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توقف حکم توقیف سایت انتخاب
شــرق:  دو روزنامه نــگار در دو توییــت مجزا از  �

«توقــف توقیــف ســایت انتخاب» نوشــته و ضمن 
قدردانی از وزیر ارشاد و شمخاني، دبیر شوراي عالي 
امنیت ملي نوشــتند: «طبق شنیده ها، خوشبختانه با 
درخواست برخي مقامات دولتي و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی از وزارت ارشاد و همچنین مطالبه اهالي 
مطبوعــات و انجمن صنفي مطبوعات، حکم توقیف 
سایت انتخاب «متوقف شده است» و «حکم توقیف 
ســایت انتخاب کأن  لم یکن شــد». محمود رضوی 
هم در توییتی نوشــت: «با عملکرد ســایت انتخاب 
موافق نیســتم و به کرات کیســه این ســایت به تن 
جریان انقالب کشیده شده اما با توقیف هر رسانه ای 
مخالفم. شــنیدم که حکم توقیف ســایت انتخاب با 
درخواســت نهاد ذی نفــع و موافقــت وزیر محترم 
ارشاد لغو شده است. ضمن ابراز خرسندی امیدوارم 
سایت انتخاب هم در شیوه عملکرد خود تجدیدنظر 
جدی کند».گفتنی است است سایت انتخاب پیش از 
این به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف ولی 

به مرجع قضائي ابالغ نشده بود.

رئیس سازمان بهزیستی اعالم کرد 
شارژ ۲ ماهه کارت مستمری 

مددجویان سیل زده
مهــر: رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور گفت:  �

تاکنون ســه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب 
مددجویان آســیب دیده از ســیل واریز شــده است 
کــه در روزهــای آتــی مبالــغ دیگری هــم افزوده 
خواهد شــد. وحید قبادی دانا در حاشــیه بازدید از 
مناطق ســیل زده اســتان سیستان و بلوچســتان به 
شهرســتان های آسیب دیده از سیل استان اشاره کرد 
و افزود: بیشــترین آسیب سیل به منطقه بلوچستان 
این استان وارد شده است که شهرستان های چابهار، 
کنــارک، فنوج، دلگان، نیکشــهر و قصر قنــد از این 
جمله هســتند.او افزود: روی کارت بانکی پنج هزار 
و ۵۰۰ خانــوار روســتایی در ایــن شهرســتان ها که 
مددجوی سازمان بهزیستی هستند، مبلغی معادل 
دو ماه مســتمری شارژ شده که از سه میلیون و ۵۰۰ 
هزار ریال تا ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و بر اســاس 
بعد خانوار، تعیین شــده و قابل برداشــت اســت.
قبادی دانــا همچنین از برقراری مســتمری برای دو 
هــزار و ۷۰۰ خانوار پشــت نوبت ســاکن در مناطق 
درگیر ســیل اســتان خبر داد و افزود: این خانوارها 
عالوه بر شارژ شــدن مبلغ معادل دو ماه مســتمری، 
از دی ماه امســال مشمول دریافت مستمری ماهانه 
خواهند شــد و این در حالی اســت که ۷۸ درصد از 
این خانوارها در دهــک اول درآمدی قرار دارند و از 
فقیرترین اقشــار جامعه محســوب می شوند.رئیس 
سازمان بهزیستی کشور، همچنین از کمک بالعوض 
سازمان بهزیستی به مددجویان سرپرست خانوار که 
منزل آنها دچار تخریب کامل شــده است، خبر داد 
و افــزود: عالوه  بر کمک های دولتی و بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در مناطق 
روســتایی و ۲۰۰ میلیون ریال در مناطق شــهری از 
سوی ســازمان بهزیستی و به عنوان کمک بالعوض 
برای ساخت مسکن مددجویانی که منزلشان به طور 
کامل تخریب شــده اســت، پرداخت خواهد شد.به 
اعالم شــده  گزارش های  بر اســاس  قبادی دانا  گفته 
وســایل کمک توان بخشی ۳۰۰ خانوار از مددجویان 
سازمان بهزیســتی، در جریان سیل اخیر از بین رفته 
است که در اسرع وقت تأمین و جایگزین خواهد شد.

