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مردان آتش را
قرارى نیست

در دفاع از مرد

یر را دریابید ر نباشید، تق به حرمت این رن دنبال مق

وقتی پالسکو فرو ریخت و عده ای از نقاط مختلف شهر 
خود را به محل حادثه رســاندند، با قرارگرفتن در کنار 
کارکنان تخلیه شده ساختمان و جمعیت اطراف پالسکو 
جمعیت بزرگی را تشکیل دادند که به گفته منتقدان مانع 
وع هجمه ای از سوی مردم  امدادرسانی بوده است. این مو
وع بی فرهنگی ایرانیان به راه انداخت  علیه مردم با مو
هارنظرهای مختلف مسئوالن نیز به آن  که رفته رفته ا
دامن زد. اما آیا واقعا ما مردمان بی فرهنگی هستیم، آیا 
ر در اطراف ساختمان در حال سوختن  آن جمعیت حا
شــهروندان بی فرهنگی بودند یا آنها جمعیت تشنه و 
کنجکاوی بودند که فرهنگ چگونگی مواجه شدن با بحران 
را آموزش ندیده بودند؟ آیا آنها مردمان بی مســئولیت 
و سبک ســری بودند که جان دیگران برایشان ارزشی 
نداشت یا جمعیت تماشــاچی کنجکاوی که در فقدان 
ر  مدیریت درست نیازهای شان به سر صحنه حادثه حا
می شدند؟ مسئولیت حضور آنها با کیست؟ مسئولیت 
مدیریت شان با کجاست و چرا ما نباید آنها را مقصر بدانیم؟ 
به نظر که بیشتر از  آن توده کنجکاو و شکل پذیر که تشنه 
هیجان و حتی نگران سرنوشــت خود یا خانواده شان 
باید مجموعــه ای از عوامل دارای نقش و مســئولیت 
دولتی و عمومی و انتظامی را مقصر آن حضور دانســت. 
آن جمعیت تماشــاچی بروز عینی نخســتین تبعات 
فاجعه یا بحران در ســطح بزرگ یعنی  کنجکاو  بودند. 
مردمانی که می خواســتند بدانند چه اتفاقی رخ داده، 
چرا و چطور رخ داده و چگونه به آن پاســخ داده خواهد 
شــد، عده ای نگران مــال و اموال خــود بودند، برخی 
به خاطر خانواده آمده بودند و البته عده ای هم به خاطر 
آدرنالین، آیا هر کدام از اینها نشــانه بی فرهنگی است؟ 
قطعا که نیست اما همین رفتار طبیعی وقتی مخل نظم 
و فعالیت امدادگران و غیرایمن می شــود که از کنترل 
خار شده و خود به بحران ثانویه بدل می شود. چیزی 
که تئوری پردازان مدیریت بحران آن را »بحران ثانویه« 
یا »بحران مــردم« توصیف کرده و اعتقاد راســخی به 
»مدیریت« آن دارند. اتفاقی که بحران پالسکو نشان داد 
در هر سه ســطح پیش از بحران و حین بحران و پس از 
بحران مورد بی توجهی قرار گرفته است.  پیش از بحران 
به معنای آموزش مردم در شــرایط عادی است؛ یعنی 
در مدارس، مهدهای کودک، دانشــگاه ها، پادگان های 
نظامــی و یا در هر حضور ســازمان یافته مردمی، حتی 
در خانه های محله یا فرهنگسراها، از طریق برنامه های 
تلویزیونی یا حتی در رســانه ها. بــه واقع چند درصد از 
جمعیت میلیونی تهران چنین آموزشــی را در مواجه 
شدن با بحران به عنوان یک شهروند عادی به خاطر دارد؟
ه  این درحالی است که سال ها از توافق جهانی اولین عار
بحران یعنی »تولید نیاز به دانستن« گذشته است و هر 
مدیر بحرانی باید بداند که بحــران جز خرابی و تلفات، 
جمعیت کنجکاو و پرسشگری را هم به سوی خود جذب 
می کند که باید کنترل شوند. اتفاقی که روز پنجشنبه هم 
رخ نداد، نیروی انتظامی فاقد انسجام و تسلط کافی برای 
کنترل سریع میدان عملیات بود، نیروهای آموزش ندیده 
پلیس هم متاسفانه به اندازه جمعیت تماشاچی بهت زده 

