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مراسم مردمی برای یادبود دو نفر از جان باختگان هواپیمای اوکراینی برگزار شد

هدیه»ریرا«بهبچههایجنوبشــرق
  مردم با خرید کتاب های حامد اسماعیلیون و عروسک  به کودکان سیل زده سیستان و بلوچستان کمک کردند 

مریم حسینیان، 
داستان نویس:

نمی شود که به راحتی 
لزایمر بگیریم و ته دل مان  آ

خوشحال باشیم که 
چنین حادثه ای به جان 

زندگی ما نیفتاده است. 
نمی شود خانواده ها را تنها 

گذاشت، نمی شود حامد 
اسماعیلیون را فراموش 

کرد، حتی اگر در این روزهای 
سخت و جانکاه نتواند یا 

نخواهد به مهربانی هزاران 
نفر از سراسر جهان پاسخ 

بدهد و به گمانم این روزها 
باید شانه هایمان را برای 

گریه کردن به هم قرض 
بدهیم

خانــه فــروش دربــاره تهــران تــازهشــهرداری اظهارنظــر
شــهر شــورای مخالفــت وجــود بــا شــهرداران،

خانه اقدسیه ارزش تاریخی چندانی ندارد
]شهروند[ عمارت معروف اقدسیه که از مدتی 
پیش در فهرست فروش امالک شهرداری تهران قرار 
است.  پایتخت  روزهای  این  خبر  پر  خانه   گرفته، 
شهرداری تهران اعالم کرده که با فروش این ملک 
 می خواهد خانه های تاریخی شهر را بازسازی کند. این 
در حالی است که معماری عمارت به پهلوی  دوم 
بازمی گردد و این سبب اختالف نظر بین شهرداری و 
دیروز  در  صبح  است.  شده  تهران  شهر  شورای 
تازه ترین اظهارنظر، غالمحسین محمدی، رئیس 
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران  در 
بازدید از این خانه گفت: »خانه اقدسیه معروف به 
خانه شهرداران اصال خانه تاریخی نیست و از  نظر 
تاریخی ارزش چندانی ندارد. امثال این خانه ها در 
شهر زیاد است، به این دلیل باید شهرداری  تهران 
روی امالک سرمایه گذاری کند و این اقدام باید شرایط 
معلوم داشته باشد .« »ایرنا« از  محمدی نقل کرده 
است که »ملکی برای سال ۵۶ دارای ارزش تاریخی 
نیست و معماری خاصی هم  ندارد و همچنین افراد 
شاخصی هم در این ملک زندگی نکردند که بخواهیم 
آن را نگه داریم .«   همچنین پرهام جانفشان، مدیرکل 
میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در این 
بازدید  گفت: »از نظر من به عنوان کارشناس میراث 
فرهنگی این خانه اصالت تاریخی و قدیمی ندارد، اما با 
 تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان شهرداری و 
میراث فرهنگی این خانه ارزشیابی خواهد شد .«  از 
سوی دیگر حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شورای شهر تهران در این بازدید  گفت: 
»شورای شهر مخالف فروش این خانه است چرا که 
وقتی این ملک به شخص خاصی  فروخته شود 
شاهد ساخت برج در این مکان خواهیم بود. باید 
اصالت این ملک حفظ شود چراکه  آیینه کاری این 
ملک بسیار نادر است . این شکل آیینه کاری را ما در 
بناهای سلطنتی بیشتر می بینیم .« با این همه به نظر 
می رسد  شهرداری تهران که این ملک را در اختیار 
کند و  را واگذار  آن  از طریق مزایده  زودی  به  دارد، 

 کارشناسان برای آن قیمت بگذارند.  

