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سیاهزخمهای تهرون
باید به حال تهران غصه بخوریم .مشــکالت ریز و درشــت به جان این ابرشــهر افتاده است و ما مقصران
اصلی ایجاد این مشــکالت هســتیم .شــاید هم عادت کردهایم و این بحرانهای جــدی را نمیبینیم ،مثل
آلودگــی هوا ،آلودگی صوتــی ،ترافیک ،بافت فرســوده و ....تهــران روزگاری قریهای بوده بــا آب و هوایی
خــوش ،ولی حاال به کالنشــهری تبدیل شــده با آب و هوایی ناخوش .خیابانهای ریز و درشــت این شــهر
که ظرفیتشان تکمیل شــده ،احتماالً تا چند وقت دیگر آســمان پایتخت هم ظرفیتش تکمیل میشود
و تیرگــی دود اگزوزهــای همیــن خودروها ،تمام آســمان وســیع تهــران را اشــغال میکند .ما شــهروندان
بیدفاعــی هســتیم ،بیدفاع مقابل این همه مشــکالت کــه احاطهمان کرده اســت .اتفاقاً ما شــهروندان
بیخیالی هم هســتیم ،بیخیال معضالتی که تخریبگر جسم و روانمان شده است .اما با این حال تهران
را دوســت داریم و بعضیهایمان به آن عشــق میورزیم .اینجا چند روایت بخوانید از کســانی که درباره
این ابرشهر حرفهایی برای گفتن دارند.
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«پول در آوردن در تهران کار ســختی نیست!» این جمله معروفی
اســت کــه بیــن بســیاری از جوانــان شهرســتانی دهــان بــه دهــان
میچرخد و ســیل مهاجرت به ســوی تهــران و مخصوصاً مناطق
حاشیهنشــینی آن را روزبهروز بیشتر میکند ،آنقدر که آخرین آمار
از جمعیت روز تهران ،عددی حدود  ۱۲میلیون را نشــان میدهد.
خب این میتواند یک ایراد این ابرشهر باشد .تا به حال به ایرادهای
دیگر «تهــران» فکر کردهاید .باالخره هر چقدر هم در این ســالها
برای آبادانی و مدرن شــدن این شــهر زحمت کشــیده شده باشد،
باز هم این ابرشــهر آنقدر عرض و طول دارد و آنقدر مشــکالت ریز
و درشــت دارد که نمیتوان گفت بدون ایراد است .بعضی ایرادها
هم که اساســاً قابل برطرف شــدن نیســت .مثالً از وســطش رودی
نمیگــذرد که هم هوا را و هم دل ســاکنان شــهر را تلطیف کند .در
ضمن همسایه دریا و جنگل هم نیست که محصور کمربند سبز و
آبی باشــد .این جنگلهای مصنوعی ،زورشان نمیرسد که از شهر
دی اکسید کربن بگیرند و اکسیژن تحویل بدهند .شاید اگر ارتفاعات
البــرز کمــی کوتاهتر بود و ابرها میتوانســتند به راحتــی عبور کنند،
تهران وضع تحمل پذیرتری پیدا میکرد ،اما متأســفانه این رشته
کوهها کوتاه نمیآیند و مجوز عبور ابرها را صادر نمیکنند.
اینشهردرندشت،غیرازهمهاینها،خیلیچیزهایدیگرهمندارد؛
آســمان آبی ،پرنده کوچک خوشبختی ،درخت انار ،اصالً یکیاش
همین نفس عمیق .تهران بهجای همه انارهایی که ندارد ،تصاویر
آشنای بیشماری جلوی چشمهایمان میآورد؛ شلوغی و ترافیک
اعصاب خردکن سرصبح ،بیرحمی دمدمهای غروب ،جای پارکی
که ارزشش از گنج طال بیشتر است .تازه این روزها ،وارونگی هوا هم
از راه رســیده که نفــس کالً باال نیاید ...با همــه این حرفهای تلخ و
هزاران ناگفته دیگر ،چرا تهران را اینقدر دوســت داریم؛ چرا حاضر
نیستیم دل بکنیم از این شهر خسته؟ چرا نمیخواهیم برویم یک
جای راحت؟ یک شــهر خلوت و کوچک؟ اصالً پایتختنشــینی که
کالس سالهای قبل را ندارد ،افتخار نیست که...
فکر میکنم شاید از روز ازل ،یک عالقه خاموش ،یک عشق پنهانی
ل همان عقدی
بین ما (تهراننشینان) و تهران بستهاند؛ درست مث 
که دخترعمو و پسرعمو را در آسمانها بهم پیوند میزند .درست
بــ ه همان اندازه تمام ناشــدنی! عشــقی کــه غروب هــر روز به یک
تنفر نابخشــودنی بدل میشود و وقتی قرار باشد چند کلمه حرف
حساب بنویسی ،باز میشود عشق .این شهر درندشت ،بدون انار،
عشق دارد؛ عشق.

