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فرهنگــی  فعالیتهــای  آوازه  نوجوانــی  دوران  از 
خانــم اعیــان بــه گوشــم خــورده بــود و نــام 
ــه  ــد، ب ــوان میب ــر از بان ــی دیگ ــار یک ــان در کن ایش
ــم  ــد در ذهن ــی میب ــوی انقالب ــن بان ــوان فعالتری عن
ــای  ــان انتخاباته ــا در جری ــود. بعده ــده ب ــت ش ثب
ــات ریاســت جمهــوری  ــژه انتخاب ــه وی ــف –و ب مختل
ــنا شــدم و  ــا ایشــان آش ــی بیشــتر ب دوازدهــم- خیل
ــش  ــش از پی ــی بی ــر او خیل ــد پایان ناپذی ــد و جه ج
ــر  ــرد. بعدت ــم ک ــاره اش مصم ــم درب ــه قضاوت ــرا ب م
متوجــه شــدم او بــرای ترویــج ســیره شــهدا و زنــده 
نــگاه داشــتن نــام و یــاد آنــان چقــدر زحمــت کشــید 
و بــدون تردیــد اگــر فعالیتهــای ایشــان نبــود امــروز 
در میبــد خیلــی عقبتــر از نقطــه فعلــی مشــغول 

ــم. ــی بودی کارزار فرهنگ
خاطراتــش بــا شــهید انتظــاری را کــه پیگیــری 
می کــردم متوجــه شــدم کــه تــا چــه انــدازه او شــبیه 
بــه همســران شــهدای مدافــع حــرم –کــه کتابهــای 
ــت و  ــده ام- اس ــا را خوان ــددی از آنه ــرات متع خاط
شــاید ذره ای از ایــن ایثــار بــزرگ بــرای خیلــی 
ــن  ــام ای ــد. تم ــم نباش ــور ه ــل تص ــی قاب ــا حت از م
ــکل گیری  ــد از ش ــا بع ــود ت ــده ب ــث ش ــوارد باع م
جبهــه فرهنگــی انقــالب اســالمی شهرســتان میبــد 

ــا در یکــی از  ــم ت ــه کار بندی تمــام همــت خــود را ب
همایشــهای بــزرگ جبهــه از وی تجلیــل بــه عمــل 

ــود.  آورده ش
گام اول هــر مراســم بزرگداشــتی، موافقــت آن فــرد 
ــم.  ــف ماندی ــان گام اول متوق ــا در هم ــا م ــت ام اس
ــداکاری  ــار و ف ــه ایث ــا آن هم ــان ب ــم اعی چــون خان
ــر  ــار ه ــن اعتب ــه همی ــده شــود و ب ــود دی حاضــر نب
ــم  ــن مراس ــزاری ای ــه برگ ــی ب ــخ رد قاطع ــار پاس ب
ــه  ــاری بســیار ســختی ک ــاره بیم ــی داد. روزی درب م
ایــن اواخــر ایشــان را زمینگیــر کــرده بــود، تماســی 
ــا  ــد ام ــرار ش ــان برق ــده و ایش ــن نگارن ــی بی تلفن
ــیار  ــرا بس ــب م ــان قل ــق ایش ــزار و کم رم ــدای ن ص

آزرد. 
شــرح حالــی از ایشــان گرفتــم و وقتــی بعــد از پایــان 
تمــاس تلفنــی ایــن شــرح حــال را بــه یکــی از اقــوام 
کــه پزشــک بــود منتقــل کــردم او آب پاکــی را روی 
ــا  ــد کــرد کــه دیگــر ایــن دنی دســتم ریخــت و تاکی
ــت.  ــی اس ــدارد و او رفتن ــان را ن ــم اعی ــت خان لیاق
متعاقــب ایــن ماجراهــا بــا دوســتان شــورای مرکــزی 
ــه  ــا ب ــم ت ــم گرفتی ــد تصمی ــی میب ــه فرهنگ جبه
عیــادت ایشــان برویــم؛ وقتــی در محضــر او نشســتیم 
ــم، از  ــت وخی شــگفت زده شــدم. علیرغــم آن وضعی
بســتر برخیزیــده بــود و حــاال مقابــل مــا نشســته بــود 
ــس  ــر و دلواپ ــان پیگی ــادی همچن ــرارت زی ــا ح و ب
ــه آن  ــگار ک ــه ان ــگار ن ــود؛ ان ــی ب ــائل فرهنگ مس

ــده اســت.  ــی در جســم او ریشــه دوان ســرطان لعنت
پــس از آن جلســه بــه خــودم امیــدواری مــی دادم کــه 
پزشــکان اشــتباه کرده انــد و کــدام بیمــاری اســت که 
بتوانــد چنیــن بانــوی مجاهــد و نســتوهی را از پــای 
درآورد؟! امــا تقدیــر چیــز دیگــری بــود. چنــدی بعــد 
ــر کشــید  ــان پ ــم اعی ــه خان ــد ک ــر دادن دوســتان خب
ــهدا«!  ــه ش ــه »قافل ــت. بل ــهدا پیوس ــه ش ــه قافل و ب
ــده  ــود را زن ــت خ ــن ماموری ــان، مهمتری ــم اعی خان
ــت و  ــه می دانس ــهداء در جامع ــاد ش ــتن ی ــگاه داش ن
ــرد و  ــغ نک ــچ تالشــی دری ــدف از هی ــن ه ــرای ای ب
البتــه امــام امــت دربــاره خدمــت بــزرگ امثــال ایــن 
ــد:  ــی فرمودن ــاد ماندن ــه ی ــه ای ب ــه جمل ــوی نمون بان
»امــروز فضیلــت زنــده نگهداشــتن یــاد شــهدا کمتــر 