مدیرعاملسازمانتاکسیرانیشهرتهرانخبرداد:
 افزایش سهمیه سوخت

 تاکسی های پایانه ای و فرودگاهی
]شهروند[ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر 
تاکسی های  سوخت  سهمیه  افزایش  از  تهران 
علی رضا  داد.  خبر  ویژه  ایستگاه های  مستقر  در 
قنادان در این باره گفت: »مابه التفاوت سهمیه 
واریز  فرودگاهی  و  پایانه ای  سوخت  تاکسی های 
بنزین  سهمیه  سرانجام  درباره  او  می شود .« 
تاکسی های پالک   »ت« مستقر در ایستگاه های ویژه 
همچون ترمینال، پایانه های مسافربری، راه آهن و 
فرودگاه که  بخشی از سرویس دهی آنها، بیرون شهر 
است و به نوعی فعالیت آنها برون شهری محسوب 
این  سوخت  سهمیه  مورد  »در  می شود،  گفت: 
تاکسی ها تصمیماتی اخذ شده است که در حال 
حاضر  موضوعات اجرایی آن در حال انجام است .  « او با 
بیان اینکه در حال حاضر تاکسی های دوگانه سوز   ۲۵۰ 
لیتر و تاکسی های بنزین سوز ۴۰۰ لیتر سهمیه بنزین 
دارند، ادامه داد: »ولی این سهمیه برای  تاکسی هایی 
که بیرون شهر فعال هستند به شدت کم است و به 
همین دلیل طی مصوبه ای مقرر شد  که سهمیه 
سوخت تاکسی های بین شهری که در ایستگاه های 

ویژه مستقر هستند، افزایش پیدا  کند .  «   

مدیرعاملسازمانآتشنشانیخبرداد:
 شناسایی ۳5 هزار ساختمان ناایمن 

در پایتخت
از  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  ]شهروند[ 
شناسایی ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت خبر 
به  رسیدگی  وضع  درباره  داوری  مهدی  داد. 
را  »طرحی  گفت:  پایتخت  ناایمن  ساختمان های 
به عنوان پایش ایمنی ساختمان ها در دستور کار قرار 
دادیم که در جریان اجرای این طرح ۲۴۳ساختمان 
این  البته  شده اند.  شناسایی  پالسکو  مشابه 
چون  نبودند،  پالسکو  مانند  الزاما  ۲۴۳ساختمان 
شرایط ساختمان، نوع سازه و نوع کاربری و قدمت 
ساختمان بسیار اهمیت دارد و همه ساختمان ها 
مشابه نیستند، اما با همکاری قوه قضائیه ۱۱مورد که از 
بقیه خطرناک تر بودند، ملزم شدند موارد ایمنی را رعایت 
کنند و ما با همکاری قوه قضائیه برخی را پلمپ کردیم تا 
اقدامات ایمنی را انجام دادند.« به گزارش »ایلنا« او با 
بیان اینکه این طرح به صورت مداوم درحال اجراست، 
گفت: »سازمان آتش نشانی به طور جدی این اقدامات 
را پیگیری می کند، البته برخی از ساختمان ها داوطلبانه 

برای ایمنی ساختمان شان اقدام کردند.« 

مرگ مشکوک صدها پرنده مهاجر 
میانکاله

]شهروند[ صدها پرنده مهاجر زمستان گذران 
در محدوده تاالب میانکاله به طرز مشکوکی تلف 
شده اند. این اتفاق نگرانی بومیان شرق مازندران و 
دوستداران محیط زیست را به دنبال داشته است. 
به گفته منابع محلی، الشه پرندگان از روز پنجشنبه 
در محدوده آبی و خشکی تاالب میانکاله مشاهده 
شده و گروه های دامپزشکی و محیط زیست استان 

جمع آوری الشه ها را از دو روز پیش آغاز کرده اند.
این طور که مدیرکل محیط زیست مازندران به 
ایرنا گفته به محض مشاهده الشه این پرندگان 
برای شناسایی علت مرگ و امحای الشه، گروهی از 
نیروهای دامپزشکی و یگان حفاظت محیط زیست 
به منطقه اعزام شدند و همزمان کار نمونه برداری از 
الشه پرندگان و امحای آنها برای جلوگیری از سرایت 
به سایر پرندگان در دست اجرا قرار گرفت. به گفته 
از  قبل  تا  کارنامی  ابراهیمی  حسینعلی 
مشخص شدن نتیجه نمونه گیری نمی توان هیچ 
اظهارنظری در مورد علت مرگ این پرندگان داشت 
و نمونه  برداری و بیان علت مرگ نیز در حیطه وظیفه 
دامپزشکی استان است. حسین رضوانی، مدیرکل 
دامپزشکی مازندران نیز مرگ جمعی تعدادی از 
پرندگان مهاجر را  »مشکوک« توصیف کرد و به ایرنا 
گفت: »اینکه مرگ این پرندگان می تواند به علت 
آنفلوآنزا، نیوکاسل و حتی مسمومیت و هر عامل 
با  تنها  اما  است،  گمانه زنی  قابل  باشد،  دیگری 
چیز  همه  نمونه برداری  نتیجه  مشخص شدن 

