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واقعهنگاری نسل فردا از سه روز تلخ درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی؛

«آیتاهلل»آرامگرفت
سمیهیوسفیان
گروه سیاست

صبح یکشنبه به مجمع رفت؛ صحیح و سالم و سرحال؛ مثل
همیشه ،مثل تمام روزهای قبل .شوخی میکرد ،لبخند میزد،
حال و احوال اعضا را میپرسید .آنقدر خوب بود که محسن رضایی
تعجب میکند .به واعظی میگوید :آقای هاشمی امروز خیلی بشاش
هستند ،هیچوقت اینقدر خوشــحال نبودند.مثل هرروز به کارها
رسیدگی میکند .سر ظهر که میشود ،آماده اقامه نماز و صرف نهار
میشود .وزرای بهداشــت و نیرو را دعوت کرده تا جداگانه از آنها
میزبانی کند .این را بعدا ًمیفهمیم .اینکه آیتاهلل بهطور مرتب با وزرای
کابینه و مسئوالن جلسه داشتند و از روند کارها و رسیدگی به مشکالت
مردم باخبر میشدند .آن روز نوبت هاشمی بهداشت و چیت چیان نیرو

یک ساعت بعد ،اطرافیان متوجه حال وخیم آیتاهلل
میشوند .هاشــمی حرکت نمیکند؛ حتی نفس هم
نمیکشد.روایتهامتفاوتاست.وزیربهداشتمیگوید
تا ساعت چهارده باهم بودیم و ساعت شانزده هم ایشان
ایست قلبی میکنند و دو ساعت بعد اطرافیان متوجه
شده و او را به بیمارســتان میرسانند .برخی نزدیکان
آیتاهلل اما میگویند ایشان ساعت هجده ایست قلبی
میکنند و همان زمان به بیمارستان نزدیک به محل
زندگیاش منتقل میکنند .یک روایت دیگر از ایست
قلب آیتاهلل در ســاعت  17:45دقیقه خبر میدهد.
هرچه هست ،بین شانزده تا هجده سیاهترین ساعات
زندگی هاشمیها رقم میخورد .ساعت از هجده گذشته
که آیتاهلل را به بیمارستان شهدای تجریش میبرند.
کادر درمانی و پزشکان و رئیس بیمارستان بهمحض
اطالع از وضعیت جسمی ایشان ،بر بالینش حاضرشده و
عملیات احیا را آغاز میکنند .حاال معاون وزیر هم آمده
و از نزدیک شاهد روند احیای قلب است.
اولین اخبار و شــایعات را شــبکههای مجازی اطالع
میدهند؛ سپس بیبیسی فارسی و دستآخر شبکه
خبر خودمان! در کانالهای تلگرامــی یک خبر ویژه
دستبهدست میچرخد« :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
به علت عارض ه قلبی در بیمارستان بستری شدهاند».
از  18:30گذشــته که اخبار و شــایعات رنگ دیگری
به خود میگیرند؛ حاال شــبکه خبر هم متوجه عمق
فاجعه شده؛ زیرنویس میرود که «روند درمان رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام با سختی پیش میرود
و پزشکان در احیای قلب ایشان به مشکل خوردهاند».
خبر میدهد که حال آیتاهلل وخیم است .هاشمی هنوز
زنده است .رسانه ملی حتی نام او را زیرنویس نمیکند
و مینویسد« :رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام»!
یکساعت میگذرد .در شــبکههای مجازی غوغایی
برپاست .ماجرا جدی شده و از یک عارضه قلبی ساده
گذشته است .حاال از شــبکه خبر چشم برنمیداریم.