از شــهادت نیســت«. 
حــاال یکســال اســت کــه خانــم اعیــان در میــان مــا 
ــا  ــی کــه ب ــی و در روزگاران نیســت و در ایــن دار فان
ــای  ــه فرهنگه ــعی در حقن ــگ س ــای رنگارن ابزاره
ــان وطــن  ــه ذهــن و قلــب جوان منحــط و مرتجــع ب
دارنــد، چــه خدمتــی واالتــر از اینکــه امثــال »اعیان« 
ــورش  ــان حض ــه در زم ــوند؟ او اگرچ ــانده ش شناس
می خواســت گمنــام بمانــد امــا حــاال وقــت آن اســت 
ــان  ــا در می ــال »اعیان« ه ــود و امث ــده ش ــه او دی ک

ــر شــود. ــوم تکثی ــن مرزوب ــوان ای بان
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از چه زمانی با خانم اعیان آشنا شدید؟
امـام  دوره هـای  جلسـات  در  و   ۹۱ سـال  حـدود  از 
شناسـی باهـم آشـنا شـدیم، البته با دوسـت مشـترکی 
که داشـتیم بیشـتر بـه هم نزدیک شـدیم. اوایـل دوره 
بـه خاطـر سـؤاالت زیادی که سـر کالس می پرسـیدم 
می شـدند.  کالفـه  خیلـی  سـایرین(  البتـه  )و  ایشـان 
مـن  از  و  می گفتنـد  را  خنـده همیـن  بـا  نیـز  بعدهـا 
حاللیـت می طلبیدنـد. خیلـی هـم زود بـه هـم نزدیک 

و صمیمـی شـدیم.

خصوصیات اخالقی و رفتاری ایشان چگونه 
بود؟

آن قـدر جاذبـه داشـت و خواسـتنی بـود کـه هـر جـا پا 
می گذاشـت همـه مثـل پروانـه دورش جمع می شـدند. 
حقیقتـًا اخـالص داشـت و همیـن عامـل جـذب بـود 

یش. برا
اگـر چیـزی را حق تشـخیص مـی داد دررسـیدن به آن 
هیـچ مالحظـه ای نداشـت. گاهـی پیـش می آمـد کـه 
برخـی ایشـان را بـه خاطـر ایـن روحیـه شـماتت یـا 
مسـخره می کردنـد ولـی ذره ای در او اثر نداشـت مثاًل 
مـورد انتخابـات، پرهیـز جـدی از مجالس لهـو، اهتمام 

بـه نمـاز اول وقـت و ...
هـر جـا که بـود برنامـه اش را بـا نمـاز تنظیـم می کرد 
در جلسـات اتفـاق می افتاد که جلسـه را تـرک می کرد 
بـرای نمـاز اول وقـت. آدم بسـیار قانعـی بـود، زحمت 
حقـوق  دو  همسرشـان  بـا  اینکـه  می کشـید  زیـادی 
داشـتند، یکـی را حتمـًا وقـف کار فرهنگـی می کـرد. 

جهیزیـه،  تهیـه  بـرای  وقـت  هـر  خیریـه  امـور  در 
دوره هـای  بودجـه  تأمیـن  فرهنگـی،  کار  کاال،  سـبد 
بـه در  و...  نیمـه شـعبان  آموزشـی، عقیقـه  علمـی و 
بزنیـم،  زنـگ  بـود  کافـی  فقـط  می خوردیـم،  بسـته 

نمی گذاشـت حرفمـان تمـام بشـود هـر جـور بـود مـا 
را پشـتیبانی می کـرد. وقتـی زبـان بـه تشـکر و ابـراز 
شـرمندگی می گشـودیم چنـان بـا شـوخی و محبـت 
انـگار کمکـی نکـرده  بحـث را عـوض می کـرد کـه 

اسـت.
بااینکـه  داشـت،  شـنوایی  گـوش  و  بسـیار  اخـالص 
جسـمی  مشـکالت  خـودش  بـود،  بیمـار  همسـرش 
داشـت، بچـه داشـت، ولـی بازهـم بـرای بچه هایی که 
بـه ایشـان رجوع می کـرد، وقت می گذاشـت. کار هایی 
می کـرد که هیچ روانشـناس و مشـاوری نمی توانسـت 
انجـام دهـد. دخترانـی کـه در آسـتانه ازدواج بودنـد و 
یـا به مشـکلی خـورده بودنـد امیدشـان به ایشـان بود 
و اتفـاق افتـاده بـود کـه برخـی از دوسـتان می گفتنـد 
اگـر خانـم اعیـان نبـود نمی توانسـتیم از فالن مشـکل 

بیـرون بیاییـم. حدومرزی هـم برای ایـن کمک کردن 
نبود. قائـل 

خانـم اعیان را بـه فعالیت فرهنگـی و اصوالً 
کار در حـوزه کتـاب مـی شناسـند، در ایـن 

مـورد توضیـح دهید؟ 
۱2 سـال بـود کـه سـرطان داشـتند ولـی با توسـل به 
شـهید ابراهیـم هادی و نظر لطفی که به ایشـان شـده 
بـود، توانسـتند تـا آخریـن روزهـای زندگی بـا قوت به 
فعالیـت خـود ادامـه دهند. تعریـف می کـرد: در بیماری 
سـرطان، وقتـی بـرای جراحـی اولیه رفتـم خیلی اذیت 
شـدم، بهبـود پیـدا نمی کردم بعـد از مدتـی دکتر گفت 
کـه بیمـاری کنتـرل نشـده و بـرای مشـخص شـدن 
برنامـه درمانـی بایـد دوبـاره عکـس بگیریـم. می گفت 
عکـس شـهید ابراهیم هـادی را در بغل گرفتـه بودم و 
به شـهید التماس کـردم که از تخت بیمارسـتان نجاتم 
دهـد، در عـوض مـن هـم تـا آخـر عمـر، امر شـهدا را 
پیـش  را  نتیجـه گرافـی  نگـه مـی دارم. وقتـی  زنـده 
دکتـر بـردم دکتـر گفت: شـما نیـازی به شـروع مجدد 
شـیمی درمانی نـداری و می توانـی بـه زندگـی عـادی 
برگـردی فقـط هـر 6 مـاه یک بـار بایـد بـرای چـکاب 
بیاییـد. سـر همین موضوع هم خـودش را وقف این راه 
کـرده بـود. بـه هر بهانـه ای کتـاب می خریـد و هدیه 
مـی داد، بـا نشـر هـادی ارتبـاط داشـت کتاب هـا را با 
۳0 یـا ۴0 درصـد تخفیـف می گرفت و در سـطح شـهر 
بـا 50 درصـد تخفیـف می فروخـت البتـه اسـمش 50 
درصـد بـود، بـه هـر بهانه  یـا مناسـبتی سـعی می کرد 
کتاب هـا هدیـه بـه دسـت مـردم برسـند، فقـط برایش 
خوانـده شـدن کتاب هـا مهـم بـود و ایـن را از کسـانی 