فریدون صدیقی
روزنامهنگار

همان بار اول دلم را برد ،از بس پر رمز و راز
بود ،مثل عشــق که کور نیست ،اما نمیبیند
یعنــی وقتــی نگاهش کــردم ،فرصــت نداد
ببینمش و باید میرفتم ،حتی فرصت خطا
کــردن به من نداد .آن اتوبوسهای دوطبقه
در هــزار ســال پیش تهران کــه گاه و بیگاه در
فیلمها میدیدم و بودنشــان در کودکیهای
مــن باورکردنــی نبــود .چــون اتوبوسهــای
ســنندج دماغ داشــتند و فقط برای ســفر به
تهــران در گاراژ وســط تنهــا میــدان ســنندج
دورهمی داشتند .حاال و اینجا از میدان امام
حسین (فوزیه) تا میدان راهآهن میرفتند و
من هــر روز میرفتم در ســه روزی که تهران
بــودم تا تــه خط میرفتــم و بــاز میآمدم و
همــه ایــام در طبقــه دوم مینشســتم .کار،
کار عشــق بــود چــه درســت گفتهانــد عشــق
بهنــدرت ناگهــان میمیرد .هنوز هــم با من
اســت تصویر باال و پایین رفتن از راهپلههای
اتوبــوس دوطبقه وقتی آفتاب تابان و فصل
نامش تابستان بود.
بــاور کنید عشــق تلخ نیســت ،گرچــه تهران
تلخی داشــت وقتی در همان ســن نوجوانی
رفتــم ســینما مــراد ،ضلــع شــمال شــرقی
میدان امام حســین (فوزیه) تا فیلم ســنگام
را ببینــم بــا حضــور ویجینتی مــاال راج کاپور
در همــان ســینما در ردیــف هفتم یا هشــتم
کسی را دیدم که دیدنش مثل عسل بود .در
فاصله دو پرده دیدمش ،فیلم که تمام شــد
دیگر ندیدمش.
خیلــی دم ســینما ایســتادم و خیلــی بــاال و
پاییــن رفتــم تــا دوبــاره ببینمــش امــا نبود،
همــان موقعهــا بــود کــه فهمیــدم عســل
خیلی زیاد ،تلخ اســت .حاال که یادم میآید
میخواهم اعتراف کنم خوشــبختی از جایی
شــروع میشــود که شــما عاشق شــوید ،یک
عشــق ســینمایی کــه بــرای همیشــه او را گم

کنیــد .حــاال بیــش از چهــار دهه از آن ســال
میگــذرد ،اما من همچنان دنبالش هســتم
ولــی پیدایــش نمیکنــم .مثــل تهــران کــه
هــر لحظــه تغییــر شــکل ،موضــوع و محتوا
میدهد .تا میخواهید عادت کنید به کسی،
به درختی ،بــه چراغی ،به نیمکتی ،به گلی،
بــه کوچه و خیابانــی ،زود به هــم میریزد یا
گم میشود.
راز بزرگ تهران همین پیدا و پنهان شدنش
اســت .هــر چقــدر هــم ســعی میکنیــد یک
جوری خط کشــیده روی دیــوار را دنبال کنید
تا بــه آخــرش برســید ،نرفتــه خــط منقطع
میشــود .به ناچار برمیگردید ســرخط ،اما
سرخط گم شــده و یا جایش را به یکی دیگر
داده است .بعد سعی میکنید که نصیحت
بزرگترهــا را بــه یــاد آوریــد که گفتــه بودند
چشــمانت را قبــل از ازدواج خــوب باز کن و
بعــد از ازدواج نیمه باز بگذار ،باور کنید هزار
بار امتحان کردم نشــد ،نه باز کامل ،نه نیمه
بــاز ،همــهاش در حال پلــک زدن بایــد بود.
بعــد غصــه میخوریــد پــس چــرا در تهران
ماندهایــد ،بعــد خودتــان را قانــع میکنیــد
عشــق ،زخــم را که ایجــاد میکنــد ،خودش
آن را درمــان میکنــد .همیــن جوریها هزار
ســال اســت در جستوجوی شــهری هستم
که در آن گمشــدهام .چون تهران ،گمشدهتر
از تمام شــهرهای عالم اســت .اما همچنان
دوســت داشــتنی همچنــان بــیاو بــه ســر
نمیشود.
تهــران چــون رودخانــه پر ســرو صداســت و
قاعدتــاً رودخانــه پــر هیاهــو کســی را غــرق
نمیکنــد ،امــا تهــران شــبهایش هــم
پرهیاهوتــر از روز اســت بخاطــر دردهــا،
بــه خاطــر جاماندههــا از زندگــی ،مثــل
کارتنخوابهــا .بــه خاطــر جوانــان بیدارتر
از روز ،بــه خاطــر چراغهــای چشــمکزن،

