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«آیتاهلل» به روایت مردم
اوشبیههیچکسنبود

«بــرای شــناخت آیــتاهلل هاشــمی بایــد
بــه خانــواده و شــیوه تربیــت بچههایــش
محمد معصومیان
نــگاه کــرد .ببینیــد چقــدر آزادانــه رشــد
خبر نگار
کردهانــد .انــگار هیــچ اجبــاری در تربیــت
آنهــا وجــود نداشــته ».علــی آل اســحاق صاحــب کتابفروشــی در خیابــان انقــاب درحالــی کــه
بهکتابهایآیتاهللهاشمیدرویتریناشارهمیکنداینحرفهارامیزند.اوحرفهایجالبیراجع
بهشخصیتآیتاهللدارد.بااوومردمکوچهوبازاردرموردشخصیتآیتاهللوتأثیراودرمناسبات
کشورگپکوتاهیزدیم.بعضیباشنیدنناماولبخندزدندوردشدندوبعضیباعالقهازشخصیتاو
گفتندوبعضیهمفقطسرتکاندادند.
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«حرفــش حرف بــود .معلوم بود حرف الکــی نمیزند .آدم قوی
ای بود .اما باالخره وقتی دســتت در کار اســت ،بعید اســت کســی
پشــت ســرت حرف نزند .دیکته ننوشــته غلــط نــدارد .همین که
جــرأت انجــام کاری را داشــتی ،انتقادهــا هم شــروع میشــود».
مهــدی بیانــی کارمند یک شــرکت خصوصی اســت و کارش تازه
تمام شــده .پشت موتور نشسته و سرش توی گوشی است .منتظر
است دوستش بیاید تا با هم به خانه بروند .از مهدی میپرسم به
نظرت بعد از مرگ آیتاهلل اتفاقی در مناســبات کشور میافتد؟
کاله کاســکتش را برمــیدارد و کمی مکث میکند .معلوم اســت
میخواهد حرفی بزند که همه جوانب در آن رعایت شــده باشد:
«طبعاً فرق میکند .باالخــره برای خودش وزنهای بود .به نظرم
بــرای دولــت اتفاق خوبــی نبود .بــرای مــردم هــم همینطور».
مهــدی خودمانی حرف میزند و البه الی حرفهایش میشــود
فهمیــد که آیتاهلل را دوســت دارد« :آن روز پــای تلویزیون بودم
کــه زیرنویس خبر فوت را دیدم؛ اول باورم نشــد .ســریع تلگرام را
باز کردم و دیدم همه جا زدهاند .شوکه شدم .فکر کنم همه شوکه
شــدیم ».روی نیمکتــی در بلوار کشــاورز نشســته و زل زده به یک
درختچــه .کمی جلوتر میروم و خــود را معرفی میکنم .دعوتم
میکند که بنشینم .تقریباً  40ساله است .کارمند شرکتی و آنطور
که خودش میگوید امروز از حجم باالی کار اعصابش خرد شــده
و آمــده اینجا تا نفســی تازه کند .آرمان ابراهیمــی میگوید« :اهل
سیاســت نیستم اما به نظرم آدم خوبی بود .حداقل حاال که همه
فقــط خوبیهــای او را میگویند .چند ســال پیــش ،کمی حرف ها
در مــورد او فــرق میکــرد .ما کــه نفهمیدیــم دقیقاً چطــور آدمی
ن رو
بــود؟ چرا آنهایی کــه بدش را میگفتند ،یکبــاره از آن رو به ای 
شدند؟»
کمی جلوتر پســر و دخترجوانی در حال قدم زدن هســتند .پسر
جوان رنگ شیشــه عینکش نارنجی است و کاله به سر دارد و دختر
هــم مانتو رنگ روشــن پوشــیده .بــه نظر دانشــجو میآینــد .وقتی
نظرشــان را درباره آیتاهلل میپرســم ،پســر جوان میایســتد و به
فکر فرو مــیرود .بعد از چند ثانیه میگوید« :من خیلی دوســتش
داشــتم .واقعاً میگویــم .هیچ وقت فکر نمیکردم بــه این راحتی
فــوت کنــد .شــوکه شــدم ».از او میپرســم ایــن عالقه از کجا ریشــه
میگیــرد؟ میگویــد« :از خانواده؛ همــه در خانواده مــا مخصوصاً
پــدرم ،خیلی او را دوســت داشــتیم .پــدرم همیشــه میگفت حاال

