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دغدغه ای به نام ایران
خاطراتیازامیراشرفیحبیبآبادی

درگیر کارهــای پذیرش گرفتن بــود و تقریبا از چند 
دانشــگاه جــواب قطعی داشــت. یک شــب تماس 
گرفت و آمد منزل ما. آن شــب تــا صبح در این مورد 
بحــث می کردیم که اگر بماند بیشــتر به درد کشــور 
می خورد یا اگر برود، دکترایش را بگیرد و برگردد؟ تا 
همین اواخر هم که در یکی از بهترین دانشگاه های 
دنیا درس می خواند، مردد بود که انتخابش درســت 

بوده یا نه.
از ســال 95 که در ETH مشغول به دوره دکتری شد، 
دوران پرچالشــی را شروع کرد. حدود یک سال بعد از 
انجام پروژه دکتری، تصمیــم گرفت موضوع پروژه را 
عوض کند. می گفت برای کشــور کاربردی نیســت. 
در نهایــت هم تصمیم خــودش را گرفــت و با تمامی 

مشکالتی که در پی داشت، پروژه اش را تغییر داد.
همیشه دلش ایران بود. متوجه شده بود که برای سیل 
لرســتان با دوســتان رفته ایم پل دختر. اینترنت قطع 
بود ولی به ســختی و با چند واســطه وســط پل دختر 
پیدایم کــرد و مبلغ قابل توجهــی واریز کرد. روزهای 
بعــد هم چندین بــار پیام داد که کاش با شــما بودم و 
کمک می کردم. همراه با همسرش در انجمن اسالمی 
دانشــجویان زوریخ فعالیت چشــم گیری داشــتند. 
برگزاری جلســات قرآن و اهل بیت)ع( را هم در مرکز و 
هم در منزل شــان پیگیری می کردند. در آخرین سفر 

هم ملزومات مراســم فاطمیه را تکمیل می کردند. در 
رســانه ها تصویری از حادثه مشــهور شد. پرچم های 
روضه که ســالم و کامــل از چمدانی ســوخته خارج 
شــدند. داغ مادر امیر با دیدن این تصویر تازه شــد: 
»این همان پرچم هایی است که برای مراسم روضه در 

ساکشان گذاشتم...«

آخرین عکست در هواپیما
برایایمانآقابالی

یادم نیســت چطور آشنا شــدیم ایمان! دوستی های 
توییتــری البته زیاد قاعــده و قانون نداشــت. کافی 
بــود همدیگر را فالو کرده باشــیم و چندبــاری با هم 
منشــن بازی کرده باشــیم. تو ایمورتال ایمان بودی. 
هیچ وقت ازت نپرســیدم چرا ایمورتال؟ حاال اما واقعا 
ایمورتال شدی ایمان. حاال روزی نیست که چشم باز 
کنیــم و یادت نیفتیم. روزی نیســت که به رفتنت فکر 
نکنیم. آخرین عکست در هواپیما هنوز جلوی چشمم 
است. باز یادم نیست اولین بار کی همدیگر را دیدیم، 
ولی یادم هســت  چقدر همــه را می خنداندی ایمان. 
وقتی ناراحت بودی هم سعی می کردی کسی متوجه 
نشود. یک بار ازت پرسیدم این دفعه سرحال نبودی و 
قبل از هرچیز دیگری پرســیدی: »به نظرت بقیه هم 
همین حس رو داشــتن؟« بعد از مهاجرت ســر اکثر 
افراد شلوغ می شود و کمتر یاد دوستان شان در ایران 
می افتند، اما تو اینجــور نبودی ایمان. هفته ای نبود 
که توی گروه مان چیزی ننویسی و یاد ما نیفتی. وقتی 
یکی از ما مشکلی داشت پای درددلش می نشستی و 
تا رفع مشکل پیگیر حال مان بودی. دارم فکر می کنم 
ما هم انقدر پیگیر حال تو بودیم؟ روزی نیســت که با 
خودم فکر نکنم کاش یک بار بیشتر هم را دیده بودیم، 
کاش یک بار بیشــتر صحبت کرده بودیــم. روزی که 
عکست را به عنوان مســافر هواپیما دیدم باورم نشد، 
به حسام زنگ زدم و پرســیدم و صدای گریه اش را که 
شنیدم مجبور شــدم باور کنم. بعدتر صادق می گفت 
او هم باورش نشــده. نخواســته باور کنــد. می گفت 
پروازهــای دیگر را هزاربار چک کــرده. می گفت خدا 
خدا می کردند اسم پرواز را اشتباه گفته باشی، شوخی 
کرده باشــی، نرفته باشی. ولی تو رفته بودی. آخرین 
چیزی که از تو داریم عکست در هواپیما است و اینکه 

تــرک Lazarus از Porcupine tree گوش می دادی. 
ایمان تو دیگر نیستی اما بیشتر از هر وقت دیگری در 

ذهن و یاد ما هستی.

