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چهارشنبه  11خرداد 1401
شماره 8510

بايگاني مطبوعات

يـاد

فعاليت شبانهروزي روزنامه اطالعات

كاش باران ميباريد

14خرداد هیچ خبری مهمتر از خبر رحلت امام (ره) وجود نداشت.
صفحه اول همه روزنامهها به این خبر مهیب و خطیر اختصاص
داشــت .روزنامه اطالعات تیتر «امام خمینــی به ملکوت اعلی
پیوست ».را با عکسی از حضرت امام خمینی (ره) باالتر از لوگوی
خود چاپ کرد.
«پیام حجتاالسالموالمســلمین احمد خمینی به امت امام»،
«اطالعیههای حضرات آیات گلپایگانی و مرعشی نجفی» ،پیام
روسای سه قوه با عنوان «راه امام در پیشروی ما و چراغ راه آینده
ماست» از دیگر تیترهای مهم صفحه نخست روزنامه اطالعات در
این روز بود .روز چهارشنبه 31خرداد ،روزنامه کیهان در گزارشی
درباره چگونگی پوشــش رحلت امام (ره) در مطبوعات نوشت:
«روزنامه اطالعات از روز اعالم خبــر ارتحال امام تا روز برگزاری
مراسم هفتم ،طی 8روز مجموعا 6بار منتشر شد که 4شماره آن
فوقالعاده بود .صفحات این روزنامه طی این 8روز بالغ بر 60صفحه
بود ».یکی از دبیران سرویس اطالعات به کیهان گفته بود« :عالوه
بر تیمهای خبری که بهطور شبانهروزی در روزنامه حضور داشتند،
یک تیم دائمی در بهشت زهرا ،یک تیم دائمی در مصلی و یک تیم
هم در سطح شهر حضور داشتند».

حسین پاکدل در فاصله سالهای ۱۳۶۶تا  ۱۳۷۳مدیریت
پخش شبکه اول سیما را بر عهده داشت و بهعنوان مجری
جلوی دوربین هم میرفت .پس از درگذشت امام (ره) ،وقتی
پاکدل جلوی دوربین حاضر شد ،بیتاب شد و اختیار از کف
داد .آن روزها خیلیها حال و روزشان شبیه پاکدل بود .او در
شماره 477هفتهنامه سروش به تاریخ 24تیر 1368که «ویژه
کارنامه صداوسیما در روزهای پس از ارتحال امام امت» بود،
در متنی با عنوان «کاش باران میبارید» حالش را از ساعت
د هونیم شب سیزدهم خرداد که در جامجم خبر را میشنود تا
تونیم صبح یکشنبه چهاردهم خرداد که از خانه
ساعت هف 
به جامجم میرود ،در متنی احساسی بازگو میکند .تکه اول
و آخر این متن را اینجا آوردهایم.
 10/5شب۱۳ ،خرداد ،جامجم

راویان شوریدهحال حماسه اندوه

مختصری در وجودم احســاس تب میكردم ،کار روزانه ،ضعف
بدنی و کسلی مفرط دست به دست هم داده و به من حالتی بین
خواب و بیداری و نزديك به گيجي داده بود .هرچه بود خبرها همه
ناگوار بود ،در اینگونه مواقع آدم دلش میخواهد از همه چیز و همه
کس دور باشد بهنوعی كر باشد و هیچ خبری را نشنود .در و دیوار و
پلکانهای ساختمان پخش در عین آشنايی سخت غریبه بودند.
قب ً
ال هزاران بار به هر دیوار نگاه کرده بودم ،یا نگاهم افتاده بود ،از
هر پلکان بارها و بارها باال و پايین رفته بودم ،نمیدانستم چند پله
وجود دارد یا نردهها چه شکلی است ،اما امشب جور دیگری بودند،
اندازهها طبیعی نبود ،انگار گردبهت به همه جا پاشیده بودند به
صورت آدمها و رنگ دیوارها و البهالی پلهها .همه چیز و همه کس
را برق گرفته بود ،شاید فريادي مانده در گلو ،یک دفعه همه چیز
بهنظرم تیره و تار آمد.