مشخص خواهد شد.« 

باثبتدوموزهجدیدایران
 شمار موزه های دانشگاهی ایران 

در فهرست جهانی به 1۴ رسید
موزه های  بین المللی  کمیته  عضو  ]شهروند[ 
دانشگاهی از ثبت دو موزه »روانپزشکی« و موزه 
وب سایت  در  تهران«  دانشگاه  مرکزی  »اسناد 
بین المللی موزه های دانشگاهی دنیا خبر داد. با این 
روند شمار موزه های دانشگاهی ایران در فهرست 
جهانی به ۱۴ رسید. فاطمه احمدی دراین باره گفت: 
»کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی با ثبت دو 
موزه  »روانپزشکی« دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه 
تهران به عنوان پنجمین موزه روانپزشکی دنیا و موزه 
»اسناد مرکزی دانشگاه تهران« به عنوان نخستین 
موزه ای که بر محوریت جمع آوری و نمایش اسناد با 
ارزش تاریخی دانشگاه تأسیس شده، در وب سایت 
موافقت  دانشگاه  موزه های  بین المللی  کمیته  
کرده اند.«به گزارش »ایسنا« و به گفته او سه شرط 
پیوستن و ثبت شدن ناِم موزه های دانشگاهی در 
این سایت »داشتن مجوز موزه از سوی اداره کل 
موزه ها«، »داشتن سناریو و طرح محتوایی«، »بودن 
اداری موزه در دل  ماهیت فیزیکی موزه و چارت 
دانشگاه« است. »موزه ملی تاریخ پزشکی« دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، »موزه نگارستان« دانشگاه 
تهران، »موزه مقدم« دانشگاه تهران، »موزه تاریخ 
طبیعی« دانشگاه تربیت معلم مشهد، »موزه تاریخ 
طبیعی« دانشگاه شیراز، »موزه نصیر« دانشگاه 
خواجه نصیر، »موزه تاریخ پزشکی« دانشگاه علوم 
سالمت«  و  بهداشت  »موزه  بوشهر،  پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، »موزه تاریخ علم« 
دانشگاه اردبیل، »موزه دانشگاه فردوسی مشهد«، 
»موزه و موسسه باستان شناسی« دانشگاه تهران، 
»موزه تاریخ علم و طبیعت« دانشگاه اهواز در گذشته 
و از روز گذشته دو موزه »کتابخانه مرکزی و مرکز 
روانپزشکی«  »موزه  و  تهران  دانشگاه  اسناد« 
دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد تأیید کمیته 
بین المللی موزه ها قرار گرفته و در این فهرست به 

ثبت رسیدند. 

باورودسامانهبارشیجدیداتفاقمیافتد
 بارش پراکنده در سواحل شمالی 

و شمال شرق
هواشناسی   سازمان  کارشناس  ]شهروند[  
مرزهای  از  بارشی  سامانه  خروج  با  که  داد  خبر 
شرقی کشور ، از روز یکشنبه در سواحل شمالی و 

خ خواهد داد. جنوبی، بارش پراکنده ر
»روز  گفت:  »خبرآنالین«  به  رفیعی   کبری 
در  بارشی  سامانه  این  فعالیت  ادامه  یکشنبه 
 جنوب و جنوب شرق و شرق کشور خواهد بود و 
روز دوشنبه در سواحل شمالی و شمال شرق 
بارش  پراکنده خواهیم داشت. در سایر مناطق از 
پایدار در  تا سه شنبه جوی نسبتا  روز دوشنبه 
 کشور حاکم خواهد شد. همچنین سامانه جدید 
و  داشت  نخواهد  تأثیری  تهران  روی  بارشی 
پیش بینی  ارتفاعات  در  بارش های  پراکنده 