از مکانیک تا حقوق وکالت
مختصریازسرگذشتزندهیاد

فائزهفلسفیبهنقلازیکیازدوستانو
همشاگردیهایسابقش

بعــد از فارغ التحصیلی از رشــته مکانیــک به عنوان 
مهندس طراح دکل های برق در شرکت اهواز فانوس 
مشغول به کار شــد و مدیریت پروژه چندین پروژه در 
خارج از کشــور را بر عهده گرفت. در سال 79 با دکتر 
علیرضا قندچی ازدواج کرد و ایده تأسیس یک شرکت 
تخصصی در حوزه فنی مهندســی بین شــان شــکل 
گرفت؛ شرکت نوین پارسیان به عنوان اولین آکادمی 
آموزش تخصصی فنی مهندسی در ایران. فائزه مجدد 
ادامه تحصیل داد و در مقطع کارشناسی ارشد در سال 

84 از رشته MBA فارغ التحصیل شد.
طی 20 سال فعالیت در عرصه آموزش فنی مهندسی 
بیش از 10000 دانشــجو از سیستم آموزشی شرکت 
نوین پارسیان فارغ التحصیل شــده و جذب بازار کار 
می شــوند. همچنیــن بیــش از 500 دوره آموزشــی 
برای سازمان ها و وزارتخانه های مختلف برگزار شده. 
موفقیت این شــرکت تنهــا با درایــت و مدیریت فائزه 
و حمایت همســرش محقق شــده اســت. ســال 93 
فائزه به اتفاق خانــواده تصمیم به مهاجرت می گیرد 
ولی کســب وکار نوین پارســیان همچنان از راه دور از 
ســوی آنها مدیریت می شــود. در کشــور کانادا فائزه 
در رشــته حقوق وکالت ادامه تحصیــل می دهد و در 
ســال 98 فارغ التحصیل می شــود ولی اجل فرصت 

خدمت گذاری بیشتر او را به جامعه نمی دهد.

زهرای ۲۵ ساله من
برایزهراحسنیسعدی

متولــد آذر 73 بودی و همیــن چند هفته پیش آمدی 
گفتی 25 ســاله شــدی و باز ما رفقا وســط هیاهوی 
زندگــی تولــدت را فراموش کــرده بودیم. تــو به دل 
نگرفتی، هیچ وقت بــه دل نمی گرفتی این چیزها را . 

بزرگوارتر از این حرف ها بودی. قلب پاکت فقط برای 
چیزهای خاصی می شکســت. یادم هست آن روز که 
از فامیل ها غم به دل داشتی که هرچه از کانادا عکس 
می فرستی و حرف می زنی آنها از زاویه نگاه خودشان 
عکس و حرفت را چوب می کنند بر ســر ایران که جان 
برایــش می دادی. قضاوت های ناصواب شــان را تاب 
نمــی آوردی و تصمیــم گرفتی کمتر از آنجا برایشــان 
بگویی. قبل ترش را هم یادم هســت رفیقم، تازه رفته 
بودی و گفتیم برایمان عکس بفرست. ناراحت بودی 

از اینکه عکسی از زهرا بدون چادر در جایی ثبت شود! 
ما هم که می دانســتیم چقدر برایت چادر مشکی ات 
ارزش دارد و ناراحتی ات عمیق و اصیل اســت، دیگر 
اصرار نکردیم و همین شــد که هیچ وقت هیچ عکس 
بدون چــادری از تــو ندیدیم. حاال که نیســتی و این 
عکس ها را از تو می بینم، داغ می شــوم که نتوانستم 

کاری برای دلت بکنم.
همه اش در ذهنم کنکاش می کنم که نکند تو را اشتباه 
به دیگران معرفی کنم. ذهنم می خندد به خودش که 
فکر کرده ببیند بدی از تو یادش می آید یا نه! من همه 
ترسم از این است که خوبی هایت را خوب نتوانم بیان 

کنم با این زبان و قلم ناقص!
چندبــاری برایت گفتــم که گاهی وقت هــا حرصم را 
درمــی آوردی؛ همان موقع ها که امتحان داشــتیم و 
قرنطینه می شــدی برای خوب درس خواندن، همان 
روزها که تمرین داشتیم و ما از رو می نوشتیم و تو غیب 
می شدی و می رفتی برای تمرین هایت مایه بگذاری، 

امیر اشرفی حبیب آبادی
متولد1369دراصفهان

ورودی 92 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شریف  
دانشجوی دکتری در موسسه فدرال فناوری زوریخ   

در سوئیس
او و همسرش هر دو در پرواز PS752 حضور داشتند.  

