
 یکـــی دو نفـــر از زن هـــا، همان هـــا که 
مشغول لباس شستن هستند، کنار نرگس 
می آیند و بی صدا بـــه حرف های او گوش 
می دهند: »یک ســـال اســـت آب نداریم. 
قبـــًا هـــم آب چندانـــی نبـــود، امـــا هنوز 
چاه مان کامل خشـــک نشـــده بود. االن با 
تانکر آب می آورند. هفتـــه ای یک بار. آن 
هـــم خوب نیســـت. مزه اش یـــک جوری 
اســـت. همه اینجا مریض شـــده اند. هم 
خـــودم و هم بچه هایم تا به حال چند بار 
تـــب مالت گرفته ایم. ما هـــم از مجبوری 
اینجا آمده ایم. قم مســـتأجر بودیم. توان 
اجاره دادن نداشـــتیم. شـــوهرم 10 ســـال 
زمینگیر بود. یک ســـال و نیم پیش مرد. 
یـــک زن بیوه با چند تا بچـــه، مگر چه کار 
می توانـــد بکند؟ اینجا هـــم که وضعیت 
این اســـت. بـــرای رخت و لباس شســـتن 
باید بیاییم ســـر پمپ. من خودم خانه ام 
آن طرف روستاست. دبه ها را توی فرغون 
می گذارم و می آورم اینجا پرشان می کنم. 
دیســـک کمر هم دارم. همـــه همین کار 
را می کننـــد. بـــا فرغـــون آب را جابه جـــا 

می کنند.«
دانه های عـــرق روی خطـــوط عمیق 
پیشـــانی نرگـــس، بـــرق می زنـــد. »اینجا 

بزرگترین مشـــکل ما بی آبی است. همه 
کوچـــک،  بچه هـــای  شـــده اند.  مریـــض 
چـــاره ای  گرفته انـــد.  عفونـــی  مریضـــی 
نداریـــم. پول مان نمی رســـد برویم جای 
دیگـــری زندگی کنیم. گاز کشـــی کرده اند 
اما همـــه خانه هـــا گاز ندارنـــد. می گویند 
بروید خودتان لوله بکشید. از کجا بیاورم؟ 
زمستان ها اینجا سرد است. نه نفت داریم 
و نه گاز. بیـــکاری هم که زیاد اســـت. من 
خودم 3 تا پســـر دارم که هر ســـه تایشان 
بیکارنـــد. بیشـــتر جوان های اینجـــا بیکار 
هستند. بعضی ها هم که رفته اند. اما االن 
اگر آب داشـــته باشیم، حداقل می توانیم 

زندگی کنیم. اینکه زندگی نیست.«
قدیمی هـــای  از  ســـیفی،  عبـــداهلل 
روستاســـت. از ســـال 50 در چشـــمه شور 
سکونت دارد. کارش دامداری است. البته 
حاال دیگر آبی باقی نمانده تا کفاف دام ها 
را بدهد: »دیروز از بخشداری آمده بودند 
بـــرای بازدید. قبـــًا نماینده های مجلس 
هم آمده بودند. می آیند و قول می دهند 
و می روند. یادشـــان مـــی رود وضعیت ما 
را. چشـــمه ای که االن آب دارد، آن طرف 

است.«
منظـــور عبـــداهلل از چشـــمه، آبگیـــر 

کوچکـــی اســـت کـــه روی چـــاه قدیمی را 
گرفته. حجم سبز و راکد آب در پایین ترین 
حـــد ممکن قـــرار دارد. بـــاالی آبگیر لوله 
فلزی نســـبتاً پهنی دیده می شود که یک 
ســـطل را با طنابی به آن بســـته اند. »این 
همان آبی است که خانم ها داشتند با آن 
رخت می شســـتند. گاهی مردم به خاطر 
تشـــنگی مجبورند از همین آب اســـتفاده 
کنند. یک چاه دیگر هم هست. آن طرف، 

کنار زمین فوتبال. اما دیگر خشک شده.«
زمین فوتبال روســـتا، عبارت اســـت از 
دو تیر دروازه زنگ زده و بدون تور که روی 
زمین خشک و خاکی جا خوش کرده اند. 