خبر 

 اعضای شورای شهر تهران درباره گزارشی از 
سازمان بازرسی صحبت می کنند

۸۴۱ پرونده شهرداری 
مسکوت مانده

دو عضو شورای شهر تهران روز گذشته درباره  �
گزارشی از سازمان بازرســی صحبت کرده اند که 
در آن اعالم شــده گزارش های تخلفات مربوط به 
دوره مدیریت سابق شــهرداری تهران در بخشی 
از دســتگاه قضائی که آنها اطالعــی از آن ندارند 

متوقف نگه داشته شده است.
ناهید خداکرمی در گفت وگو با «شرق» درباره 
گزارشی از ســازمان بازرســی کل کشور گفت که 
در ســال ۹۸ در مورد وضعیت فــروش ۴۱ ملک 
شــهرداری به شــهرداری تهران ارســال و در آن 
تأکید شده که پرونده این امالک در شعبه کارکنان 
دولت متوقف و مســکوت مانده و رسیدگی نشده 
اســت. او درعین حــال می گوید گــزارش دیگری 
هم به شورا و شــهرداری تهران رسیده که در آن 
اعالم شــده روند رســیدگی به ۸۰۰ پرونده مربوط 
به امالک و قراردادهای شهرداری تهران که برای 
مراجع قضائی ارســال شــده بوده در مراحلی که 
مشخص نیست دادســرا یا مرحله ای دیگر است، 

متوقف مانده.
خداکرمی می گویــد این پرونده هــا مربوط به 
ســال های گذشته و مدیریت قبل شهرداری تهران 
بوده اند و حتی بخشــی از گزارش های مربوط به 
این امــالک و قراردادها هم در همــان دوره قبل 
تهیه و ارسال شده اند، اما هیچ کدام نتیجه نداشته 
و در این ســال ها از سرنوشتشان خبری نداشته ایم 
و حاال در گزارش ســازمان بازرسی مشخص شده 
است که این پرونده ها در بخشی از دستگاه قضائی 
که ما هم نمی دانیم متوقف مانده اند. او می گوید 
اعضای شورا و شهردار تهران در این مدت همواره 
به دنبال پیداکردن روش هایی مسالمت آمیز برای 
پیگیری پرونده های مالی بوده اند و در این سال ها 
اعضای شورا بارها به عدم پیگیری این موضوعات 
متهم شــده اند، اما در شــرایط کنونــی که چنین 
گزارش های صریحی وجــود دارد که می توان به 

آنها استناد کرد نباید سکوت کنیم.

او در پاسخ به این سؤال که محمود میرلوحی، 
عضو شــورا، هفتــه قبل گفته بــود پرونده امالک 
نجومی بوده که به شــکل اختصاصی دادســتان 
تهران آن را پیگیری و اعالم نتیجه کرد، در شــعبه 
۱۵ دادســرای جرائم کارکنان دولت نگه داشــته 
شده اســت، آیا این مورد هم در آن گزارش اعالم 
شده است، ضمن تأیید این موضوع، گفت: عالوه بر 
پرونــده امالک نجومــی، موضوع واگذاری ســایر 
امالک هم مطرح اســت که ۴۱ مــورد آخر آن به 
شکل جداگانه مطرح و درخواست رسیدگی داده 

شده بود.
خداکرمی با اشــاره بــه رویکــرد، رئیس قوه 
قضائیــه، در ابتدای فعالیت خــود و تالش برای 
مبــارزه با فســاد، گفــت: امیدواریم ایــن رویکرد 
درباره رســیدگی به این پرونده های متوقف مانده 
شــهرداری تهران در دســتگاه قضائی هم باشد و 
به شــکل علنی و شفاف درباره وضعیت رسیدگی 
به آنها و تخلف احتمالی در این روند توضیح داده 