تعدادی از سینماگران ایرانی پوشش مراسم عزاداری بنیانگذار کبیر انقالب را بر عهده داشتند

بايگاني مطبوعات

وداع با امام

(ره)

روزنامه کیهــان روز
سهشــنبه 16خرداد
1368با تیتــر «امام!
خداحافظ» و با روتیتر
«بزرگترین تشــییع
تاریخ ،امــروز با بدرقه
پیکر مطهر امام برگزار
شــد» که باالتــر از
لوگوی روزنامه آمده
بودند ،به چاپ رســید .در پایین لوگــو ،تیتر «بیعت
عمومی با رهبر جدید جمهوری اسالمی» با عکسی
از آیتاهلل خامنهای منتشر شده بود .کیهان گزارشی از
بزرگترین مراسم نماز و بزرگترین تشيیع تاریخ در
این شماره منتشر کرده بود .در بخشی از این گزارش
آمده« :براساس گزارش خبرنگاران کیهان ،میلیونها
نفر از مردم با شــاخههای گل در دســت و چشمانی
خونبار و قلبی داغدیده فریاد میزنند اماما ،اماما ،منزل
نو مبارک .سیل خروشان جمعیت از دیشب و نخستین
ساعات بامداد امروز به سمت بهشت زهرا روانه شدند.
مردم تا رسیدن پیکر مطهر امام لحظهشماری میکنند.
در طول مسیر با دستههای گل ،چشم به راه ایستادهاند.
سیل خروشان جمعیت از شــدت غم پای ایستادن
ندارند .عده زیادی در مسیر نشستهاند تا پیکر مطهر
امام از راه برسد و آنها با اشک چشم آن را بدرقه کنند.
مردم با رادیوهای جیبی اخبار مربوط به حرکت پیکر
پاک امام را تعقیب میکنند .همه جامه ســیاه به تن
کرده و منطقه یکپارچه در ماتم و عزاست».

رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی ،واقعهای چنان عظیم و ناگوار بود که نهتنها دل و جان مردم را عمیقا در حزن و ماتم فرو برد ،بلکه حتی روند عادی کار
سازمانها و دستگاههای مختلف را هم را متوقف ساخت .امام (ره) ،مرکز ثقل و منشأ و سرچشمه بود .رهبر و مقتدا و مرشد بود .همهچیز در نسبتش با او
گزارش
تعریفمیشد.کسیبهاینفکرنکردهبوداگرپیروراهبروراهنمانباشد،چهبایدکرد.تاروزواقعه،همهبهاودلگرمبودندوچشمامیدبهسویاوداشتند.
میدانستند هر گاه به خطا روند و ره گم کنند ،هر گاه شک کنند و در تشخیص درست و غلط وابمانند ،با اشاره او به راه بازمیگردند و درست را از غلط بازمیشناسند.
اما درست از زمانی که واقعه واقع شد ،هر کس در هر مقام و مسئولیتی که بود کوشید سهم و دین خود را به پیر و مقتدایش ادا کند .در این میان ،آنها که دوربین و قلم در
دست داشتند ،وظیفه خود میدانستند بهرغم غم و اندوهی که در جانشان رخنه کرده بود ،پرتوانتر و خالصانهتر وظیفه خود را انجام دهند و در اطالعرسانی به مردم
و ثبت این رخداد تاریخی هر چه بیشتر بکوشند .سینماگران ،فیلمبرداران ،مدیران رسانهای ،گویندگان ،نویسندگان و خالصه هر کس که با رسانه سروکار داشت،
وظیفهخودمیدانستکهازتمامتوشوتوانشمایهبگذاردتاوداعیباشکوهبارهبروپیرشداشتهباشد.دراینگزارش،بارجوعبهبایگانینشریات،نگاهیانداختهایم
به فعالیتهای گروههای فیلمبرداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که در کنار گروههای تلویزیونی مراسم مختلف تشییع و عزاداری را پوشش میدادند .تعدادی از
نامهایی که امروز در سینمای ایران صاحب اسم و رسم هستند ،در میان فیلمبرداران و کارگردانان فیلمهای گرفته شده از این مراسم دیده میشود.
اكيپهاي فيلمبرداري وزارت فرهنگ و ارشاد