و حیران واقعه را تماشا می کردند و نیروهای آتش نشانی 
هم فاقد پشتیبانی الزم برای در اختیار قرار دادن تجربه 
خود به آنها بودند. در این شرایط بود که جمعیت داوطلبان 
خود خوانده شکل گرفت که با نیت خیر اما حضور آسیب زا 
تالش کردند به کمــک نیروهای امدادی بروند. آنها هم 
بی فرهنگ نبودند بلکه مردمان بی آموزش شوک زده ای 
بودند که می خواستند کمک کنند. بدترین عملکرد را باید 
به حساب رسانه ها به خصو تلویزیون گذاشت. رسانه ای 
که اولین اشتباه را وقتی مرتکب شد که از مردم خواست 
فیلم و عکس هایشان را برای تلویزیون ارسال کنند. خود 
ای ساده خیل جمعیت مشتاق شهرتی را روانه  این تقا
میدان کرد که با تکرار مکرر واژه توجیه کننده »شهروند 
ای تلویزیون را داشتند.  خبرنگار« قصد پاسخگویی به تقا
فقط این نبود که تلویزیون در پوشش اخبار نیز به قدری 
عیف بود که هیچ پاســخی برای اشتیاق مخاطب به 
دانستن نداشت. اخبار کلیشه ای، کوتاه و تکراری نقل 
شد، تصاویر تکراری و فاقد نکته ای تازه کم کم مخاطب 
مشــتاق را به گرفتن تصمیمی ســخت وادار می کند: 
»بهتر اســت خودم ببینم«. این بی اعتمادی به رسانه 
عمال ســاقط کردن موجودیت آن است، چرا که فلسفه 
ای نیاز به اطالعات  وجودی رســانه همواره بر پایه ار
و دانستن بوده و هســت. در یک واقعه آتش سوزی در 
دانشگاهی در استرالیا تلویزیون بالگردی مخصو برای 
2 ساعت در آسمان نگاه داشت، در سه  تصویربرداری 
نقطه از دانشگاه مسئولین با نصب تجهیزات تصاویر زنده 
آتش سوزی را برای دانشجویان پخش کردند و همزمان 
با هر نیم ساعت عملیات با حضور در کنفرانس های خبری 
ع انجام عملیات را تشریح کرد. اطالعات به لحظه و  و
دست اول به مخاطب در عمل نیاز آنها به حضور در صحنه 
را منتفی می کرد. آیا در روز پنجشــنبه ما شاهد چنین 
تمهیداتــی بودیم؟ آیا مقام مســئولی از روند عملیات 
اطالع رســانی کرد؟ آیا به نیاز مردم پاسخ داده شد و در 
غیراینصورت چه انتظاری باید از شــهروندان داشت؟ 
فراموش نشــود باالترین مقام مســئول اطالع رسان 
سخنگوی سازمان آتش نشانی بود که او نیز عرصه رسانه 
را به جای پاســخگویی به دفاع بی دلیل و غیرمنطقی از 
ســازمان متبوع خود بدل کرده بود و اطالعات خالف 
به شــهروندان ارایه می کرد. صحت این مدعا تکذیب 
شدیداللحن وی دررابطه با فرسودگی ابزار آتش نشانان 
است درحالی که تنها چند متر آن طرف تر آتش نشانی بر 
سر عضو شورای شهر فریاد می کشید »چی  نگاه می کنید، 
پول بدهید دســتگاه بخریم، این دستگاه داغونه، برای 
چند سال قبله« و جالب تر آن که طالیی چند ساعت بعد در 
توییتی نوشت: »آتش نشان فریاد زد:  پول بدهید دستگاه 
بخریم. فریادش را به جان خریدم! او راست می گفت.« آیا 
عیف و خالف  در شرایطی اینچنینی که اطالع رسانی 
واقع صورت می گیرد، نظام مدیریت خود گرفتار بحران 
می شود  انتظاری جز اعتماد افکارعمومی به چشم و گوش 
خود می رود، آیا پاسخ به نیاز گونه ای از بی فرهنگی است یا 
نشان دهنده مدیریت نشدن نیاز به اطالعات و آرام کردن 

در هنگام بحران. 