مریم ملک
متولد1358درکرمانشاه

ورودی 1386 کارشناسی ارشد مدیریت شریف  
دانشجوی کارشناسی ارشد مالی در دانشگاه   

سنت ماری کانادا

محمدامین بیروتی
متولد1369درقم

ورودی 1392 کارشناسی ارشد مهندسی   
کامپیوتر شریف

دانشجوی دکتری در دانشگاه تورنتو کانادا  

میالد قاسمی آریایی
متولد1366درمشهد

ورودی 1384 کارشناسی مهندسی   
برق شریف

ورودی 1389 کارشناسی ارشد   
مدیریت شریف

دانشجوی دکتری در رشته بازاریابی   
در دانشگاه گوئلف کانادا

محمد صالحه
متولد1366درشوشتر

ورودی 1384 کارشناسی مهندسی   
کامپیوتر شریف

ورودی 1389 کارشناسی ارشد   
مهندسی کامپیوتر شریف

دانشجوی دکتری در دانشگاه تورنتو  
به همراه همسرش، زهرا حسنی   

سعدی در پرواز PS75 حضور داشت.

زهرا حسنی سعدی
متولد1373درقم

ورودی 1392 کارشناسی فیزیک   
شریف

قصد داشت در کارشناسی ارشد هم   
همین رشته را در کانادا ادامه دهد.
به همراه همسرش، محمد صالحه   

در پرواز PS752 حضور داشت.

حمیدرضا ستاره کوکب
متولد1367درتهران

ورودی 1385 کارشناسی مهندسی   
مکانیک شریف

ورودی 1389 کارشناسی ارشد   
مهندسی مکانیک شریف

دانشجوی دکتری در دانشگاه   
ویندزور کانادا

در پرواز PS752 به همراه همسرش،   
سمیرا بشیری حضور داشت.

الناز نبیی
متولد1368درزنجان

ورودی 1387 کارشناسی مهندسی   
برق شریف

ورودی 1392 کارشناسی ارشد   
مدیریت شریف

دانشجوی دکتری در دانشکده   
کسب وکار دانشگاه آلبرتا
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همان وقت هایی که صوت کالس ها را ضبط می کردی 
و مو به مو خالصه می نوشتی، آن لحظه ها را یادم هست 
کــه از درس و امتحــان و کالس می گذشــتی و پیش 
مادرت می رفتی، چون آن روزها را به تو نیاز داشــت. 
آخــر تو اهل وظیفه بودی. همان لحظه هایی که حاال 
فکر کردن بهشــان نفس را در سینه ام حبس می کند 
و دنیــا را برایم تنگ. اینجا برای از تو نوشــتن هوا کم 

است رفیق جانم.
آری! همــه ایــن لحظه ها از بی مایگــی و بی مقداری 
خــودم و از بزرگ بودن تو حــرص می خوردم. اما حاال 
که بیشتر هستی، حاال که دیگر بیشتر از همیشه تو را 
داریم، عهد زهرایی شدن با تو می بندم. هوای رفقای 

بی مایه ات را داشته باش.

باهوش و فعال
بهیادمهدیاسحاقیان

مهــدی را از خوابــگاه می شــناختم. ســال باالیی و 
هم رشــته ای من بــود. ســر همین بعضــی اوقات به 
او ســر مــی زدم و با هــم صحبتی می کردیــم. عالوه 
بــر این، مهدی دســتیار آموزشــی درس الکترونیک 
عملی هم بود. کمی بعد هــم من درگیر یک پروژه در 
همان آزمایشــگاهی شدم که مهدی هم در آن حضور 
داشــت. مهدی حین کارشناســی از اعضــای فعال 
آزمایشگاه نانورباتیک و آزمایشگاه رباتیک اجتماعی 
و شناختی دانشکده مکانیک بود. شاید اگر بخواهم 
چند ویژگی شــاخص از مهدی بگویم، باهوش بودن، 

خوش اخالقی، اهل مدارا بودن و باســوادی را اســم 
ببرم اما واقعا مهدی در اینها خالصه نمی شود، یعنی 
مهدی همه اینها هست ولی همه اینها مهدی نیست.
صافی و یک رنگی بهترین کلماتی هستند که می توانند 
وصفش کنند. روز اولی که دیدمش را به شفافی آخرین 
حضورش در دانشگاه یادم هست. روز آخر به یک مسیر 
طوالنی فکر  کردیم، از آینده گفتیم، از برنامه هایمان، 
از گذشــته یــادی کردیم و خندیدیم. این ســال های 
آشنایی و خاطره هایی که داشتیم، به سرعت گذشت 
و ما هم دیگر روی یک زمین با همدیگر نیســتیم. قرار 
بود ســال بعد دوباره بیاید و بیشــتر بماند. با دوستان 
بیشتری به گردش برویم ولی االن حضورش برای خود 
من بیشــتر شده. هرکجا می روم، او را حاضر می یابم. 
به راســتی که مهدی هم طبق حدیث و روایت شهید 

راه علم است و همواره همراه ماست!