هنوز دلمان به زیرنویسها خوش است که شاید خبر
خوشی از راه برسد و بنویســند آیتاهلل برگشت؛ ولی
این اتفاق هیچوقت نمیافتد .ساعت 19:40دقیقه است
که در کانالهای تلگرامی خبر میدهند که «هاشمی
رفسنجانی درگذشت» .این خبر را بیبیسی داده؛ برای
شبکه خبر تا بیست دقیقه بعد؛ هاشمی همچنان زنده
است! هنوز اخبار یک ساعت پیش درباره تالش پزشکان
برای احیای قلب را زیرنویــس میکند و پس از حدود
نیم ساعت تازه خبر به رسان ه ملی خودمان هم میرسد
که هاشــمی رفت . ...برنامههای رســان ه ملی اما قطع
نمیشود .انگارنهانگار کسی که فوت کرده ،نزدیکترین
و صمیمیتریــن یار امام راحل بوده اســت :رئیس دو
دولت در کشــورمان ،فرمانده جنگ ،رئیس خبرگان،
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت ،وزیر کشور ،یکی
از بزرگترین چهرههای مبــارز انقالبی؛ یک «چریک
انقالبی» که بســیار به گردن این نظام حق دارد.نوار
مشکیکنارتمامیشبکههانقشبستهمیشود.برنامهها
اما ادامه دارد؛ تنها سروشکل آنها عوض میشود .حاال
درکمترازیکساعتتمامایرانفهمیدهاندکه«هاشمی
رفسنجانیرفت».خبرشوکهکنندهوناباورانهاست.همه
در هالهای از بهت و حیرانی هستیم .باورکردنی نیست؛
هاشمی که حالش خوب بود .ایست کامل قلبی؟ مگر
میشود؟ همه دعا میکنند خبر شایعه باشد. ...
عفت باالی سر همسر است .بیتاب و ناالن .فائزه و
فاطمه هم از راه میرسند .هردو اشکبار و هردو در بهتی
عمیق .از میان زنجیره مأموران انتظامی عبور میکنند؛
درحالیکه دو خواهر بهشدت اشک میریزند .مردم هم
با شعارهای خود تسلیت میگویند ،مردمی که خبر به
آنها هم رسیده و حاال روبهروی بیمارستان شلوغ شده
و هرلحظه به تعداد جمعیت افزوده میشود .سوژه برای
افسوس و حسرت زیاد میبینی« .بنز» آبیرنگ هاشمی
بدون سرنشین از میان جمعیت عبور میکند و میرود؛
همان بنزی که سالها سوژه دلواپسان و مخالفان او شده
بود! همان بنزی که دســتمایه طرح جلد توهینآمیز
«همشهری ماه» شد تا نشان دهد آقای شهردار تهران
برای رســیدن به مقاصد انتخاباتی خود ،حاضر است
دست به هر بازی  ...بزند.
ساعت از بیســت گذشته؛ ماشــینهای پالک قرمز
یکییکی از راه میرسند .حسن روحانی هم با حسین

فریدون میآیــد .ناطق هم آمــده .روحانی بلند گریه
میکند؛ اما ناطق زار میزند .محسن و یاسر هم هستند.
مهدی با مأموران امنیتی از اوین راهی شده تا خود را به
پدر برساند.خانواده هاشمی میخواهند پیکر آیتاهلل
را به حســینیه جماران ببرند و آنجا با پدر و تن خسته
و بیجان او خلوت کنند 19:30 .عملیات احیا متوقف
میشود و ساعت نزدیک  21است که پیکر یار دیرین
امام را به حســینیه جماران میبرند؛ همانجایی که
روزگاری امام روی صندلی چوبی ساده آن مینشست و
برای مردم سخن میگفت .همان حسینیهای که گوشه
گوشه آن خاطرات پیر سفرکرده را زنده میکند .حاال
جســم بیجان یار غار خمینی کبیر کمی آنسوتر از
صندلی خالی امام که روی آن را سالهاست با پارچهای
سفید پوشاندهاند ،قرارگرفته است .صحنه عجیبی است.
تابوت در پارچهای مخملی و مشکی پوشانده شده و در
زاویه مماس با صندلی امام قرار دادهشده است .غربت
عجیبی در فضا حاکم میشود .هاشمی و خمینی دوباره
به هم رســیدند .پس از بیستوهفت ســال دوری در
همان حسینیهای به هم رسیدند که امام روی صندلی
مینشست و کنار او حاج احمدآقا بود و هاشمی .از آن
قاب سه نفره تنها هاشمی مانده بود. ...