ه علی کدخدازا
ار ن نا ر

رن م بریم، ســوگ بزرگ است. واکنش به چنین 
رنجــ در یک نگاه فروخردمندانــه پیدا کردن مقصر 
است. اما واقعیت این است که حواد متعدد کشورمان 
در عرصه ها مختلف بیش از آنکه ناش از حضور یک 
مقصر باشــد، به واسطه النه کردن انبوه تقصیر هاست. 
شــاید این بار بتوان به حرمت این رن بزرگ به دنبال 

تقصیر بود نه مقصر.
در دوران کهــن، آدمیان بیگانه با اندیشــه و طر 
پرسش، برا جبران گناهان و خطاهایشان، یک از میان 
خویش را انتخاب و در پیشــگاه بت، قربان م کردند. 
اینگونه گمان م بردند، پاک شده اند، آرام م گرفتند و 

باز روز از نو و قربان دیگر در فردا روز.
این ســلوک دیرینه، مدت زمان است که در کشور 
ما به یک مطلوب تبدیل شــده اســت. رهای از بال 
رکود و ب رونق بازار را در نفرین و قربان کردن فالن 
سرمایه دار کالهبردار م دانیم. رهای از ناچار نادار 
را در به زیر کشــیدن فالن وزیر و مســئول م دانیم و 
بســیار از ناتوان ها و کم خرد هــا خویش را به 
حساب خصم ها ورا مرزها م نویسم و حت کم آب 
و ب باران را معطوف به یک نوع رفتار قلمداد م کنیم. 
فرار از دست هیوال اعتیاد را، اعدام قاچاق م پنداریم. 
تا در بر این پاشــنه م گردد رن ها مــدام رنجورمان 

م کنند و قربانیان کمک به توقف آن نخواهند کرد.
ال بزنم؛ وقت برق منزل قطع م شود معموال یا  م
سیم در جای قطع شده یا المپ سوخته یا پریز مشکل 
دارد و یا فیوز پریده است. پیدا کردن دلیل در این موارد 

ساده است اما زندگ به همین سادگ نیست.
ال دیگر، ما پراید م سازیم و آنها بنز. ساخت یک  م
اتومبیل مبتن بر یک فرآیند است که شاید صد مرحله 
دارد. همه کارهای که ما ط این فرآیند صد مرحله ا 
انجام م دهیم تقریبا به مانند همان فرآیند است که 
بنزسازان انجام م دهند. نم توان یک مرحله مشخ 
و قطع پیدا کرد که تفــاوت آن منجر به تولید پراید 
به جا بنز شــود. بلکه واقعیت این است که در تمام 
ال در هر  مراحل دارا تفاوت ها جزی هســتیم. م
مرحله تفاوت ها ســه یا پن یا ده یا بیست درصد 
داریم در نتیجه محصول آنها بنز م شود و محصول ما 
پراید. چنین مسأله ا یعن ساختار معیوب است یعن 
تقصیر وجود دارد و این مهم تر از مقصر است. در مورد 
همین ســوگ بزرگ اخیر تقصیر یاب شاید این باشد 
شاخ انتخاب اعضا شورا شهر چه باید باشد، کدام 
نهادها عموم و مردم الزم است آنها را تبیین و ارایه

کنند.
رورت شهر را  چرا مردم شــاخ ها مرتبط با 

کمتر در انتخاب شورای ها مدنظر دارند؟
شــاخ ها کنترل، مراقبت از اقدامات شهردار 
و تعامل با آن تا چه میزان به پاســخ ها شایسته برا 
زندگ بهتر شهروندان دچار شده و مکانیزم ها تحقق 
آن چیست؟ اولویت ها شهر را با چه شاخص باید 

تعیین کرد؟
چرا بــا تغییــر شــهردارها و یــا تغییر شــرایط 
سیاســ و اجتماعــ اولویت هــا شــهر تغییر 
م کنــد و برا مقابله بــا آن چــه مکانیزیم الزم
اســت؟ چرا هشــدار های کمبود امکانات آتش نشان 
در جامعه به صدا در نیامــد تا این واقعه تلخ رخ دهد؟ 
چرا به رغم این که ساخت وسازها در شهر ایستاده بر 
رو زلزله نباید اینگونه باشد و همه نیز تایید م کنند، 

باز اینگونه م شــود؟ چرا به گفته مسئوالن شهر به 
مالکان چنین ساختمان های تذکر م دهند اما اتفاق 
نم افتد و بــاز تذکر م دهند و اتفاق نم افتد؟ گیر 
کار کجاست؟ چرا شهردار در این گونه مواقع اقدام به 
پلمپ این بناها نم کند؟ چرا در شهرهای مانند تهران، 
مدیریت یکپارچه شهر به رغم تایید همه مسئوالن، 

