
  اکرم احمدی
 سپید: وقتی آتش به دل ساختمان قدیمی افتاد 
هیچ کس فکر نمی کرد بعد از چند ساعت تنها 
چیزی که به جا می ماند تیرآهن های قدیمی و 
ذوب شده و تلی از خاکستر باشد. هیچ کس فکر 
نمی کرد پالسکوی قدیمی نوستالژیک تهران یک 
روز نباشد،یک روز بریزد و آوار شود.صبح پنج شنبه  
29 دی ماه ساعت 7 و 59 دقیقه صبح بود که 
آتش نشان ها برای خاموش کردن آتش قدیمی ترین 
ساختمان بلندمرتبه تهران به خیابان جمهوری 
تقاطع فردوسی همان آدرس قدیمی و نام آشنا 
اعزام شدند. آتش می سوزاند و جلومی رفت مثل 
آتش نشان های قهرمان که به دل آتش می زدند و جلو 
می رفتند. ناگهان آوار فروریخت. آوار یک ساختمان 
17 طبقه ،تک تک آجرها و تیرآهن هایش با تمام 
خاطراتش فروریخت. خاک و خاکستری که روی 
دل مردم ایران آوار شد.همه داغدار شدند. داغدار 
آتش نشان هایی که به دل آتش زدند و زیرآوار ماندند. 
از همان ثانیه های اول آوار، ازمردم عادی گرفته تا 
افراد شناخته شده مثل ورزشکاران وهنرمندان به 
این اتفاق واکنش نشان دادند. ابعاد فاجعه آن قدر 
وسیع بود که حتی ورزشکاران وهنرمندان خارجی 
و آتش نشانان کشورهای مختلف با مردم ایران 
همدردی کردند. الکساندر کارلین، اسطوره کشتی 
جهان یکی از ورزشکارانی بود که چند ساعت 
بعدازاین اتفاق با مردم ایران همدردی کرد. کارلین، 
پرافتخارترین فرنگی کار تاریخ کشتی جهان در 
پیامی حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو را 
تسلیت گفت. فرنگی کار افسانه ای کشتی روسیه 
که 12 مدال طالی جهان و المپیک دارد به مردم 
ایران گفت: »همدردی من را که از صمیم قلبم 
است بپذیرید. به خاطر ازدست رفتن مردم زیادی 
در حادثه آتش سوزی تهران به شدت ناراحت 

هستم و با احساسات شما و همچنین دوستان و 
خانواده های جان باختگان ابراز همدردی کرده و آن 
را درک می کنم. ای کاش راهی بود تا می توانستم به 
آتش نشان ها کمک کنم. من برای آن ها دعا خواهم 
کرد. قلب من آکنده از درد و تألم است.« علی 
کریمی، بازیکن سابق پرسپولیس وتیم ملی فوتبال 
که محبوبیت زیادی بین مردم ایران دارد بازهم مثل 
همیشه اولین نفری بود که بین ورزشکاران با این 
اتفاق همدردی کرد.او درصفحه اینستاگرامش با 
انتشارعکسی ازآتش نشان ها گفت: »کاش ذره ای 
ازشجاعت شمارا ما داشتیم. روحتان شاد.« کارلوس 
کی روش، سرمربی تیم ملی ایران هم در پیامی 
با این اتفاق همدردی کرد. اوگفت:» تمام فکر و 
دعاهای ما با قربانیان وناپدیدشده ها وبا خانواده های 
آن هاست.« علی دایی، آقای گل فوتبال جهان و 
سرمربی نفت تهران هم  درپیامی نوشت: » تسلیت. 
حرفی برای گفتن نیست. برای قهرمانان واقعی وطن 
دعا کنید.«برانکو ایووانکویچ، سرمربی پرسپولیس 
هم با ابراز تأسف گفت: »عمق تأسف خودم را 
ازآتش سوزی ساختمان پالسکو اعالم می دارم. 
همه پرسپولیسی ها همراه با مردم ایران داغدار 
هستند.«جواد نکونام، بازیکن سابق تیم ملی ومربی 
تیم ملی فوتبال هم درپیامی گفت:  »درکنار تسلیت ها 
دعا کنیم. شاید هنوز زیرآوارها نفسی زنده است. 
صدایی که از زیرآوار ساختمان پالسکومی شنوید، 
صدای ازخودگذشتگی و ایثاراست.« کریم باقری 
نیز دراینستاگرام خود نوشت؛» درود برشرف و 
بازماندگان  خانواده های  به  تسلیت  غیرتتان، 
ساختمان پالسکو.« همچنین بهداد سلیمی نیز در 
اینستاگرام خود نوشت؛» درمیان شعله های آتش، 
این غیرت و شرف و مردانگی تو بود که زبانه 
می کشید.« جواد نکونام درصفحه رسمی اینستاگرام 
خود نوشت ؛» در کنارتسلیت ها دعا کنیم. شاید 