فاطمه باالی سر تابوت پدر نشسته و قرآن میخواند.
حسینیهشلوغشده؛دستههایعزادارمردموهمینطور
مســئوالن یکییکی از راه میرســند .مهدی از اوین
میرسد .داخل حسینیه که میشود ،تابوتوان از دست
میدهد ،به سمت تابوت پدر میدود ،خود را روی تابوت
میاندازد و شــروع به گریه کردن میکند .فاطمه او را
دلداری میدهد که «صبوری کن» .چند دقیقه بعد اما
وقتی سید حسن خمینی هم میآید ،این مهدی است
که باید فاطمه را آرام کند .سید حسن با سید علی وارد
حسینیه جماران میشود .بهمحض شنیدن خبر از قم
به راه افتاده و در کمتر از دو ســاعت خود را به جماران
میرساند .ساعت  22:30است که یادگار امام باالی سر
تابوت مینشیند .فاطمه با دیدن کسی که پدر او را بسیار
دوست داشت ،قرار از کف میدهد و بیتاب میشود.
رفتوآمدها تا نیمهشب ادامه دارد ،حسینیه جماران
خالی نمیشود .بسیاری از مسئوالن لشکری و کشوری
برای عرض تسلیت آمدهاند .همه شوکهاند .اصولگرا و
اصالحطلب ندارد؛ سران هردو جریان هستند .کنار هم
مینشینند و همگی غمگیناند و همچنان در بهت ...
هاشمی که خوب بود. ...
رســانه ملی ناگهان متحول شــده است؛ تمامی
برنامههــا رنگ عــزا به خــود میگیــرد .مجریها
مشکیپوش شــدهاند و برنامههای زنده با محوریت
پرداختن به زندگی و شــخصیت آیتاهلل هاشــمی
رفسنجانی روی آنتن میرود .فیلمهای آرشیوی که
تاکنون ندیدهایم ،پخش میشــود؛ بهویژه فیلمی از
رهبر انقالب که ایشان به هاشمی ابراز عالقه میکنند
و میگویند« :برای من هیچکس هاشمی نمیشود»

و فیلم دیگری از ابراز عالقه هاشــمی به رهبر انقالب
که رئیس فقیــد مجمع تشــخیص مصلحت در آن
میگوید« :در این مملکت هیــچ دونفری که از من و
آقای خامنهای به هم نزدیکتر باشند ،پیدا نمیکنید».
حضار همدست میزنند .کلیپی تصویری از زندگینامه
آیتاهلل هم آمادهشده و روی آنتن میرود .رئیس دولت
اصالحات در همان ســاعات اولیه انتشــار خبر فوت
هاشمی خود را به جماران میرساند .کنار سید حسن
مینشیند؛ اما کمی بعد جای او را «محمدجواد ظریف»
گرفته است« .محسن» به سخنگوی مراسمات پدر
تبدیلشده ،روی آنتن زنده شبکه خبر میآید و پس از
سالها طلسم میشکند. ...
احمد توکلــی بهعنوان یکــی از جدیترین مخالفان
هاشمی در دوران حیات وی ،به شبکه اول سیما آمده،
روبهروی درستکار-مجری برنامه -نشسته و از محسنات
هاشمی میگوید .ناگهان بغضش میترکد و نمیتواند
احساســات خود را کنترل کند .میگوید« :حاال دیگر
هیچکس نباید از گفتن خوبیهای هاشــمی خجالت
بکشد ».مجری هم گریه میکند. ...
عفت و فائزه و فاطمه تا صبح در حسینیه میمانند
باالی سر تابوت .صبح میشــود ،باید پیکر آیتاهلل را
به غسالخانه ببرند .مراسم غسل و شستوشو را «عمو
حسین» انجام میدهد .عمو احمد هم خود را رسانده
است .عمو محمد از روز قبل دوشادوش پسران هاشمی
در مراسم حضورداشته است .ساعت 8:30صبح دوشنبه
است که رئیسجمهور وارد حسینیه جماران میشود.