محقق نم شود؟
چرا مــردم در هنگام رخداد یک حادثه به شــدت 
احساسات م شوند و اندک بعد به سرعت فراموشکار؟ 
چرا کنش عمل و کاربرد در همکار و همیار را از 
اهر  دست داده ایم و بیشتر تمایل به نمایش و اقدام 
برا همدرد داریم؟ چرا این گونه مشــتاق تماشا 
رن همدیگر شــده ایم )پدیده ســلف گیر و هجوم 

مزاحم گونه افراد در این حادثه(؟
چرا از آغاز یک حادثه به جا مدیریت رن به سرعت 
تسویه  حساب ها گروه شکل م گیرد؟ چرا در هر 
هارنظر  حادثه ا افراد غیر کارشــناس به خود اجازه ا
و تعیین خط مش م دهند؟ چطور م توان این آفت 

را زدود؟
شهر ما رو زلزله نشسته است. قرار است در روز مبادا، 
نیروها امداد و نجات همزمان برا مواجهه با صد یا 
دویســت رخداد اینگونه عمل کنند، چرا این مهارت و 
امکانات به رغم تمایل همه )اعم از مردم و مســئوالن 

( مهیا نشده است؟ امورشهر و امداد
وعات مربوط به تقصیریاب  اینها بخش کوچک از مو
است. بدون رفع تقصیر ها، جست وجو برا پیدا کردن 
مقصر فقط به منزله رها کردن خود از پرســش و پیدا 
کردن پاســخ است و در مجددا بر همین پاشنه خواهد 
، هیچ وقت ناالیق ها نم توانند  چرخید. بــا تقصیریاب
حضور داشته باشند و دیگر نیاز به مقصریاب نخواهد 

بود.
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تماشاخانه

زنده هستند؟  تکذیب می شود 

پیدا شد؟  تکذیب می شود

نجات یافت؟  تکذیب می شود

کمبود امکانات؟  تکذیب می شود

آتش؟  تکذیب می شود

زنده یاب ؟  تکذیب می شود

جسد؟  تکذیب می شود

امید؟  تکذیب می شود

مدیریت بحران؟  تکذیب می شود! 

اطالع رسانی؟  تکذیب می شود!

#تکذیب_کننده_ستاد_بحران #دوساله_میسازمت_وطن #خرمشهر #شهرونگ
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تزريقات

از همین فردا شروع کنیم به 
بی خیال شدن 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

»مــا از همین فردا باید دســت به کار 

شــویم« این جمله برای مــا ایرانی ها 

آنقدر حساسیت برانگیز است که نه تنها 

انگیزه ای بــرای شــروع نمی دهد بلکه 

باعث رویش ناگزیــر کهیر در اقصا نقاط 

بدنمان می شــود. تقریبا همه می دانیم 

که این جمله به همان اندازه معتبر است 

که جمله »از شــنبه شــروع می کنم« 

اعتبار دارد. شــنبه ها برای مــا زیادند؛ 

برای مسئوالن بیشتر. می گویند حادثه 

پالســکو ممکن اســت در ده ها نقطه 

دیگر از تهران اتفاق بیفتد. سرها را تکان 

می دهیم و تأسف می خوریم: نچ نچ نچ... 

