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اينجا خيابان»انقالب« به وقت شكوه و فرياد
ناهي�د مولوي|  خيابان انقللاب تهران بيش 
از هر چيز خاطره حضللور بر در و ديوارش ثبت 
اسللت، از بهمن 57 تا امروز. اين نقطه از تهران 
روزهاي مهمي را در دل خود ثبت كرده اسللت 
و اكنون خاطره جديدي بر ذهنش نقش بسته 
اسللت، خاطره وداع بللا يكللي از تاريخي ترين 
چهره هاي جمهوري اسللامي ايللران. ديروز 
خيابان انقاب آخرين وعللده آيت اهلل با مردم 
بللود، برخي بللراي وداع آمده بودنللد و  برخي 
شللايد براي آخرين بيعت حضورشان را به رخ 
مي كشلليدند، همان هايي كه فريللاد مي زدند 
»هاشمي هاشللمي، راهت ادامه دارد«. ديروز 
همه آمده بودند، از حاميللان ديروز و مخالفان 
امروز تا مخالفان ديروز و حاميان امروز. آيت اهلل 
ديللروز در ميان جمعيت ميليونللي موافقان و 
مخالفانش تشللييع شللد تا بار ديگر به يادمان 
بياورد هاشمي سياستمداري متفاوت از ديگر 
مردان سياسللت ايران بود؛ سياستمداري كه 
موافقللان و مخالفانش بللراي بدرقه اش حاضر 
شدند و سه شنبه اي تاريخي براي او و جمهوري 
اسامي رقم زدند. عقربه هاي ساعت هفت صبح 
را نشانه گرفته بود اما اينجا، در مركز شهر تهران 
حدفاصل ميللدان انقاب تا چهللارراه وليعصر 
جمعيت زيادي به سمت دانشگاه تهران روانه 
بود. هر چه ساعت مي گذشت و آفتاب زمستاني 

حضورش را بر خيابان خيس از باران شب قبل 
نشان مي داد بر تعداد جمعيت افزوده مي شد. 
ساعت به هشت صبح كه رسيد تردد در خيابان 
و پياده روهاي خيابان انقاب سخت شده بود. 
هنوز دو ساعت تا زماني كه براي خواندن نماز 
وعده داده شده بود زمان باقي بود اما ماموراني 
كه مقابل در 16 آذر دانشللگاه ايسللتاده بودند 
اعام كردند ظرفيت دانشللگاه بللراي خواندن 
نماز تكميل است و درهاي دانشگاه بسته شد. 
از حضور در دانشگاه جا ماندم و به سختي خود 
را مقابل سللردر دانشگاه رسللاندم، ازدحام در 
خيابان هاي جنوبللي منتهي به خيابان انقاب 
بسلليار زياد بود. خيابان 12 فروردين و خيابان 
ابوريحان تا چشم كار مي كرد حضور مردم بود. 
هر چه ساعت به 10 نزديك تر مي شد بر تعداد 

مردم هم اضافه مي شد. 
دسللت ها باال بللود و پوسللترهاي رسللمي و 
غيررسمي شان هويت سياسي شللان را فرياد 
مي زد و برخي هللم با دستنوشللته ها و گاهي 
عامت دستان شان هويت سياسي خود را هويدا 
مي ساختند. ازدحام جمعيت و فشار به قدري 
بود كه حتي نمي توانستم دستم را باال بياورم و 
به ساعت نگاه كنم اما عقربه ها بايد از 10 گذشته 
بودند كه اعام كردند پيكر را براي تشللييع به 
بيرون مي آورند، حركت ماشين هايي كه بلندگو 