کـه کتـاب را می گرفتنـد درخواسـت می کـرد. 

ایشـان فعالیـت های سیاسـی پـر رنگی هم 
داشتند.

بلـه، وقتـی نیـاز می شـد، بـه خاطـر اولویتـی بـه نـام 
نظـام اسـالمی، همه چیـز را کنـار می گذاشـت. حـرف 
امـام را مرتـب یـادآوری می کرد: »حفظ نظام اسـالمی 
از اوجـب واجبـات اسـت، حتی از حفظ جـان امام زمان 
واجب تـر اسـت.« از خواهرشـان کـه خیلـی زیـاد بـا 
ایشـان صمیمـی بودند شـنیدم کـه در زمـان انتخابات 
بـرای پایشـان مشـکلی پیش آمـده بـود. وقتـی گلـه 
کـرده بودنـد کـه چـرا بـه مـن سـر نمی زنیـد، ایشـان 
گفتـه بـود: پای شـما مهم تر اسـت یـا حفـظ و تقویت 
نظـام؟ اینجـا دیگر بایـد همه چیز را کنار گذاشـت و به 

ایـن امـر مهم رسـید.
وقتـی پیشـنهاد می دادیـم که بـرای مجلس یا شـورای 
هیچ وقـت  می گفـت  برافروختـه  شـود،  کاندیـد  شـهر 
نمی خواهـم عکسـم روی درودیـوار شـهر باشـد. اصرار 
بـه دیده نشـدن داشـت می گفـت عنوان به مـن ندهید 

دیگـران عنـوان را بپذیرنـد کارهایـش با من.
روی مسـائل سیاسـی جامعه خیلی حساسـیت داشـتند، 
و  بـود  زده  حرفـی  مسـئولین  از  یکـی  می آیـد  یـادم 
حاشـیه ای درست شـده بـود. کنـار ایشـان بـودم کـه 
تلویزیـون خبـرش را پخـش می کـرد برافروختـه شـده 
بـود و می گفـت مـن سـرطان نـدارم، اینهـا سـرطان 
هسـتند کـه بـه جـان ایـن ملـت و نظـام افتاده انـد، 
بمیـرم بـرای غربـت آقـا ) بـه لهجـه شـیرین یـزدی 

آد( الهـی جونـم در  می گفـت: 

نگاهشان به والیت فقیه چگونه بود؟

زمانـی کـه رهبری فرمودنـد »این عمـار ...« دیگر آرام 
و قـرار نداشـت، هـر جـا هـم بحثـی می شـد کـه باید 
طـرِف خـودش را متقاعـد بـه حرکتی بکنـد، می گفت: 
مگـر نشـنیدید که آقـا فرمودند أیـن عمـار؟ منتظر چه 

. هستید
او  از  بـود  گرفتـه  بیماری شـان شـدت  کـه  اول  دوره 
پرسـیده بودنـد چه آرزویـی داری گفته فقـط آرزوبه دلم 

کـه یک بـار از نزدیـک آقـا را ببینـم.
دخترهـای صالحینـش بـه تکاپـو افتادنـد بـرای دفتـر 
حضـرت آقـا نامـه نوشـتند و اصـرار کردنـد، پـس از 
مدتـی نه چنـدان کوتـاه از دفتـر مقـام معظـم رهبـری 
تمـاس گرفتنـد کـه زمـان مالقاتی فراهم شـده اسـت، 
درسـت روزهایـی کـه باوجـود مشـکل جسـمی عـازم 
زیـارت اربعیـن شـده بـود؛ و دیـدارش بـا محبـوب بـه 

افتـاد... قیامت 

روی موضوع حجاب و عفاف چقدر حساسیت 
داشتند؟

به شـدت روی حجـاب حسـاس بـود. ولـی هیچ وقـت 
هـم ندیدم کـه به طور مسـتقیم به کسـی تذکـر بدهد. 
اطرافـش خانم هـای کـم حجـاب و به ظاهـر بی اعتقـاد 
ایـن  و  داشـت  عجیبـی  جاذبـه  داشـتند،  وجـود  هـم 
بچه هـا را دفـع نمی کـرد. بعـد از فوت ایشـان بـود که 
بـا یکـی از همیـن دخترخانم هـا برخـورد داشـتم. دختر 
می گفـت کاش مادرم را از دسـت دادم بـودم ولی خانم 
اعیـان زنـده بـود. هـر دو هفتـه یک بـار هـم بـه یـزد 

