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زلزله  وقــوع  سالگرد   مناسبت  بــه  محمودی«  »کتایون 

روایــت  یک  که  را  حادثه«  شمار  »روز  کتاب  کرمانشاه 

از زلزله مهیب و ویرانگر کرمانشاه است و به  صادقانه 

مهار  در  »کوییک«  بهداشت  خانه  بهورز  آفرینی  نقش 

بحران می پردازد، منتشر کرده است. 

ماجرای کتاب، قصه جنبش خودجوش ملتی است که به 

یکباره مهربانی شان را راهی شهر و روستاهای کرمانشاه 

بـــرای کرمانشاه  »ایــــران  مــی گــویــد:  نــویــســنــده  کــردنــد. 

ننویسم  که  آمد  را حیفم  این همه  و حکایت  خروشید 

با  راهی شدم.  حادثه  دوم  روز  باشم.  تماشاچی  فقط  و 

تمام آن هایی که آدرس سرپل و ذهاب و کوییک و ازگله 

را نمی دانستند.

با مردانی گمنام و زنانی بی ادعا. 

راهـــی شــدم بــا قلب هایی کــه بـــرای مـــردم مــن می تپید و 

چشم هایی که برای اندوه ما می گریست. 

قصه رفتن هایم را نوشتم و ثبت کردم.

من بر آن شدم تا سپاس هایم را از جوهر قلم، بر کاغذ 

بنشانم و قدردان حضور کسانی باشم که از همه جای 

کاک حسن  قصه حضور  من  آمدند.  ما  به سوی  ــران،  ای

امینی و سفیران قهر با خستگی اش را نوشتم.

که  کـــردم  نقاشی  را  شــنــاس  حــق  داســتــان شریفه  مــن 

همیشه در اتاق اش در استانداری کرمانشاه به رویم باز 

از  من  بود.  دنیا  باغچه های  تمام  نشان  لبخندش  و  بود 

حضور صادق زیبا کالم نوشتم که آماج حمله تنگ نظران 

شد. از آمدن های بی تشریفات زنان کارآفرینی نوشتم که 

با کوله باری از تجربه و باالترین مدارک آکادمیک آمدند 

و بی ادعا، برای زنان لبخند و هنر هدیه آوردند.

فرصت  هم  هنوز  که  نوشتم  احمدی  هوشنگ  کــاک  از 

خستگی در کردن ندارد.

عضو  هــفــت  و  بیست  کــه  آزادی  عظیم  مــامــوســتــا  از 

خانواده اش را صبح سرد آبان ماه، به خاک سپرد.

من از زنی مهربان در قلعه شاهین نوشتم که یک سال 

کرده،  را خسته  و خستگی  است  همقدم  من  با  است 

بیقرار  مــردمــش،  ــرای  ب قلبش  کــه  مهربان  بابلی  خانم 

است... من از مردانی گمنام نوشتم که کمک شان دست 

من رسید و نخواستند نام شان را کسی بداند. از شیر زن 

خراسانی )خانم نظری( که با گروه خیرین، در طرح های 

مختلف همراهم بودند... «.
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