عالوه بر واحدهاي مختلف تلويزيوني ،گروههاي
متعدد فيلمبرداري از ســوي معاونت سينمايي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،از كليه رويدادهاي
متن و حاشيه مراسم وداع ،بيعت و تشييع و تدفين
رهبر انقالب فيلمبرداري كردهاند كه از لحاظ ثبت
و ضبط لحظههاي تاريخــي ،ارزشهاي ويژهاي
دارد .دوازده گروه مجهز متشكل از يك كارگردان،
فيلمبردار ،دستیار عكاس و راننده ،از سوي اداره
كل توليد عكس و اساليد وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي مأموريت يافتند تا از نخستين ساعتهاي
روز يكشــنبه 14خردادماه نسبت به ثبت تصاوير
مراسم مختلف اقدام كنند.
تعدادي از گروههــا در مراحل مختلف مراســم در
مصالي بزرگ تهران و بهشــت زهرا مستقر بودند و
تعدادي هم در سطح شهر تهران به ثبت لحظههاي
مختلف و عكسالعملهاي مردم پس از شنيدن خبر
رحلت حضرت امام(ره) پرداختند .همچنين يك گروه
مجهز نيز با استفاده از يك فروند هليكوپتر هوانيروز،
از كليه لحظههاي مراسم ،تصاوير هوايي گرفتند .يك
گروه از ورود و خروج خبرنگاران و ميهمانان خارجي در

فرودگاه مهرآباد ،و گروهي ديگر نيز از مراسم برگزاري
مجالس ترحيم كه از سوي شخصيتها بهويژه از سوي
رهبر جمهوري اســامي و نيروهاي سهگانه نظامي
برگزار شده بود ،فيلمبرداري كردند.
تا روز دوشنبه بيســتودوم خردادماه ،اين گروهها
موفق شدند 457حلقه 400فوتي فيلم 35ميليمتري
و78حلقه400فوتيفيلم16ميليمتريتهيهكنندكه
به گفته يك مقام آگاه در اين وزارتخانه ،حاوي برخي
صحنهها و لحظههاي منحصربهفرد و داراي ارزشهاي
تاريخي فراوان است.
البراتــوار اداره كل توليــد فيلم و عكــس معاونت
ســينمايي ،طي اين مدت بدون وقفــه و به صورت
شبانهروزي مشغول به كار بود و در كوتاهترين زمان
ممكن نتيجه كار گروههــا را بــراي بازبيني آماده
ميكرد .نكته قابلتوجه اين است كه بهرغم موجود
بودن امكانات تصويربرداري بهوسيله دوربين ويدئو،
مسئوالن با تشــخيص اين نكته كه ارزش تاریخي و
آرشــيوي فيلم با نوار ويدئويي قابل قياس نيست ،از
گرفتن تصاوير ويدئويي اجتناب كردند.
طبق گفته همين مقام آگاه ،فيلمهاي گرفته شــده
براســاس مضمونهاي مختلف هماكنون توســط

گروهي از كارگردانهاي اين وزارتخانه در حال تدوين
و آمادهسازي است .بديهي است به اين ترتيب چندين
فيلم سينمايي مستند به دست خواهد آمد .هماكنون
يك فيلم مستند 104دقيقهاي در آنجا تهيه شده كه
از سوي امور بينالملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
براي دفاتر فرهنگي ايران در خارج از كشــور ارسال
خواهد شد.
مشاركت بنياد فارابي و سينماگران حرفهاي

در جريــان فيلمبــرداري از مراســم مختلف بنیاد
سينمايي فارابي در زمينه تأمين وسايل و مواد خام
براي اكيپهاي فيلمبرداري و فيلمسازي ،مشاركت
فعال داشــت .تعدادي از ســينماگران حرفهاي از
جمله محمود كالري ،مسعود جعفريجوزاني ،تورج
منصوري ،حجتاهلل سيفي و محمد بزرگنيا در طول
آن روزها با حضور فعال در مراســم مختلف به ثبت
لحظههايي پرداختند كه براي تدوين فيلمهاي مستند
از آنها استفاده خواهد شد.
1650دقيقه فيلم