مردم دوست دارند در کنار افرادی 
مثل او باشند

متنترجمهشدهنامهپروفسورکارلهاوس،
استادمنصوراثنیعشریاصفهانیدردانشگاه

واترلوکانادابرایهمسراو

مدتــی طــول کشــید که بــرای شــما بنویســم، زیرا 
احساســات و افکار ما در هفته گذشته دچار آشفتگی 
شــده اســت. فکر نمی کنم بتوانم تصور کنم شــما و 
خانواده تــان چه احساســی دارید. تقریبــا غیرقابل 
 تحمل اســت. درگذشــت منصور به شــدت بــر من، 

دوستان و همکارانش تأثیر گذاشته است.
دانشگاه دیروز یادبودی برگزار کرد و صدها نفر در آن 
شرکت کردند. من می خواهم به شما بگویم که منصور 
چه تأثیری بر من و این بخش گذاشته است. دانشگاه 
و دانشکده های ما با بهترین و روشن ترین افراد ایران 
برکت پیدا کرده است و منصور همان طور که می دانید، 
یکــی از همین افــراد بود. این افتخار بــرای من بوده 
که با منصور طی این ســال ها همکاری داشــته ام. او 
روی مطالعات و تحقیقات خود بســیار زحمت کشید 
و به عنوان یک فرد معتبر به شــهرت رسید. با گذشت 
زمان من متوجه شدم که شخصیت منصور به گونه ای 

است که توانایی رهبری امور را دارد.
او همیشــه با یک لبخند ســریع آماده مواجهه با شما 

بود. مردم دوست دارند در کنار افرادی مانند او باشند. 
تحقیقــات او درباره برنامه ریزی بهتر برای اســتفاده 
مجدد از ساختمان ها بود. به همین خاطر شاید روزی 
دست از ریختن ساختمان ها برداریم و کوه های زباله 
را از بین ببریم که این به جهانی پاک تر و کم مصرف تر 
کمک می کند. منصور در راه رسیدن به این رویا و هدف 
به ما کمک کرد و ما ادامه دهنده راه منصور می شویم و 

رویای او را به واقعیت مبدل می کنیم.

یار غاری که تنهایی رفت
برایآرشپورضرابی

زمخــت سرنوشت ســاز  کامپیوترهــای  آن  پشــت 
نشسته ای. زیر زبانت آهنگ یگانه می خوانی. اعصاب 
بغل دســتی ات به هم می ریزد. بــه ذهنت خطور هم 
نمی کند رفاقتی در حال آغاز اســت. رفاقتی که حاال 

حاال ها کنارت می ماند.
آن دوران تمام می شود. ایمیل های گه گاه گروه گوگل 
و چند برنامه درکه و دربند می شود بندی که خاطرات 
آن دوران را وصله پینه کند. نتایج کنکور می آید. فیلت 
یاد هندوستان می کند. رتبه اش را می پرسی. عدد ها 
به هم نزدیک است. همین عدد ها قرار است چهار،پنج 

سال خاطره برایت ردیف کنند.
روز  اول در آن تاالر های شــلوغ دنبال آشنا می گردی. 
جلوی چشــمت ظاهر می شــود. فرم ها را با هم امضا 
می کنید. توی صف کارت پشــت هم می ایستید. 77 
آخر شماره اش برایت 99 می شود تا همیشه نمره ات 
را که می بینــی نمره باالیش نمره او باشــد. اولین بار 
بــا هم وارد آن ســاختمان آجری 8 طبقه می شــوید. 
عدد سرنوشــت باقی خاطره ســازان آن دوران را مرور 
می کنید. چند اصفهانی هم، عددشان نزدیک است. 
صورتش را درهم می کشــد. تقصیر خودش نیســت. 
نمی داند که یکی از همان ها قرار اســت یار غار شود. 
همــان عدد ها یار غــار دیگری را هم کــه آن دوران را 
کنارتــان نبــود همراه تان می کند. دو تــرم می گذرد. 
سینماها، رستوران ها، پارک ها و کوه ها وظیفه شان را 
خوب بلدند. چنان گره هایی می زنند که زمان و مکان 
باید کلی کش بیایند تا شاید بتوانند اندکی این گره ها 

را شل کنند. کاش نتوانند.
یــار غــار اصفهانــی  تابســتان می شــود. همــان 

می کشاندتان شهرش. زاینده رود آب دارد. سی وسه پل 
را می شــمارید. میدان امام را متر می کنید. روی تاب 
باغ آرام می شــوید. چنان تهران تهران را داد می زنید 

که صدایتان می گیرد.
رمضــان اســت. پنج شــنبه. یارغــار دیگــری به کوه 
می کشــاندتان. اولین )شــاید آخرین( برنامه با گروه 
کوه. با بدبختی دم افطار به آبشار می رسید. آمده اند 
قله را بزنند. شــما برای قله نیامده اید. با هزار ترس و 
لرز پای آبشــار می مانید. آ نها می رونــد پی قله. صدا 
و خنکــی آب می نوازدتــان. یک چــراغ آن دور دورها 
قایم باشــک بازی اش گرفته. شب جمعه است. الهی 
و ربی من لی غیرک... همین قدر بی ربط، شــاید هم 

نه این قدر!
آخر تابستان است. زودتر از خانواده از سفر برمی گردد. 
با یکی از یارغارها می روید دنبالش. چقدر فرق می کند 

فرودگاه با فرودگاه.