مـی رود و سـر مـزار ایشـان فاتحـه می خواند.
آن قـدر روی موضـوع حجاب و عفاف و حیا حساسـیت 
داشـت کـه در بیمـاری هـم اصـرارش ایـن بـود کـه 
پزشـک مـرد معاینـه اش نکنـد. بیشـترین مخاطبـش 
هـم جوان هـا بودنـد. در مـورد حجـاب و عفـاف همـه 
می دانسـتند کـه ایشـان در عروسـی هایی کـه رعایـت 
کـه  بچه هایـی  نمی کنـد.  شـرکت  نمی شـود  شـئون 
دوسـت داشـتند کـه عروسـی ایشـان بـا حضـور خانم 
اعیـان باشـد، حتـی اگـر در مقابـل خانـواده خـود باید 
می ایسـتادند، عروسـی خـود را با حفظ مسـائل شـرعی 
بـا  و  تـاالر  در  به عنوان مثـال  می کردنـد.  برگـزار 
دعـوت  ایشـان  از  و  می دادنـد  انجـام  مولودی خوانـی 
شـیک  خیلـی  هـم  ایشـان  یابـد.  حضـور  می کردنـد 
می یافـت  حضـور  عروسـی  در  گرم کـن  مجلـس  و 
بـه  را هـم همـراه خـود می بـرد.  و بچه هـای دیگـر 
نوعروس هـای دوسـت و فامیـل سـر مـی زد و هدیـه 
می بـرد جمع هـای دوسـتانه را بـا بچه هـای صالحینش 

می رفـت.

طبیعتـاً از نشـانه هـای مومـن، دشـمنی بـا 
دشـمنان نظـام و انقالب اسـت، در این مورد 

داشـتند؟ موضعی 
تولیـد  روی  داشـت.  عجیبـی  استکبارسـتیزی  حـس 
داخلـی و ملـی هـم  نظر بسـیار خاصی داشـت. ایشـان 
شـاید بهتریـن جهیزیـه را برای دختـرش گرفت و همه 
را هـم ایرانـی گرفـت. در دوران آخـر بیماری قـرار بود 
قطعـه ای بـرای شـیمی درمانی در بـدن ایشـان قـرار 
بگیـرد کـه از طریـق آن دارو بـه رگ اصلـی تزریـق 
شـود. عمـل موفقیت آمیـز نبـود، قطعـه خریداری شـده 
را نتوانسـتند در بـدن ایشـان قـرار دهنـد. دفعـه بعـد 
کـه رفتـه بودنـد دکتـر و بازهـم موفـق نشـده بودنـد، 
چـرا  کـه  نمی داننـد  این هـا  می گفـت  و  می خندیـد 
موفـق نمی شـوند، ایـن قطعـه سـاخت آمریـکا اسـت، 

مـن بـا سلول سـلول بدنـم از آمریـکا متنفـرم و بدنـم 
ایـن را قبـول نمی کنـد. بـار بعـد با هر سـختی بـود در 
تهـران ایـن قطعـه را در بـدن ایشـان گذاشـته بودنـد، 
برگشـته بـود و گریـه می کـرد که وقتـی از دنیـا رفتم، 
ایـن را از بـدن مـن درآورید و بـا این قطعـه آمریکایی 

مـرا خـاک نکنید.

زندگـی  در  انتظـاری  نقـش شـهید حسـن 
ایشـان چگونـه بـود؟

شـهید حسـن انتظـاری عضو زنـده زندگی ایشـان بود. 
هیچ وقـت غایـب نبـود و بـرای ایشـان همیشـه حاضر 
بـود. انـگار ایـن آدم را می بیند و کنار خودش احسـاس 
می کنـد. بیـن بچه هـای اطـراف ایشـان هـم همیـن 
اتفـاق افتـاده بـود، وقتـی بـه مشـکلی برمی خوردنـد، 
صلـوات   5 انتظـاری-   – حسـن  بـرای  می گفتنـد 
همیشـه  هـم  خودشـان  می شـود.  درسـت  بفرسـتید 
تأکیـد بـر فرسـتادن صلـوات داشـتند. می گفـت زیـاد 
هـم نفرسـتید، چنـد صلـوات بـا حضـور قلـب و کامل 
بفرسـتید درسـت می شـود. همیشـه تأکیـد داشـت که 
شـهید انتظـاری آدمـی معمولـی بـود و دنبـال خـاص 
یکـی  نبـود. می گفـت  دادن  نشـان  را  و خـود  بـودن 
از چیزهایـی کـه شـهید حسـن را از دیگـران متفـاوت 
کـرد، ایـن بـود که به پـدر و مـادرش بی انـدازه خدمت 
می کـرد. به همسـایه ها خدمت می کرد و مشکالتشـان 
را رفـع می کـرد. بعد از برگشـت از جبهـه هم هر کاری 
روی زمین مانـده بـود انجام مـی داد. با شـهید انتظاری 
کامـاًل زندگـی می کـرد. ایشـان آن قدر ایـن موضوع را 
جـا انداختـه بـود کـه همـه بـه شـهید انتظاری شـهید 

حسـن می گفتنـد.

شنیده شده ایشان به نیازمندان بسیار کمک 
می کردند؟

قاطعانـه می گویم الگوی مجسـمی مانند ایشـان کم پیدا 
می شـود. یتیم نـواز بـود. اگـر بـه یتیمـی دسترسـی پیدا 
اتفـاق  می کـرد.   رسـیدگی  ویـژه  به صـورت  می کـرد 
افتـاده بـود کـه بـرای خانـواده ای کـه سـه بچـه یتیـم 
داشـت، برنامـه ویـژه می گذاشـت و هـر جـا خبـری بود 
آن هـا را هـم می بـرد. بـه بچه هـای سـادات اهتمـام 
ویژه تـری داشـت. یک بار با خانـواده ای برخورد داشـتیم 
کـه زن سـیدی پنجمیـن بچـه خـود را حامله بـود. قرار 
بـود نـوزادش را بعـد از تولـد بفروشـد تا بتوانـد از پولش 
زندگـی خـودش را بگردانـد. بـا شـنیدن ایـن موضـوع 
برافروختـه شـد و گفـت می فهمیـد چه می گوییـد: بچه 
سـادات در خانه دیگری برود نسـلش تباه می شـود و راه 
افتـاد بـه دادن قرض هـای قابل توجـه این خانـواده و راه 
انداختـن آن هـا و رفـع مشـکالت آن ها که بچه سـید از 

مـادر و خانـواده اش جـدا نیفتد.

