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  لحظه حساس انتخاب 

  براي اسكان موقت زدهمناطق زلزله پيشنهادهاي دانش بومي

  پويش كپر و كولمان

  

 .بودو قابل آموختن  عميقا قابل تاملوقوع زلزله،  لحظه ز هماناديده در زلزله اخير كرمانشاه، رفتار مردم آسيب
 نگران از دست رفتن، دلسوززد و نهادهاي نوعي عدم مشاركت عمومي در جامعه موج مي وقوع زلزله ازپيش 

را به سوي نهادهاي مسئول  انگشت اتهام هم شرايطي كه هر كدام از ما بودند. در چنينهاي اجتماعي سرمايه
مردم اما رفتار ، دوخته بوديم (و عموما دولت) به بيرون از خودمان را مانچشم اميدنشانه گرفته بوديم و هم 

و با دست خالي، از  درست در اوج بحران .حكايت ديگري را رقم مي زدو روستاهاي پيرامونش  زده كرمانشاهزلزله
  حادثه:همان ساعات اوليه پس از بروز 

  اقدام كردند؛براي نجات خودشان و  نددست در دست هم داد  -

  پياده كردند؛حل هاي سكونت سب ترين راهدر آن شرايط بغرنج و پيچيده اهالي زلزله زده منا -

  تكيه كردند. دوري و بر انچه داشتند و از بوم و محيط گرفته بودند هاي شخصيماجراجويي وتقليد  از -

   روايتي را كه مي گوئيم و تصويرهائي را كه مي بينيد گواه اين رفتار خردمندانه زلزله زدگان است:

چادر هالل  ،بسياري از روستاهابه  هنوز برخوردار نبود.كيفيت مطلوبي  ازدر روز سوم هنوز اقامت اضطراري 
انواع خانه ها و و از  زندگي و گفتگو مي كرديم» بلوان«با اهالي روستاي  در منطقه بوديم و ما، نرسيده بوداحمر 

مردم اي در روستا نبود. كه از هيچ كدام، نمونه» كولمان«و » كپر«پرسيديم و دو نام شنيديم:  سرپناهاشان
  آسيب ديده به زباني شنيدني ما را به سمت استفاده از پوشش هاي بومي سوق دادند...

كه خودش معلم » خالو عزيز«تجسس هاي مردمي در يكي از روستاهاي مجاور، با فردا به هنگام توزيع كمك
شد. شنيديم كه اهالي گفتند ل استفاده ميبه عنوان آغ كه از آن» كپر« باشديم  آشنااين سازه  يكي از با است

به خانه هائي رفته اند كه بر سرشان هاست اند ولي االن مدتكردهها خودشان هم سكونت ميپيشتر در اين سازه
  . خراب شده است....
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دي گوشه روستاها ظهور مجدد كپرها را ديديم، اين بار با شمايل و ابعااز عصر همان روز بود كه در گوشه
  براي سكونت خود اهالي بود. اين بار، گرفت واي كه ديد به درون را ميتر، با اليهتر، پر نيمتفاوت
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اعضاي خانواده و به اشكالي  همه ساعت و با مصالح بومي، با مشاركت چند، در بر پا مي شدندكپرها با سرعت 
كپرها در به چادرهاي هالل احمر.  كپرها بوداتصال  ين خالقيت ها، گرفتند. يكي ازخالقانه مورد استفاده قرار مي

  .مورد استفاده قرار مي گرفتندكن يا آشپزخانه براي كفش ادامه چادرها
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از  نتوانستو اين مانع  آسفالت فرو نمي رودبه آساني سرايت كردند...اما ني به شهرها نيز  به كپر ها به تدريج، 
   ند.ني ها به ساختمان كپر اضافه كرد عنوان پايه سيماني را بهبلوك  خالقيت آسيب ديدگان جلوگيري كند.
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  بومي و خالق آسيب ديدگان بياموزيم؟ مشاركتنمي بايست ازين ما كمك رسانان آيا 

در دستور كارمان قرار گرفت و همچنان گفتگو و جستجو  كپرسازي  و معاصر مناسببا اين ديده ها و يافته ها، 
از افراد سرد و گرم چشيده روستاي بلوان بود كه تجربيات و خاطرات بسياري از » عمو عليرضا«. را ادامه داديم

با كمك چند نفر از  در روز چهارم، . او اولين كسي بود كهبرايمان گفت شهايخانمان شدنو بي جنگ و آوارگي
را  "كولمان"و زندگي در ، ساخت نيشاهاآوار خانه بيرون كشيده ازهاي اطرافيانش و با استفاده از تير و تخته