شود.
همین موضوع را روز گذشــته زهرا صدراعظم 
نــوری،  عضــو دیگر شــورا، هــم در گفت وگو با 
خبرنگاران مطرح و بر لزوم برخورد قاطع دستگاه 
قضائی با پرونده تخلفات ارسال شــده به دستگاه 
قضا تأکید کرد و گفت: گزارش هایی توسط سازمان 
بازرســی از تخلفات گذشــته به شورا و شهرداری 
ارائه می شــود و نیاز اســت و مــا می خواهیم که 
برخــورد جدی توســط دســتگاه قضائــی با این 
تخلفات صورت گیرد.او گفته است که ۸۰۰ پرونده 
مربوط به تخلفات در شــهرداری توســط سازمان 
بازرســی به دستگاه قضائی ارائه شده؛ اما عده ای 
در ایــن رابطه منــع تعقیب گرفته انــد. اخیرا نیز 
توسط سازمان بازرســی گزارشی درباره توقف ۴۱ 
پرونده از تخلفات گذشته به شورا ارائه شده است.
به گزارش «شــرق»، محمود میرلوحی، عضو 
شورا، هفته گذشــته در گفت وگو با «شرق» گفته 
بود: «ما مطلع شده ایم بازپرس شعبه ۱۵ کارکنان 
دولــت، پرونده مربــوط به امالک نجومــي را به 
جریــان نینداخته و پرونده اصال بــه دادگاه نرفته 
اســت». میرلوحــی همــان عضو شوراســت که 
موضوع تحقیق وتفحص از ســه موضوع مالی از 
جملــه پرونده کارگزاری یاس یا همان رســا مبین 

تجارت را شروع کرده است. 
موضوع امالک نجومی هم یکی از موضوعات 
پرحاشــیه در دوره مدیریت ســابق شــهرداری و 
شــورای شهر تهران اســت که با دستور و پیگیری 
دادستان کل کشور و دادستان وقت تهران پیگیری 
و نتایجی درباره آن اعالم شــد، اما هیچ گاه درباره 
جزئیات روند رســیدگی به ایــن پرونده توضیحی 

داده نشد.

دریچه

جامعه چهارشنبه   2 بهمن 1398سال هفدهم    شماره 3630

حاال چه آنهایي که رفتند سر 
صحنه سقوط و بین جنازه ها به 
امید کمک به زندگان احتمالي 
این سو و آن سو دویدند و چه 
آنهایي که دورتر و حتي بیرون 
از پارک فقط تماشاچي فاجعه 
بودند، ۱۳ روز است که به گفته 

خودشان کابوس و وحشت 
رهایشان نکرده؛ کابوس هایي پر 
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  آگهي تجديد فراخوان عمومي 
يك مرحله ای به شماره ۲۶-۸-۹۸/م      

شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با اســتناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای به منظور 
تهیه کلیه تجهیزات و مصالح، حمل، نصب و اجرای عملیات ایمنی ســازی و همجواری(خط کشــی، نصب بازتاب و ضربه گیرهای استوانه ای و 
محفظه های آب و غیره) پروژه قطاربرقی گلشهر-شــهر جدید هشتگرد با مبلغ برآورد اولیه ۱۰٫۹۲۳٫۲۱۱٫۲۶۰ریال و به حروف ده میلیارد و نهصد 

و بیست و سه میلیون و دویست و یازده هزار و دویست و شصت ریال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه: 

 از کلیه تامین کنندگان دعوت به عمل می آید برای دریافت اســناد شــرکت در فراخوان از تاریخ ۹۸/۱۱/۱ لغایت ۹۸/۱۱/۱۰ به ســامانه تدارکات 
الکترونیک دولت به نشــانی setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اســناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهار شنبه 
مورخ ۹۸/۱۱/۲۴، می باشــد. اســناد در ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ در سالن جلسات شــرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

بازگشایی می شود. 
مبلغ فروش اسناد مناقصه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :   
 اصل فیش یا تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۵۴۶,۱۶۰,۵۶۳ ریال (پانصد و چهل و شــش میلیون و صد و شــصت هزار و پانصد و  

شصت و سه ریال) را به حساب شماره ۴۰۰۱۰۳۶۹۰۶۳۷۴۱۹۹  (IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۶۹۰۶۳۷۴۱۹۹ شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید 
هشــتگرد واریز و در ســایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه 
اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا یک ساعت قبل از بازگشایی به دفتر اداره امور مالی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز ۲ محله 

۴ خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صالحی، پالک ۴۹) الزامی است. 
عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد. 
 تامین کنندگان دارای صالحیت رتبه پنج در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین تجربه کاری مشابه و سوابق کافی. 

