــدند:

2خرداد

تعدادی آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس
درحال امدادرسانی به حادثه دیدگان است
و آتش نشانان در محل حضور دارند و هنوز

علت آن اعالم نشده است.
۱۳:۵۵
اعــزام تیمهــای امــدادی همــراه بــا  ۲تیــم
ســگهای زندهیــاب.
۱۴:۰۲
فرمانــدار آبادان:دســتور تخلیــه مناطــق
اطــراف ســاختمان داده شــده اســت
.
14:33
دادســتان آبــادان ،حکــم بازداشــت پیمانــکار
و مالــک ســاختمان متروپــل خیابــان امیرکبیر
آبــادان را صــادر کــرد.
۱۵:۳۵
دســتور قضائــی بررســی حادثــه ریــزش
ســاختمان آبــادان صــادر شــد.
۱۶:۱۵
ســاختمانهای اطــراف ســاختمان متروپــل
آبــادان تخلیــه میشــوند.

:۱۶:۱۷
دســتور ویــژه وزیــر کشــور در ارتبــاط بــا حادثــه
آبــادان.
۱۶:۴۵
دســتور «مخبــر» بــرای رســیدگی فــوری بــه
مصدومــان حادثــه آبــادان.
۱۷:۲۹
اســتاندار خوزســتان در محــل حادثــه
ســاختمان متروپــل آبــادان حاضــر شــد.
۱۷:۳۲
طــرح شــکایت از صادرکننــدگان مجــوز بــرج
متروپــل آبــادان.
۱۷:۴۵
ســی تــا چهــل درصــد ســاختمان متروپــل
اهــواز ریــزش کــرد  /احتمــال تــداوم ریــزش.
۱۷:۵۹
دســتور ویــژه رئیســی بــرای رســیدگی بــه
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خوزســتان از تأییــد هویــت جســد حســین
عبدالباقــی متهــم اصلــی و مالــک و پیمانــکار
ســاختمان متروپــل آبــادان خبــر داد.
19:20
خانوادههایــی کــه برخــی عزیــزان آنهــا هنــوز
زیــر آوار ســاختمان متروپــل آبــادان باقــی
مانــده انــد در کنــار ایــن ســاختمان حضــور
دارنــد.

4خرداد

ســانحه ریــزش ســاختمان در آبــادان.
۲۰:۵۷
وزیــر کشــور بــه زودی بــه آبــادان میآیــد  /قــوه
قضائیــه قاطعانــه برخــورد کنــد.
۲۲:۳۷
دســتور قالیبــاف بــرای رســیدگی بــه حادثــه
فروریختــن ســاختمان در آبــادان.
3خرداد

3خرداد

00:40
دادســتان کل کشــور بــا صــدور پیامــی ضمــن
عــرض تســلیت بــه جانباختــگان حادثــه
ریــزش ســاختمانی در آبــادان ،بــر نظــارت ویــژه
بــر پرونــده و برخــورد قاطــع بــا متخلفــان تاکیــد
کــرد.
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8:17
وزیــر کشــور و معــاون اقتصــادی رئیــس
جمهــور بــه منظــور بررســی حادثــه ســاختمان
متروپــل ،وارد آبــادان شــدند.
10:57
رئیــس ســازمان آتــش نشــانی شــیراز گفــت:
دومیــن تیــم امــدادی و واکنــش ســریع
ســازمان آتشنشــانی شــهرداری شــیراز بــه
آبــادان اعــزام شــد.
12:14
تیــم ویــژه ســازمان بازرســی بــرای بررســی ابعــاد
مختلــف ریــزش ســاختمان  ۱۰طبقــه متروپــل
آبــادان در ایــن شهرســتان مســتقر شــد.
13:21
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان

11:51
معـاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه و
شهرسـازی از اعـزام تیـم کارشناسـان وزارت
راه و شهرسـازی برای بررسـی حادثه فروریزش
سـاختمان متروپـل بـه آبـادان خبـر داد.
14:45
دادسـتان کل کشور گفت :مالک ساختمان
ً
تجـاری اداری متروپـل قطعـا فـوت شـده و
جسـد وی  ۲۴سـاعت پـس از وقـوع حادثـه
کشـف شـده اسـت.
16:47
نماینده ولی فقیه در خوزستان روز پنجشنبه
پنجـم خردادمـاه  ۱۴۰۱را در کل اسـتان عـزای
عمومـی اعلام کـرد.
20:27
آوار بـرداری در سـاختمان مخروبـه متروپـل
آبـادان همچنـان ادامـه دارد و بـرای ایـن کار
جرثقیلهـای سـنگین نیـز وارد منطقـه
شـد هاند.

5خرداد

1:29
اســتاندار خوزســتان گفــت در ابتــدا مجــوز
ســاخت  ۶طبقــه بــرای ســاختمان متروپــل
آبــادان صــادر شــده بــود امــا بــا گذشــت زمــان
در دو نوبــت ســه طبقــه و دو طبقــه بــه آن
اضافــه شــد .علــت ریــزش ســاختمان بــه
دلیــل رعایــت نشــدن ضوابــط فنــی و غفلــت
در ســاخت و ســاز در ســالهای  ٩۶تــا ٩٨
بــوده اســت.
10:42
رئیــس و برخــی اعضــای کمیســیون عمــران
مجلــس شــورای اســامی بــا حضــور در محــل
ســاختمان متروپــل آبــادان از آخریــن شــرایط
ریــزش ایــن ســاختمان بازدیــد کردنــد.
13:40
جلســه مرکــز فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه
بحــران و بررســی حادثــه ســاختمان متروپــل
آبــادان روز پنــج شــنبه بــه ریاســت وزیــر کشــور
و بــا حضــور رئیــس و اعضــای کمیســیون
عمــران مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد.
18:49
زاکانــی :فرمانــده تیــم عملیاتــی ســاختمان
پالســکو در آبــادان حاضــر اســت.
21:00
رهبــر انقــاب اســامی در پیامــی بــا تســلیت
حادثــه متروپــل بــه مصیبتدیــدگان بــه
مســئوالن دســتور دادنــد ضمــن ســرعت
عمــل بــرای کاســتن از تلفــات ،مقصــران

حادثــه مــورد پیگــرد و مجــازات عبرتآمــوز
قــرار بگیرنــد.
23:53
وزیــر کشــور :دســتور بررســی مجــدد تمامــی
پروندههایــی کــه صــدور شــکایت داشــتهاند؛
صــادر شــده اســت.
آمار جانباختگان تا این لحظه 21:نفر

6خرداد

11:14
معــاون اول رئیــس جمهــور بــه منظور بررســی
آخریــن وضعیــت ریــزش ســاختمان متروپــل
و نحــوه امدادرســانی در آن وارد آبــادان شــد.
 :12:46مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر
خوزســتان از افزایــش ســرعت آوار بــرداری و
عملیــات جســتوجو و نجــات در متروپــل
خبــر داد.

14:31
مخبــر :بایــد همــه دســتگاهها بــا تمــام تــوان و
بســیج همــه نیروهــا و امکانــات و تجهیــزات
عملیــات آواربــرداری ایــن حادثــه دلخــراش را
تســریع بخشــند.
16:17
معــاون اول رئیسجمهــور و اســتاندار
خوزســتان از مصدومــان حادثــه متروپــل
عیــادت کردنــد و ســپس بــه دیــدار خانــواده
جانباختــگان رفتنــد.
20:02
امدادگــران در ادامــه آواربــرداری خــود بــه
بســتنی فروشــی ســاختمان متروپــل رســیده
و موفــق بــه کشــف چنــد پیکــر از شــهروندان
شــده انــد.
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21:58
اســتاندار خوزســتان گفــت :کمبــودی در
زمینــه تجهیــزات آوار بــرداری و امدادرســانی
بــرای حادثــه ریــزش ســاختمان متروپــل
آبــادان نداریــم و امکانــات بــه انــدازه کافــی دپــو
شــده اســت.
جانباختگان تا این لحظه 26:نفر