ولي شناختند كه گرچه كودكان و نوجوانان امروز روستا آن را نمي ساختماني شامل يك اطاق جادار نشانمان داد.
كه چه روزها و  شان آوردو روزهاي آوارگي را به خاطر ه، كودكيو چند سال ٣٠كم از قعر خاطرات جوانانكم

  آشنائي گذرانده بودند. چنين اطاق هايهايي را در شب

همه مي خواندند اما آيه ياس  و خنديدندحتي ، به ساخته عمو رضا نگاه مي كردندبا ترديد نگاه در ابتدا اهالي 
. نيمه كه همه اهالي آن را مي شناختندهاي رگباري سرپل در اين فصل، باران سختي در راه است، باراندانستند 

  شان جا خوش كرده بود. الي چادرها و نزديك بقاياي خانهه او رسيديم كه در البهكارشب بود كه به كولمان نيمه
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زده وارد روستا شديم. روستا را دوباره قطع كرده بود. خيس و يخ باريد، صاعقه، برقِ دو شب بعد، باران شديدي 
ولمان هستند. وارد كه شديم، كسي با فانوس به استقبالمان آمد و گفت بياييد، همه داخل كچادرها خالي بود. 

اولين چيزي كه نظرمان را جلب كرد گرماي فضا بود، چه از نظر درجه حرارت و چه حال و هواي آنجا. به پشت 
با » چند وقت است روشن است؟«سر نگاه كرديم، يك بخاري نفتي كوچك روشن بود. از عمو عليرضا پرسيديم: 

دور سفره فضا صميمي بود، » نيم ساعت، چهل و پنج دقيقه. شايد«اش گفت: داشتنيآن كردي غليظ دوست
كولمان عمورضا آنقد جا اي سراسري، كنار بقيه نشستيم و شامي و چايي خورديم و گفتيم و خنديديم. پارچه

داشت جا هايي دورتادورش ، نامي گرفته بود، آشپزخانه، پذيرايي، نشيمن. حتي پشتياشهر گوشه داشت كه 
زده بودند. باوركردني نبود كه اين قدر هم براي نشستن و ولو شدن. به ديوارش، قاب عكس و ساعت ديواري 
هاي زلزله و اين داخل، چيزي شبيه معجزه شكل خانه شده است! بيرون، رگبار بود و صاعقه بود و سرما و ويرانه

  ؟!كنار بگذارد و به دنبال جعبه هاي آهني برود چگونه ممكن است اين تجربه حيات بخش را آدمي ببيند و آن را
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عكس ، برايمان فرستاد از روستاي بلوان ها را حامدعكساين ترها هم مشغول شدند. از دو سه روز بعد، جوان
آغاز ، ساخت كولمان را جلوي خانه مادربزرگش خودروستاي هم  جواناناز  يبا تعدادهائي كه نشان مي دهند او 

خواهد سرپناه هاي ديگر در اين منطقه، ميشناسي است و مثل خيليفوق ليسانس زمين حامدبود.  كرده
  . كدام درس ازين رفتار اسيب ديدگان گوياتر و آموزنده تر؟بسازند انتخاب كنند و موقتشان را خودشان

  

  

اعطاي كمك بالعوض و «اعالم كرد:  ١٣٩٦آذر  ٧سخنگوي محترم دولت، در تاريخ ، روز بعد از وقوع زلزله ١٦
وام بانكي براي بازسازي واحدهاي مسكوني صدمه ديده از زلزله به قوت خود باقي است و كمك سه 
ميليوني مصوب دولت به هرخانوار زلزله زده براي اسكان موقت نيز يا به صورت نقدي به آنها انجام 

ها اختيار دارند كه يا كانكس بگيرند ت خانوادهشود. بديهي اسشود يا در عوض آن كانكس تحويل ميمي
يا سه ميليون تومان وجه بالعوض اسكان موقت را، كه در آن صورت خودشان بايد مشكل اسكان موقت 

اين مسئله بدون شك، گام مهمي در راستاي تقويت اين پويش محلي و احترام به  ».را حل كنند
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كه از دل خود منطقه و » كپر و كولمان«اين حال، پويش  هاي دانش و فناوري بومي است اما باتوانايي
  طلبد. ها، كمك همه را ميهمت بلند اهالي آن بلند شده، با موانعي مواجه است كه رفع آن

استفاده از كپر و كولمان و مشابه آن هارا در كنار بزرگترها و افراد باتجربه قديمي و بسياري از مردان كه 
ديده، نگران بازگشت به گذشته ، زنان جوان در روستاهاي آسيبشان مي دانند همخوان با زندگي و محيط

و اقتصادي براي گذاري  طبيعيبرايشان بيش از آنكه راهكاري  كپر و كولمانهستند و در شرايط روحي فعلي، 
نشانة «زيستن كوتاه مدت در كپر و كولمان را از مسكن اضطراري (چادر) به مسكن دايم (خانه) باشد،  معقول

استفاده فراگير ازين دستاوردهاي بومي با مانع و در اين زمينه،  مي دانند» انه روستائيريفق زندگيبازگشت به 
  مواجه است. 