 ضمنا ارائه شناســه مالی و کد اقتصادی شــرکت ، جهت دریافت اســناد الزامی می باشــد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات 
دولــت  الکترونیــک  تــدارکات  ســامانه  و   hashtgerd-ntoir.gov.ir آدرس  بــه  عمــران  شــرکت  اینترنتــی  پایــگاه  و   (iets.mporg.ir) 

(https://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.

نوبت دوم

معصومه اصغرى

صدرا محقق

با هراس موشــک از خواب بیدار شدیم و حاال 
چند روز است با کابوس خون و جنازه مي خوابیم. 
ایــن چکیــده روایت اهالي شــهرکي اســت که 
هواپیماي اوکراینــي صبح زود روز ۱۸ دي ماه در 
پارکي چســبیده به خانه هاي آنها ســقوط کرد و 

۱۷۶ انسان را به کشتن داد.
خیلــي  از آنها مي گوینــد روزي کــه هواپیما 
ســقوط کرد، هوا هنوز روشن نشده بود، اول فکر 
کردیم جنگ شــده و اینجا را با موشــک زده اند؛ 
اما چند دقیقه اي بیشــتر طول نکشید تا بفهمند 
جنــس فاجعــه اي که کنــار خانه هایشــان رقم 
خورده، چیســت و کمي بعد هم خود را به محل 
ســقوط که درســت روبه روي برخــي خانه هاي 
شــهرک اســت رســاندند، آنها البته چندان هم 
اشتباه نمي کردند، فاجعه را موشک رقم زده بود.
و حاال چه آنهایي که رفتند ســر صحنه سقوط 
و بیــن جنازه ها به امید کمک به زندگان احتمالي 
این ســو و آن ســو دویدند و چه آنهایي که دورتر 
و حتــي بیرون از پــارک فقط تماشــاچي فاجعه 
بودند، ۱۳ روز است که به گفته خودشان کابوس 
و وحشت رهایشان نکرده؛ کابوس هایي پر از خون 

و دود و جنازه.
پرواز شــماره ۷۵۲ هواپیمایــي اوکراین صبح 
آن روز که چهارشــنبه بود، ســاعت حدود ۶:۱۳ 
دقیقــه از فرودگاه امام بلند شــد تا راهي کي یف، 
پایتخت اوکراین شــود و قرار بود دوســاعت و ۴۰ 
دقیقه بعد هم از آنجا هر مســافري را به ســوي 
خانه و زندگي اش در یک گوشــه کره زمین راهي 
کند؛ اما پرواز شش دقیقه بیشتر به طول نینجامید 
و شلیک دو موشــک پدافند ضدهوایي کاري کرد 
که مســافران این پرواز به جــاي کي یف، در پارکي 
در محمودآباد سابق که مدتي است اسمش شده 
شــهرک الله شاهدشــهر، فرود بیایند، با بدن هاي 

بي جان.
حاال ۱۳ روز از آن ســقوط گذشته است، براي 
رســیدن به محل حادثه باید ۲۵ کیلومتر آزادراه 
تهران - ســاوه را طي کرد و بعد از سمت راست 
جاده به ســمتي که نوشته شــهریار خارج شد و 
پنج، شش کیلومتر بعد به جایي رسید که نوشته 
به ســمت محمودآباد. زمین هاي محل سقوط و 
اطرافش را مقداري برف هنوز آب نشــده از ســه 
شب پیش پوشانده اســت، زمین گل آلود است و 
اطراف پارک و محل ســقوط چند ماشــین  پلیس 
ایســتاده اند. به گفتــه اهالي آنهــا از همان روز 
ســقوط تا االن اینجا هســتند و اجازه نمي دهند 
کســي به پارک محل حادثه وارد شــود. مأموران 
هم مي گویند اجازه مصاحبــه ندارند و دراین باره 

حرفي نمي زنند.
روایت اهالي و آنهایي را که از نزدیک شــاهد 
ســقوط هواپیما و روزهاي پــس از آن و آمدن و 
رفتــن نیروهاي پلیــس، امــداد، امنیتي ها، گروه 
متخصصــان اوکراینــي و خبرنــگاران داخلي و 
خارجي و... بوده  اند، مي توان شــنید. روایت هایي 