هنوز زیرآوارها نفسی زنده است. صدایی که از 
زیر آوار ساختمان پالسکو می شنوید، صدای از 
خودگذشتگی و ایثار است.« و همچنین وحید 
هاشمیان نیز نوشت » درگذشت غم انگیز تعدادی 
ازهموطنان عزیز، من جمله نیروهای فداکار و شجاع 
آتش نشانی تهران که در واقع شهیدان وطن هستند 
را تسلیت می گویم و برای بازمانگان این حادثه تلخ 
بهبودی و سالمتی آرزو دارم.« مهدی مهدوی کیا نیز 
دراینستاگرامش نوشت:» شیر مادرتان حاللتان باد، 
مردان شجاع ایران. تسلیت به خانواده های عزیز 
جانباختگان.« همچنین ساسان انصاری و مهسا 
جوار نیز با انتشار تسلیت و همه دعا می کنیم با 
آتش نشان ها ابراز همدردی کردند. سروش رافعی 
نیز دراینستاگرامش نوشت:»به مالت نناز به شبی بند 
است به جانت نناز به تبی بند است.« امید ابراهیمی 
نیز تنها به گفتن این جمله قناعت کرد.»تسلیت، 
حرفی برای گفتن نیست.« اما فقط ورزشکاران 
نبودند که به این حادثه واکنش نشان دادند و 
پیام همدردی فرستادند،عالوه بر شخصیت های 
سیاسی هنرمندان هم با نوشتن یادداشت هایی تأثر و 
ناراحتی خود را اعالم کردند.  محمدعلی کشاورز 
بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر و تلویزیون در 
یادداشتی نوشت:»آن ها را که می بینم امید درجانم 
جوانه می زند. اینکه هنوز آدم هایی هستند که 
چشمشان را روی نامالیمات می بندند و جانشان 
را در مشتشان می گیرند و ایثار را مشق می کنند. 
کاش کسی اسم آتش نشان ها را به جان فشان تغییر 
دهد.ای کاش حواسمان بیشتر به قدیمی ترین برج 
تهران بود تا در آستانه پنجاه وسه سالگی اش شاهد 
سوختن و فروپاشی آن نبودیم و سهممان از 
نفس های آخر این برج فیلم گرفتن با موبایلمان 
نبود. شاید اگر تنها یکی، دو نفر قید فیلم گرفتن 
از این فاجعه تلخ را می زدند مسیر امدادرسانی 

برای یک ماشین راحت تر می شد.همیشه حضور 
درصحنه بهترین کار نیست. گاهی باید صحنه را به 
دست اهل فن داد تا آن ها بتوانند کنترل اوضاع را 
به دست بگیرند.در کنار آتش نشان های جان فشان 
قلبم برای کسبه ای می تپد که دو ماه مانده به شب 
عید جلوی چشمشان اندوخته هایشان  بر بادرفت.
 نکند در میان این شلوغی آن ها را از یاد ببریم.۳۰ 
دی ماه 1۳95 محمدعلی کشاورز«فاطمه معتمدآریا 
بازیگر محبوب سینما و تئاتر و تلویزیون هم با یک 
یادداشت متفاوت با این حادثه تلخ ابراز همدردی 
بوده. از پدرش نوشت که آتش نشان  او  کرد. 