و روزهای آخر چگونه گذشت؟
در زمـان بیمـاری خیلـی مظلـوم واقـع شـد، اواخـر کـه 
بـرای عیـادت ایشـان به منزلشـان می رفتم کتـاب معاد 
اسـتاد طاهـرزاده را می خوانـد. پرسـیدم چـرا ایـن کتاب 
را دوبـاره را می خوانیـد؟ می گفـت بایـد کمـی خـودم را 

آمـاده کنـم و بایـد راه بیفتـم به سـمت مقصد.
مرضیـه اعیـان بزرگ بـود امـا غریـب... آالن هم خیلی 
بیشـتر از این هـا بایـد بـه خانواده شـان عنایت شـود این 
خانـواده بـا تقدیـم شـهید و جانبـاز و مجاهدانـی چـون 
حسـن انتظـاری، علی محمـد دهقانـی و مرضیـه اعیان 

خیلـی بـه گـردن مـا حق دارند.

گفتگوی ماهنامه حائر با مسئول بسیج حوزه خدیجه کربی)س(

آن قدر جاذبه داشت که همه مثل پروانه دورش جمع می شدند
خانــم امینیــان مســئول بســیج خواهــران حــوزه خدیجــه کبــری)س( شهرســتان میبــد در گفتگــو بــا ماهنامــه حائــر، بــه تشــریح ابعــاد شــخصیتی خانــم مرضیــه 

اعیــان بانــوی فعــال فرهنگــی پرداختــه اســت کــه در ادامــه ایــن گفتگــو را مــی خوانیــد:

یکـی از مسـئولین حرفـی زده بود 
بـود.  درست شـده  حاشـیه ای  و 
برافروختـه شـده بـود و می گفـت 
اینهـا  نـدارم،  سـرطان  مـن 
سـرطان هسـتند که به جـان این 
بمیـرم  افتاده انـد،  نظـام  و  ملـت 

بـرای غربـت آقـا
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لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید؟
ــه  ــه مرضی ــد مرحوم ــتم، فرزن ــی هس ــه دهقان عارف
اعیــان. در حــال گذرانــدن تحصیــالت حــوزوی 

ــتم. هس

از شــاخصه های اخالقــی خانــم مرضیــه 
ــد؟ ــان بگوئی ــان برایم اعی

بــه نظــرم کــوه صبــر بــود. ایشــان از ۱5 ســالگی بــه 
ازدواج شــهید حســن انتظــاری درآمــده بــود و تــا ۱۸ 
ــا  ــند، تنه ــهادت می رس ــه ش ــان ب ــه ایش ــالگی ک س
ــون  ــد، چ ــی کردن ــان زندگ ــار ایش ــاه کن ــدود ۴ م ح
شــهید انتظــاری اکثــراً در جبهــه جنــگ بودنــد. بعــد از 
۸ ســال هــم بــا جانبــاز اعصــاب و روان جنــگ، آقــای 

دهقانــی کــه پدرمــان باشــند، ازدواج کردنــد.
جالــب اینکــه خــود شــهید انتظــاری بــه خاطــر 
ــود،  ــن دو ب ــن ای ــه بی ــی ک ــه فراوان ــق و عالق عش
ــده  ــرم زن ــوم، همس ــهید ش ــر ش ــه اگ ــد ک می گفتن
نمی مانــد، یعنــی تحمــل و طاقــت دوری بــرای 
ایشــان ممکــن نمی شــود. مــادرم بعــد از شــهید 
انتظــاری ازخداخواســته بــود کــه زندگــی آرامــی 
ــید  ــادی کش ــیار زی ــختی های بس ــد و س ــته باش نداش
کــه صبــر در مقابــل آن هــا، از او یــک الگــو و نمونــه 
ــم  ــالگی ه ــود. از ۳۹ س ــاخته ب ــان س ــر برایم بی نظی
ــداوای ایشــان آغــاز شــد،  دچــار ســرطان شــدند و م
مدتــی بهبــودی داشــتند و یــک ســال قبــل از فــوت 
ــد  ــدن مانن ــه دیگــر بخش هــای ب ایشــان، ســرطان ب
ــن  ــر ای ــه س ــود ک ــیده ب ــم رس ــتخوان ه ــه و اس ری
ــت  ــیمی درمانی را پش ــه ش ــی ۱00 جلس ــوع حت موض

ــت. ــر گذاش س

ــه  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــر، ب ــم صب ــه می گوی اینک
بــود. حتــی دکتــر ایشــان هــم اعتــراف می کــرد کــه 
نــه بیمــاری قبــل از او بــه ایــن تــوان دیــده بــودم و 

نــه خواهــم دیــد.

ــی  ــتقامت را به خوب ــر و اس ــن صب ــس ای پ
نشــان مــی داد؟

بلــه؛ مــن همیشــه همــراه ایشــان بــودم. می دیــدم که 
ــه نمی توانســت  ــاًل در خان ــود. مث ــت می ش ــدر اذی چق
حــرف بزنــد و بیمــاری بــر ایشــان غلبــه کــرده بــود، 
ــد،  ــدارش می آم ــادت و دی ــه عی ــی ب ــی کس ــا وقت ام
ــرد،  ــت می ک ــه صحب ــم و باروحی ــت و محک می نشس
می گفــت و می خندیــد. تــا جایــی کــه برخــی از 

ــه  ــد ک ــن می گفتن ــه م ــده ب ــادت کنن ــتان عی دوس
ــه می شــود  ــرا گفت ایشــان حالشــان خــوب اســت، چ
ــر  ــای آخ ــی در روزه ــت؟! حت ــاعد اس ــان نامس حالش
ــه  ــود و در خان ــرده ب ــواب ک ــان را ج ــر ایش ــه دکت ک
بودنــد، هرکســی بــه دیــدار ایشــان می آمــد از انــرژی 