حوزه هنري ســازمان تبليغــات اســامي با پنج

كارگــردان ،پنج فيلمبردار ،ســيزده عكاس و چهار
تصويربردار پوشش تصويري كاملي به كليه مراسم
وداع ،تشييع و تدفين رهبر انقالب اسالمي داد و بيش
از 1000دقيقه فيلم  16و 35ميليمتري و 650دقيقه
فيلم ويدئويي گرفت.
كارگردانــي اين فيلمهــا را مجيد مجيــدي ،جواد
شمقدري ،عطا ســلمانيان ،عباس ناصري و عليرضا
سجادپور به عهده داشتند.
محمــد درمنش و كريــم نصر فيلمبــرداران گروه
35ميليمتري و محمد ابراهيميان ،حسن مرداني و
عبداللهي فيلمبرداران گروه 16ميليمتري و مجيد
مروتپور ،حبيب ولينــژاد ،محمد صاحبالداري و
محمدباقر اوشاني تصويربرداران ويدئويي حوزه هنري
سازمان تبليغات اسالمي بودند.
هفت گروه عكاســي مركب از ســيزده عكاس نيز
مجموعه عكسهاي كاملي تهيه كردهاند كه به زودي
به شكل كتاب نفيسي منتشر خواهد شد.
حوزه هنري با بخشــي از عكسهاي تهيه شده يك
نمايشگاه عكس با نام «پا به پاي باران» در خانه سوره
به نمايش گذاشــته و در تدارك نمايش يك برنامه
مولتيويژن نيز هست.
آمادهباش در صداوسيما

كليهگروههايفنيوپشتيبانيصداوسيمايجمهوري
اســامي ايران بالفاصله بعد از اعالم ارتحال حضرت
امام(ره) به حــال آمادهباش كامــل درآمدند و كليه
تصويربرداران ،صدابرداران ،فيلمبرداران و واحدهاي
فني اين سازمان به شــكل گروهي پوشش كاملي به
مراسم داده و همزمان برنامههايي را در استوديوهاي
شبکههای اول و دوم براي پخش آماده كردند.
منبع :شماره 78ماهنامه سينمايي فيلم
تـير 1368

دو کانال تلویزیون ،از صبح تا شام

قـاب

تاريخ مصور
کیهان آن روزها نهتنها گزارشها و مطالب مفصلی درباره این واقعه
منتشر میکرد ،بلکه در روزگاری که فضای مجازی وجود نداشت
و خبری از ویدئوها و عکسهای شهروندان عادی نبود ،با انتشار
گزارشهای تصویری سعی میکرد حال و هوای مراسم مختلف
را به تصویر بکشد.
این گزارشهای تصویری سياه و ســفيد در صفحهای با عنوان
«تاریخ مصور» به چاپ میرســید كه بازگوكننــده حال و روز
عزاداران بود.

آنچه در پی میآید بخشی از گزارشی است که
به پوشش تلویزیونی مراسم تشییع پرداخته و
روايت
در شماره  ۷۸ماهنامه فیلم(تير  )1368منتشر
شده است .در این گزارش ،به حضور خبرنگاران خارجی هم در
این مراسم اشاره شده و سواالتی درباره گزارشهای ارسالی
آنها از این واقعه مطرح شده است.