»اینجا قبًا فوتبال بازی می کردند. روستا 
یـــک تیم هـــم داشـــت. االن دیگر کســـی 
نیســـت. همه رفته انـــد. اینهایـــی هم که 
هستند، دیگر بازی نمی کنند.« یک تیوپ 
الســـتیکی بـــزرگ، روی چاه گذاشـــته اند. 
پایین حفره عمیق و سیاه، هیچ چیز پیدا 

نیست. بی کمترین نشانی از آب.
چشـــمه شـــور حدود 50 خانوار دارد. 
اینها خانوارهای ساکن هستند. بعضی ها 
هم عشـــایرند. دام هـــا را برده اند قزوین. 
مهرماه برمی گردند تا بچه یشان مدرسه 
بروند. روستا، یک مدرســـه ابتدایی دارد. 
بیشـــتر بچه های اینجـــا بعـــد از ابتدایی، 

دیگر ادامه تحصیل نمی دهند. »پســـرم 
به درس خواندن عاقه داشت اما هزینه 
رفـــت و آمـــدش را نداشـــتیم. تـــا پنجم 
خواند و ول کرد. االن 14 ســـال دارد.« این 
را یکی از زن های روســـتا می گوید. کنارش 
دختری هفت هشـــت ساله ایســـتاده که 
بـــاد موهـــای مشـــکی اش را روی صورت 
الغـــرش پراکنده. ســـحر امســـال کاس 
دوم می رود. او هم مثل بیشـــتر بچه های 
روســـتا، به خاطـــر آب آلوده بیمار شـــده 
است. »بچه هایمان همه مریضی عفونی 
گرفته انـــد. دکتر می گوید مال آب اســـت. 
یک خانمی هســـت که مریضی پوســـتی 

گرفته. پوســـتش تکه تکـــه ور می آید. آن 
را هم گفته اند به خاطر آب آلوده اســـت. 
مشـــکات کلیه ای هم زیـــاد داریم. همه 

سنگ کلیه دارند.«
خانه فاطمه تقریباً در انتهای روســـتا 
قرار گرفتـــه. از روی دیـــوار کوتاه کاهگلی، 
می شـــود داخل حیـــاط را دیـــد. بچه ها و 
نوه هـــای فاطمه، زیر آالچیـــق کنار حیاط 
نشسته اند. نوه ها چهار پنج ساله اند. اول 
خجالت می کشـــند اما وقتی یخ شان آب 
می شـــود، برای عکاس ژست می گیرند و 
لبخند می زنند. سمت راست حیاط، یک 
نهال تـــازه را درون حصاری گذاشـــته اند. 

اگـــر این کار را نکنند، بز اثری از نهال باقی 
نمی گذارد. اینجا کنـــار دریاچه نمک، هر 
برگ ســـبزی ارزشـــمند اســـت. پسرهای 
فاطمـــه دامداری می کرده انـــد. این، مال 
وقتی اســـت که هنوز آبی باقی مانده بود 
برای سیراب کردن دام ها. حاال مردم هنوز 
امیدوارند مشکل آب روستا حل شود؛ آب 
شـــیرین. تانکر آب شیرین روستا، درست 
مقابل دیوار تأسیســـات انتقال نفت قرار 
گرفته. آدم فکر می کند روســـتایی که کنار 
تأسیسات نفتی باشـــد، اوضاعش حتماً 
خوب است. تنها ســـود این تأسیسات اما 
برای اهالی روســـتا، همین بوده که اجازه 
داده گاز به روســـتا برسد. البته همان طور 
که مـــردم می گویند، پولی برای گازکشـــی 
خانه هایشـــان ندارند. درخواست وام هم 
کرده اند اما بازپرداخـــت 15 درصدی، در 

توان شان نیست.
اهالی چشـــمه شـــور امید چندانی به 
وعده هایـــی که می شـــنوند، ندارنـــد. پای 
صحبت هرکدام شـــان که بنشینید، این را 
متوجه می شـــوید. این در حالی است که 
علیرضـــا خزایی، بخشـــدار مرکزی قم به 
تازگی عنوان کرده است که اعتبار حفاری 
چـــاه چشـــمه شـــور از قبـــل بـــه تصویب 
رســـیده بود و در اعتبارات سال جاری هم 
پیش بینی شده است که با رفع شدن موارد 
قانونی و صدور مجوز حفر چاه از نهادهای 

مربوطه حفاری صورت می گیرد.
او در ایـــن بـــاره می گویـــد: »جلســـات 
مختلفی با نهادهای مربوط از جمله آب و 
فاضاب روستایی برگزار شده و جانمایی 
حفر چاه روســـتا به خاطر اختاف اهالی 
روستا در این مورد به تعویق افتاده است. 
البته با کار کارشناسی مسئوالن نهادهای 
مربوطـــه، مـــکان انتخاب شـــده و بزودی 

