دﻟﻨـﻮﺷﺘﻪ ﻣـﺎدر ﯾﮑـﯽ از ﺷﻬـﺪای
ﺳـﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎ ﮐـﻪ راز ﻧﺴـﻮﺧﺘﻦ
ﺑﯿﺮق ﻫﺎی ﻋﺰا در ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﺮﻣﻼ
ﮐﺮد
ﺑــﻪ ﮔــﺰارش ﺷﺒﮑــﻪ اﻃﻼع رﺳــﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﭘــﺲ از ﺳــﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎی
اوﮐﺮاﯾﻨﯽ،ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ اﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ از ﺷﻬﺪای ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
دﻟﻨﻮﺷﺘﻪای را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از آن را در زﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺳﻼم ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﺎن!
ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از دﻟﻨﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ اﺷﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﯿﮑﺮ
ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺳﻼم اﻣﯿﺮم!
ﺧﻮش آﻣﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮش آﻣﺪی ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮش آﻣﺪی ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن.
دل ﻧﮕﺮاﻧﺖ ﺑﻮدم ﻣﺎدر!
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮاﯾﻢ آوردﻧﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ
رﻋﻨﺎﯾﺖ و ﭼﻬﺮه زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ات را ﻧﺪﯾﺪم وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ذره
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ دﻟﻢ را ﺑﻪ آن ﺧﻮش ﮐﻨﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎدر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ!
ﻓﺎﻃﻤﻪ در
ﯾﺎد ﺑﺮده
را ﻣﯿﮑﻨﯽ

راﺳﺘﯽ اﻻن ﮐﺠﺎﯾﯽ و ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻗﻼی ﻣﻦ! ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﮑﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻬﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺎدر را از
ای .اﻣﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

اﻣﯿﺮم! ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدی و ﺣﺎل روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺮادراﻧﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺎ
دﻟﺪاری ﺷﺎن ﺑﺪه .ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ اﺛﺮ زﯾﺎدی

ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﻪ ﭘﺪرت
و ﺧﻮدت
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺧﻮدت ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﻦ .ﺧﻮدت ﺑﯿﺎ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺎ.
راﺳﺘﯽ آﻧﺠﺎ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ را دﯾﺪی؟ ﺣﺘﻤﺎ دﯾﺪه ای .ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و

ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯾﺶ را در ﭼﻤﺪاﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدی ﺗﺎ ﺑﺮوی و دم در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
در ﺳﻮﯾﯿﺲ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ راه ﺑﯿﻨﺪازی و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯽ ﮐﺸﺘﻦ وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺴﻠﮑﯽ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻦ و ﺛﻤﺮه رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﺶ وﺣﺪت
و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻮد.
راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ را دﯾﺪی ﭼﯿﺰی از وﻗﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم رخ داده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻧﮕﻮﯾﯽ ﻫﺎ .آﺧﺮ ﯾﻪ وﻗﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺛﻤﺮه ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮم! ﻋﺰﯾﺰدل ﻣﺎدر!راﺳﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺖ
آﻣﺪﻧﺪ؟ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ،در ﻏﺮﺑﺖ و در اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ
ﻣﺤﺮم در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺿﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ .راﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﭼﻄﻮر؟
اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻟﺤﻈﻪ رﻓﺘﻨﺖ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ .ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎم ﺷﺎن و ﯾﺎدﺷﺎن را در
آن ﺳﺮ دﻧﯿﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎدت ﻫﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎی ﯾﺎ زﻫﺮا را در ﭼﻤﺪاﻧﺖ ﺟﺎ ﻣﯿﺪادی .ﻫﻤﺎن ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
ﺑﻔﺮﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ اﯾﺮان .ﻣﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯿﮕﻔﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮدم .ﻣﮕﺮ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯿﮕﻔﺘﯽ اﮔﺮ روزی ذره ای در دﻟﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﻫﻤﺎن
روز ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدم ﺗﺎ آن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد .ﻣﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯿﮕﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا ﻧﻤﮏ ﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮم .ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﺪ درس را رﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢو
ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدم .ﻣﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﻮاﻻت ﮐﺸﻮر
ﺧﻮدت ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﻮدی.
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدی و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯽ.
ﺑﻔﺮﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰدل ﻣﺎدر! اﯾﻦ ﻫﻢ اﯾﺮان.
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدی و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات رﺳﯿﺪی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﭼﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺷﮑﻮه ﻣﻨﺪ و ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ای.
اﻣﯿﺮم! ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻏﺮﯾﺐ و ﻓﺮاق ﮐﺸﯿﺪه از وﻟﯽ
ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﻦ.
ﺑﺮای ﺻﺒﺮﻣﺎن ،ﺑﺮای آراﻣﺶ و ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺎن ،ﺑﺮای ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و اﻧﺼﺎف ﻣﺎن،
ﺑﺮای ﺗﻼش و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎن و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺎن ﻫﻢ دﻋﺎ ﮐﻦ .دﻋﺎ ﮐﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﺷﺎن
را ﮐﻨﺎر و ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و دﻋﺎ ﮐﻦ از روز ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