دقیقا همان واکنشی که مالک ساختمان 

فرسوده و نهاد شهرداری در حین معامله 

دارند. شــهرداری پلمــپ نمی کند و به 

مالک می گوید کــه ادامه فعالیت در این 

ســاختمان خطرناک اســت. مالک سر 

تکان می دهد: نچ نچ نــچ... حاال چه کار 

کنیم؟ دســتی که قبال یک ذره شرم و 

حیا داشــت و از زیر میــز می رفت، روی 

میز می آید و می گویــد خب حاال بدون 

شــوخی، چقدر؟ و قضیه با ذکر صلواتی 

فیصله پیدا می کند. امــروز که کار از کار 

گذشته، می گویند از فردا باید به فکر آینده 

باشیم. آدم یاد کارشناسان فوتبال می افتد 

که بعد از شکست های ملی به تلویزیون 

می آیند و می گویند بایــد از همین فردا 

روی فوتبال پایه کار کنیم! ما هم انصافا 

بیکار نمی نشینیم و آن قدر روی فوتبال 

پایه کار می کنیم که بوی فسادش چنان 

بلند شــود که از فردایش کارشناسان به 

تلویزیون بیایند و بگویند: این تن بمیره 

دیگه روی فوتبال پایه کار نکنید! واقعیت 

این اســت که درآمدزایی به هر قیمت و 

تفکر کوتاه مدت ما را تبدیل به موجودات 

خنده دار و قابل ترحمی کرده است. پول 

می دهیم )می گیریم( تا غیراســتاندارد 

بســازیم، پول می دهیم )می گیریم( تا 

طبیعت را نابود کنیــم و درنهایت با یک 

لرزش کوچک تمام آن اموال را می گذاریم 

و فرار می کنیم. مدت هاست کارشناسان از 

بحران آب و سست شدن زمین می گویند و 

مسئوالن هم گویا تصویر دارند ولی صدا را 

ندارند. اینها به کنار، آدم به زلزله احتمالی 

تهران که فکر می کنــد، قلبش می رود 

روی ویبره. ما که با ریزش یک ساختمان 

و آتش گرفتنش اینگونه دگرگون شدیم، با 

فعال شدن گسل های تهران چه می کنیم؟ 

قرار است با گســل صحبت کنیم، پا داد 

البی کنیم؟ پول چایی گسل را می دهیم؟ 

یا فالنی را به ریاست جمهوری می رسانیم 

که زلزله نیاید؟ امیدوارم متهم به تشویش 

اذهان عمومی و ایجاد رعب و وحشــت 

بین مردم نشوم ولی جسارتا کارشناسان 

می گویند هر 150 ســال در تهران یک 

زلزله می آید و آخرین زلزله پدرومادردار 

هم 170 ســال پیش در تهــران آمده و 

االن هم خطــر بیخ گوش ما قــرار دارد. 

فکــر کرده ایم که قرار اســت با این یکی 

چکار کنیم؟ مایی که مسئولیتی داریم، 

از مهندس ساختمان تا مدیر شهرداری 

و دولت و... آیا گمــان می کنیم خودمان 

کالغی، کفتری پرنده ای چیزی هستیم 

که اگر اتفاقی روی زمین بیفتد، ســریعا 

بال می زنیم و پــرواز می کنیم؟ آیا حس 

می کنیم طبیعت با ما شــوخی دارد؟ آیا 

فانتزی حماسه ســازی و افتخارآفرینی 

داریم که جان مردم و آتش نشــان و... را 

فدای بی فکری و طمع کاری های خودمان 

می کنیم؟ جســارتا یک نکتــه را جهت 

یادآوری عرض می کنم: زلزله بم 26 هزار 

قربانی داشت و همان شدت زلزله در ژاپن 

یک نفر قربانی که آن هم در اثر حمله قلبی 

جان ســپرد! پس بیاییم از همین فردا ... 

هیچی ... بی خیال ... از فردا به همین روند 

خوردن و کنَدن از هم ادامه دهیم. رأی ما 
هم دکتر فالنی!

زورخونه

فاضل ترکمن
طنزنویس

دهقان فداکار با آستینش آب دماغش را پاک 

کرد و بعد با بغض گفت: »من فقط یه تی شرت 

پاره آتیش زدم و واســتادم جلوی قطار!« ساالر 

عقیلی گفت: »ناِم جاویِد وطن...« یغما گلرویی 

با عصبانیت دستی توی جنگل موهاش کشید 

و به ســاالر عقیلی گفت: »تو یکی دیگه حرف 

از وطن نزن!« ســاالر عقیلی همچنــان ادامه 

داد: »صبِح امیِد وطــن...« یغما گلرویی گفت: 

