انگار مردم تشییعی را به تاریخ بدهکار بودند

داد از نیمهی خرداد
مریم اردوی�ی :چهارده خرداد که میش��ود ،زخمیه��ای آن خرداد گرم،
صندوقچهی خاطراتش��ان را از گنجهی تاریخ عمرش��ان بیرون میکشند
و خاطرهای آمیخته با احساس��ات را چونان مصور روایت میکنند که گویی
آن روز لعنتی هنوز در جریان است .خاطرات را که میخوانم ،وجه مشترک
همهشان عشق زودهنگام به روحاهلل است .عش��قی که چنان به فکر ،بینش
و بصیرتشان قوام بخش��یده که رفتن روح خدا ،زخمی عمیق به روح پاک
کودکانهشان نشانده است .بعدتر درد آن زخم ،بزرگشان کرده و آنها را خیلی
جلوتر از همنسالنشان ،در صف اول انقالبیگری کشانده .تمام کودکانی را
میگویم که آن خرداد سیاه را س��یاه پوشیدند و اشک ماتم بر گونههایشان
لغزید؛ اش��کهایی که ایمانش��ان را آبیاری کرد و به عش��ق الیزالشان به
روحاهلل ،مهر محکمتری زد .تصورش را بکن ،وقتی قلمهای نازک و نحیف را
به درختی ریش��ه محکم کرده در خاک پیوند میزنی ،مگر میشود کج شود
و یا به ثمر ننشیند؟
️مصیبتی سنگین
الغرض! تمام آنچه گذشت ،تنها حسرتش برای من باقی مانده است .منی که
آن خرداد ،بزرگترین قهرمان زندگیام البهالی س��طور کتاب فارسی سوم
دبستان لمیده و خالصه ش��ده بود در ریزعلی و پطرس فداکار .من آنروزها
خیلی #خمینی را نمیش��ناختم .اینک��ه میگویم خمینی ،س��ربند همان
بیمعرفتی آن سالهاس��ت .تنها تصویری که از آن روز تلخ در خاطرم مانده،
یک کوچهی دراز و خلوت است که وقتی از الی در به بیرون سرک میکشیدم،
خلوتی آن کوچه وحشتی عجیب را بر دلم سرریز میکرد .انگار زمان از حرکت
ایستاده بود .خاطراتی محو از نقل قولهای اطرافیان در ذهنم سوسو میزند؛
میگفتند« :مردم اجازه نمیدهند هلیکوپتر حامل پیکر امام بر زمین بنشیند»
یا «مردم کفن امام را پاره کرده و هر کدام تکهای را به یادگار بردهاند» .گاهی با
بهتی کودکانه مقابل صفحهی تلویزیون چهارده اینچی که دنیا را فقط سیاه
و سفید نشانمان میداد ،زانو میزدم و نظارهگر موج جمعیتی بودم که آفتاب
از میانشان راه باز میکرد اما به زمین نمیرسید و گرد و غبار از زیر پایشان

برمیخواست اما به آسمان نمیرسید .غم به قدری بزرگ بود که حتی کودکی
بیمعرفت نسبت به آن یار سفرکرده را مغموم کرده بود .گرچه مصیبت را بر
دل چند ده میلیون ایرانی و آزادهی جهان تقسیم کرده بودند اما تقسیمش به
مخرجی چنین بزرگ هم از سنگینیاش کم نمیکرد.
️تشییعی باشکوه
جماعت سیاهپوش بر سر و س��ینهزنان ،آواره میان مصلی و بهشت زهرا نوحه
میخواندند و در فق��دان روح خدا ضجه میزدند« :اللهم انا نش��کو الیک فقد
نبینا» .پروانههایی که گرد ش��مع خاموش جس��م روحی ب��زرگ ،خود را به
در و دیوار میزدند و گرد هودجی س��رد معلق میان زمین و آس��مان #روضه
میخواندند .انگار مردم تشییعی را به تاریخ بدهکار بودند .اینبار عبدی صالح
از اوالد زهرا صلواتاهلل علیها بود که بدون بوریا ،پیچیده در کفن ،در میانهی
روز -نه در تاریکی شب -و به دس��ت امتی که بهتر از امت رسولاهلل بودند ،با
اشک بدرقه میشد.
️ظلم بزرگ
روحاهلل رفت .من ماندم و یک دنیا بهت و حیرت که یک ش��به به جانم ریخته
بود .درکی از حقیقت نداشتم؛ فقط سربند گذر از طوفانی سهمگین ،وجودم
ترک برداش��ته و ناخواس��ته چیزی در درونم جوانه زده بود .بزرگتر ش��دم.
گاهگاهی البهالی کتابی یا میان سطرهای مجلهای ،نقلی یا خاطرهای از #امام
میخواندم؛ از س��بک زندگیاش و تقوای مضاعفش .بیدلیل یا بادلیل؛ فقط
میدانم که دوستش داشتم .وقتی از او میخواندم ،کیفور میشدم .خاطراتی
که فقط خاطره نبود؛ درس بود .من در سالهای کودکی و نوجوانیام همین قدر
ناچیز امام را شناختم .تمامنشدنها ،دیررسیدنها و نفهمیدنهایم به خاطر
همین دیرشناختن است .وقتی حسرتی چنین بزرگ بر جانم چنگ میزند،
با خودم میگویم چه ظلم بزرگی در حق نسل نوپای کنونی میشود ،وقتی در
شدیدترین حجاب نسبت به اعجوبهترین همعصریشان قد میکشند .از امام
فقط صندلی سفیدش را میبینند ،نه راه و مرامش را .نگذارید حسرتی که با من
است ،برای کودکانتان تکرار شود ...نگذارید!
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