حمل مي كردنللد و خودرويي كه پيكر آيت اهلل 
روي آن قرار داشت سللبب شد فشار جمعيت 
بيشتر شود اما نمي شد چشم از خودرو برداشت. 
اين آخرين حضور آيللت اهلل در ميان مردم بود؛ 
همان مردمي كه در هفت اسللفند با سربلندي 
راهي خبرگانش كردند و البته حضور كساني كه 
بي شك مخالفان سياسي اش بودند و شايد اين 
هم هنر هاشمي بود كه موافقان و مخالفانش را 
به خيابان انقاب براي تشييع كشانده بود. پيكر 
كه ميان جمعيت آمد حللاال ديگر هويت هاي 
سياسي شللركت كنندگان فقط در پوسترها و 
دستنوشته ها هويدا نبود و اين شعارها بود كه 
حرف اول را مي زد. جمعيت با آرامي در خيابان 
انقاب به حركللت درآمد بلندگوها به رسللم 
تشييع »يا حسللين« مي گفتند و مردم پاسخ 
مي دادنللد. هرچه به خيابان وصللال نزديك تر 
مي شديم گويي خاقيت مردم هم بيشتر كار 
مي كرد و در شعارهاي شان از خواسته هاي اين 
چند سال اخير آيت اهلل هاشمي مي گفتند و از 
چهره هايي كه جاي شان براي بسياري در اين 
مراسم خالي بود. جماتي كه روي پوسترها و 
دستنوشته ها نشسللته بود بيش از هر چيز در 
ذهنم جا خوش مي كرد، از عكس هاي دو نفره با 
امام و رهبر انقاب تا جماتي كه وداع را تداعي 
مي كرد، خداحافظ رفيق و همدل، خداحافظ 

ياور روحاني. گردن كشيدم، حاال ديگر در ميانه 
چهارراه وليعصر بودم و خروج از ميان جمعيت 
دسللت خودم نبود و موج مرا با خود مي برد. از 
چهارراه وليعصر كمي بر سرعت خودرويي كه 
پيكر را حمل مي كرد افزوده شد، شور شعارها 
باال گرفت، گويي بدرقه كنندگان نمي خواستند 
در اين آخرين دقايق لحظه اي گوش آيت اهلل از 
صداي شان خالي شود. خودرو به داخل خيابان 
حافظ رسلليد، اكنون ديگر دقايللق پاياني بود 
پيكر يكي از برجسته ترين سياستمداران ايران 
به پايان تشييع خود نزديك و فرياد شعارهاي 
تشييع كنندگانش بر فراز و زير پل كالج بلند و 
بلند تر مي شللد. نمي دانم اين آخرين لحظات 
وداع بللود يا خاطللرات آن نقطلله از تهران كه 
فريادها را اين گونه جانسوز كرده بود. جمعيت 
از روي پل به سمت پايين سرازير مي شد و من 
روي پل ايسللتاده بودم و چشم دوخته بودم به 
خيابان حافظ و پيكري كه هر لحظه دور و دورتر 
مي شد و باور مي كردم كه اكنون ديگر جمهوري 
اسامي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را از دست 
داده اسللت. صداي فريادهاي حيدر حيدر اما 
خلوت ذهني ام را بر هللم زد. اكنون ديگر پيكر 
آيت اهلل به طور كامل از مقابل چشللمانم محو 
شللده بود و زير پللل كالج يك گروه متشللكل 

حيدرحيدرگويان به سمت مردم مي رفت. 

 ازدحام جمعيت در خيابان انقالب فراموش نشدني بود. عرفان خوشخو/ اعتماد

همه آمده بودند براي آخرين بيعت. عرفان خوشخو/ اعتماد از هر سن و سليقه اي براي بدرقه آيت اهلل به خيابان انقالب رفتند.  عرفان خوشخو/ اعتماد

مردم چه گفتند؟
جمالتي كه روي پوسترها 
و دستنوش�ته ها نشسته 
بود بي�ش از ه�ر چيز در 
ذهنم جا خ�وش مي كرد، 
از عكس ه�اي دو نف�ره 
ب�ا ام�ام و رهب�ر انقالب 
ت�ا جمالت�ي ك�ه وداع را 
تداعي مي كرد؛ خداحافظ 
رفيق و همدل، خداحافظ 
ياور روحان�ي. از چهارراه 
وليعصر كمي بر س�رعت 
خودروي�ي ك�ه پيك�ر را 
حمل مي كرد افزوده شد، 
شور ش�عارها باال گرفت، 
گوي�ي بدرقه كنن�دگان 
نمي خواس�تند در اي�ن 
آخرين دقاي�ق لحظه اي 
ز  ا هلل  ي�ت ا آ ش  گ�و

صداي شان خالي شود.