که نقطه اشتراک بیشترشان کابوس است.
مهــدي مرد جواني اســت که آرایشــگاهش 
درست روبه روي محل سقوط قرار دارد و گودالي 
که هواپیما در لحظه برخورد با زمین درست کرد 
کمتــر از ۲۰ متر بــا آنجا فاصلــه دارد. او روایتي 
دســت اول از شب حادثه و ســقوط دارد. چون 
به گفته خودش در لحظه اتفاق، برخالف بیشــتر 
اهالي که آن لحظه خــواب بودند، براي قدم زدن 
ســگ هایش را بیــرون آورده بــود کــه متوجــه 
هواپیماي شــعله ور در آسمان شــد. این روایت 
او از آن لحظات اســت: «من صبح زود سگ هام 
را آورده بــودم بیــرون قدم بزنند کــه هواپیما را 
دیــدم، بدو بدو دنبالش مي کــردم که اصال ببینم 
چي هســت، چون داشــت آتش مي گرفت، اول 
نفهمیــدم هواپیماســت. به نظــرم خلبان عمدا 
توي پارک هواپیما را زمین زد، اگر قبلش به زمین 

مي خورد کلي خونــه و آدم از بین مي رفت؛ مثال 
خونــه میثم اینا قبل از میــدان، واقعا نزدیک بود 
آنجــا بیفتد اما من دیدم که یک تکاني خورد، یک 
مقــدار ارتفاع گرفت، آمد جلوتر میدان را رد کرد، 
نزدیک بود ایــن ور کنار میدان بخــورد به خونه 
محســن احمدي اینا، باالي تیر چراغ برق وســط 
میدان جهتش رفت سمت پارک، از باالي شهرک 
که رد مي شد آتش از آن مي ریخت پایین، هواپیما 
دقیقا از سمت شهریار مي آمد به سمت شهرک و 
آخرش توي پارک سقوط کرد. چیزي که من دیدم 

این بــود که هواپیما با یک بال 
داشــت ســقوط مي کرد، یک 
بالش قبل تــر افتاده بود، بعدا 
از دوســتم شنیدم نزدیک پرند 
افتــاده بود؛ یعني کنده شــده 
بــود. وقتي هم خــورد زمین 
اول یه صداي برخورد شــدید، 
بعــد یــه زمین لــرزه کوچک 
حس کردم، بعد انفجار بزرگ 
اتفاق افتاد و همه جا نوراني و 
قرمز شــد». از او مي پرسم که 
شــما که بیرون بودي صداي 
برخورد موشــک یا چیزي مثل 

شلیک را نشنیدي که این طور پاسخ داد: «هواپیما 
وقتــي آمد باالي محل ما، قرمــز بود، توي آتیش 
بود. تنها صدایي که مي آمد صدایي مثل هوووف 
بود، مثل وزش شدید باد. البته یک چیزهاي سفید 
رنگي کنار هواپیما بود که نمي دونم چي بودن». 
شکور پســر نوجواني که خانه شان نزدیک ترین 
خانه به محل ســقوط هواپیماســت، اینجا وسط 
بحــث مي آیــد و مي گویــد: «لطفا ایــن را حتما 
بنویس کــه بچه هــاي محمودآبــاد و خلج آباد 
وســایل مســافران را غارت نکردند، اگر هم کسي 
این کار را کــرد، اهل اینجا نبــود خدایي، به امام 
حســین بیا برویم از مأمــوراي نیروي انتظامي که 
از همان روز تا االن اینجا هســتند بپرســیم، مادر 
خود مــن همین پریــروز مقداري طــال پیدا کرد 
نزدیــک خانه مان، رفت به مأمــوران تحویل داد. 
احتماال مال مســافران هواپیما بود. اگر ما دنبال 
بــردن بودیــم، همــان روز مي توانســتیم ببریم، 
بچه محل هاي ما همه همدیگر را مي شناســیم، 
کساني شاید برده باشند، ولي بچه محل ما نبودند 
و این کار را نکردند. یکي از همســایه ها یک کیف 
سوخته پیدا کرد توش دالر بود، یکي از بچه ها یک 
صندوقچه کوچیک پیدا کرد توش سکه طال بود، 