بعــداً میفهمیــد هاشــمی چــه خدماتــی بــه این نظــام کــرده .از
طرفــی باالخــره از روزی که بــه دنیا آمدیــم او را دیدیم .انــگار به او
گره خورده بودیم ».دختــر جوان ادامه حرفش را میگیرد« :واقعاً
شــخصیت اســتراتژیکی بود .آدم همیشــه منتظر بود حرفی بزند
تــا ببینیم چه چیزی در ســرش میگــذرد ».قدم میزنیــم و دنباله
حرفها را میگیریم .دختر از روز تشییع میگوید« :روز بزرگی بود.
بــاورم نمیشــد این همه آدم بیاید ».پســر جــوان میگوید« :ما که
خانوادگی آمده بودیم .دوستان پدرم همه آمده بودند».
علــی آل اســحاق تــوی مغــازه کتابفروشــی مشــغول صحبت
کــردن با یکی از مشتریهاســت .در مورد مدیریت در کشــور حرف
میزنند .وســط حرفشــان میپرم و از آیتاهلل هاشــمی میپرسم.
آل اســحاق میگوید« :اتفاقــاً به بحث ما مربوط میشــود .او مدیر
قوی ای بود و این مســأله را در دوران ریاســت جمهوری او میشود
دیــد .در دوران ریاســت جمهــوری او اتفاقــات بــد و خــوب زیــادی
افتاد .این اواخر ســعی میکرد خواست مردم را ببیند .من همیشه
میگویم اگر بخواهیم شــخصیت او را خوب ببینیم ،باید به تربیت
بچههایــش نــگاه کنیم .کامالً معلوم اســت که چقدر آزادانه رشــد
کردهانــد و انــگار هیچ اجبــاری در تربیت آنها وجود نداشــته ».از او
میپرســم فکر میکنید آیا فوت او خللــی در جامعه یا نظام ایجاد
میکند؟ میگوید« :من فکر میکنم رهبری واقعاً یار غار خودشان
را از دســت دادند .باالخره آنها ســال ها با هم دوســت و همنشــین
بودند و آیتاهلل هاشــمی تنها کســی بود که میتوانســت با رهبری
همفکری کند و مشاور خوبی برای ایشان باشد».
دور میــدان فاطمــی ،مــردم بــه ســرعت از کنــار یکدیگــر رد
میشــوند .اتومبیلهــا از مســافران پر و خالی میشــود .روبه روی
دکههای روزنامه فروشی ،چند نفری ایستادهاند و تیتر روزنامهها
را میخواننــد .از مــردی کــه با دقت مشــغول خواندن تیتر اســت
از هاشــمی رفســنجانی میپرســم .چــپ چــپ نگاهــم میکند و
میگوید« :حرفی ندارم!» دوبــاره نگاهم میکند و تکرار میکند:
«در این مورد هیچ حرفی ندارم بزنم ».او تنها آدمی نیست که در
این مورد حرفی نمیزند؛ خیلیها دوســت ندارند چیزی بگویند
یــا اصــاً عالقــهای بــه مصاحبه ندارنــد .شــاید هم فکــر میکنند
حرفهای آنها قابل چاپ نیســت .این افراد همانهایی هســتند
کــه معمــوالً در انتخابات شــرکت نمیکننــد یــا در آخرین لحظه
راضی میشــوند که پــای صندوقهــا بروند .پســر جوانی درحال

قدم زدن اســت .بــا او همقدم میشــوم تا ببینم چــه حرفهایی
بــرای گفتــن دارد .اســمش علیرضاســت .علیرضــا برمیگردد و
به ســمت خانه میرود« :هاشــمی را دوست داشــتم .یک بار هم
آمــده بود دانشــگاه ما و دیــده بودمش .بــه نظرم آدمــی خاکی و
خودمانــی بود .بچهها هم پشــت صحنه دیده بودنش همه از او و
شــوخیهایش میگفتند .تا چند وقت ســوژه حرفها شوخی او با
بچهها بود .پز میدادند که با کی بیشتر حرف زده .قضیه مال چند
سال پیش اســت ».علیرضا هم مثل خیلی از آدمهایی که با آنها
حرف زدم مصر است که آدمی سیاسی نیست .با خودم میگویم
در جامعــهای سیاســی مثل ایران ،چرا همه میخواهند سیاســی
بــه نظر نیاینــد؟ علیرضا میگوید« :آدم سیاســی نیســتم اما از او
خوشم میآمد .به نظرم آدم
قــوی ای بــود امــا از قدرتــش
آیتاهللهاشمی
اســتفاده نمیکــرد .البته من
یکیازمهمترین
دوران ریاســت جمهــوری
معاصر
شخصیتهای
هاشــمی را یــادم نمیآیــد.
او
ایرانی
ایراناستوهر
انــگار آن موقــع انتقــاد بــه او
یاد
به
خاصی
رابهشکل
زیاد بوده .به هرحال کوههای
بلنــد ،درههــای عمیقتــری
میآوردیاشخصیتاو
دارند .این هم برای من قابل
راتحلیلمیکند.
احترام است».
بعضیاورادرکنار
محمــد نصیری مســئول
امیرکبیرمیگذارندو
انتظامــات مؤسســه آموزش
بعضی...مردی
زبــان اســت 23 .ســال دارد
ها
سال
کهبهخاطر
و خــودش میگویــد درس
حضورمستمردر
نخوانــده و فرصتــش را
هــم نــدارد .از او دربــاره
مناسباتمختلف
هاشــمی میپرســم .محمــد
نظامازحافظه
میگویــد« :واال مــن خیلــی
جمعیایرانیان
نمی شناســمش اما از کســی
غیرقابلپاکشدن
بــدیاش را نشــنیدهام .آن
است
روزی هــم کــه فــوت کــرد،
بــاورم نمیشــد تــا باالخــره
اخبــار را دیــدم .بــا آنکه نمی
شناختمش شوکه شدم .باورم نمیشد آدمی مثل هاشمی مرده
باشــد ».بی شــک آیتاهلل هاشمی رفســنجانی یکی از مهمترین
شــخصیتهای معاصــر ایــران اســت و هــر ایرانــی او را به شــکل
خاصی به یاد میآورد یا شخصیت او را تحلیل میکند .بعضی او
را در کنار امیرکبیر میگذارند و بعضی ...مردی که به خاطر ســال
ها حضور مســتمر در مناســبات مختلف نظام از حافظه جمعی
ایرانیان غیر قابل پاک شدن است.
هاشمی مرد ســکوت و بیعملی نبود ،اگرچه برای مصلحت
ملــی کنــار میرفــت و ســکوت میکــرد؛ ســکوتی لبریز از ســخن.
همیــن روحیه ملی و مردمــیاش بود که باعث شــد ،هرگز از نقد
نترســد و از شــایعات نهراســد .جمعیت میلیونی که برای تشییع
و بدرقــه او بــه خیابانها آمدند ،با هر گرایش سیاســی به یک چیز
میاندیشیدند؛ آیتاهلل هاشمی تکرار ناشدنی است.
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