»خجالتم نمی کشــه، یه روز می ره »من و تو«، 

یه روز می ره »بی بی ســی«، یه روز می ره... هر 

جا باد بیاد دیگه؟!« ســاالر عقیلــی گفت: »تو 

چرا دردت اومده؟!« ســندی گفــت: »حق با 

یغماســت! من جای تو بودم، یه مدت خودم رو 

تو ِگل می پلکوندم و روی تحریرام کار می کردم 

تا آبا از آسیاب بیفته.« یغما گلرویی گفت: »مردم 

که آلزایمر ندارن!« دهقان فداکار گفت: »یه کلمه 

دیگه حرف بزنین، عالوه بر تی شرت، شلوارمم 

آتیش می زنما!« پترس گفت: »منم انگشــت 

خودمو قطــع می کنم که اگه ســیل اومد، آب 

ببرتون!« بعد پترس آرام آرام جلو آمد و دهقان 

فداکار را بغل کرد و گفت: »برای آتش نشــان ها 

دپرس شدی؟!« دهقان فداکار گفت: »می دونی 

پترســی، اگه من تی شــرتمو آتیش زدم، اونا 

خودشــونو آتیش زدن که مردمو بیارن بیرون 

از ساختمون پالســکو. پس فداکار اونا بودن نه 

من...« خبرنگار صدا و سیما گفت: »همه سرپایی 

مداوا شــدن!« مهدی چمران گفت: »تازه بارها 

تذکر داده بودیم که پالســکو به زودی جزغاله 

می شــود!« یغما گلرویی گفت: »بسه دیگه! با 

جفت تون هستم! سرپایی! ســرپایی! سرپایی 

چی کار کردین؟! شما دکتراتون خوابیده زدن 

کیارستمی، کارگردان به اون خفنی رو کشتن، 

بعد سرپایی چه کاری از دستشون برمیاد؟! بعدم 

آقا چمران! اگه یه کتابفروشــی، خدایی نکرده 

یه کتاب منو بفروشه، پلمپش می کنین به زور، 

اون وخ نمی تونستین دستور پلمپ پالسکو رو 

بدین با این همه آگاهــی همه جانبه از جزغاله 

شــدنش؟!« نقی معمولی گفت: »مگه داریم؟! 

مگه می شــه؟!« قالیباف با کاله ایمنی و با کلی 

اخم و تخم خودش را از البه الی جمعیت به جلو 

رساند و گفت: »کاش شهردار مشهد می شدم!« 

احمد مسجدجامعی گفت: »اصال کی به تو گفت 

بیای تهران؟!« هیچ کس گفت: »دید من گفتم 

»هر چی که توش می بینــی، باعث تحریکه«، 

اومد یه وخ از قافله جا نمونه! حاال وقتی یه آهنگ 

ســوزناک راجع به آتش نشــان ها و بی کفایتی 

شــهرداری خوندم، حســاب کار دستش میاد 

به موال!« بهروز افخمی گفت: »تا من هســتم، 

هیشــکی نمی تونه به هنر این مملکت خیانت 

کنه! من با دگرباشــی مخالفم!« یغما گلرویی 

گفت: »یه کلمه هــم از مادر عــروس! تو چی 

می گی اصال؟! دگرباشی رو می دونی با کدوم گاف 

می نویسن؟! کی حرف از دگرباشی زد؟!« بهروز 

افخمی گفت: »من اون قدر متعهدم که صدسال 

پیش راجع به آتش نشــان ها سریال ساختم!« 

یغما گلرویی گفت: »به قول رفیقت، فراســتی، 

اون قدر مقوایی بود ســریالت که هیشکی ندید 

اصال! بودجه حروم کن!« مسعود فراستی گفت: 

»حاال بهروز االن که دوربین »هفت« نیســت، 

ولی خداوکیلی سریالت درنیومده بود!« بهروز 

افخمی گفت: »پدر منو درآوردی تو!« فریدون 

جیرانی آن قدر خندید که چشم هاش محو شد 

و بعد گفت: »حاال دیگه همــه قدر هفت زمان 

منو می دونن! هــوی بهروز! من اگــه »روباه« 

ساخته بودم، دیگه اصال روم نمی شد حتی اسم 

اصغر فرهادی رو تلفظ کنم، بعد تو بهش فحشم 

می دی؟! خیلی پررویی واال!« و بعد دوباره زد زیر 

خنده و چشم هاش کامال در افق محو شد! بهروز 

افخمی گفت: »حقشه! بازم فحش می دم! چرا 

به من اسکار ندادن؟!« یغما گلرویی گفت: »یه 

آتش نشان اختصاصی باید بیاد تو رو خاموش کنه 

فقط حســود بدبخت! به چیت جایزه می دادن، 

»آذر، شــهدخت، عمه، عمو، ننه و دیگران؟!« 

فریــدون جیرانــی این بار آن قــدر خندید که 

خودش با چشم هاش کال  محو شد و فقط صدای 
قهقهه هایش می آمد!