ــدند. ــب می ش ــت، متعج ــه داش ــی ک خوب

ــور  ــما چط ــا ش ــه ب ــان در خان ــار ایش رفت
ــود؟ ب

مــادرم به غیــراز وظیفــه مــادری، بــرای مــا پــدر هــم 
ــود. در  ــده خــودش ب ــر عه ــز ب ــا نی ــه کاره ــود. هم ب
ــه  ــد و رســیدگی ب ــا، مســائل خری ــی م مســائل تربیت
ــی داد.  ــام م ــودش انج ــه را خ ــه و ... هم ــور خان ام
همــه  همیشــه  بودیــم.  دوســت  باهــم  خیلــی 
ــه  ــه ای ب ــرس و واهم ــچ ت ــدون هی ــم را ب حرف های
خودشــان مــی زدم. به راحتــی بــا ایشــان درد دل 
ــم  ــرم ه ــود، خواه ــت ب ــود، دوس ــق ب ــردم، رفی می ک
ــت. در  ــی داش ــه خوب ــان رابط ــا ایش ــور، ب همین ط
مســائلی ماننــد آزادی عمــل در کارهایمــان هــم 
بســیار برخــورد خوبــی داشــتند. اصــاًل جمــود فکــری 
نداشــت. نمی گذاشــت چیــزی بــرای مــا عقــده شــود 

ــود. ــالق ب ــف و بااخ ــیار منعط و بس
شــاید بتوانــم ایشــان را در دو کلمــه صبــور و مهربــان، 
ــود و  ــار ب ــه بیم ــم. بااینک ــف کن ــا توصی به تمام معن
ســختی می کشــید امــا آخ و نالــه در کارش نبــود. 
ــایه و  ــنا و همس ــت و آش ــرای دوس ــش ب دل مهربان
به غیــراز مــن و خواهــرم،  ... یک جــور می تپیــد. 
دختــران زیــادی هــم داشــت کــه بــرای آن ها مــادری 
ــان، در  ــع مشکالتش ــان، در رف ــرد. در ازدواجش می ک
خریــد و رفــع مایحتاجشــان بــا آن هــا همــراه می شــد.

در خلوت هــای مــادری و دختــری هــم بــه مــن 
زیــاد صحبــت  باهــم  داشــتند.  زیــادی  محبــت 
می کردیــم، درد دل می کردیــم. خیلــی بــه مــن 
ــم  ــی مه ــائل خیل ــی در مس ــی داد و حت ــخصیت م ش
ــس  ــد خم ــائلی مانن ــرد. در مس ــورت می ک ــم مش ه
ــت،  ــان داش ــرای ایش ــم ب ــادی ه ــیت زی ــه حساس ک

باهــم محاســبه می کردیــم.

رفتار ایشان با پدر چگونه بود؟
ــوط  ــد و مرب ــن گفته ان ــه م ــران ب ــه دیگ ــزی ک چی
ــن  ــی م ــان کودک ــن زم ــد و همچنی ــل از تول ــه قب ب
ــدی  ــال ب ــی ح ــان خیل ــه پدرم ــت ک ــن اس ــوده، ای ب
داشــتند در اوایــل ازدواج بــا ایشــان و مــدام بســتری و 
ــاب و  ــاز اعص ــال جانب ــدند. به هرح ــتانی می ش بیمارس
روان بودنــد. جالــب اینکــه بعــد از ازدواج بــا مادرمــان، 
ایشــان دیگــر اجــازه ندادنــد پــدر در بیمارســتان 
بســتری شــود و همــه بــار رســیدگی بــه ایشــان را بــر 
ــا رســیدگی ایشــان  ــدر هــم ب ــد. حــال پ دوش گرفتن

ــود. ــر از اوایــل شــده ب ــی بهت خیل
ــدرم دســت  ــه پ ــد ک ــده بودن ــواب دی ــر خ ــر عم اواخ
ــتی وارد  ــی بهش ــه باغ ــد و ب ــه بودن ــان را گرفت ایش
فکــر  همیشــه  می گفتنــد  خودشــان  می کردنــد. 
ــرا  ــاری م ــهید انتظ ــا ش ــوی ب ــی معن ــردم زندگ می ک
ــان  ــا پدرت ــی ب ــه زندگ ــد، درحالی ک ــتی می کن بهش

ــد. ــتی می کن ــرا بهش م

در مسائل عبادی و معنوی چطور بودند؟

مــی داد،  اهمیــت  بســیار  وقــت  اول  نمــاز  بــه 
ــرد  ــار نمی ک ــا را اجب ــت م ــم هیچ وق ــال ه درعین ح
کــه مثــل ایشــان باشــیم. یــادم می آیــد کالس 
ــم.  ــه بودی ــه مشــهد رفت ــودم کــه ب ــی ب پنجــم ابتدای
ــادر  ــه م ــروم و ب ــارک ب ــه پ ــی دوســت داشــتم ب خیل
هــم گفتــه بــودم. ایشــان بــه مــن گفــت نمــاز شــب 
ــد.  ــب می کن ــا و آخــرت نصی ــر دنی ــدا خی ــی خ بخوان
وقتــی گفتــم بلــد نیســتم جلــو ایســتاد و گفــت مــن 
ــه و  ــوان. نصف ــن بخ ــل م ــم مث ــو ه ــم، ت می خوان
ــی و  ــردای آن روز دای ــان. ف ــا ایش ــدم ب ــه خوان نیم
خانــواده بــا ماشــین شــخصی بــه مشــهد آمــده بودنــد 
و تمــاس گرفتنــد کــه می خواهیــم بــه پــارک برویــم. 
ــه و  ــاز نصف ــان نم ــه هم ــن نتیج ــت ای ــن گف ــه م ب
ــاری نداشــت، خــودش  ــی اصــاًل اجب ــود؛ یعن ــه ب نیم

