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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

ساعت 21 و 48 دقيقه شبا هنگام يکشنبه 21 آبان بار ديگر نقطه ای از 
ايران لرزيد. رعشه ای به بزرگای 7/3 دهم در مقياس امواج درونی زمين 
يا همان »ريشــتر« معروف خودمان که آنقدر طی اين سال ها با واژه اش 
مأنوس بوده و زندگی کرده ايم که گويی با خالقش يعنی چارلز ريشــتر 
آمريکايی، هم اويی که خشــم زمين را برای نخستين بار اندازه گرفت و 
مقياسی برای سنجشش ســاخت، سال هاست همسايه و همسفره ايم. 
بوئين زهرا، رودبار و منجيل، طبس، بم، اهر و ورزقان و... ابتدای اين فهرست 
کجاست؟ آغازش چه اهميتی دارد وقتی که می دانی شوربختانه انتهايی 
نمی توان برايش متصور بود. گويی تقدير اين اســت که ايرانی با ترس از 
زلزله به دنيا آمده، با ترس از زلزله زندگی کرده و با ترس از زلزله نيز از جهان 
فانی رحلت کند، هرچند که بسياری نيز سوای هراسی چنين کشنده، اين 
شانس )شانس؟ چه واژه نامأنوسی!( را دارند که فاجعه را با گوشت و پوست 
و خون خود نيز تجربه  کنند. اما امروز در دومين صبحگاه مصيبت، قلب 
داغديده ايران برای کرمانشاه، سرپل ذهاب، قصر شيرين، داالهو، چشمه 
سفيد، کرند، جوانرود، اســالم آباد غرب، روانسر، ازگله، گيالنغرب، ثالث 
باباجانی، کامياران و... می تپد. صف هايی که مقابل پايگاه های انتقال خون 
حتی پيش از آنکه فراخوانی صادر شود بسته شد خود گواه حال و هوای 
اين روزهای ايران اســت. امروز ايران، داغدار فرزندان زاگرس است. امروز 

يک جهان غم بر سينه داريم. 
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