قبل و بعد از روحانی هم بسیاری دیگر از مسئوالن به
حسینیه آمدهاند .ظریف ،نوبخت ،الریجانی ،نماینده
رهبری ،جهانگیــری ،علی مطهــری ،احمد توکلی،
فرمانده هان نظامی ازجمله سرلشکر باقری ،فیروزآبادی،
جعفری؛ همه آمدهاند .اینکه گفته میشد «هاشمی نماد
وحدت است» حاال نمود عینی پیداکرده است؛ کسانی
کنار هم نشستهاند که در شــرایط عادی شاید دیدن
قاب مشــترک از آنها رؤیایی بیش نبود .پسر آیتاهلل
منتظری و سرلشکر باقری و سید حسن خمینی را در
یک قاب میبینیم و بسیاری قابهای دیگر ازایندست.
عفت مرعشی هم آمده و طبقه پایین در راستای صندلی
امام نشسته اســت .فائزه کنار اوست .خبرنگاران برای
مصاحبه بهسوی عفت میروند .فائزه اما تالش بسیاری
میکند تا از مصاحبه مادرش با خبرنگاران رسانه ملی
ممانعت کند .همسرآیتاهلل تنها یک جمله میگوید :از
مردمی که برای ابراز همدردی آمدند ،تشکر میکنم».
همهکسانی که روبهروی دوربینهای تلویزیونی قرار
میگیرند ،از خوبیهای هاشمی میگویند .در رسانه
ملی ویژهبرنامههای زیادی درباره هاشمی آماده و پخش
میشود .مجریها همه مشکی پوشیدهاند ،قیافه غم به
خود گرفته و تســلیت میگویند .باهنر و پورمحمدی
میهمان شــبکه خبر هســتند .دری نجفآبادی هم
مصاحبه میکنــد .در یک اتفاق نــادر و عجیب دیگر

«ناطق نوری» شامگاه دوشنبه میهمان برنامه شبکه اول
میشود .ناطق نوری استودیو آمده و روی آنتن زنده از
بیمهریها و جفاهایی که در حق هاشمی شد ،سخن
میگوید .به رسانه ملی هم کنایه میزند که حاال هر پنج
شبکه از هاشمی بگویند ،او که دیگر زنده نمیشود.
صحبتها درباره محل دفن پیکرآیتاهلل ضدونقیض
است .در ساعات اولیه فوت ایشان ،گفته شد هاشمی در
حرم امام رضا به خاک سپرده میشود .روز دوشنبه اما
شنیده میشود که هاشمی پیش از رحلت ،توصیههایی
درباره دفن در حرم حضرت معصومه داشــته اســت.
محسن هاشمی اما خبر میدهد که باوجود عالقه پدر به
خاکسپاری در قم اما بهواسطه عالقه و انس ویژه ایشان
به امام راحل ،بین خانواده در محل خاکسپاری اختالف
و تردید است و باید وصیتنامه آیتاهلل دقیق خوانده
شود .ساعت دوازده روز دوشنبه اطالع داده میشود که
وصیتنامه خواندهشده و آیتاهلل در حرم امام به خاک
سپرده خواهد شد.
پیام تسلیت رهبری و سایر مسئوالن نظام بازتاب
گستردهای در شــبکههای مجازی و رسانه ملی دارد.
رهبری در پیام خود از هاشمی با عنوان «یار دیرین» یاد
و تأکید میکنند که وسوسه خناسان در سالهای اخیر
برای دورکردن ایشــان و هاشمی از یکدیگر نتوانست
خللی در محبت عمیق هاشمی به رهبری ایجاد کند.