می شود. « 

]منیژهموذن[  پنجشنبه، سوم دی 98 راهروهای طبقه دوم خانه    
هنرمندان پر از آدم هایی است که با صورت های مغموم، گوشه و کنار ایستاده اند. 
سالن »شهناز« پر شده است و مردم به سالنی دیگر هدایت می شوند، اما جمعیت 
از گنجایش سالن دوم هم بیشتر است. ورودی طبقه دوم خانه هنرمندان را 
صندلی چیده اند، روی پله ها هم پر است و چند تلویزیون مراسم داخل سالن را 
برای جمعیت بیرون نشان می دهند. دو هفته پس از سقوط هواپیمای اوکراینی 
که ۱7۶ نفر در آن کشته شدند، مردم آمده اند تا با خریدن کتاب های »حامد 
اسماعیلیون« و عروسک های »ری را« آنها را به بچه های سیستان و بلوچستان 
هدیه بدهند؛ به بچه های سیل زده که »ری را« را نمی شناسند. »پریسا اقبالیان« و 
»ری را اسماعیلیون«، جزو نخستین کسانی بودند که پس از حادثه هواپیما نام شان 
بر سر زبان ها افتاد؛ آن هم به واسطه حامد اسماعیلیون، نویسنده و دندانپزشکی 

که حاال داغدار از دست دادن همسر و فرزندش است. 
حامد  کتاب های  و  گذاشته اند  بزرگ  میز  یک  هنرمندان  خانه  ورودی  در 
اسماعیلیون و دندانپزشکان را رویش چیده اند. کنار میزها هم  چند عروسک مثل 
چند فیل صورتی نشسته اند در انتظار. حامد اسماعیلیون یک روز از همین روزهای 
سخت که می گذراند، در صفحه فیس بوکش درباره عروسک فیل ری را نوشته 
است:     »در آن هواپیما فقط آدم ها نبودند. در آن هواپیما فقط خلبان، کادر پروازی و 
مهماندارها نبودند. در آن هواپیما فقط مردها، زن ها و بچه ها نبودند. در آن هواپیما 
فقط پریسا و ری رای من نبودند. در آن هواپیما کتاب ها و عروسک ها هم بودند. در 
آن هواپیما »ِالی« هم بود؛ فیل صورتِی ری را. افتخار آشنایی حضوری با الی نصیبم 
نشد. الی تازه و در ایران به دوستان ری را اضافه شده بود و من در گفت وگویی 
اینترنتی دیده بودمش. الی قرار بود چهارشنبه پیش و بعد از باز کردن چمدان ها، 
اول با من مالقات کند، بعد با »سه«، »ببری«، »جوبی« و »مانک«. الی قرار بود توصیف 
شود. »بابا الی با ببری زیاد خوب نیست، نمی دونم موآنا بتونه با الی فارسی حرف 
بزنه یا نه، الی علف نمی خوره بابا. این جوری نگو.« و پس از آن الی قرار بود در مراسمی 
باشکوه، به تخت ری را راه یابد و به بقیه  عروسک ها بپیوندد.« حاال قرار است پول 
حاصل از این عروسک ها به تخت های ویران و خانه های خراب بچه های جنوب 

شرق برسد؛ هدیه ای از طرف ری را. 

یکتراژدیتمامعیار
در راهروی سمت راست به طرف سالن شهناز تصویر ری را اسماعیلیون با 
نوشته های پدرش قرار دارد. چشمان خندان ری را و کلمات تلخ پدرش در سوگ و 
فراق او به میهمانان مراسم یادبود ری را و پریسا خوشامد می گویند. داخل سالن 
روی سن تصویر لب های خندان و چشم های تیله ای ری را در قاب لبخند می زند و 
پارچه ای مشکی با شمع و گل یادآوری می کند که او دیگر در این دنیا نیست. مجری 
مراسم از تراژدی سنتی و اسطوره ای می گوید؛ از نبرد با خود و انتخاب میان اخالق 
و قانون و بعد مراسم با شعری از نیما یوشیج آغاز می شود:   »زردها بیخود قرمز 
نشده اند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف 

کوه ازاکو اما وازنا پیدا نیست.«
بخش اول مراسم، نماهنگی از ری را است، با آهنگی زیبا و تلخ. از گوشه و کنار 
سالن تاریک، صدای گریه می آید. کسی نیست که چشم هایش خیس نباشد، 
اما ری را خالف همه کسانی که برای یادبودش حاضر شده اند، در تمام عکس ها 
می خندد. بیژن کامکار جزو میهمانان است و پوریا عالمی، روزنامه نگار و نویسنده، 
یکی دیگر از میهمانان. دلنوشته ها و خاطرات را دوستان خانواده اسماعیلیون، 
همکاران و هم کالسی های سابق پریسا اقبالیان و حامد اسماعیلیون می خوانند. 
تصویر پنس دندانپزشکی که پریسا برای حامد خریده بود و در میان عکس های 
منتشرشده از سقوط هواپیما در میان گل والی بود، روی پرده نقش می بندد و 