کاش این قــدر زود بحــث فرودگاه نمی شــد. دســت 
و دلــت به نوشــتن نمــی رود. فکر می کــردی این بار 
هــم مثل دفعات قبــل پله های فــرودگاه خاطره جلو 
چشــمانت می آورد. کور خوانده ای. فقط صورتش را 
جلو چشــمانت نگه می داری که چنــد دقیقه آخر از 

دستت نرود.
خداحافظی آخر. در آغوشــش می گیــری. صدایی 
از کســی در نمی آید. می رود. یــاد حرفش می افتی. 
کاش روزی برگردد و هنوز جانی و جایی مانده باشــد 

برای کار...

مهدی اسحاقیان
متولد1373درخمینیشهر

ورودی 1392 کارشناسی مهندسی مکانیک   
شریف

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مک مستر  

منصور اثنی عشری اصفهانی
متولد1369دراصفهان

ورودی 1391 کارشناسی ارشد مهندسی عمران   
شریف

دانشجوی دکتری در دانشگاه واترلو کانادا  

محمدمهدی الیاسی
متولد1370درتهران

ورودی 1389 کارشناسی مهندسی مکانیک شریف  
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی   

مکانیک از دانشگاه آلبرتا
 ID green هم بنیان گذار استارت آپ  

ایمان آقابالی
متولد1370درتهران

ورودی 1389 کارشناسی مهندسی   
برق شریف

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد   
مهندسی برق در گرایش قدرت از 

دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری در دانشگاه مک   

مستر کانادا

فائزه فلسفی
متولد1352درتهران

ورودی 1371 کارشناسی مهندسی   
مکانیک شریف

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد   
مهندسی مکانیک شریف

مشاور امالک در شهر ریچموند هیل   
کانادا

به همراه دو فرزندش )درسا و دانیال   
قندچی( در پرواز حضور داشت.

آرش پورضرابی
متولد1372درتهران

ورودی 1391 کارشناسی مهندسی   
کامپیوتر شریف

ورودی سال 2017 دانشگاه آلبرتا   
در شاخه هوش مصنوعی

به همراه همسرش، پونه گرجی   
برای برگزاری مراسم عروسی شان به 

ایران آمده بودند.

پونه گرجی
متولد1373درقائمشهر

ورودی 1391 کارشناسی مهندسی   
کامپیوتر شریف

ورودی سال 2017 دانشگاه آلبرتا   
در شاخه هوش مصنوعی

به همراه همسرش، آرش پورضرابی   
در پرواز PS752 حضور داشت.

غزل نوریان
متولد1372درتهران

ورودی 1391 کارشناسی مهندسی   
و علم مواد شریف

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد   
مهندسی و علم مواد از دانشگاه 

تهران
دانشجوی دکتری در دانشکده   

مهندسی مکانیک دانشگاه 
اونتاریوی غربی کانادا
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رویای امن
می توانســت  پنجاه ســالگی ات 
اســتادی باشــد در یک دانشــگاه 
معتبــر؛ در همــان دانشــگاهی که 

وقتی پذیرشش را گرفتی، کل دانشکده 
را شــیرینی دادی و تا خوِد خانه یک ریز 
»برقصــا«ی چاوشــی گــوش دادی و 
لبخند زدی. یا مثال پنجاه ســالگی ات 
می توانســت مدیری باشــد در یکی از 
همان اداراتی که وقتی گذرت بهشــان 
می خــورد، دندان قروچــه می کردی و 
از مشکالت شــان حرص می خوردی  و 
حاال نشسته بودی پشت میِز ریاستش 
برای اصالحات اساســی. اصال شــاید 
پنجاه ســالگی  ات یــک پــدر مهربــان 
می بود، شــاید یــک ورزشــکار موفق، 
شــاید یک تاجر بین المللی ، شاید یک 
خّیر مدرسه ســاز، شــاید یــک نابغه ... 
هزاران هزار پنجاه سالگی برایت البه الی 
ستاره ها جست وخیز می کردند و بی تاِب 
آمدنــت بودند. توی آن پرواز آســمانی 
حتما چشــمت به چشم شــان خورده، 
حتما نگاهت به نگاه شان افتاده. حتما 
رد اشــک را روی چشم آن رویاها دیدی 
که داشتند به حاِل این غم، به حال این 
درد گریه می کردند. کاش آن موشــک 
هم چشم داشت و رویاهایت را می دید و 
مسیر عوض می کرد. موشک اما چشم 