رهبریهمچنینتأکیدمیکنندکهپسازهاشمیهیچ
شخصیت دیگری را نمیشناسند که تجربه مشترک
59ساله با او داشــته باشند.رســانههای فارسیزبان
آنسوی آبی هم اخبار مربوط به هاشمی را با آبوتاب
زیادی بازتاب داده و این سؤال را مطرح میکنند که ایران
پس از هاشمی چه میشود و رحلت هاشمی چه تغییری
در معادالت سیاسی کشور خواهد داشت.
هشتگ هاشــمی رفســنجانی به پربازدیدترین و
پرکارترین هشتگ اینستاگرام و ترند دوم توییتر تبدیل
میشود .تقریباً همه رسانههای مهم و اثرگذار در سرتاسر
جهان ،این خبر را در صدر خروجــی اخبار خود قرار
میدهند .این موضــوع در کنار پیامهای تســلیت از
سوی کشورهای مختلف و سران و سیاستمداران این
کشورها ،نشان میدهد که فقدان چهره اثرگذار هاشمی
رفسنجانی در سیاست ایران ،مسئلهای اساسی و بسیار
مهم نهتنها برای ایران ،بلکه برای جهان پیرامون ایران
هم بوده اســت .هاشــمی اینجا هم عاملی میشود تا
حتی برخی سران کشورهای حاشیه خلیجفارس که
در روزها و سالهای گذشته از هیچ توطئه و فرافکنی
علیه کشورمان دریغ نکردهاند ،سیل پیامهای تسلیت
و همدردی خــود را روانه ایران و مقامات کشــورمان
کنند .از شــرق تا غرب جهان پیام تسلیت میدهند.
امیر کویت ،امیر قطر ،فؤاد معصوم؛ رئیسجمهور عراق؛
نوری المالکی؛ معاون رئیسجمهور ،حمد بن عیسی آل
خلیفه؛ پادشاه بحرین ،انور قرقاش؛ وزیر مشاور در امور
خارجه امارات ،شیخ خلیفه بن زاید رئیس ،محمد بن

بود .نهار را با هاشمی میخورد و دوساعتی درباره وضعیت بیمهها و
درمان و سایر مســائل مربوط به حوزه بهداشت باهم حرف میزنند.
صحبت به مسائل جاری کشور و سیاست ایران میرسد .آیتاهلل دغدغه
«وحدت» مسئوالن را دارد .این را به وزیر بهداشت میگوید .احتماالً
ماجرا مربوط به جروبحثهای اخیر میان روسای قوای مجریه و قضائیه
بوده است .ساعت از چهارده گذشته که جلسه با وزیر بهداشت تمام
میشود .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمی در مجمع میمانند
و ساعت نزدیک به هفده بعدازظهر از مجمع خارج میشوند .حالش
خوب اســت؛ هیچ نشــانی از بیماری یا ضعف و ناخوشی در او دیده
نمیشود .هر نوزده پله را با پای خودش طی میکند و راهی میشود. ...

راشد نخستوزیر و محمد بن زاید آل نهیان؛ ولیعهد
امارات ،مولود چاووش اوغلو؛ وزیر امور خارجه ترکیه و
عبداهلل گل؛ رئیسجمهوری پیشین این کشور ،نارندرا
مؤدی؛ نخستوزیر هند؛ همگی پیام تسلیت میدهند و
ابراز همدردی میکنند.
حتی خبر میرسد که «ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا
هم در توییتر خود فوت هاشــمی را تســلیت گفته و
تصویری از این توئیت هم منتشــر میشــود که بعد
مشخص میشود فتوشاپ بوده؛ درعینحال اما وزارت
خارجه آمریکا بیانیه میدهــد و در این بیانیه آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی« ،شخصیتی برجسته» در تاریخ
جمهوری اسالمی ایران معرفی میشود.