معتمدآریا در صفحه اینستاگرامش نوشت:»پدرم 
و  شجاعت  از  و  افتخار  و  غرور  با  همیشه 
فداکاری های همکارانش حرف می زد؛از آتش های 
بزرگی که فرونشانده بودند از جانهایی که از میان 
شعله های آتش نشان نجات داده و از همکارانی که 
در میان شعله ها جان باخته بودند و من همیشه با 
غرور و هراس به حرف هایش گوش می کردم 
غرور داشتن پدری قهرمان و هراس از شعله های 
آتشی که به میانشان می رفت.و امروز و در این 
لحظات ؛می دانم که روح پدرم برای همکاران 
ازجان گذشته اش ناآرام است همان طور که روح 
و جان میلیون ها ایرانی نگران آنان است.در این 
لحظات بیم وامید ؛با تمام وجود در کنار خانواده 
قهرمانان این ملت هستم و برایشان صبر و آرامش 
آرزو می کنم«چهره های سرشناس دیگری مثل 
شهرام ناظری، فرهاد مجیدی، رضا کیانیان ،امیر 
رام  علی  هاشمی،  افشین  ابر،  جدیدی،صابر 
نورایی،محسن یگانه،محسن چاووشی،آریا عظیم 
نژاد، آرش برهانی، سید مهدی رحمتی، مسعود 
رفیعی،رویا  سروش  ابراهیمی،  امید  شجاعی، 
غفوری و...، تاثر و ناراحتی  خود را به واقعه 

تلخ و تراژیک نشان دادند.
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ابراز همدردی ورزشکاران و هنرمندان با بازماندگان حادثه ساختمان پالسکو

 کیارش آرامش 
متخصص پزشکی اجتماعی

حادثه تلخ آتش سوزی ساختمان پالسکو را در فضای مجازی 
فارسی زبانان دنبال می کنم.

تا جایی که من به این فضا دسترسی دارم، چندگونه واکنش 
را می بینم:بعضی ها درباره ایمنی ساختمان های شهر و توانایی 
شهرداری در رسیدگی کارآمد و به موقع ابراز نگرانی می کنند. 
بعضی ها این سؤال را مطرح می کنند که آیا شهرداری در این 
مورد درست و دقیق به وظیفه خود عمل کرده است؟ آیا 
رسیدگی به ایمنی شهری و آمادگی برای مقابله با حوادثی 

این چنین ، البته با توجه به امکانات و محدودیت ها به درستی 
انجام شده است؟

بعضی ها یادی می کنند از حبیب اهلل القانیان. سازنده و مالک 
نخستین ساختمان پالسکو. و این سؤال را مطرح می کنند که 
آیا روند دادرسی که به اعدام و مصادره اموال او منتهی شد، 
البته با توجه به فضای تند و ملتهب و آتشین اوایل انقالب، 
عادالنه و منطبق با مقررات و استانداردهای حقوقی و قضایی 
بوده است؟ خیلی ها از مردمی انتقاد می کنند که با ازدحام 
برای تماشا و عکس برداری با موبایل، راه را و جا را برای 
امدادگران تنگ می کنند  و گله می کنند که چرا میان این همه 
موضوع درسی و تبلیغی، اخالق شهروندی و آداب اجتماعی 
برای چنین زمان هایی به ما آموزش داده نشده است؟ چرا 
خودخواهی یا ناآگاهی باعث می شود که برای سرگرمی یا تهیه 