تهران گم شد ،بچه تهران بیاعتبار

مسعودمیر
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بیچــاره شــهر من کــه دیگر متولد شــدن در
آن ارج و قربی ندارد .حاال ســالها اســت که
بچههای شهرســتان طعنه را پهنه میکنند
و میزننــد تــوی دهــن بچههــای تهــران که
چی؟ که تهران هم یک کالنشهر است مثل
اصفهان و تبریز و مشهد و...
نه جــوش نیاورید ،مــا خودمان هــم زمانی
در صفحــه اول شناســنامهمان مهــر ثبــت
تهــران خــورد کــه دیگــر در این شــهر لوطی
پیدا نمیشــد ،همه شــدهبودند گرگ ،همه
شدهبودند ختم روزگار اما باز دلمان خوش
بــود بــه انــدک نشــانههای تهــران کــه انگار
خواســتی و دستی به اندازه سن ما در تالش
بــرای از بین بردنش فعال بــود و موفق هم
شد.
اگر بچه تهران بودن حرمتی داشت باید آن
را ثبــت میکردیــم پای همان زنده شــهری
کــه میشــد محلههــای قدیمــیاش را بــا

طلــوع آفتاب و عطر بربری و البته یک بغل
ســبزی خوردن در چــای شــیرین خانههای
آجــر بهمنــی و حیاطهای آبپاشــی شــده،
هــم زد .همــان شــهری کــه آبــش معجــزه
زاللــی بــود و گواراتریــن نوشــیدنی روزگار،
آبــی کــه هنــوز اینقــدر بیاعتبــار نشــده بود
کــه بــه زور دســتگاه تصفیــه هــم بــاز انــگ
نیتــرات و رســوبات مضــر دســت از ســرش
یدارد.
برنم 
همان شــهری که چنارهای شــاه خیابانش،
ســایه هرچه شاه نشــین بود را از رو میبرد و
قدمزدن در پیادهروهــای این خیابان اعتبار
گامهای حظبردن بود.
همــان شــهری کــه بــاران پاییــزیاش برای
توشــوی
جــای دل عشــاق بــود نــه شس 
دوده از رخ شــهر و برف زمستانش مثل کوه
حامی احواالت اقلیم پایتخت بود نه اسباب
زحمت مردمان برف ندیدهاش.

