
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
   ايران- علی کاظمی : فرستنده

 ٢٠١٧ جنوری ٢٨
  

 پالسکوۀ مردم تھران پس از فاجع

 
 ھا و تصاوير بسيار زياد در گراميداشت خبرم، اما در تھران ھمه جا پر شده از تابلوھا و نوشته از ديگر شھرھا بی�

ھمه جا به چشم می خورد، » قھرمان بی ادعا« عبارت .پالسکوۀ ويژه جانباختگان در فاجعه آتشنشان ھای فداکار ب

ًی که عمال آتشنشانھای ما ئلباسھا و ماسکھا. ( خرمنی از آتشھمراه با تصاويری از آتشنشانھا با لباس و ماسک در ميان

  ).فاقد آنند

در اغلب مراکز . و اتوبانھا و ميادين و چھار راھھا در ھمين مورد است  تمام در و ديوارھای خيابانھا و داخل متروھا

  . خريد سنتی، مغازه داران جلو مغازه ھای خود يک سينی بزرگ يا جعبه ای خرما گذاشته اند

يشان رنگ پريده و نگاه ھايشان با اضطراب و چھره ھا. بيگانه شده اند» خنده«باره با  مردم شھر تھران انگار يک

  . ترس ھمراه است

تھران ديگر آن  ً حقيقتا. از خانه بيرون رفتم )ديروز و امروز(ندرت از خانه بيرون می روم، اما دو روز متوالی ه من ب

 يک فرق ديگر اما. غم و ھراسی آشکار. چھره ھا پر از ترس و ناراحتی و غم است.  دو ھفته پيش نيست-تھران يکی 
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ديگر مثل ھفته ھای قبل، به ھم پرخاش . خيلی مھربانتر شده اند. مردم با ھم مھربانتر شده اند. و مھمتری ھم پيدا شده

طرزی ه و ب). در متروھا(مردم ھمديگر را ھل نمی دھند ). راننده ھا به ھم راه می دھند که ديگری عبور کند(کنند  نمی

ًقبال با غريبه ھا رفتار آنقدرھا خوشايندی نداشتند، اما حاال انگار . کمکرسان ھمديگر شده اندشگفت آور دلسوز و يار و 

از اشتباھات ھم .  شان است که در خيابان و مترو و اتوبوس و مغازه ھا می بينندۀھر غريبه يکی از اعضای خانواد

  .کنند براحتی چشم پوشی می

  با نگاه ھای پليد به خانمھا نگاه نمی کند، متلک نمی اندازد و اذيت نمیدرضمن، مردان ھرزه غيب شده اند، ديگر کسی

  . رساند

  .ھمه به ھمديگر اعتماد پيدا کرده اند و غمخوار ھم شده اند. کاسبھا دنبال کاله گذاشتن سر مشتری نيستند

  .باور کنيد مردم تھران خيلی تغيير کرده اند

گاه فاجعه ای چون پالسکو تکرار  آرزو دارم و اميدوارم ھيچ.  باقی بمانندکاش مردم ھميشه با ھم مھربان و دلسوز ھم 

  .ھيچ فاجعه ای و ھيچ مشکلی برای مردم. نشود

وقت و به ھيچ دليلی، دچار غم و ترس و دلھره نشوند و مھربانی ھا از صميم قلب و ماندگار  اميدوارم مردم ديگر ھيچ

  .باشد

ھوا بسيار بسيار .  طی ساعات طوالنی، ھوای شھر است که ديگر قابل تنفس نيستمنفی در گردش دو روزه امۀ تنھا نکت

  .کثيف و غير قابل استنشاق است

  .پيشرفته و سرافرازم آرزوست» ملت ايرانی« 

ی روشن و شاد، و ايرانی آزاد و آباد، زيرا درست شدن شرايط ايران به ئمردم برای ساختن فرداۀ به اميد اتحاد و اراد

  .ن شرايط کل خاورميانه خواھد انجاميددرست شد

  ١٣٩۵ ]دلو[بھمن٧پنجشنبه ) ستاره(اشرف عليخانی  

  

  

 

 