مراسم تودیع و تشییع و تدفین به طور مستقیم پخش شده است ،پخش
مستقیم بیهیج ترفندی و صرفا نشاندهنده واقعیت است و این واقعيت،
ثبت تاریخ است .بهواقع هیچ وسیلهای جز فیلم نمیتوانست عظمت این
حادثه را بنمایاند ،سیل عظیم مردم به گرد و دنبال رهبر بزرگ انقالب،
حرکتی تاریخی است .طبیعی است که فیلمبرداری در چنین فضایی
مشکل شــود و گزارشــگر و فیلمبردار جزیی از این سیل عظیم عزادار
شود .حادثه آنچنان بزرگ اســت که زاویه دید و حرکات دوربین تابعی
از حرکت سیلآسای مردم میشــود و غیرقابلکنترل ،اما با این حال،
دوربین در لحظاتی هشیارانه عمل کرده است ،از جمله در صحنهای که
درهای حسینیه جماران به روی مردم باز میشود و آنان به داخل حسینیه
میآیند .حاالت مردم عزادار کام ً
ال نمایان است و اعتقادات آنان نیز ،چرا
که به سرعت به جایگاه امام هجوم میبرند . ...نیز صحنههای عزاداری در
ت امام که با ابتکاری جالب
مصالی تهران است بر گرد پیکر مطهر حضر 
در آن محفظه شیشهای قرار داده شده بود .این صحنهها تاریخ مستند
انقالب است و این فیلمها ،سندی بر عالقه مردم به رهبرشان ،صحنههای
دیگر نیز به همین ترتیب هریک از ارزش و اعتبار تاریخی برخوردار است
و در تاریخ فیلمهای مستند ماندگار .صحنه تدفین از این قبیل است .امام
محور است و مردم دایرههایی که به گرد آن حلقه زدهاند و با ایمانی پاک،
آهنپارهها را به دلیل قرار گرفتن در مجاورت انســانی مقدس ،تقدس
میبخشند و به آن عشق میورزند .این فیلمها باید محققان مردمشناس
و جامعهشناس و دینشناس را به تفکر وادار و در علل جوشش آن کاوش
کنند و ریشه ایمان مردم را دریابند .در میان فیلمهایی که تکهتکه پخش
شــده اســت ،لحظهای کوتاه ،دوربین در چهره امام پس از وفات مکث
میکند .چهر ه آرام و باوقار امام دیدنی است و یادآور و اثبات کننده این

ثبت لحظههای تاریخی

جملهها از وصیتنامه امام است که گفته « :من با دلی آرام و قلبی مطمئن
و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا ،از خدمت خواهران و برادران
مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم  .»...بهراستی چه وسیلهای
جز دوربین فیلمبرداری میتوانست اینچنین سخن امام را به اثبات برساند
و نشان دهد که امام همانگونه که پیشبینی کرده بود ،به سوی «جایگاه
ابدی» سفر کرده است.
به سوی ارتباط با خبرنگاران خارجی

در روزهای عزاداری و بزرگداشت به مناسبت رحلت رهبر کبیر انقالب،
برنامهای جالب و ابتکاری از تلویزیون پخش شد .این برنامه گفتوگويی بود
با چند تن از خبرنگاران خارجی شرکتکننده در مراسم تشییع و تدفین
این برنامه ،بیآنکه محتوایش ارتباطی با اقتصاد داشــته باشد و در گروه
اقتصاد سیمای جمهوری اسالمی تهیه شده بود .به نظر میرسد ،گروه
اقتصاد از دیگر گروههای تلویزیون فعالتر و مبتکرتر است که اقدام به تهیه
چنین برنامهای کرده است .ارتباط با خبرنگاران خارجی و انعکاس نظرهای
آنان راجع به مسائل گوناگون کشور و بررسی دیدگاههای آنان کاری مفید
و سازنده است .این کار ،هم ارتباط ما را با گروهی که به هر حال نقشی در
انعکاس مسائل کشور ما به خارج دارند ،قوی میکند و هم به درک ما از
دیدگاه آنان و فراهم آوردن ارتباط بیشتر با آنها ،کمک میکند ،نتیجه این
ارتباطها و ر دوبدل کردن مطالب و شنیدن دیدگاههای مختلف به نزدیکی