شـــاهد اجرای حفـــاری خواهیم بـــود. در 
حـــال حاضر هـــم روزانه آب آشـــامیدنی 
بوســـیله تانکر به روستا منتقل می شود تا 
پاســـخگوی نیاز روســـتاییان باشد. ضمن 
اینکه آب مورد نیاز پرسنل شرکت نفت که 
در مجاورت روستا قرار دارد هم به وسیله 

تانکر از تهران تأمین می شود.«
او از روستاییان چشمه شور می خواهد 
که تا حد امکان از آب تانکر که توسط آب و 
فاضاب روستایی منتقل می شود استفاده 
کننـــد و بـــا صرفـــه جویـــی، در وضعیت 
بحرانـــی آب، همراهی کنند تـــا زمانی که 
چاه حفر شده و مشکل ریشه ای حل شود.

کمبود و پـــاره ای اوقات نبود آب، البته 
فرصت اســـراف برای اهالی چشمه شور 
باقی نمی گذارد. آنهـــا همین قدر که آب 
شـــیرینی بـــرای خوردن داشـــته باشـــند، 

راضی اند.
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9-  نـــرم و نـــازک و مهربان- 
پایتخت اشکانیان- گریه بچه

بســـیار  آدم  ممتـــاز-    -10
جدي- ویتامین جواني

11-  پوســـتین- اطـــراف- نام 
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عقل- از نازل شدني ها
14-  غـــام- مقابـــل ســـؤال- 
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»ماسک«
5-  صمیمیت- چین و شـــکن و 

خطوط پارچه- تیر پیکاندار
6-  حرف نفي- اجاره- وسیله اي 
براي دیدن اجـــرام فضایي دور 

به صورت واضح و دقیق
خـــون-  در  موجـــود  فلـــز    -7

ضربه اي در تکواندو- اقبال
8-  ابـــزار آزمایشـــگاهي بـــا نام 
ســـفره  پایان-  اســـپاتول-  دیگر 

ماهي
از چـــاي  9-  شـــبه قلیایـــي کـــه 
گیري-  همـــه  کنند-  اســـتخراج 

جواب هاي!
نویســـنده  آرتیســـت-    -10
فرانسوي- چنین باري به منزل 

نمي رسد
انبـــار کشـــتي- شـــایع ترین    -11
اختال کروموزومي در انســـان- 

دقت بیمار گونه
12-  حمام تکي- زمین سخت- 

بي صدا- دانه نهانزا
ســـاختمان-  تعمیـــر    -13

ماندني- بهشت شداد
آگاه-  خطرنـــاک-  ماهـــي    -14

جرم آسماني
15-  نـــام دیگـــر گیـــاه »اکلیـــل 

الملک« - شهری در هند

حل جدول ویژه شماره 6270 حل جدول عادی شماره 6270

 یک جـــدول 
6271با دو شـــرح

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

  جدول 
عادي

جدول 
ويژه

مریم طالشی

»خـــدا خیرتان بدهـــد. آمده اید کمک مـــان کنید؟ بیایید ببینیـــد چه وضعی 
داریم!« زن این را می گوید و دست های کف آلودش را در هوا تکان می دهد. باقی 
زن ها، همانجور که لباس ها را در تشـــت های لعابی چنگ می زنند، سرشان را کج 
کرده اند تا علت حضور تازه واردها را بفهمند. »چشـــمه شور« زیر آفتاب سرظهر 
مرداد، با پس زمینه دریاچه نمک، خشـــک و تبدار به نظر می رســـد. انگار روســـتا 
را با نمک، هاشـــور زده باشـــند. 50 کیلومتری قم در اتوبـــان خلیج فارس، تابلوی 
تأسیسات انتقال نفت چشمه شور نمایان می شود تا جاده باریک، راه را به سمت 
منطقه کج کند. روستا، فاصله چندان زیادی از جاده اصلی، ندارد. سمت راست، 
روستاســـت و ســـمت چپ، تأسیســـات انتقال نفت؛ بی هیچ ارتباط معناداری 

میان شان.
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فتوگراف

بی آبی 
در حاشیه 
دریاچه نمک

بزرگترین مشکل ما 
بی آبی است. همه 

مریض شده اند. 
بچه های کوچک، 

مریضی عفونی 
گرفته اند. چاره ای 

نداریم. پول مان 
نمی رسد برویم جای 

دیگری زندگی کنیم