بــه خاطر عشــق و مســتیهای پیــدا و پنهان
و ...نــه تنهــا خــودش را غــرق میکنــد بلکه
مردمانش را هم گم میکند .تهران قدرتش
را چون رودخانههای آمازون ،دانوب ،نیل و
کارون از جویبارهای کوچک میگیرد .تهران
همه ایران اســت .هر کوچــه و محله ،اینجا و
آنجایــی ،اقوامی گردهم آمدهاند .یا دور و یا
خیلی نزدیک ،با هم یا بیهم هستند .سری
بزنیــد به پارکها در یــک روز تعطیلی از هر
 10نفر 9 ،نفر لهجه دارند.
اصــاً ســوار متــرو شــوید ،گمــان میکنید به
بــازار میــوه و ترهبــار آمدهاید ،هر کســی مال
جایی اســت ،یکــی گالب قمصر ،یکی گالبی
نطنــز ،ایــن یکــی ســیب دماونــد ،آن یکــی
تختهنرد ســنندج ،یکی انار ساوه ،یکی انجیر
اســتهبان ،این یکی زعفران مشهد ،آن یکی
پســته رفسنجان ،یکی قالی کرمان و آن یکی
خشــکبار تبریــز و ایــن یکــی گیوه کرمانشــاه
و یکــی کفــش همــدان .خالصــه جمعیــت
هفتبیجــاری کــه اتفاقــاً همــه هــم اصــرار
دارند مــا بپذیریم از عصر قجــری در تهران
بودهاند.
اصالً اجدادشــان تهران را ســاختهاند .و البد
بــه همین دلیلهاســت کــه هیچ چیــز مزه،
رنــگ و نقــش ســابق را نــدارد ،مثــاً انجیر،
تــوت و تربچــه ،پســته و قالــی و ...رازهــای
پیــدا و پنهــان تهران اینهاســت .تهــران پیدا
و پنهــان اســت ،راســت و دروغ اســت ،مثل
ســاکنانش که گاهی دلســوزتر از بــاران برای
مردمــان تشــنه ،گاهی ســخیتر از دریا برای
ساحلنشــینان گــم کــرده ماهــی و گاهــی
خســیستر از آســمان بیابــر و بــاران .در
چهار فصل ســال فقط دود و غبار است ،اما
همچنــان دوســتش داریــم ،مثــل بارانی که
ن ریز شود درجویی که به
دوســت دارد ناودا 
رودخانه و سپس به دریا میرسد.