ندارد . گریه نمی کند.
تو چــه دیدی؟ نمی دانیــم. اما ما تمام 
غم های عالم را دیدیم توی آن هواپیما. 
سهراب دوباره زنده شده بود پیش چشم 
ما و دوباره از پدر خنجر می خورد و دوباره 
نوش د ارو نمی رســید و دوبــاره حکیم 
ابوالقاسم قلم از دستش می افتاد و گریه 
می کرد و رّد اشکش می ماند روی کاغذ و 
به ارث می ماند برای نسل های بعدی. ما 
همان رّد اشِک حکیم ابوالقاسم ایم روی 
کاغذی که داغ شــما را برای نسل های 

بعد روایت می کند.
تــو رفتــی کنــار رویاهایــی کــه برای 
اســتقبالت صف کشــیده بودند اما ما 
اینجــا چــه کار کنیم با ایــن همه غصه 
تلنبارشــده روی دل؟ چه کنیم با غمی 
که تازه می شــود با غمــی دیگر؟ اندوِه 
رقِص رقصنده ها روی خونت را با کدام 
اشک از دل بشوییم؟ حسرِت رویاهای 
پرپرشــده ات را با کدام اکسیر فراموش 
کنیم؟ این قلِب گداخته را با چه فرمولی 

سرد کنیم؟
آن باال، زیر نگاه مهتاب، در وقِت شــرِم 
خورشید، پنجاه ســالگی ات پرپر شد، 
تکه تکه. هــر تکه اش افتاد گوشــه ای . 
می گویند زمیِن ســانحه را پاک ســازی 
کرده انــد. ما اما بــاور نمی کنیم، چون 
خودمــان، با همین دســت ها، تکه تکه 
رویــای پنجاه ســالگی ات را از زمیــن 
برداشــتیم، تکاندیم و گذاشتیم جایی 
گوشه  قلب مان. حاال رویای پنجاه سالگی 
تو اینجاست، گرم و جوشان ، زنده و گیرا. 
رویایت را بــزرگ می کنیــم، می بالیم و 
می سازیم. خیالت راحت مسافر. جای 

رویای تو اینجا امن است.

به هرچه می نگرم با دریغ و بدرود است /  شد آن زمان که جهان جمله مژده بود و درود... دگر نگاه مگردان در آسماِن کبود /  کبوتراِن تو َپر خسته آمدند فرود 
)هوشنگابتهاج(

محمدصالح 
سلطانی

فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت
مرگ مالزم زندگی ست. هیچ صاحب حیاتی 
نیست مگر آنکه ناگزیر طعم مرگ را می چشد. 
بزرگ ترین راز است و ما که از این گذرگاه عبور 

نکرده ایم، نمی دانیم در پس پرده چیست؟
بــه گواه قریــب به اتفاق ابناء بشــر تلخ تر از مــرگ عزیزان 
تلخی ای وجود ندارد. آنقدر عظیم است مصیبت درگذشت 
عزیزان که در ادب پارسی بابی به عنوان مرثیه وجود دارد و 
سبکی ست که کمتر هنرمندی پیدا می شود که در آن اثری 
نداشــته باشد. انسانی را ســراغ ندارم که از طوفان فقدان 
یار جان به ســالمت برده باشــد. اما مصیبــت هم مراتبی 
دارد. چندان که گفته انــد در مراتب هجران، فقدان فرزند 

جانکاه ترین عذابی ست که پدر و مادر تحمل می کنند.
در این زمستان سرد خبر سانحه سقوط هواپیما و پر کشیدن 
دوستان و هم درس هایمان آتش به جان مان زد. چند روزی 
گذشت و داغ مصیبت دو چندان شد. علت سقوط، خطا و 
ســهو خودی بود. ناگاه خاطره ای از دو دهه پیش در ذهنم 
تداعی گشت. زمانی که نوجوانی دبیرستانی بودم، به عنوان 
نماینده دانش آموزان در بازدید از آسایشگاه جانبازان دفاع 
مقدس سخن می گفتم. بر بستر هر عاشق زخم خورده ای 
چنــد دقیقه ای عــرض ارادت می کردم و ســر تعظیم فرود 

می آوردم. یکی از جانبازان اما حکایتش ویرانم کرد.
حاج محمد وقتی بیست ساله بود، داوطلبانه به جبهه های 

جنــگ رفته بود و هنگام بازگشــت در آمبوالنس تیر تفنگ 
خودی ســهوا شلیک شده و به نخاعش برخورد کرده بود. 
این پرستوی پرشکسته سی وپنج سال است که روی تخت 

خوابیده و توان حرکت ندارد.
امروز که با چشمان اشک بار به جهت تکریم و عرض تسلیت 
به همه بازماندگان دوستانم به صد دشواری این چند خط 
را می نویســم، فقط قصد بیان یك نکته را داشتم: ما توان 
فهم و درک داغ شــما را نداریم و تنها از خدا می خواهیم به 
شما نازنین بزرگواران صبر عنایت کند. حقیر و همه خانواده 
بزرگ دانشگاه شریف هم درد شماییم و در کنارتان خواهیم 

بود. همین و دیگر هیچ.