عکس جان دیگران را به خطر بیندازیم و لحظه های حیاتی بین 
مرگ وزندگی را از ایشان و از امدادگران بستانیم؟ اما تا جایی 
که من می بینم، بیشترین واکنش ها به رنج و زحمتی است که 
آتش نشان ها کشیده اند. به فداکاری ایشان و به قربانیانی که 
داده اند. عکس چهره دودآلود و خسته ایشان دست به دست 
)موبایل به موبایل( می گردد و زیر همه عکس ها جمله هایی در 
ستایش و قدردانی است. حتی تصویر اشک هایشان درازدست 
دادن همکارانشان گاهی روی صفحه موبایل با اشک تماشاکننده 
که روی نمایشگر می چکد درمی آمیزد. همین طور امدادگران 
هالل احمر با سگ های آموزش دیده و آماده به خدمتشان و 
نیز کاله سبزهای ارتش بانظم و اراده ای آهنین که دل مردم 
را به جای آن که بلرزاند، گرم می کند. کار آتش نشان ها امروز 
آموزشی مجسم از »پروفشنالیسم« یا همان حرفه ای بودن بود. 
عصاره حرفه ای بودن یک جمله است: ترجیح دادن منافع 
)سالمت و امنیت( خدمت گیرنده به منافع شخصی. فقط 
آتش نشانی حرفه نیست. دیگر شغل هایی که به این ویژگی 

نیاز دارند هم حرفه اند. بهترین نمونه اش پزشکی است. درباره 
معنا و اجزای حرفه ای بودن در پزشکی بی شمار کتاب و 
مقاله نوشته شده است. اما آن را در یک جمله هم می توان 
خالصه کرد. در پاسخ یک سؤال کوچک: اگر فردا شبی، 
این آتش نشان یا همسر آتش نشانی که جانش را در اطفای 
حریق ازدست داده است، فرزند تب دارش را در آغوش بگیرد 
و نیمه شب به بیمارستان یا مطب ما مراجعه کند. وقتی ما را 
در روپوش سفید ببیند، انتظاری چه رفتاری را از ما دارد؟ 
هر پاسخی که به این سؤال بدهیم جوهره حرفه ای بودن در 
پزشکی است. امروز یک ملت در برابر آتش نشانان ایستاد و 
کاله از سر برداشت و اشکی از سر احترام و افتخار و قدردانی 
ریخت. این که این مردم با ما پزشکان نیز چه برخوردی داشته 
باشند، تا حد زیادی، به این بستگی خواهد داشت که در سر 
بزنگاه نیاز و بیماری مردم تا چه حد به حرفه ای بودن پایبند 
باشیم. نه تعارف کنیم و نه انکار. تصویر و جایگاه ما را در نزد 

مردم، هیچ چیز به این اندازه تعیین و تعریف نخواهد کرد.

یادداشت

دلم مثل پالسکو شعله ور شد   بابک خطی
 طبیب کودکان

شهرمان  می سوزد
در آتش خودخواهی ها 

و غروري نامتناهي،
امروز اینجا

فردا 
همه جا

و ما یگانه قهرمانان و اصحاب نام آور 
تغافلیم 

 و پیش پیش می رویم 
با تمام توان 

برای عادی به نظر رسانیدن همه چیز
که بقبوالنیم به خودمان 

که آب از آبمان 
با این شراره های خانمان سوز

تکان نخواهد خورد 
و در همین جوش وخروش

نا خبری 
آب می شویم 

ذره ذره
و هرروز بیش از دیروز

آب می رود
آدمیتمان 
و طرفه 

که خندان و خوشحال
در توهم آرامش
گام برمی داریم

تنها معدودی بودند 
از اهالی شهر 

که عادی نگذشتند از اتفاق هولناک 
و به جنگ  آتش رفتند؛

تن به تن 
و سر به مهارش فراز کردند

یا سر دادند 
به یاری و دالوری در آتش ماندگان 

و جاودانه گشتند
در زمان و مکان؛

آتش نشان ها

شعر

پالسکو، آتش نشانان  و پزشکان

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

یک برنامه موسیقی خیریه با حضور برد پیت به عنوان مهمان و استینگ به عنوان 
مجری برگزار شد.در چهارمین جشن ساالنه موسیقی که با حمایت »الکس اند 
آنی« با اجرای استینگ برگزار شد، کریس کورنل و زاک گالیفیاناکیس نیز 