يم...حتي براي بهروري از خدمات بهداشتي كانكس نيست استفاده ازپويش كپر و كولمان، مخالف ما همراهان 
ما با كانكس، مخالف نيستيم، اما اندك آن را توصيه مي كنيم. تعداد بسيار  ،روستا هر موقتِ  عمدتا حمامِ

عادي  وضعيتبه  ياضطراروضعيت و اين مرحله را گذاري از  درنظر گرفتموقت  ،معتقديم بايد اسكان موقت را
چرا كه انتخاب سرپناه براي دوران اسكان موقت آن هم درين لحظه حساس مي . به حساب آورد سكونت دائم يا
 اه باشد... مالحظاتي از قبيل: همرمالحظاتي  ست بايبا

  ؛نكنددار و فرهنگ قومي را خدشه ندهد، شيوه زندگي اهالي را دستخوش تغيير قرار موقت سكونت -

 طور كه نوع سكونتش موقتردي از آن باقي نماند و همانمهم است كه ، سكونت موقت پس از عبور از مرحله -
  ؛باشدماندگاري ان نيز موقت است، 

  اي با اسكان دايم پس از آن داشته باشد.شود نسبت عاقالنهاي كه براي آن پرداخت ميمهم است هزينه -

فيت سكونت اي كه براي آن پرداخت مي شود قابل بازگشت و يا تبديل در جهت افزايش كيمهم است هزينه -
  ؛دايمي باشد

هاي نياز به هزينههاي  دايم، ها پس از ساخت خانهنها و چه برچيدن فرداي آامروز آنتامين چه مهم است  -
  نباشد. نداشتهجانبي 

  ؛مصالح خارج از منطقه داشته باشد مهم است حداقل وابستگي را به منابع و -

  ؛سرعت تامين و به سرعت برچيده شودمهم است به  -

  ؛اشدر و اقدام براي سكونت دايم نبمهم است تبديل به دليلي براي تاخير از گذا -

  مهم است چه زمان استفاده و چه پس از آن، به محيط پيراموني خود از منظر محيط زيستي آسيب نرساند. -
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  ؛مهم است قابليت تكثير الگو بر اساس جامعه درگير با بحران را داشته باشد -

 ها را از افرادو آن در تالش براي ساختن مسكنشان توجه داشته ديدگانآسيببه حفظ مشاركت مهم است  -
  هاي بيروني تبديل نسازد.، به افرادي منفعل و منتظر كمكفعالخالق و 

اعتبار نساخته و مهم است يك دانش بومي زنده سازگار با فرهنگ و اقليم و قابل انتقال به زندگي مدرن را بي -
  ؛به حاشيه نراند

ضاهاي منفصل متعددي از جمله آغل، انباري و... مهم است با توجه به منطق اسكان روستايي كه نيازمند ف -
  است امكان تغيير كاربري و اضافه شدن به سكونتگاه اصلي را داشته و با آن در تناسب باشد.

انداز و منظر منطقه را كه از زيباترين مناطق طبيعي ايران است، مخدوش نكرده و به مهم است چشم -
  صنعت توريسم آسيب نزند.هاي آتي آن براي جذب گردشگر و پتانسيل

 ،بومي خود پيشي بگيرد  راهكارهايها از جان كالم آن كه كانكس، سرپناهي است كه حتي اگر در همه حوزه
و صرفا يك  نمي تواند ايجاد كندرا  مشاركتتر، حس آفرينشگري و اين زيبايي، آشنايي، گرما و از همه مهم

  كاالي اهدايي بيروني است. 

كه با  سكونت را بومي و مردميِ درواقع سعي دارد ناديده انگاري اين حضور زنده جريان» مانپويش كپر و كول«
ديده را تشويق به مشاركت فعال براي حل سته و جامعه محلي آسيبجاي اين خطه برخاع زلزله، از جايوقو

اركت را مانند بسياري اين درس مش  به اين باور رسيده كهمانع شود. پويش كپر و كولمان  دنكنمسائل خود مي
  هاي زلزله اخير نبايد ناديده گرفت. ديگر از درس

  همراه شويد:  اين پويشبا توانيد شما هم مي

https://t.me/kapr_kulman 