بانک
| علی اکبر محمدخانی| نفس ها حبس شدند، نوبت به آزمون رسیده بود. سیاوش 

رو به آســمان کرد. یک راه بیشتر پیش پا نداشت. پریدن با اسب از روی آتش. اسب 

بی تاب تاختن بود. آتش حکم بر بی گناهی می داد. سیاوش نفسش از سینه رهانید. 

اسب روانه آتش شد. شعله ها زبانه می کشیدند. اسب به روی آتش پرید. نه آنچنان که 

می باید. پای حیوان می لنگید. هرچه در توان داشــت اما، درپریدن به کار گرفت. تا 

بی گناهی راهی نبود. تا آنسوی آتش. 

ناگهان اسب در آسمان شیهه ای کشید. سیاوش ابرو در هم کشید. راه بسته بود. 

خالیق موبایل به دست آن سوی آتش منتظر فرود اسب و سیاوش بودند. فردوسی هم 

بود. پیرمرد نشسته فیلم می گرفت. راه بر سیاوش و اسب بسته بود. نه راه پس بود و نه 

راه پیش. تنها یک راه مانده بود. میان آتش. 
 سیاوش اما 
 پرواز کرد...

کاوس بر سر ســودابه می کوبید، سودابه بر ســر کاوس می کوبید، اما چه سود، 
سیاوش دیگر نبود...

كوچه دوم

تراژدی

شهر خم شد زیر باَرش ناگهان  روز اول غصــه ها آوار شــــد    

شعــله ها باال گرفت از بینشان روز دوم چون جگرها سوختند 

سوگ مظلومیت آتش نشــان! روز ســــوم ابر هم باریــد در  

اخالل

می کنـد تکذیب، آن را بی دوام هست برخــی از خبرها ناتمام  

لرزه انــدازند بر مــا هرکــدام شایعـــات تلخ پیدا می شــوند  

تـا در استانبول نمایی ازدحــام نیست اما این دلیل  ای هموطن  

جای سلفی نیست این بازار شام توی دست و پای مأموران نپیچ  

از پشیمـانی چه سود ای بامرام؟ می کنــی اخـالل در امدادهــا  

| ارمغان زمان فشمی| 
| احمدرضا کاظمی| 

دهقان فداکار استعفا کرد!

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir
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زنده هستند؟  تکذیب می شود 
پیدا شد؟  تکذیب می شود

نجات یافت؟  تکذیب می شود
کمبود امکانات؟  تکذیب می شود

آتش؟  تکذیب می شود
زنده یاب ؟  تکذیب می شود

جسد؟  تکذیب می شود
امید؟  تکذیب می شود

اطالع رسانی؟  تکذیب می شود!

ار| ن نا |   ر |  مهد افروزمن

هروند| رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشت  ش
، مرحوم آیت  ا آقای حا  عالم پارسا وســالک الی ا
وان ا علیه را تسلیت  ســیدابراهیم خسروشــاهی ر

گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ 
حضرت آیــت ا خامنه ای رهبر معظم انقالب شــنبه 
 ، شــب در پیامی درگذشت عالم پارسا وســالک الی ا
مرحوم آیت  ا آقای حا ســیدابراهیم خسروشــاهی 

ه به  وان ا علیه را به شــاگردان و ارادتمنــدان و بوی ر
خاندان و بازماندگان مکرم ایشــان تسلیت گفتند. پیام 

تسلیت رهبرمعظم  انقالب بدین شر است :
بسم ا الرحمن الرحیم

، مرحوم آیت  ا  درگذشت عالم پارسا وســالک الی ا
وان ا علیه را به  آقای حا سیدابراهیم خسروشاهی ر
ه به خاندان و بازماندگان  شــاگردان و ارادتمندان و به وی
مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم. این عالم بزرگوار، از 

ی  شاگردان قدیم حضرت امام خمینی و عالمه ی طباطبا
اعلی ا مقامهما و از مستفیداِن سلوک معنوی در محضر 
بزرگان اخالق و معرفت، و خود، آراسته به پرهیزگاری و 

ی بود. پارسا
از خداوند رحمت و مغرفت و علو درجه برای ایشــان 

مسألت می کنم.
سید خامنه ا

ن   به

م انقالب درگذشت مرحو آیت  ا خسروشاهی را تسلیت گفتند رهبر مع