متنی مرتبط خوانده می شود. 
بعد دوباره تصاویر ری را و پریسا در کنار حامد اسماعیلیون یا تنها در حال شادی 
و خنده نمایش داده می شود. صدایی لرزان از پریسا و مهربانی اش می گوید. 
از رفاقتش و از سادگی اش. خاطره را بهناز حقیقی یکی از دوستان پریسا اقبالی 
می خواند. آنچه بیشتر از همه در مراسم به چشم می آید، رنج و درد عمیق دوستان 
پریسا و حامد است. آنهایی که از نزدیک این خانواده را می شناختند و حاال درگیر 

تراژدی بزرگ شده اند. 
بغض ها با موسیقی و آهنگ الالیی محمد شیخی دوباره به اشک تبدیل 
می شود. الالیی که پدری برای فرزندش می خواند. بعد نوبت به پوریا عالمی 
می رسد. او هم از دوستان حامد اسماعیلیون است. روی سن که می آید قبل 
از شروع سخنانش گریه مجال نمی دهد. او گریه می کند و حضار همراهی اش 
می کنند؛ از سقوط هواپیما می گوید و سقوط اخالق و سیاست: »می خواستم 
از سقوط هواپیما بنویسم، اما باید سقوط اخالق و سقوط جامعه گفت. مگر 
می شود از فروریختن حرف زد و فرو نریخت؟ مگر می شود از چیزی که اعصاب تو را 
به هم می ریزد، گفت و عصبانی نشد؟ مگر می شود وقتی غرق شده ای نسخه نجات 
بنویسی؟« عالمی بابت لرزش صدایش عذرخواهی می کند و متنی را می خواند که 

روز حادثه برای حامد نوشته است. از چشم های روشن ری را، از درد خاورمیانه، از 
جنگ و فقر و خون. »سالم حامد. از صبح تصویر تو و چشم های روشن ری را جلوی 
چشمم است. من ساده و خیال بافم و خیال می کنم با یک گل بهار می شود. این 
خاورمیانه که میل جوانه و شکوفه ندارد انگار. بعد تصویر ری را که گل بهارساز 
تو بود، می آید جلوی چشمم. تصویر آن چشم های روشن که در تهران دیده 
بودم شان و تصویرهای فراوان چشم های یگانه اش در برف های کانادا. همان 
تصویرها که تو برمی داشتی و در فیس بوک گزارش زیبایی اش را می نوشتی. حاال 
تصویر آن چشم ها در آخرین عکسی که منتشر کرده ای، پیدا نیست. توی عکس 
تو هستی و پریسا و ری را. چشم های تو ما را تماشا می کند و در شیشه عینک پریسا 
و ری را انگار تصویر ما افتاده؛ ما که نشسته در خاورمیانه ساده و خوش باورانه خیال 