در میان تمام واکنشها و بازتابهای رسانهای؛ طرح
روی جلد مجله «همشهری ماه» با تیتر «شاه و گدا»
که تصویری توهینآمیز به رئیس مجمع تشــخیص
مصلحت نظام بود ،با طرحهای زیبایی که در واکنش به
این اقدام توهینآمیز آماده و منتشر میشود ،پاسخ داده
میشود .کانالهای تلگرامی بسیار بهروزتر و سریعتر از
تمامی خبرگزاریهای داخلی و رسانه ملی به انتشار
فیلمها و تصاویر مربوط به حاشــیههای مراسم وداع
با هاشمی رفسنجانی در حســینیه جماران مشغول
هستند .عصرگاه دوشنبه را کمکم پشت سر میگذاریم
که خبر میرسد «سردار ســلیمانی» هم به حسینیه
جماران رفته است .چند فرســنگ آنسوتر ،کارگران
در حرم امام مشــغول آمادهسازی محل خاکسپاری
آیتاهلل در جوار مراد و مقتدایش هستند .حرم از زائران
خالیشده و تمامی تمهیدات امنیتی برای روز تشییع
و خاکسپاری اندیشیده میشــود .تهران سیاهپوش
شــده؛ چراغهای رنگی خاموش و پرچمهای سیاه در
گوشهگوشه پایتخت به اهتزاز درآمده است .این پرچم
بر سردر سفارتخانههای ایران در برخی کشورها ازجمله
دانمارک نیمه برافراشته میشود .شبکه قرآن سیما،
برنامه «بهســوی ظهور» با حضورآیتاهلل هاشــمی
رفسنجانی را از دل آرشــیو بیرون کشیده و بازپخش
میکند ،برنامهای که در سال  1387ضبطشده بود .
چه کسی نماز را بر پیکرآیتاهلل میخواند؟ این سؤالی
است که پایگاه اطالعرسانی رهبر انقالب به آن پاسخ
میدهد .همانگونه که تصور میشد خبر میرسد که
رهبری بر پیکر «یار دیرین» خود نماز خواهند خواند.
روز دوشنبه یکی دوباری شــایعه میشود که رهبری
به حسینیه جماران خواهند رفت .این شایعه شامگاه
دوشــنبه وقتی مأموران امنیتی تدابیر امنیتی اطراف
حسینیه جماران و خیابان منتهی به این حسینیه را
تشدید میکنند ،قوت میگیرد .در برخی کانالهای
تلگرامی از ورود آیتاهلل خامنهای به حسینیه جماران
خبر میدهند؛ اما کمی بعد مشخص میشود «عمار
حکیم» به جماران رفته و تشدید تدابیر امنیتی برای
حضور او بوده است.
و صبح سهشنبه از راه میرسد .روزی که قرار است

پیکرآیتاهللرابهخاکبسپارند.همانطورکهپیشبینی
میشد مردم در مراسم تشییع پیکر آیتاهلل سنگ تمام
گذاشــتهاند .از بعد از نماز صبح ،جای سوزن انداختن
در خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران نیست .همه
آمدهاند؛ پیر و جوان ،اصولگرا و اصالحطلب؛ باحجاب
و بدحجاب . ...رسانه ملی از ســاعات ابتدایی صبح به
پوشش خبری مراسم میپردازد .مسئوالن هم هستند؛
از همه جناحها .رسانه ملی حتی مصاحبه با «تابش» را
هم پخش میکند!
شامگاه دوشنبه فیلمی پخش و در توضیح آن گفته
میشود« :مهدی هاشــمی اجازه نداد علی عسگری،
رئیس رسانه ملی زیر تابوت پدرش را بگیرد ».فیلم تقریباً
گویایهمینموضوعاست؛اماچندساعتبعدمهدیدر
مصاحبه با یکی از رسانهها میگوید که اشتباه تصور شده
و او درواقع مشغول صحبت با رئیس سازمان صداوسیما
درباره نحوه پوشش مراسم تشییع پدرش بوده است!
در دانشــگاه تهران و قبل از آمدن رهبری همه جمع
شدهاند .صف اول مربوط به مســئوالن است؛ تصویر
«یاسر» و «محسن» بارها و بارها نشان داده میشود.
