ﮔﺰارش ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﻣﺎدر ﺑﻴﮋن ﺟﺰﻧﯽ
دوﺷﻨﺒﻪ  ٢٤ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٩٠ﺁﺧﺮﯾﻦ روز وداع ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎج ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ،ﻣﺎدر ﺑﻴﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﺧﻮاهﺮ ﺳﻌﻴﺪ و
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺑﻮد .در اﯾﻦ روز ،ﭘﻴﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻣﺒﺎرز و ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ،ﻣﺎدر ﻧﻤﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ
ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺎرﯼ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮاﯼ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻻ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش را وﻗﻒ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺮد .ﺑﻴﻢ و هﺮاس اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روز ﮐﺎرﯼ ،ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺳﻮزﻧﺎﮎ
ﺗﻬﺮان ،ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ و دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ،از ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرﯼ ﺁن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻣﺎدر اﺳﺖ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺸﻮد .در ﮔﻴﺮو دار ﻧﺒﺮد دروﻧﯽ ،اﻣﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻴﻢ ﻏﻠﻴﻪ ﮐﺮد و ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزدﻩ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ .در ﻃﻮل ﻣﺮاﺳﻢ ،رﻓﻴﻘﯽ ﺑﻴﺎد ﻣﺎدر ﺑﻴﮋن ،ﮔﻔﺖ" :ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽ دارﯾﻢ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﺎدر ﺟﺰﻧﯽ ،ﺳﺮﮔﻠﯽ از ﮔﻞ هﺎﯼ زﻧﺎن ﭘﻴﺸﺘﺎز اﯾﺮان را ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﺑﻴﮋن ﺟﺰﻧﯽ را در
داﻣﺎﻧﺶ ﭘﺮورش داد.
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﮋن و ﯾﺎراﻧﺶ را ﮐﻪ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺷﺎن ،ﻓﻀﺎﯼ اﻧﺪوهﻨﺎﮎ ﮐﺸﻮر را ﻏﺮق
در ﻧﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻧﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻤﺮدﯼ و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ،ﺟﺎن ﺷﺎن را در راﻩ
رهﺎﺋﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم اﯾﺮان از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
وﯼ در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺟﺰﻧﯽ و ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ و ﯾﺎران ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ از دوران ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎدر ﺑﻴﮋن ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻣﺎدر
ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ هﻤﻮارﻩ ﯾﺎر و هﻤﺪم ﻣﺎدر در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﺳﺎل هﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﺎدر
ﺑﻴﮋن ﺑﻮد ،اﺑﺮاز هﻤﺪﻟﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ،رﻓﻴﻘﯽ ﺑﻴﺎد ﻣﺎدر ﺑﻴﮋن ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮ زﯾﺮ را ﺑﻨﺎم "ﺁﯾﻴﻨﻪ" ﺧﻮاﻧﺪ.
زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺮ ﭘﺎﯾﺪار،
هﻮاﯼ ﺗﻮﺳﺖ در ﺳﺮم.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﻋﻤﺮ زﯾﺮ ران ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻦ،
ﺳﻮﯼ دﯾﮕﺮﯼ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻏﯽ ،ﺳﺮاﻏﯽ از ﯾﺎران رﻓﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ،
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﺎر رودﯼ ،ﺳﺮودﯼ ﺑﻪ ﯾﺎد رﻓﺘﮕﺎن ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ،
ﺑﯽ دوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ و ﯾﺎران از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ اﻧﺪوﻩ ﺑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ دل را ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎرﻩ هﺎﯾﯽ ﺑﻪ اهﻞ راز ﮔﻮﯾﻴﻢ،
دﯾﺪﯾﻢ ﻏﻴﺮ از ﺁﯾﻴﻨﻪ! ﯾﺎرﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺗﺎ راز ﺑﺎز ﮔﻮﯾﻴﻢ.
اﻧﺪوﻩ ﺑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ دل را ﺑﻪ اهﻞ راز ﮔﻮﯾﻴﻢ،
ﻓﺮدا ﮐﻪ ﺁﯾﻴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺪام ﻋﺰﯾﺰ را در ﺧﻮد ﺟﺎﯼ ﻣﯽ دهﺪ.
زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺮﭘﺎﯾﺪار،
زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺮ ﭘﺎﯾﺪار،
هﻮاﯼ ﺗﻮﺳﺖ در ﺳﺮم .هﻮاﯼ ﺗﻮﺳﺖ در ﺳﺮم.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎدران ،رﻓﻴﻘﯽ "ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ" را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ وﯼ هﻤﻨﻮاﺋﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﺎدر ﻋﺎﻟﻤﺘﺎج ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ روز ﺟﻤﻌﻪ  ٢٨ﺑﻬﻤﻦ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻤﻌﯽ از ﯾﺎران ﺑﻴﮋن  -داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