بیشتر و با برنامهریزی ،به جذب خبرنگاران خارجی کمک میرساند .یکی
از نکات جالب در گفتوگویی با خبرنگاران خارجی این بود که آنها با دیدی
واقعبینانه به مسئله نگاه کردهاند .آنها سعی میکردند ،آنچه را که دیدهاند
بیان کنند و نشان میدادند که تحتتاثیر عظمت حادثه قرار گرفتهاند.
اما آیا همين ديد و واقعیات در گزارشهای آنها منعکس شــده اســت؟
نمیدانیم ،در همین جا بگوییم که تهیهکنندگان این برنامه میتوانستند
با بهدستآوردن گزارشهای این خبرنگاران به مقایسه بپردازند و حتی
با خبرنگاران فوق مطرح ســازند .تفاوت بین گزارشهای تهیه شــده و
حرفهای این خبرنگاران از دو علت میتواند ناشی شود :یکی اینکه خود
این خبرنگاران در گفتوگوی خود با ســیمای جمهوری اسالمی ایران
صادق نبودهاند و دیگر اینکه مسئوالن آژانسها و نشریات و رسانههایشان
در گزارش اینان دخل و تصرف کردهاند و حالت دوم بیشتر قابلقبول است
تا حالت اول ،گرچه قبول داریم که همه خبرنگاران صادق و متعهد نیستند.
نکته دیگر اینکه تعداد خبرنگاران مصاحبهشونده انگشتشمار بوده
اســت ،در حالی که تعداد خبرنگاران اعزامی آنطور که در مصاحبه
مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسالمی مشاهده شد ،بسیار بیشتر
بود .اگر امکان گفتوگو با تعداد بیشــتری از آنها فراهم میشــد ،بر
ارزش این برنامه میافزود .به این نکته هم اشاره کنیم که مسلماً همه
خبرنگاران خارجی بویژه آنان که ریگی به کفش دارند ،حاضر به چنین
گفتوگوهایی نیستند و محدودیت افراد برنامه فوق شاید ناشی از همین
مطلب باشد .در گفتار یکی از خبرنگاران خارجی ،آمده بود که مسئوالن
مانع ارسال فیلمهای این خبرنگار به خارج از کشور شدهاند .این مطلب
بدون هیچ توضیحــی و به صورت گذرا مطرح شــد و ابهامی در ذهن
تماشاگر برنامه باقی گذاشت .بهتر بود خبرنگار تلویزیون ،علت را جویا
میشد و حتی با مسئوالن امر مطرح میکرد و علت ممانعت را به اطالع
تماشاگران این برنامه میرساند .همین که آن خبرنگار خارجی با تلنگری
که زده است ،ذهن تماشــاگران را مغشوش کند به هدف خود رسیده
است و به همین دلیل میبایست این مطلب پیگیری و روشن میشد.
به هر حال ،از برنامهای که به سرعت و آن هم ابتکاری تهیه شده است،
نمیتوان انتظار زیادی داشــتند .بهعنوان آغاز ،کار خوبی بوده و ادامه
اینچنین برنامههایی بسیار باارزش و مفيد است.
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رسیدم به جام جم ،باز بغضم ترکید ،نمیدانستم چگونه وارد شوم،
برایم خیلی سخت بود روبهروشدن با آدمهای آشنا ،نمیدانستم
چگونه عکسالعمل نشان دهم و یا چه بگویم ،محوطه جامجم و
خیابان آن وقتی باران میبارد شاید زیباترین منظره را دارد ،بوی
چمن ،بوی تازگی و طراوت ،اما دیشب که باران نیامده بود ،اما از
صبح زود همه محوطه را آب پاشیده بودند ،ولی امروز چه بدمنظره
بود ،یا به نظر میآمد ،دلم میخواست باران میبارید ،لطافت باران
معنی دیگری است ،امروز بوی مرگ میداد ،نمیدانم ،گوشهایم
نمیشنیدند باید آب دهانم را قورت میدادم تا راه گوشهایم باز
شوند ،کردم ولی نشد .هیچ صدایی نبود در خأل چرخ میزدم ،شاید
هم ایستاده بودم ،ولی زمین و زمان بود که برگرد سرم میچرخید.
زمین زیر پایم سست بود و هر لحظه فکر میکردم االن است که
به باتالقی فرو روم ،آخر چگونه بیراهنما این راه سخت را ميتوان