یادداشت

یادداشت
مروری کوتاه بر اتفاقات دو هفته گذشته

دنیا�یی که وفا نداشت
صبح چهارشنبه، 18 دی وقتی شهر کم کم از 
خواب بیدار می شد، خبر سقوط یک هواپیما 
در نزدیکــی فرودگاه امــام در خبرگزاری ها و 
شــبکه های اجتماعی منتشر شــد. خبر حاکی از سقوط 
یک بویینگ خطوط هوایی اوکراین بود که تهران را به قصد 

کیف ترک می کرد اما هرگز به مقصد نرسید.

ترافیکخبری
صبح چهارشنبه اما حال و هوای خبری ایران آنقدر داغ بود 
که هواپیمای اوکراینی نتواند به صدر اخبار برسد. از جمعه 
قبل خبر ترور حاج قاسم ســلیمانی همه چیز را در ایران و 
منطقه تغییر داده بود. فضای عمومی کشور اندوه بار بود، 
چند تشــییع بزرگ در شــهرهای مختلف برگزار شده و در 
مراســم تشییع در کرمان هم بیش از 70 نفر در اثر ازدحام 
جمعیت جان شــان را از دست داده بودند. برخورد نظامی 
احتمالی میان ایران و آمریکا هم نه تنها فضای خبری ایران 

که کل منطقه و جهان را در تسخیر خود داشت.
از ساعت های اولیه بامداد چهارشنبه خبر پاسخ موشکی 
ایران به پایگاه »عین االســد« آمریکایی هــا در عراق صدر 
خبرهــا را پر کرد. همه اینها یعنی خبر ســقوط تا میانه روز 

چهارشنبه به سختی مورد توجه واقع شد.

یکپروازدانشجویی
از میانه های روز چهارشنبه آرام آرام معلوم شد پرواز تهران-
کیف یک پرواز دانشجویی ست. صرفه اقتصادی پروازهای 
کیف بسیاری از دانشجوهای ایرانی خارج از کشور را جذب 
خود کرده است. بعد از تعطیالت ژانویه حاال زمان بازگشت 
دانشجوهاست. 146 مسافر ایرانی که مقصد بسیاری از 
آنها کانادا بود. چند تبعه افغانستان، سوئد، آلمان، بریتانیا 
و اوکراین هم ســایر مسافران پرواز را تشــکیل می دادند. 
حدود نیمی از مسافران ایرانی، یعنی 58 نفرشان تابعیت 
مضاعف کانادایی داشــتند و چند نفری هم با پاســپورت 

سوئدی پرواز کردند.

عزادارشدیم
در شبکه های اجتماعی دانشجوها از دوستانی می گفتند 
کــه در ایــن پــرواز بودند. با انتشــار لیســت مســافران و 
دست به دست شدن نام مسافران، روابط عمومی دانشگاه 
تــالش کرد شــریفی های حاضر در هواپیما را شناســایی 
کند. با جمع آوری خبر از افــراد مختلف و تأیید از آموزش 
دانشــگاه در نهایت مشخص شــد خانواده شریف هم 16 
عضو عزیزش را در این سانحه از دست داده است. این یک 

غم بزرگ برای دانشگاه بود. بعد از سقوط اتوبوس بچه های 
المپیاد ریاضی در دره، شریف چنین داغی را تجربه نکرده 
بود. حاال گروه های شریفی در فضای مجازی و اکانت های 
شــریفی های ســابق و فعلی پر بود از تســلیت، ناله فراق 

دوستان و ابراز همدردی.

خبرهایتازه
با پایان گرفتن روز سخت چهارشنبه، هنوز فضای عمومی 
خبر کشــور درگیر برخورد نظامی با آمریکا بود. خیلی ها 
منتظر نشست خبری ترامپ بودند. از صحبت های ترامپ 
معلوم شد ســایه جنگ نظامی روی کشــور نیست. حاال 
خبرهای تازه از ســقوط هواپیما شنیده می شد. حرف از 
احتمال سقوط با اصابت موشک پدافند بود. کم کم سروکله 
ویدئوها هم پیدا شد. به جز ویدئوی هواپیمای غرق در آتش 
که به ســمت زمین حرکت می کند، ویدئویی هم از انفجار 
یکباره هواپیما در آســمان منتشــر شــد. شخصیت های 
سیاسی هم به تدریج به میدان آمدند. آمریکایی ها از هدف 
قرار گرفتن هواپیما با موشک پدافند گفتند. نخست وزیر 
کانادا که بعد از ایران، بیشــترین تبعه را در پرواز داشــت، 
از مدارکــی گفت کــه اصابت را برایش تأیید کرده اســت. 
اوکراینی ها هنوز در میانه رد و تأیید بودند و سخن از رسیدن 

کارشناسان آنها به ایران بود.