ــیم. ــل او باش ــم مث ــا ه ــا م ــی داد ت انجــام م
فقــط در شــب های قــدر حساســیتش بیشــتر می شــد، 
ــرای  ــش را ب ــرا )س( بچه های ــرت زه ــت حض می گف
ــت  ــته و می خواس ــه می داش ــدار نگ ــب ها بی ــن ش ای
روز کمــی بخوابیــم کــه شــب های قــدر بیــدار بمانیــم.
ــتند و  ــیژن داش ــود اکس ــکل کمب ــر مش ــای آخ روزه
ــان  ــد. زم ــت کنن ــت صحب ــتند درس ــی نمی توانس حت
حتــی  و  نشســته  به صــورت  می شــد  کــه  نمــاز 
خوابیــده نمــاز می خوانــد. آخریــن روزهــا تیمــم 
ــان  ــانی ایش ــن روی پیش ــر را م ــی مه ــرد و حت می ک

می گذاشــتم.
وصیــت ایشــان هــم اصــواًل تأکیــد بــر اقامــه 
ــادر  ــدر و م ــرای پ ــود. ب ــان و روزه ب ــای ایش نمازه
خودشــان هــم همیــن کار را کــرده بودنــد و بــه 
کســانی کــه نزدیکانشــان فــوت کــرده بودنــد تأکیــد 
می کــرد مرده هــا کاری بــه گریــه مــا ندارنــد و بهتــر 
ــد. در  ــری کنی ــا فک ــاز و روزه آن ه ــرای نم ــت ب اس
وصیت نامــه تأکیــد بــر خوش رفتــاری بــا خواهــر 
ــده  ــری خری ــوت قب ــل از ف ــی قب ــتند. حت ــدر داش و پ
بودنــد و مــداوم بــه آن ســر می زدنــد و کنــارش نمــاز 

و دعــا می خوانــد.

در کمــک بــه دیگــران بــا شــما هم صحبتــی 
ــد؟ می کردن

ــطه  ــا باواس ــه و ی ــواًل مخفیان ــر را اص ــای خی کاره
انجــام مــی داد. چــون همیشــه همــراه ایشــان بــودن، 
ــه دیگــران واســطه می شــدم.  ــرای کمــک ب ــراً ب اکث
در کمــک بــه نیازمنــدان بیشــتر خبــر ایشــان را 
داشــتم. در سرپرســتی و حمایــت از ایتــام هــم کســی 
ــن  ــز م ــود، به ج ــان نب ــای ایش ــان فعالیت ه در جری
ــد از اوج  ــودم. بع ــائل ب ــات مس ــان جزئی ــه در جری ک
گرفتــن بیمــاری هــم مــوارد کمــک کــردن را بــه مــن 
می گفــت تــا بیشــتر در جریــان باشــم و اگــر مشــکلی 

ــر باشــم. ــم مؤث پیــش آمــد بتوان
بیشــتر کمک هایــی کــه می کــرد را می دانســتم. بعــد 
ــی داد  ــان م ــه نش ــاد ک ــی افت ــان اتفاقات ــوت ایش از ف
حتــی برخــی از کمک رســانی های ایشــان را مــن 
ــه  ــطه هایی ک ــه  واس ــه ب ــوده ام. البت ــع نب ــم مطل ه
ــه  ــد، ب ــخص می ش ــائل مش ــن مس ــناختند ای می ش
نظــرم ممکــن اســت کمک هایــی هــم کــرده باشــند 

ــا نرســیده باشــد. ــه م ــی ب کــه خبــرش هــم حت

در امور فرهنگی چطور؟

همــه پولــی را کــه بنیــاد شــهید بــرای شــهید 
ــی  ــرج کار فرهنگ ــی داد، خ ــان م ــه ایش ــاری ب انتظ
خــودش  بــرای  را  پــول  آن  از  ریالــی  می کــرد. 
ــی  وزندگــی اش خــرج نکــرد، حتــی اگــر مشــکل مال
ــردن  ــا خــرج ک ــول ب ــن پ ــاد داشــت ای داشــت. اعتق
تمــام نمی شــود و برمی گــردد. میلیونــی هم خــرج 
ــاب و  ــوزه کت ــوص کار در ح ــی و به خص کار فرهنگ
کتاب خوانــی می کــرد. خودشــان همــی می گفتنــد 
ــتم،  ــرمایه دار هس ــن س ــد م ــر می کنن ــه فک ــه: هم ک
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــت پول ــن برک ــه ای درحالی ک
ــاب وکتاب  ــمردن و حس ــل ش ــود. اه ــرج می ش راه خ

ــت. ــم می گرف ــواب ه ــیر و ج ــن مس ــود در ای نب

در مسائل سیاسی روز جامعه چطور؟
می خوردنــد.  را  انقــالب  رهبــر  غصــه  همیشــه 
انقــالب  بــرای  کاری  هیــچ  می گفــت  خــودش 
نکــرده ام، بااینکــه کارهــای زیــادی انجــام مــی داد. در 
مســائل سیاســی هــم به صراحــت بــه ســخن آیــت اهلل 
ــاد داشــت و سیاســت و دیانتــش یکــی  ــدرس اعتق م
ــار  ــگ سیاســی هــم داشــت. دو ب ــت پررن ــود. فعالی ب
ــف  ــی در دوره هــای مختل ــس ســتاد انتخابات هــم رئی
ــی در  ــری را به صــورت مصداق ــود. خــط دهــی رهب ب
کاندیداهــا پیــدا می کــرد و وقتــی اصلــح را تشــخیص 