پيمود ،محوطه با تمامی گلهای بهاریش بوی مرگ میداد .چقدر
طوالنی مینمود مسیر کوتاه درب زنجیر تا ساختمان پخش .همه
چیز غریبه بود انگار من هرگز اینجا نبودهام ،اما نه! آنتن تلویزیون
چه باوقار و سنگین بر جای خود ایستاده بود ،محکم ،چه هیبتی
به خود گرفته بود ،باید امروز و روزهای دیگر صحنههای بدیعی
را میآفرید نه آفریدن ،شــاید نمایاندن ،آهن و فوالد و دستگاه
فرستنده و گیرنده روح ندارند ،احساس ندارند ،يا دارند ،یا خواهند
داشت .مردم تا ساعاتی دیگر حماسهها خواهند آفرید ،نه اص ً
ال خود
مردم حماسهاند ،باید این دستگاهها حماسهها را به نمایش بگذارند،
جاویدان کنند اما قلبم گواهی میداد همه ساختمانهای جام جم
و دستگاههای آن امروز سرتاپا احساس بودند و امروز میخواستند
جهانی را به شگفتی بیندازند .اراده کرده بودند ،يا اراده خدا بر آنها
حاکم شده بود ،دلم میخواست یکروز درب جامجم میایستادم
و همه را وادار میکردم با وضو وارد شوند و قدر همه چیز را بدانند،
ســفارشهای امام در مورد صدا و سیما از نظرم گذشت .همه به
یمن وجود امام هویت یافتیم ،ما کسی نبودیم همه او بود که بذر
اعتماد به نفس را در دل همه کاشت و امروز اینجا جایگاه عزیزی
است .آنتن باوقار و محکم و متین به زمین چسبیده بود و سر در
دل آسمان داشت ،شاید اگر پایش در زمین میخکوب نشده بود،
پرواز میکرد .امروز میخواست دین خود را ادا کند ،امروز را باید
وضو میســاختیم ،و روز را و ورود را با زاللی ســیال وضو شروع
میکردیم .کار سخت بود و طاقتسوز ،حالتي عجیب داشتم ،همه
ذهنیاتم پاك شده بود ،نمیدانم ته مانده تب مانده بود يا راحتم
گذارده بود ،و یا من نسبت به آن بیاعتنا بودم .عین دیوانهها با در
و دیوار حرف میزدم ،امروز آرم صدا و ســیما چقدر غمگین بود،
«اهلل» زیبا و بینظیر ،آرم هم غم داشت ،آخر همه چیز نشانهای
از او بود و تعریف خود را از او گرفته بودند و امروز را بدون او شروع
کردند ،بدون حضور بدنی او ،لحظات و ساعات سنگین و مشکل
در طی این ســالها تلویزیون زیاد دیده بود ،تالش فرزندان امام
تمامی را با موفقیت پشت سر گذارده بودند ،در يك آن همه آن
سالها در مغزم عبور کرد؛ انقالب ،شروع جنگ تحمیلی ،کودتا،
ترور ،انفجارهای پي در پي ،جنگ ،بمباران ،موشك ،توطئهها و . ...
برای گذران در لحظهاش بچهها چه زجری کشیده بودند ،بیداری
شبانه ،و زجر روزانه و توطئه دشــمن و طعنه دوست را به جان
خریده بودند و از همه مراحل با پیروزی و سربلندی به در آمدهاند،
اما هيچ واقعهای تاکنون اینگونه عظيم نبوده است .بشریت سمبل
خود را از دست داده بود و باید بهگونهای حق ادا میشد ،چشمها
و گوشها نگران و مضطرب ،کلمه به کلمه را از آنتن می قاپیدند،
چه شور و ولولهاي افتاده بود به جان آدمها ... .واقعا سخت است به
مردم بگويی قیامت آمده است .نمیدانم قیامت چگونه است ،در
این قیامت همه به هم روی میآوردند و در بغل هم فرو میرفتند و
غم خویش را با هم تقسیم مینمودند .در این قیامت هر کس سعی
داشت غم دیگران را بر شانههای خود حمل کند .روز شلوغی شروع
شده بود ،روز ماندنی در تاریخ ،همه کس و همه چیز در تالش بود
هیچکس در جای خود بند نبود ،دیگر حتــی فرصت گریه هم
نبود ،کارها باید شروع میشــد همه در ازدحامی عمیق در خود
گم میشدند و من هم در این شلوغی محو شدم گم شدم ،نوعی
غرقشدن ،در دیگران...
و هنوز باران نباریده بود ...ای کاش میبارید.