همه را بچه ها تحویل مأموران دادند».
شــکور ادامــه مي دهــد: «پــارک و محــل از 
همــان روز امنیتــي شــده؛ از همــان روز اول تا 
االن، مــا نزدیک ترین محل به ســقوط هســتیم، 
همه شیشــه های خانه ما شکســته شد و ریخت، 
روي ســقف و جلوی حیاط خانه پر از تیکه پاره و 

سوختگي شده بود».
او و دوســتانش مي گوینــد از همــان روز تــا 
االن تصاویــر جنازه ها از جلوي چشمانشــان دور 

نمي شود و شب بي کابوس نمي خوابند.
راوي دیگر، پسر جواني است با هیکلي ورزشي 
که معلوم اســت اهل بدن سازي حرفه اي است. 
روایــت او هم از ماجــرا این گونه بــود: «هواپیما 
درســت از باالي ســر خانه ما رد شد و افتاد توي 
پــارک. من خواب بــودم و از صــداي خوردنش 
بــه زمیــن و لرزیدن ســاختمان و ترک برداشــتن 
شیشــه ها بیدار شدم. چند لحظه بعد هم که یک 
انفجار بزرگ شــد، خیلي وحشتناک بود. اول فکر 
کردم موشــک خورده، گفتم اوه اوه جنگ شــد و 
صباباطــري را زدن، همیــن کناره دیگــه». این را 
مي گوید و با دســت به ســمت آن طرف محلي 
که هواپیما ســقوط کرد، اشاره مي کند. بعد ادامه 
مي دهد: «تاریــک بود، ولي یهو همه جا روشــن 
شد، نه روشــن مثل هواي روز، روشن قرمز، قرمز 

گزارش میدانی «شرق  » در گفت وگو   با شاهدان سقوط هواپیمای اوکراینی بعد از ۱۳ روز

کابوس هاي ناتمام یک سقوط

آتشــي، خیلي عجیب بود. هواپیما شــیش و  ۲۰ 
دقیقه سقوط کرد ما شــیش و  بیست و پنج دقیقه 
با زیرشلواري اونجا بودیم، کل محل اومده بودن، 
فکر کردیم مي شــه کســي را نجات داد، اما همه 
مــرده بودند، همه  جــا روي زمین جنــازه بود و 
خون. توي هوا هم بوي دود و ســوختن. هوا که 
روشن شــد، تازه بهتر فهمیدیم چي شده، متوجه 
شــدیم داریــم روي خــون و دل و روده آدم ها راه 

مي رویم...».
از او درباره اینکه گفته شــد عده اي آمدند که 
وســایل مســافران هواپیما را 
گفت:  پرســیدم،  کنند  سرقت 
بعــد  واســا».  لحظــه  «یــه 
رفــت  درآورد  را  گوشــي اش 
توي قســمت گالــري و گفت 
ایــن فیلم را ببیــن، تصاویري 
هولنــاک از بدن هاي تکه تکه 
شــده و خون روي زمین و بین 
پارک،  علف هاي سبز محوطه 
مــرد، زن و کودک و قطعات و 
وسایلي که یا در حال سوختن 
بود یا از آنها دود بلند مي شد. 
بعد گفت «دیــدي؟ توي این 
شــرایط کسي که انســان باشــه، یه ذره شرف و 
وجدان داشــته باشــه، میتونه به چیزي فکر کنه، 
بــه دزدیدن وســایل ایــن آدم هاي کشته شــده؟ 
بعضي ها واقعا نمي دانم منظورشــان چیســت 
که ایــن حرف هــا را مي زنند. اینجــا مگه چقدر 
جمعیت داره، قد یه روستاســت دیگه، همه هم 
رو مي شناسن، کسي توي آن شرایط کاري مي کرد 
همه مي فهمیدن کــه، همه مي دیدن. تا پلیس و 
بقیه برســن هم فقط ما بودیم. پلیس حدود ۲۰، 

۲۵ دقیقه بعد رسید».