7خرداد

00:24
دادســتان کل کشــور گفــت :هیــچ اغماضــی
نســبت بــه متخلفیــن در هــر بخشــی چــه قــوه
قضاییــه ،چــه قــوه مجریــه چــه دســتگاه هــای
دیگــر نبایــد داشــته باشــند.
1:21
فرمانــدار آبــادان گفــت :در ایــن زمــان برنامهای
بــرای تخریــب ســاختمان در دســتور کار
نداریــم .احتمــال ریــزش بخشهــای دیگــر
ســاختمان متروپــل آبــادان وجــود دارد.
8:14
فرمانــدار آبــادان :حادثــه متروپــل قابــل
مقایســه بــا پالســکو نیســت چــون ابعــاد ایــن
حادثــه بســیار گســتردهتر از پالســکو اســت
و تــا کنــون چنیــن حادثــهای بــا ایــن میــزان
ســختی و گســتردگی در کشــور نداشــتیم.
 :9:21رئیــس کل دادگســتری خوزســتان:
تاکنــون  ۱۳نفــر کــه در حادثــه ریــزش بــرج
متروپــل آبــادان تخلــف داشــتند بازداشــت
شــده انــد.
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22:37
دادســتان کل کشــور در خصــوص تعییــن
مقصــران حادثــه متروپــل آبــادان گفــت:
مســتندات  ۸۰صفحــه ای از حادثــه آبــادان
ارســال شــد امــا مکفــی نبــود.

12:38
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور
بــا خانوادههــای متوفــی حادثــه ریــزش
ســاختمان متروپــل در آبــادان دیــدار و از آنــان
دلجویــی کــرد.

23:15
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور
گفــت :اگــر مشــکلی رخ ندهــد تــا ظهــر فــردا
بــه پیکرهــای موجــود در مغازههــای همکــف
ســاختمان متروپــل آبــادان مــی رســیم.
جانباختگان تا این لحظه 29:نفر

16:14
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور :آمــار
دقیقــی از حضــور افــراد در متروپل نیســت و تا
زمانــی کــه مطمئــن شــویم جانباختگانــی در
الی ههــای مختلــف ســاختمان وجــود ندارنــد،
عملیــات آواربــرداری ادامــه دارد.

8خرداد

8:47
معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و
خانــواده بــا حضــور در بیمارســتان شــهید
بهشــتی آبــادان از مصدومــان حادثــه ریــزش
ســاختمان متروپــل عیــادت کــرد.
11:21
در حکمــی از ســوی رئیــس شــورای عالــی
اســتانها ،کــورش حصیربــاف بــه عنــوان
مســئول آســیب شناســی حادثــه ســاختمان
متروپــل آبــادان منصــوب شــد.
11:40
دادســتان کل کشــور :امــروز دیــدم کــه بــا
ایــن مقــدار مســتندات اظهــار نظــر قطعــی
مشــکل اســت و بــه همیــن منظــور هیــأت
عالــی قضائــی فــردا بــرای بررســی بیشــتر
بــه دادگســتری آبــادان رفتــه و مســائل و
پروندههــای آتجــا را بررســی خواهنــد کــرد.

21:13
اســتاندار خوزســتان ۳۸ :نفــر بــه عنــوان
مفقــودی در حادثــه ریــزش ســاختمان
متروپــل آبــادان در ســامانه از ســوی خانــواده
هــا ثبــت شــده بــود.
جانباختگان تا این لحظه 31 :نفر

9خرداد

21:54
فرمانــدار آبــادان :هــر کــدام از شــهروندان
ســاکن در محــدوده متروپــل کــه خانـهاش در
خطــر بــوده و یــا تخریــب شــده اســت میتوانــد
بــه فرمانــداری مراجعــه کنــد تــا آنهــا را اســکان
دهیــم.
جانباختگان تا این لحظه 34 :نفر