یادم تو را فراموش :تهران خروسخان و شمشیرخان
داشــت ،تهران ســیاهخان و خیبرخان داشــت .تهران
جبهشمســه داشت ،تهران دوشــانتپه داشت .تهران
ســاندویچ آندره داشــت ،تهران دیوارهایش قلب تیرخورده
داشــت .تهــران بهجتآبــاد و جاللیــه داشــت ،تهــران لذت
ایســتادن در راهپلههــای اتوبــوس دوطبقــه داشــت .تهــران
سیدحســن رزاز داشــت ،تهــران اســمالبزاز داشــت .تهــران
ســمنوپزان داشــت ،تهــران جمعیــت حمایــت از دیوانگان
داشــت .تهــران واگــندودی و مرشــدبلقیس داشــت .تهران
مصطفیپایان داشــت ،تهران قهوهخونه نوروزخان داشــت.
تهران یداهلل آرســنلوپن داشــت ،تهران رضا دیوونه و چارلز
برانسون داشــت .تهران حقایقاالدویه داشت ،تهران تریاک
باندرولشده داشت .تهران خولی داشت ،تهران سینما ریولی
داشــت .تهران ر -اعتمادی و دال  -اســدالهی داشت ،تهران
تخمهجاپونی داشــت .تهران راز داشت ،تهران اصغرقاتل و
ایاز داشــت .تهران اســتودیو میثاقیه داشــت ،تهران وزرایی با
500تومــن حقوق ماهانه داشــت .تهــران اربابگیو داشــت،
تهران ســهراب سگســبیل داشــت .تهــران قهرمــان ورزش
داشــت .تهــران الف داشــت ،تهــران نمایــش محیرالعقول
ســینماتوگراف داشت .تهران کلی ُخل داشت ،تهران مهدی
بلبل داشت .تهران درشکه سهاسبه داشت ،تهران فخرالنسا و
فخرالدوله داشت .تهران کمدی عشاقپریشان داشت ،تهران
وام شــرافتی دانشــجویان داشــت .تهران ُلرد داشــت ،تهران
تاکســی فورد داشت .تهران حاجیربابه و مؤمنکوره داشت،
تهــران تــور اروپــای چهــاردهروزه (بــه قیمــت  4850تومان)
داشــت .تهران اصغر عالیه داشــت ،تهران ســرمنگل و پاکنه
داشــت .تهــران ســیگار دوگربــه داشــت ،تهــران الدن و اللــه
داشــت .تهــران ذاتالجنــب و بادســرخ داشــت ،تهــران ُمخ
داشت .تهران رستوران ماســیس داشت ،تهران مردی چون
آرداشــز داشــت .تهــران چهــارراه آبســردار داشــت ،تهران
خانعمو و خانســردار داشت .تهران محله پدرثانی داشت،
تهران شیرآب فشاری داشت .تهران دار داشت .تهران تلفون
خودکار داشــت .تهران کارخانه چیتســازی داشــت ،تهران
آیــتاهلل خوانســاری داشــت .تهران ســیمینغانم داشــت،
تهــران شــوهر آهوخانم داشــت .تهــران سیدحســن میرهای
داشــت ،تهــران کریم شــیرهای داشــت .تهــران عبداهللقرنه
داشــت ،تهران گود زنبورکخونه داشــت .تهــران جنازههای
مجهولالهویه داشــت ،تهــران بنگاه تئاترال خریــد و فروش
خاطر ه داشت .تهران شور داشت ،تهران شیخشیپور داشت.
تهــران بالل داشــت ،تهران ســاعدی و جالل داشــت .تهران
سینالکو و لیموناد داشت ،تهران سعیدراد داشت .تهران باد
داشت ،تهران اساس نازیآباد داشت .تهران الیحه تشدید
مجازات موتورسوارهای متخلف داشت .تهران برنج زردچه
داشــت ،تهــران زاری و ضجــه داشــت .تهــران روحوضــی و
ترنابــازی داشــت ،تهــران علیشــاه قفقــازی داشــت .تهران
خبازخانــه داشــت ،تهــران فخارخانــه داشــت .تهــران ابرام
قاطرکــش داشــت ،تهران میخچــی و پــاالندوز و روغنکش
داشــت .تهران دیپلــمردی داشــت ،تهــران صبحیمهتدی
داشــت .تهــران آز داشــت ،تهران کلی شــامورتیباز داشــت.
تهــران کاروانســرا ســنگی داشــت ،تهــران گود حســیننفتی
داشــت .تهــران قیمهنثــاری داشــت ،تهــران اپرت اللــهزاری
داشــت .تهــران مراثی داشــت ،تهران حســین قوللرآغاســی
داشــت .تهران آسم داشت ،تهران هامازاسب داشت .تهران
مرتضــی تکیه و اصغر ننهلیال داشــت ،تهران عباس گاوصدا
داشت .تهران درویشخان داشت ،تهران ایرجمیرزا و عباس
نعلبندیان داشــت .تهران گرامافون و گارمان داشــت ،تهران
روســیخان داشــت .تهران خالزن داشــت ،تهــران تیمارگاه
برزن داشــت .تهران دین داشت ،تهران عبدالحسین نوشین
داشــت .تهران باغجیران داشــت ،تهران کلی حیران داشت.
تهــران کرج و آبکرج داشــت ،تهران مســلول و فلج داشــت.
تهــران کارو و رهیمعیــری داشــت ،تهران بلیــت اعانهملی
داشــت .تهــران خیابان رفاهی داشــت ،تهران اســبهایی با
نعلهای کائوچویی داشت .تهران مردمی واله داشت ،تهران
گذر لوطیصالح داشــت .تهران زمینخاکی پاســگاه داشت،
تهــران ّحبحیــات دکتــر رأس داشــت .تهران قائد داشــت،
تهران حقوق تقاعد داشــت .تهران تلویزیون شاوبلورنس و
بلر داشت ،تهران هتل آمباسادور داشت .تهران بالل شیری
داشــت ،تهران کلوپموزیکال عیلنقی وزیری داشت .تهران
باغکال غ داشت ،تهران مقررات استفاده از شتر دیالغ داشت.
تهران پارچه کازرونی داشــت ،تهران کارناوال آشوری داشت.
تهــران ســل داشــت ،تهــران انجمــن شــیمبِل(ضدازدواج)
داشــت .تهران اخم داشت ،تهران ســیاهزخم داشت .تهران
روزهای سختی داشت ،تهران غالمرضا تختی داشت .تهران
س ختــن داشــت ،تهــران ســربازوطن داشــت .تهــران
کربــا 
کلصفر قهوهچی داشت ،تهران همهکس و همهچی داشت.
تهــران چه داشــت که نــدارد؟ تهران چه نداشــت که
دارد؟ تهران چه دارد که نداشت؟ تهران چه ندارد که
داشت؟ تهران من حراج .تهران تو خراج.

طهران تهران
همــان شــهری کــه درکــه و دربنــدش
هنــوز بــا مینیبــوس تعبیــر میشــد و
تلهســییژ و تلهکابینــش پــر بــود از حــال
خــوش و فریــاد ذوق و نــه کام گرفتــن از
وهم و خیال.
همان شهری که میشد در پسکوچههایش
بــا تیردروازههــای قفــل و زنجیــر شــده بــه
تیربرقهــا و تــوپ پالســتیکیهای دوالیــه،
شــرط خوش بودن را با یک کیک و یک شیر
در ســفید برد و صدای بوقی را نشنید و جای
پارکی را اشغال نکرد.
خونتــان بــه جــوش آمــد؟ دیدید حــرف از
تفاخر بچــه تهران بودن نیســت؟ اصالً هم
مثــل پیرمردهــا از روزگار رفتــه تقویمهــای
خیلی کهنه شــده حرفی به میان نیامد .من
از تهرانــی حــرف میزنــم کــه در همیــن دو
ســه دهه اخیر هم تهران بود.شــهر خوبتر
از حاال...