جنگتکذیب
پنج شــنبه و جمعه فضــای مجازی و اخبار پــر بود از نبرد 
تکذیــب و تأییــد اصابت موشــک. ســازمان هواپیمایی 
کشوری احتمال برخورد را به جد رد می کرد. کارشناسان 
از ممکن نبــودن ایــن اتفــاق گفتنــد و فعاالن سیاســی 
اتهام زنی بی اساس به ایران و دشمنی های گذشته را دلیل 
می دانستند. شبکه های اجتماعی هم که روزهای پرتنشی 
را می گذراندنــد و کاربران خشــمگین که یک هفته نبرد را 
پشت سر گذاشــته بودند، دلیل دیگری برای نزاع و اتهام 
و درگیــری لفظی پیدا کردند. خبرگزاری ها، ســایت های 
خبــری و فعــاالن شــبکه های اجتماعی نبــرد رد و تأیید 
ادعــا را با تمام توان در روزهای پایانــی هفته پی گرفتند. 
ســخنگوی دولت هم روز جمعه هــر چند از جدیت دولت 
در بررسی دالیل سانحه گفت اما اصابت موشک را حاصل 

دروغ پردازی دانست.

شلیکاشتباه
صبح شــنبه شوک دیگری به فضای خبری ایران وارد شد. 
ســتاد کل نیروهای مســلح بیانیه ای صادر و تأیید کرد که 

پرواز تهران-کیف از ســوی پدافند خودی در جنوب غرب 
تهران هدف قرار گرفته است. همان روز سردار حاجی زاده، 
فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه رو بــروی دوربین های 
تلویزیونی ظاهر شد و از فاجعه سقوط گفت. او گفت صبح 
چهارشنبه که خبر سقوط را شنیده، از همزمانی آن با حمله 
ایران به پایگاه آمریکایی نگران شده و با پیگیری فهمیده که 
آتش بار پدافند نیروهای تحت امرش به هواپیمای خودی 

شلیک کرده اند.

داغتازه
خبر هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند 
ایرانی داغ بازماندگان ســانحه را تازه کرد. داغی شد تازه 
برای مردم ایران؛ اشــتباهی که جــان 176 نفر را گرفت. 
التهاب فضای مجازی در روزهای گذشته حاال خودش را 
در سطح شهر هم به رخ می کشید. حاال صحبت نه تنها از 
اشــتباه که از پنهان کردن واقعیت در سه روز گذشته بود. 
هرچند نیروهای مســلح ادعا می کردند ایــن زمان برای 
بررســی کوتاه هم بوده اما افکار عمومی چنین برداشتی 
نداشت. شنبه انجمن اسالمی دانشجویان تجمعی را در 
مقابل سردر دانشگاه در اعتراض به این اتفاق برگزار کرد. 
تجمع روز 21 دی یکی از پرتنش ترین روزهای دانشــگاه 

آن هم بین دانشجوها در سال های گذشته بوده است.

یادبود،لغو،تجمع
دانشگاه روز جمعه، 20 دی اعالم کرد که دوشنبه، 23 دی 
مراسم یادبودی برای جان باختگان این سانحه در مسجد 
دانشگاه برگزار می کند. ظهر یکشنبه شنیده ها حاکی از 
لغو برنامه بود. تأیید لغو و موکول شــدن یادبود به روزهای 
آینده عده ای از دانشجوها را بر آن داشت تا همان ساعت 
در مقابل دانشکده کامپیوتر تجمع کنند؛ برنامه ای که از 
ســوی انجمن اسالمی هم حمایت شد. صبح دوشنبه اما 
انجمن اسالمی از لغو این برنامه خبر داد. برگزارکنندگان 
برنامه هــم که هنوز در تــالش برای گرفتن مجــوز برنامه 
بودنــد، برنامه را ملغی اعــالم کردند. با ایــن همه تعداد 
زیادی از دانشجوها ساعت 13 جلوی دانشکده کامپیوتر 
جمع شدند. حاال اعتراض نه تنها به اشتباه پدافند و تأخیر 
در اعالم و قبول مســئولیت بود که امنیتی شــدن فضای 

دانشگاه هم به فهرست نارضایتی ها اضافه شد.
تجمع دوشــنبه برخالف شــنبه هیجان و شــعار کمتری 
داشت. برنامه ای که حاال کامال دانشگاهی شده بود، یک 
تریبون آزاد دانشجویی بود برای رساندن صدای اعتراض به 
گوش مسئوالن که حتی رئیس هم خودش را به آن رساند.

گزارش

حسین 
شاهرخی
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