 10خرداد

13:47
معــاون رئیسجمهــور در امــور مجلــس

گفــت :دولــت در کنــار مــردم اســت و هیــچ
قصــور و کوتاهــی پذیرفتــه نیســت ،امــا آیــا
بانیــان و عامــان دولــت قبــل ،مســئولیت
تغافــل و بیمباالتــی خــود در بــازی بــا جــان
مــردم را میپذیرنــد؟
15:55
اســتاندار خوزســتان گفــت :طبــق نظــر
کارشناســان راه و شهرســازی ،شــهرداری و
نظــام مهندســی ســاختمان متروپــل بایــد
تخریــب شــود.
جانباختگان تا این لحظه 36 :نفر

11خرداد

12:17
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه
دولــت تمــام امکاناتــش را بــرای رســیدگی بــه
حادثــه متروپــل بســیج کــرده اســت ،گفــت:
البتــه امــوال مالــک توقیــف شــده تــا از محــل
آن خســارتها جبــران شــود.
16:53
رئیــس اورژانــس و فوریتهــای پزشــکی
خوزســتان بــر اســتقرار امکانــات درمانــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز در متروپــل
تاکیــد کــرد و گفــت ۵۰ :آمبوالنــس بــرای
امدادرســانی بــه مصدومــان متروپــل آبــادان
مســتقر هســتند.
21:45
معــاون تعهــدات بیمــهای اداره کل تأمیــن
اجتماعــی خوزســتان گفــت :کســبه محــل و
کارفرمایانــی کــه کســب و کار آنهــا در متروپــل

تعطیــل شــد ،میتواننــد بــرای ارســال لیســت
بیم ـ ه مهلــت بگیرنــد.
21:47
سرپرسـت اداره کل تأمیـن اجتماعـی اسـتان
خوزسـتان :بـرای آنهایـی کـه خدایـی نکـرده
جـان خـود را از دسـت دادهانـد ،بـرای حمایـت
از معیشـت خانوادههایشـان بـر اسـاس
قوانیـن و مقـررات سـازمان تأمیـن اجتماعـی
اعلام آمادگـی کـرده و در خصـوص بیمـه
بیـکاری بـرای کسـانی کـه مشـمول قانـون
کار بودنـد ،از آن تعـداد بیمـه شـدگانی کـه در
ایـن حادثـه تلـخ بـه صـورت مسـتقیم آسـیب
دیدنـد و یـا کسـبهای کـه وضعیـت اشـتغال
آنهـا به دلیـل اجرای عملیـات آواربـرداری و رفع
صدمـات سـاختمان متروپـل صدمـه دیـده
و کسـب و کارشـان تعطیـل شـده نیـز مـورد
حمایـت قـرار میگیرنـد.

12خرداد

12:59
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی آبــادان
گفــت :بــرای پزشــکانی کــه خواهــان انتقــال
مطبشــان از ســاختمان اداری پزشــکی
متروپــل بــه جــای دیگــر هســتند مجــوز
یــکروزه صــادر میشــود.
12:59
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری
تهــران ،حادثــه متروپــل را محصــول رانــت
و کوتاهــی دســتگاههای نظارتــی و اجرایــی
دانســت.

13:22
اســتاندار خوزســتان گفــت :جس ـتوجوی
پیکرهــا از زیــر آوار متروپــل بــه انتهــا رســیده و
بــر اســاس آخریــن آمــار از  ۳۷نفــر فوتــی ایــن
حادثــه بــرای  ۳۳نفــر از آنهــا جــواز دفــن صــادر
شــده اســت.
15:02
دادســتان عمومــی و انقــاب آبــادان از احقــاق
حــق شــاکیان ســاختمان آبــادان از طریــق
ســتاد رســیدگی و پیگیــری امــور حقوقــی و
قضائــی حادثــه متروپــل خبــر داد و گفــت:
بنــا بــه درخواســتهای قضائــی و حقوقــی
خانواد ههــای متوفیــان و مصدومــان« ،ســتاد
رســیدگی و پیگیــری امــور حقوقــی و قضائــی
حادثــه متروپــل» تشــکیل شــد.
15:28
وزیــر کشــور گفــت :شــهرداری آبــادان زمینــی
داشــته اســت کــه بــرای ســاخت متروپــل
فراخوانــی داده اســت و نهایتــا شــراکتی بیــن
آقــای عبدالباقــی و شــهرداری صــورت گرفتــه
اســت.