احسان رضایی
نویسنده

هــر وقــت بحــث گرد و غبــار یا ســیل ،زلزلــه یا هر
مشکل دیگری میشود که مخصوص شهرستانها
اســت ،دوســتان به تهرانیهــا بد میگوینــد که اگر
نصــف این مشــکل تــوی تهــران بــود ،دولتمردها
چنین میکردنــد یا چنان و معمــوالً هم به دنبال
ایــن حرفها یک دعا یا نفرینی بــرای ابتالی هرچه
ســریعتر اهالی پایتخت به همین بــا ،ضمیمه و
روانــه میکننــد .خــب ،در اینکه شهرســتانیهای
نازنیــن حــق دارند که از کوتاهی مســئوالن شــاکی
باشــند که حرفی نیســت .متأســفانه خیلی وقتها
خدماترســانی عیــب و ایــراد دارد و با کم و کســر
انجام میشود که نباید باشد و بشود.
ولی حرفی که میماند ،آن بخش دیگری است که
توی حرفها یا اصالً توی ذهن دوستان شهرستانی
میآید کــه گمان میکنند اینجا توی شــهر شــلوغ
تهــران مشــکل و معضلی نیســت و اگر هم باشــد
بالفاصله همه اعضای دولت ،کمر بســته و سینی
بــه دســت بــرای حل مشــکل ســر میرســند .یک

جــور دیگر این حرف میشــود ایــن تصویر و تصور
ن آش دهنســوزی اســت که
که تهرانی بودن چنا 
شایستهحسرتباشد.
ایــن را خیلــی وقتهــا دیــدهام کــه مثــاً بــه هــم
میگویند فالنی از تهران آمده و این «از تهران»ش
را یکجوری میگویند که تویش هم حسرت هست
و هــم حســادت .اما خــب چرا؟ تهــران همان قدر
که امکانات دارد ،مشــکالت هــم دارد؛ همان طور
که هر شــهر و منطقۀ دیگری .یکبار دوســتی از من
میپرسید که شما همۀ موزههای تهران را رفتهای؟
و خــب ،واقعیت این اســت که نه ،نرفتــهام .حتی
نصــف موزههــای تهــران را هــم ندیــدهام .هزینۀ
زندگــی در تهران بیشــتر از شهرستانهاســت و آن
معدود افــراد خاص را که بگــذاری کنارهمه اینجا
دوشغله و سه شغله به باال هستند.
تهرانی بودن برای یک زادۀ تهران درست به همان
اندازه عزیز و دوستداشتنی است که اهل هر شهر
دیگری بــودن برای بچههای همان شــهر .ما توی

خیابانهای همین شــهر کودکــی کردهایم ،جوانی
کردهایــم ،راه رفتهایــم ،گل کوچک زدهایم ،شــعار
دادهایم ،عاشق شدهایم ،کتک خوردهایم ،البته ما
به همه گفتیم زدهایم ،شما هم بگویید زده .منتها
این قبیل مسائل ،ربطی به آمدن گرد و غبار و سیل
و زلزله یا باقی معضالت شهری ندارد.
کل گــرد و خــاک عالم هم که بیاید توی این شــهر
و مســئوالن همــان رفتــاری را داشــته باشــند که با
مشــکل باقــی شهرســتانها دارنــد ،بــاز هــم این
شــهر برای مــا عزیز اســت و همان گــرد و خاکش
هــم ارج و قرب دارد .همان طور که شــهر و زادگاه
بقیــه برایشــان عزیز اســت .خالصه همــۀ اینها را
عــرض کردم که بگویم واقعــاً ضرورتی هم ندارد
که دوســتان شهرســتانی آزرده از مشکالت ،حتماً
نالــه و نفرینشــان را نثار تهــران و تهرانیها بکنند.
میتواننــد همان محدودۀ خانه و زندگی مســئول
کمکار را قاطی دعا بیاورند .خداوند متعال ،نشانی
مورد نظر را بهتر از همه میداند.