او هم یادش هســت از کابوس و وحشــت آن 
شــب در خواب هایش بگویــد: «اون وضعیت و 
جنازه آدم هــاي هواپیما کاري با من کرد که هنوز 
هر شــب کابــوس مي بینم، از تــرس خواب هاي 
وحشــتناک نمي تونم توي اتاق خــودم بخوابم، 
مي روم توي هال که شاید خوابم ببرد. چشمم را 

که مي بندم صحنه هاش مي آد جلوم...».
نام میدان شــهرک مثل اســم خود شــهرک، 
الله اســت. یکي از خیابان هاي منتهي به میدان، 
چهار کوچــه اطرافــش دارد؛ کوچه هایی به نام 
چهار فصل؛ بهار، تابســتان، پاییز و زمســتان. بعد 
از ردکــردن این کوچه هــا، مغازه اي هســت که 
فروشــنده اش یــک خانم اســت. او درباره صبح 
ســقوط مي گویــد: «اولش که صــداي افتادنش 
اومد، من فکر کردم زلزله شد، بعد یه صدایي مثل 
انفجار اومد و آســمون پر از نور شــد، ما دویدیم 
بیرون، تــو کوچــه، از تو کوچه محــل افتادنش 
معلوم بود. وایســاده بودم، پسرم مهنا هم جلوم 
بود، یهویي حس کردم یه چیزهایي مثل ماسه از 
آسمون مي ریزه پایین، چیزهاي ریز ریز، نمي دونم 
چي بود فقط دســت هام رو گرفتم باالي سر مهنا 
که روي ســرش نریــزه. بعد دویدم ســمت پارک 
چون همه داشــتن اون ســمتي مي رفتن، همون 
اولــش یه چنــد تیکه بــدن آدم و خــون دیدم، 
ترســیدم، برگشتم و از اون روز تا االن دیگه نرفتم 
اون ســمتي، نمي رم. دخترم هــم االن چند روزه 
گوشــت نمي خوره، میگه مامان براي من گوشت 
نذار تو غــذا، حالش بد مي شــه و نمي خوره...». 
برخی از اهالی هم از تکه ها و قطعاتی می گویند 
که از شــب سقوط روی سر شهرک توی خانه ها و 
روی پشت بام ها افتاده است. هواپیما که از باالی 
شهرک رد شد، در حال سوختن بود و چیزهایی از 
آن پاییــن می ریخت، بعد هم که به زمین خورد و 
کمی بعد منفجر شــد، هر قطعه اش تا چند صد 
متر به سمت و ســویی پرت شــد. روی در و دیوار 
خانه آنها کــه نزدیک تر بود؛ حتــی رّد خون هم 
ریخته شــد. زن جوانی از اهالی شهرک می گوید: 
«توی حیاط و روی پشت بوم ما و بقیه همسایه ها 
یــه چیزهایــی افتــاده بــود، مثــل تیکه پارچه و 
چیزهای دیگه، مــادرم فردای همون روز حیاط و 
پشت بوم و دیوارها رو شست، خیلی ها این کار رو 
کردن، حس بــدی بود. اینکه اون تیکه پارچه ها و 
چیزهای دیگه احتماال مال مسافرای بیچاره بود و 
با انفجار تکه تکه شدن و همه جا پخش شدن...». 
یک مرد کــه رّد زخمی کهنــه کنار صورتش 
دارد، هــم صبح روز ســقوط را این طــور روایت 
می کند: «مــن خواب بودم کــه یهویی گلدونای 
اتاقم از پشــت پنجره افتادن، اول نفهمیدم چی 
شــد، بعد گفتم حتمــا زلزله اومــد؛ ولی بعد از 
ســروصدای همســایه ها منم زدم بیرون و رفتم 
ســمت پارکی کــه هواپیمــا افتاده بــود. یه جا 
همون اول پارک یه تکه از ســر و گوش و موهای 
یه نفر افتاده بــود، معلوم معلوم بود، خون هم 
اطرافش نبود. خیلی وحشــتناک بود. همون جا 
پاهام سست شــد و برگشــتم، چند روزه خوابم 
نمی بره. حالم واقعا بد شده و نمی دونم چی کار 
باید بکنم. فکر کنم خیلی ها حالشــون بد باشــه 

این روزها...».