خداحافظي 
به يادماندني

حض�ور  آخري�ن  اي�ن 
آي�ت اهلل در مي�ان مردم 
بود؛ هم�ان مردمي كه در 
هفت اسفند با سربلندي 
راهي خبرگان�ش كردند 
و البت�ه حضور كس�اني 
ك�ه بي ش�ك مخالف�ان 
سياسي اش بودند و شايد 
اين هم هنر هاش�مي بود 
كه موافق�ان و مخالفانش 
را ب�ه خيابان انقالب براي 
تشييع كشانده بود. پيكر 
كه ميان جمعيت آمد حاال 
ديگر هويت هاي سياسي 
شركت كنندگان فقط در 
پوسترها و دستنوشته ها 
هويدا نبود و اين شعارها 
بود كه حرف اول را مي زد. 

غلغله انقالبي
عقربه هاي س�اعت هفت 
صبح را نش�انه گرفته بود 
اما اينجا، در مركز ش�هر 
تهران حدفاص�ل ميدان 
انقالب تا چهارراه وليعصر 
جمعيت زيادي به س�مت 
دانشگاه تهران روانه بود. 
هر چه ساعت مي گذشت 
زمس�تاني  آفت�اب  و 
حض�ورش را ب�ر خيابان 
خيس از باران ش�ب قبل 
نش�ان مي داد ب�ر تعداد 
جمعيت افزوده مي ش�د. 
ساعت به هشت صبح كه 
رسيد تردد در پياده روها 
و خيابان انقالب س�خت 
شده بود. هنوز دو ساعت 
تا زماني كه براي خواندن 
نماز وعده داده ش�ده بود 
زمان باقي بود اما ماموراني 
كه مقابل در ش�انزده آذر 
دانشگاه ايس�تاده بودند 
اع�الم كردن�د ظرفي�ت 

دانشگاه تكميل است.

همه آمده  بودند
دي�روز خياب�ان انق�الب 
آخرين وع�ده آيت اهلل با 
مردم ب�ود، برخ�ي براي 
وداع آم�ده بودند برخي 
اما براي وداع و شايد براي 
آخرين بيعت حضورشان 
را ب�ه رخ مي كش�يدند، 
همان هاي�ي ك�ه فري�اد 
ش�مي  ها « ن�د  د مي ز
هاش�مي، راه�ت ادام�ه 
دارد«. دي�روز همه آمده 
بودند، از حاميان ديروز و 
مخالفان امروز تا مخالفان 
دي�روز و حامي�ان امروز. 
آي�ت اهلل دي�روز در ميان 
جمعيت ميليوني موافقان 
و مخالفانش تشييع شد تا 
بار ديگر به يادمان بياورد 
هاشمي سياس�تمداري 
يگ�ر  د ز  ا ت  و متف�ا
م�ردان سياس�ت ايران 
ب�ود؛ سياس�تمداري كه 
موافقان و مخالفانش براي 
بدرقه اش حاضر شدند و 
سه شنبه اي تاريخي براي 
او و جمه�وري اس�المي 

رقم زدند.

21 دي به يادماندني در چهارراه وليعصر تهران ثبت شد. عرفان خوشخو/ اعتماد

ازدحام جمعيت  دو ميليون و نيم نفري در خيابان انقالب .   مهري جمشيدي/ اعتماد

مردم وداعي همراه با بغض و اشك با آيت اهلل داشتند.   مهري جمشيدي/ اعتماد

صبح ديروز تعداد خودروهايي كه موفق به عبور  از خيابان انقالب شدند به انگشتان دست هم نمي رسيد.   مهري جمشيدي/ اعتماد

چشم هاي غم زده فائزه هاشمي دختر آيت اهلل.  صبا طاهريان/ اعتماد

خيابان انقالب ديروز مملو از تصاوير خندان يار امام بود .  مهري جمشيدي/ اعتماد

پوسترها و دست ها سخن مي گفتند.   عرفان خوشخو/ اعتماد

پيكر  كه به پل حافظ رسيد   صداي شعارها  بلندتر شد. عرفان خوشخو/ اعتماد