13خرداد

9:07
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی کــه بــدون
اطــاع قبلــی و بــه صــورت ســرزده بــه آبــادان
ســفر کــرد اســت صبــح امــروز از محــل حادثــه
رونــد آوار بــرداری بازدیــد و عملیــات آوار برداری
را از نزدیــک مــورد بررســی قــرار داد و گفــت :بــه
یقیــن بــا مســببان حادثــه متروپــل برخــورد
جــدی خواهــد شــد.
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14خرداد

11:33
رهبــر انقــاب :بایــد از مســئوالنی در حادثــه
آبــادان حضــور شــبانهروزی داشــتند و بــه
مــردم داغدیــده تســلی دادنــد قدرشناســی
کــرد و عامــان ایــن گونــه حــوادث مجــازات
شــوند.
18:46
اســتاندار خوزســتان :در ســالهای  ۹۴تــا ۹۹
در شــهر آبــادان روابطــی وجــود داشــت کــه
حادثــه متروپــل نمونـهای از تبعــات ایــن روابط
تهــا بــوده اســت.
ناســالم و نبــود نظار 
۹:۲۶
گفتگــوی رئیســی بــا مــردم .رئیــس جمهــور
بعــد از حضــور در محــل حادثــه متروپــل بــا
مــردم آبــادان گفتگــو کــرد.
۱۰:۰۹
رئیســی بــا خانــواده متوفیــان متروپــل دیــدار
کــرد.
۱۲:۲۶
دســتور برخــورد بــدون اغمــاض بــا مســببان
حادثــه متروپــل صــادر شــد.
12:44
رئیــس جمهــور ،آبــادان را بــه ســمت تهــران
تــرک کــرد.
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14:27
رئیــس کل دادگســتری خوزســتان بــا اشــاره
بــه آخریــن اقدامــات دســتگاه قضائــی در
خصــوص حادثــه متروپــل گفــت :بــرای ادامــه
تحقیقــات تکمیلــی بــرای بررســی دقیــق
موضــوع ،هیئــت هفــت نفــرهای توســط
بازپــرس رســیدگی کننــده تعییــن شــد.
 :16:14وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه اتمــام مرحلــه
ی ســاختمان متروپــل گفــت:
اول آواربــردار 
نبــر
مرحلــه دوم آوار بــرداری ممکــن اســت زما 
باشــد.
22:01
اعضــای شــورای اســامی شــهر آبــادان بــا
اســتعفای شــهردار آبــادان موافقــت کــرده
و سرپرســت جدیــد شــهرداری را منصــوب
کردنــد« .محمدرضــا مطــور» بــه عنــوان
سرپرســت جدیــد شــهرداری آبــادان انتخــاب
شــد.

15خرداد

13:00
فرمانــده انتظامــی آبــادان بــا اشــاره بــه انجــام
گش ـتهای محســوس و نامحســوس بــرای
تأمیــن امنیــت در متروپــل گفــت :طر حهــای
پیشــگیری از جرایــم بــه ویــژه ســرقت در
منطقــه در حــال اجــرا اســت.
19:31
تــا کنــون  ۱۴نفــر در رابطــه بــا حادثــه متروپــل
بازداشــت شــدند کــه آخریــن بازداشــتی روز
گذشــته و مربــوط بــه یکــی از اعضــای نظــام
مهندســی بــود.