می بافیم با یک گل بهار می شود.«
بعد مریم حسینیان، داستان نویس به روی سن می آید و از راه های مواجهه 
با تراژدی ملی می گوید. از آنچه این روزها بر مردم ایران می گذرد و از داروی پناه بردن 
به یکدیگر: »همیشه افسوس ها،  اگرها،  کاشکی ها، چراها می تواند پدر آدمیزاد 
را دربیاورد تا وقتی نفس می کشد. می تواند پدر راستین را به جنون بکشاند، 
وقتی از خودش می پرسد چرا همسرش بعد از هشت سال دلش خواست به 
دیدار خانواده اش بیاید؟ این فضای مجازی می تواند به تبری برای شکستن کمر 
خانواده های بازماندگان تبدیل شود، وقتی ناگهان به طور اتفاقی با لحظه ای از 
ورود عروس و داماد جوان شان روبه رو شوند که حاال زیر تلی از خاک و گل و برگ 
سبز، کنار هم خوابیده اند. این تصویرهای زنده و تحلیل های درست و غلط ما که 
به هر صفحه ای سرک می کشیم و نظر می دهیم، به راستی می تواند خیلی خطرناک 
باشد برای صدها خانواده داغدار.« او ادامه می دهد: »برای همین است که من 
دلم نمی آید اینجا بایستم و بگویم ری را حاال درخت جلوی خانه تان چه می شود؟ 
من که می دانم آن درخت دیگر درخت نخواهد شد. همان طور که وقتی ناگهان در 
شبی بهاری پدرم مرد،  باغچه گل های سرخش خشکید. نمی توانم به مدرسه و تیم 
ورزشی بدون ری را و پیانویی بدون پیانیستی کوچک حتی فکر کنم. دلم نمی خواهد 
مدام کلیپ های پریسا و ری را و پونه و آرش و سعید و حتی عکس مهماندار زیبای 
هواپیمای اوکراینی را نگاه کنم و قلب چاکدار خون چکانم را شرحه شرحه کنم. 
پس باید چه کار کرد؟ نمی شود که به راحتی آلزایمر بگیریم و ته دل مان خوشحال 
باشیم که چنین حادثه ای به جان زندگی ما نیفتاده است. نمی شود خانواده ها را 
تنها گذاشت، نمی شود حامد اسماعیلیون را فراموش کرد، حتی اگر در این روزهای 
سخت و جانکاه نتواند یا نخواهد به مهربانی هزاران نفر از سراسر جهان پاسخ بدهد 
و به گمانم این روزها باید شانه هایمان را برای گریه کردن به هم قرض بدهیم و فقط 
مهربان باشیم. مطمئن باشیم که آغوش باز و مهربانی می تواند حال بازماندگان 
درهم ریخته را بهتر کند. چه فرقی می کند علت رفتن ها چه باشد، وقتی دیگر 

عزیزترین هایمان بازنمی گردند.«

»انبوهاندوهان«
حامد اسماعیلیون در مراسم حضور ندارد، اما نامش در هر جمله از سخنان 
دوستانش مدام تکرار می شود. همه برای تسالی او آمده اند. او که به هر دلیلی 
عالقه ندارد در جمع باشد. فرشاد فزونی به روی صحنه می آید و پس از اجرای او 
شهاب دانشور دندانپزشک و دوست خانواده اسماعیلیون متنی را برای حامد 

می خواند. گریه می کند و باز هم سالن شهناز پر از صدای اشک و بغض می شود. 
بخش پایانی مراسم اجرای وحید تاج و آرش کامور است. »ای میهن،  ای انبوه 

اندوهان دیرین.«
در بیرون سالن جمعیت زیادی با چشم های گریان ایستاده اند. جمعیتی 
چندبرابر حاضران در سالن. جمعیت برای خرید کتاب ها دور میزها حلقه زده اند 
و فیل های صورتی در همان چند دقیقه اول تمام شده است. در گوشه ای از 
راهرو سه دختر جوان ایستاده اند. می گویند حامد اسماعیلیون را قبل از حادثه 
نمی شناختند. چشمان شان پر از اشک است و به سختی صحبت می کنند. یکی 
از آنها می گوید: »قبل از آبان ماه فقط اسم حامد اسماعیلیون را شنیده بودم. بعد از 
طریق فیس بوکش با او و نوشته هایش آشنا شدم و بعد هم که حادثه اتفاق افتاد، 
در فیس بوک مطالبش را می خوانم.« ناگهان یکی از آنها در میان اشک و بغض 
می گوید: »دوست مان هم در هواپیما بود. ۲7 سالش بود. دانشجوی ساکن 

کانادا؛ ایمان اقابانی.«
گریه مانع می شود تا جمله اش را کامل کند. بعد از چند لحظه دوباره ادامه 
می دهد: »شب آخر قبل از حادثه عکسی از خودش در هواپیما فرستاد و نوشت 
بچه ها دوست تان دارم. مواظب خودتان باشید و به امید دیدار. نمی دانم وقتی 

حال ما این است خانواده ها چطور قرار است با چنین داغی کنار بیایند.«
اجساد ری را اسماعیلیون و پریسا اقبالیان قرار است با حامد اسماعیلیون به 
کانادا بروند و آنجا دفن شوند و پنجشنبه سوم دی 98، تنها مراسم یادبود جمعی 
است که برای دو نفر از جان باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران برگزار شده؛ 

یادبودی مردمی برای »پریسا« و »ری را«. 

میز خبر رویداد

شهروند


