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سياستمدار 
82ساله، با 
همه نقش  

آفريني هاي 
پيش و پس 
از انقالب و 
با خاطراتي 

خوش در 
اذهان همه 
مردم ايران 

همه ما را ترك 
مي گويد و 

راهي ضريح 
مي شود؛ جايي 

كه خانواده 
چندنفره 
هاشمي 

انتظار به جاي 
آوردن مراسم 
خداحافظي را 

مي كشند

رضوان�ه رضايي پ�ور| با لبخندي بر قاب عكس نشس��ته، 
بدرودش گفتند و تا ضريح مطهر، تشييع اش كردند. مردماني 
كه براي بدرقه آيت اهلل سنگ تمام گذاشتند و مدت ها انتظار 
ورودش را كش��يدند، ساعت كه به 13 مي رس��د، ديگر بايد 
رفتنش را مي پذيرفتند. حرم مطه��ر امام، از صبحگاه ديروز 
جاي سوزن انداختن نبود. مردماني كه از گوشه و كنار ايران 
خود را به آنجا رساندند تا آيت اهلل را به خانه ابدي بدرقه سازند، 
چه خوب رس��م تجليل از او را به جاي آوردند. رسمي كه اين 
سال ها جايش را، به جفا و بي وفايي داده بود، آيت اهلل را همچون 
گذش��ته به آغوش ملت رساند. آنها فريادهاي يا »حسين« را 

سر مي دادند و لحظه به لحظه زمان وداع با يار امام را به خود 
نزديك تر مي ديدند. كم كم كه به جمعيت مقامات و مسووالن 
كشوري و لشگري در جمع ميهمانان حرم اضافه  شد، مي شد 
فهميد كه پيكر آيت اهلل تنها چند قدم ديگر براي همسايگي 
با ام��ام فاصله دارد. آيت اهلل موس��وي بجنوردي نخس��تين 
چهره  اي بود كه براي حضور در اين مراس��م وارد حرم ش��د. 
خانواده هاشمي نيز به همراه نوادگان امام خميني)ره( يكي 
پس از ديگري وارد مي شدند تا زمان هرچه بيشتر براي وداع 
تنگ تر شود.  در اين هنگام درهايي كه هميشه به روي خندان 
هاش��مي باز مي ش��دند پس از 27 س��ال به روي تابوت او باز 

شدند. آيت اهلل هاشمي از روبه روي ضريح امام با مارش نظامي 
روي دستان دوس��تداران و وفاداران سال هاي دور و نزديك 
خود به س��مت مرقد مراد خود مي رود. صحن امام يكپارچه 
نگران تابوتي است كه از جلوي جمعيتي بي شمار طي مسير 
مي كند تا آيت اهلل را به دست خاك بسپارد و چه نيك مجري 
مراس��م خطاب به آيت اهلل مي گفت: »بدرودت نمي گوييم، 
مگر امام نگفته است هاش��مي زنده است چون نهضت زنده 
اس��ت؟ پس چگونه مي توان تو را زن��ده ندانيم؟«. اما درهاي 
ضريح كه باز مي شوند، خاندان هاشمي كه وارد آن مي شوند، 
علي الريجاني، محمدجواد ظريف، اسحاق جهانگيري، حسن 

قاضي زاده هاش��مي، آيت اهلل امجد، آيت اهلل امامي كاش��اني، 
آيت اهلل مقتدايي، علي اكبر صالحي، محمدرضا عارف، حسين 
فريدون، مرتضي بانك و حجت االسالم سيدمحمود دعايي كه 
در برابر ضريح ايستاده به تماشا مي ايستند، لحظه خداحافظي 
چه تلخ رقم مي خورد. اين آخرين ديدار با يار امام با چشماني 
گريان در صفوف به هم تنيده دوستدارانش است. سياستمدار 
82س��اله، با همه نقش آفريني هاي پيش و پس از انقالب و با 
خاطرات��ي خوش در اذهان همه مردم اي��ران همه ما را ترك 
مي گويد و راهي ضريح مي شود؛ جايي كه خانواده چندنفره 
هاشمي انتظار به جاي آوردن مراسم خداحافظي را مي كشند. 

هاش��مي اما براي ترك دنيا آخرين حرف هاي همسر خود را 
به گوش دارد. عفت مرعشي كه به راستي نماد جمله »پشت 
هر مرد موفقي يك زن موفق قرار دارد«، است؛ آخرين سخن 
خود بر پيكر بي جان آيت اهلل را اينگونه ادا مي كند: »بي معرفت 
مگ��ر قرار نبود مرا تنها نگذاري؟« تا پيكر يار ديرين امام پس 
از آخرين ديدار او با خانواده  اش در جوار مرقد مطهر بنيانگذار 
جمهوري اسالمي در كنار پير و مرادش آرام بگيرد. جمعيت 
به س��وي خانه هاي خود بازمي گردند و مراسم پايان مي يابد. 
اما آنچه پايان نمي گيرد ياد امام و ياران امام است. ياراني چون 

هاشمي كه زنده اند، چون نهضت زنده است. 

صحن  يكپارچه 
منتظر هاشمي

در اين هنگام درهايي كه 
هميش�ه ب�ه روي خندان 
هاشمي باز مي شدند پس 
از 27 سال به روي تابوت او 
باز شدند. آيت اهلل هاشمي 
از روب�ه روي ضريح امام با 
مارش نظامي روي دستان 
دوس�تداران و وف�اداران 
س�ال هاي دور و نزدي�ك 
خود به س�مت مرقد مراد 
خود م�ي رود. صحن امام 
يكپارچه نگ�ران تابوتي 
است كه از جلوي جمعيتي 
بي شمار طي مسير مي كند 
 ت�ا آي�ت اهلل را به دس�ت 

خاك بسپارد.

فاطمه هاشمي رفسنجاني دختر ارشد آيت اهلل هاشمي در داغ پدر.  عرفان خوشخو/ اعتماد

خبرگزاري ايرنا

ياسر هاشمي رفسنجاني آخرين فرزند آيت اهلل بي تاب اوست. خبرگزاري ايرنا محمد هاشمي رفسنجاني برادري كه همواره در كنار آيت اهلل بود. خبرگزاري تسنيم

مقامات و چهره ها پس از تشييع پيكر آيت اهلل در خيابان انقالب براي بدرقه او به حرم امام رفتند. خبرگزاري مهر

آيت اهلل يوسف صانعي  از مراجع عظام تقليد براي بدرقه يار ديرينه اش به تهران آمد. خبرگزاري مهرمهدي هاشمي رفسنجاني كه از زندان با خبر فوت پدر به مرخصي آمد . خبرگزاري ايسكانيوز

سيدحسن و سيدياسر خميني در سوگ مردي كه يار و ياور پدر و پدربزرگشان بود. خبرگزاري تسنيم

مردم از همه ايران براي بدرقه آيت اهلل به حرم امام رفتند. عرفان خوشخو/ اعتماد

اينجا حرم امام؛ به وقت وداع