دو پسر آیتاهلل کنار سردار رحیم صفوی ،سردار دهقان،
وزیر دفاع و سایر فرماندهان لشکری نشستهاند .تمامی
وزرا هستند .وزرای دولت قبل هم آمدهاند؛ حتی آیتاهلل
علم الهدی هم خود را از مشهد به تهران رسانده است.
جمعیت از ســوی میدان انقالب و چهارراه ولیعصر و
فردوسی بهسوی دانشــگاه تهران روانه است .ساعت
 9:40دقیقه است که تابوت آیتاهلل را میآورند .صفوف
اول به هم میریزد .جسم بیجان هاشمی به دانشگاه
تهران برگشت پس از هفت ســال؛ به همانجایی که
سالها شاهد نطقهای آتشینش بود .همانجایی که
به نماز جمعه میایستاد .حاال برگشته تا رهبر انقالب
بر پیکرش نماز میت بخواند .احمد هاشمی روی تابوت
میافتد .او را کمتر دیدهایم و حاال مقابل دوربینهای
تلویزیونیازهمیشهبیشترمیبینیمش.اشکمیریزدو
دیگران دلداریاش میدهند .همه مسئوالن و سران کنار
تابوت میآیند .محسن و یاسر هم هستند .فاطمه را هم
میبینیم .در قسمت ویژهای کنار خانمها نشسته و آرام
اشک میریزد .تعدادی از اعضای بیت امام هم هستند.
آیتاهلل موحــدی کرمانی هم میرســد .کنار تابوت
مینشیند و ســر روی تابوت رفیق قدیمی میگذارد.
با اشکهای آیتاهلل موحد ،بغض یاسر هم میشکند.
سر ســاعت  10رهبری از راه میرســند .کنار تابوت
میایســتند و یکی دوباری تأکید میکنند که مردم
همگی باید نماز میت را بخوانند و همراه ایشان تکرار
کنند .مجری هم تأکیدات رهبری را بلند اعالم میکند.
مردم اما همچنان در حال شعار دادن هستند .لحظاتی
بعد نماز را اقامــه میکنند .نماز که تمام میشــود،
رهبری کنار تابوت «یار دیرین  59ساله» مینشینند،
سربهزیر ،آرام و بیصدا  ...کمی بعد برمیخیزند و همراه
رئیسجمهور و تعدادی از مســئوالن از جایگاه خارج
میشوند.
تابوت هاشــمی روی دســتها بلند میشــود؛ روی
شانههایی که همچون دریا شدهاند برای «امیرکبیر»
ایران .تابوت آرام روی دریا مــیرود تا به مرقد مطهر
برسد .به روح اهلل؛ قبر آمادهشده است .بیشمار مردم
هم هستند که در حرم امام منتظر استقبال از یار امام
هستند .ساعتی بعد خیل جمعیت به جمعیت حاضر در
حرم میپیوندد .رسانههای معتبر و مهم همچون فرانس
 ،24بیبیسی و یورونیوز مراســم را پخش مستقیم
میکنند .الجزیره و مباشر و چند رسانه خارجی دیگر
هم دقایقی از مراسم را بهصورت زنده پوشش میدهند.
عمار حکیم و ابراهیم جعفری از مقامات بلندپایه عراقی
در مراسم حاضرشدهاند .سردار سلیمانی هم هست .در
این فضای سراسر حزن و اندوه آیتاهلل صانعی و آیتاهلل
کاشانی و حجتاالسالم حسن خمینی از خود بیخود
شده و بدحال می شوند .احمدینژاد را اما نمیبینیم.
پیکر آیتاهلل به حرم میرســد و در میان غم بیپایان
مردم و امت وفادار و جمعیتی بیش از سه میلیون نفر
به خاک سپرده میشــود .روح امام به امام میپیوندد
با آرزوهای زیادی کــه برای انقالب و نظام داشــت.
حاال میتواند آسوده بخوابد تا همیشه .دلمان برایش
تنگ میشود .برای مردی که جایش تا همیشه خالی
خواهدماند. ...