16خرداد

7:43
صولــت مرتضــوی معــاون اجرایــی رئیــس

جمهــور از رونــد آوار بــرداری در ســاختمان
متروپــل بازدیــد کــرد.
11:43
فرمانــدار آبــادان ،تعــداد رســمی جانباختگان
حادثــه ریــزش ســاختمان متروپــل آبــادان کــه
تشــخیص هویــت شــدهاند را  ۴۱نفــر اعــام
کــرد.
15:04
محســنی اژهای :معــاون اول قــوه قضائیــه
پیگیــری کنــد تحقیقــات پرونــده فــرو ریختــن
ســاختمان متروپــل ســریعتر تمــام شــود.

17خرداد

فرمانــدار آبــادان ،شــمار جــان باختــگان حادثــه
متروپــل آبــادان را  ۴۳نفــر اعــام کــرد.

18خرداد

قائــم مقــام ســازمان تبلیغــات اســامی
گفــت :برنامــه شایســتهای بــرای چهلمیــن روز
بزرگداشــت جانباختــگان حادثــه متروپــل
آبــادان برگــزار م یشــود.

19خرداد

مســئول آســیب شناســی حادثــه ســاختمان
متروپــل آبــادان در شــورای عالــی اســتانها
گزارشــی از تخلفــات متعــدد و متنــوع در
ســاخت ایــن بنــا کــه در نهایــت منجــر بــه بــروز
فاجعــه شــد ،ارائــه کــرد.

 نماینــده قــرارگاه خاتــم االنبیــا در حادثــهمتروپــل گفــت :هــم اکنــون منتظــر اعــام
رســمی زمــان تخریــب ســازه باقــی مانــده
متروپــل هســتیم تــا کار تخریــب ایــن ســازه
آغــاز شــود.

20خرداد

امــام جمعــه آبــادان گفــت :تخریــب باقیمانــده
متروپل در دســتور کار اســت و مســئوالن امر
هــر چــه ســریعتر و بــا دقــت ایــن ســاختمان
را تخریــب ،آواربــرداری و امــور را در آن منطقــه
ســاماندهی کننــد.

21خرداد

رئیــس جمعیــت هــال احمــر از تــاش هــای
مجاهدانــه امدادگــران جمعیــت هــال احمــر
در ســانحه متروپــل قدردانــی کــرد.

23خرداد

رئیــس قــوه قضائیــه در جلســه شــورای عالــی
قضائــی ،دســتورات مهمــی را در بــاره برخــی
پرونــده هــای قضائــی از جملــه متروپــل و
حادثــه ریلــی اخیــر صــادر کــرد.

25خرداد

فرمانــدار آبــادان بــا اشــاره بــه ضــرر ایجــاد شــده
بــه کســبه و بازاریــان پیرامــون ســاختمان
متروپــل گفــت :بــازار خلیــج فــارس بــه عنــوان

محــل جدیــد کســب و کار برخــی بازاریــان
خیابــان امیرکبیــر در نظــر گرفتــه شــد.
دادســتان کل کشــور از ارســال گــزارشحادثــه متروپــل بــه رئیــس قــوه قضائیــه خبــر
داد و گفــت :الزماســت مجلــس نســبت بــه
تــرک فعلهــا ،قانــون تهیــه کنــد .

26خرداد

پــس از  ۲۲روز اجــازه دفــن حســین عبدالباقــی
صــادر گردید.

 1تیر

وزیــر کشــور از تعییــن گــروه ســه نفــره بــرای
بررســی تخلفــات و بــی انضباط یهــای متروپل
خبــر داد و گفــت :ایــن پرونــده گــزارش
مفقــودی نــدارد.

4تیر

دادســتان مرکــز خوزســتان بــا خانــواده
جانباختــگان حادثــه متروپــل آبــادان دیــدار
کــرد.

7تیر

مدیــرکل دفتــر تشــکل هــا و نظــام مهندســی
وزارت راه و شهرســازی تعــارض منافــع را یکی از
عوامــل اصلــی بــروز فاجعــه متروپــل مــی دانــد.
شــهرداری آبــادان هــم شــریک این ســاختمان
بــود و هــم مســئول برخــورد بــا تخلفــات!
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