شرکت داشتند.
                هالیوود ریپورتر

مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران و مشهد با روشن کردن شمع نسبت به 
جانباختگان حادثه پالسکو ادای احترام و با بازماندگان آنها ابراز همدردی کردند.
               ایسنا 

  

پیکر مهدی سماکار پیشکسوت عرصه انیمیشن روز پنجشنبه در قطعه هنرمندان 
دفن شد.اوصبح ۲۹ دی ماه پس از یک دوره بیماری درگذشت.

               مهر 

سمفونی

هنرمندان به ياد کشته شدگان 
نواختند

سپید: هفتمین روز جشنواره موسیقی فجر کاماًل تحت تأثیر حادثه 
قلب  در  قدیمی  تجاری  مراکز  از  یکی  فروریختن  و  آتش سوزی 

تهران قرار گرفت.
موسیقی دان اوکراینی اجرای خود را در جشنواره موسیقی فجر به 

آسیب دیدگان و داغ داران حادثه پالسکو تقدیم کرد.
در سئانس بعد، اجرای مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر 
فستیوال پوچینی ایتالیا نیز در حالی برگزار شد که شهرداد روحانی، 
رهبر ارکستر  اعالم کرد که این کنسرت به حادثه دیدگان آتش سوزی 

پالسکو تهران و زلزله ایتالیا تقدیم می شود.
در سئانس بعد اجراها در تاالر رودکی، نیز محسن شریفیان قبل از 
آنکه گروه لیان به صحنه بیاید، یک جانباز را به عنوان یکی از بهترین 
نوازنده های نی انبان معرفی کرد و از او و اعضای گروهش خواست به 
صحنه بیایند و به مدت 1۰ دقیقه برای حاضران جشنواره اجرا کنند.
گروه های  دیگر  مانند  اجرای خود،  ابتدای  در  نیز  عظیمی نژاد  آریا 
موسیقی، با اشاره به حادثه رخ داده در ساختمان پالسکو، گفت:»اتفاقی 
که امروز افتاد، همه ما را دل شکسته کرد. از طرف خودمان و ستاد 

جشنواره این حادثه دلخراش را به شما تسلیت می گوییم.«
هم چنین محسن یگانه و زانیار خسروی در اجراهای خود، پس از 
حادثه دیدگان ساختمان  و  آتش نشانان  یاد  به  آهنگ  اولین  خواندن 
پالسکو، از مخاطبان خواستند ۳۰ ثانیه به صورت ایستاده آتش نشانان 

فداکار را تشویق کنند.
الزم به ذکر است؛ پیش از اجرا نیز تصاویری با این عبارت در صحن 
به نمایش درآمد: »با احترام و عشق به آتش نشانان در حادثه ساختمان 
پالسکو«. در ادامه نیز این صدا پخش شد: »ستاد برگزاری جشنواره 
موسیقی فجر اجراهای امشب را به همه آتش نشانان بزرگ و فداکار 

و حادثه دیدگان تقدیم می کند.«

از  عده ای  شهادت  دنبال  به  سپید: 
پنجشنبه  روز  حادثه  در  آتش نشانان 
روز  نمایش های  پالسکو  ساختمان 
نخست جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
با یاد این آتش نشانان به روی صحنه 

رفت.
این جشنواره درسی و پنجمین دوره 
از برگزاری خود که همزمان با روز 
جمعه اول بهمن ماه است، میزبان 1۰ 
نمایش در بخش صحنه ای، 5 نمایش 
در بخش محیطی و 12 نمایش در بخش 
»به عالوه فجر« خواهد بود و تمامی این 
نمایش ها با احترام به شهدای آتش نشان 
و خانواده های این عزیزان به روی صحنه 

می روند.

تقديم اجراهای 
اولین روز جشنواره  
تئاتر فجر به شهدای 

آتش نشان

خبــر