ــرد. ــت می ک ــرای او فعالی ــی داد ب م

در مـورد خـواب صحبت کردید، بعـد از فوت 
ایشـان خوابی از ایشـان دیده اند؟

یکـی از خـواب هایـی کـه اقـوام دیـده بودند ایـن بود 
کـه شـهید انتظـاری را در محله قدیمی خودشـان دیده 
بودنـد، وقتـی از ایشـان می خواهنـد مهمانشـان شـود، 
گفتـه بودنـد باید بـروم آرایشـگاه دنبـال مرضیـه. این 
دقیقـًا روزهـای آخـر زندگـی مـادرم بـود. تعبیـر کرده 
بودنـد کـه آرایشـگاه همـان پـاک شـدن ایشـان در 
بیمارسـتان اسـت. خـواب هـای دیگـری هـم برخـی 
دیده انـد کـه بـه مـا انتقـال داده اند که شـرایط ایشـان 
در آن دنیـا بسـیار خـوب اسـت و برعکـس ایـن دنیـا 
کـه سـختی های زیـادی کشـیده اند، آنجـا در راحتی و 

هستند. آسـایش 

بعد از ایشان راهشان را ادامه می دهید؟
ــام  ــان انج ــه ایش ــی ک ــام کارهای ــرداری و انج الگوب
ــن  ــن ممک ــرای م ــاید ب ــت و ش ــخت اس ــی داد، س م
ــان  ــل ایش ــت دارم مث ــکان دوس ــد ام ــد. در ح نباش
ــخت  ــی س ــدن خیل ــل او ش ــًا مث ــی واقع ــم، ول باش

ــت. اس

گفتگوی حائر با خانم دهقانی، فرزند مرحومه مرضیه اعیان

مادرم به تمام معنا، صبور و مهربان بود
یکــی از راه هــای شــناخت افــراد بــزرگ و شــاخص، آشــنایی بــا ابعــاد زندگــی شــخصی، خصوصــی و خانوادگــی ایــن بــزرگان اســت، از زبــان نزدیــک تریــن افــراد بــه آنهــا. 
کســانی کــه لحظــه بــه لحظــه بــا شــادی هــا، غــم هــا و دیگــر مســائل زندگــی خصوصــی آنهــا درگیــر و در ارتباطنــد. ایــن شــناخت کمــک زیــادی مــی کنــد تــا بــه عمــق 
شــخصیت آنهــا و ریشــه حــرکات اجتماعــی آنهــا پــی ببریــم. اینــک و در ادامــه، گفتگــوی ماهنامــه حائــر بــا خانــم دهقانــی، فرزنــد ارشــد مرحومــه مرضیــه اعیــان را مــی خوانیــم:

ــاری  ــهید انتظ ــد از ش ــادرم بع م
ــی  ــه زندگ ــود ک ــته ب ازخداخواس
و  باشــد  نداشــته  آرامــی 
زیــادی  بســیار  ســختی های 
کشــید کــه صبــر در مقابــل آن ها، 
از او یــک الگــو و نمونــه بی نظیــر 

ــود ــاخته ب ــان س برایم

ــت و  ــرای دوس ــش ب دل مهربان
آشــنا و همســایه و ... یک جــور 
و  مــن  به غیــراز  می تپیــد. 
ــم  ــادی ه ــران زی ــرم، دخت خواه
داشــت کــه بــرای آن هــا مــادری 

د می کــر



محکم در آغوشم گرفت و گفت: »نفرین نکن«
مشـکل بسـیار حـادی برایـم پیـش آمده بـود. آنقـدر بر 
مـن فشـار آمده بـود که در مقابـل خانم اعیـان از طرفی 
کـه با او مشـکل داشـتم گالیه کردم و شـروع کـردم به 

نفریـن کردن. 
محکـم مـرا در آغـوش گرفـت و گفـت: »تـو را بـه خدا 
نفریـن نکـن، از خـدا بخـواه مشـکلت را حـل کنـد، امـا 

نکـن...« نفرین 
چنـان تحـت تاثیر ایـن حرکت قـرار گرفتم که آبی شـد 
بـر آتـش وجـودم، آرامـم کـرد و بعـد از آن هم کسـی را 

نفریـن نکردم.

نماز در سفر اربعین
در سـفر اربعین با خانم اعیان و یکی از اقوامشـان همراه 
بودیـم. برای رسـیدن به نمـاز اول و قـت و نماز جماعت 
خیلـی اهمیـت مـی داد. قبـل از وارد شـدن وقـت نمـاز، 
موکـب مناسـبی پیـدا مـی کردیـم و بـرای نمـاز آمـاده 
مـی شـدیم. یکـی از صبـح هـا در جـاده نجـف کربـال، 
هوا حسـابی سـرد شـده بود، آنقـدر که قید بیـرون رفتن 
و وضـو گرفتـن را زده بودیـم. ایشـان بـا وجـود بیمـاری 
بیـرون رفـت و وضـو گرفـت و برگشـت. بعـد از نمـاز 
توصیـه کـرد هیـچ وقت از ایـن امر مهم غافل نباشـیم...

صلوات برای شهید تورجی زاده
چنـد سـالی بعد از فوت پـدر و مادرم، خیلی بـرای ازدواج 
بـرادرم دغدغـه داشـتیم و مـدام نـذر و نیـاز مـی کردیم 
که درسـت شـود. یک سـال گذشـت و کارمان به جایی 

نرسید...
وقتـی کارم بـه بن بسـت رسـید بـا خانـم اعیـان تمـاس 
گرفتـم و موضـوع را تعریف کـردم. با همـان اصطالحی 
کـه بـا آن لهجـه یـزدی زیبایش همـه را »خانـم طال« 
صـدا مـی زد، دلداریـم داد و گفت: »برای شـهید تورجی 
زاده صلـوات بفرسـت مشـکلت حل می شـود، و این کار 
را از همیـن حـاال شـروع کـن، من هم کتـاب خاطراتش 

را برایـت می فرسـتم...«
باورکردنـی نبـود ولـی بعـد از ده روز مشـکل حل شـد و 
بـرادرم بـا دختـری از یک خانـواده متدیـن ازدواج کرد ...

قرارمون دم در بهشت
در اواخـر عمرشـان سـعی می کـردم احسـاس تنهایـی 
نکننـد و بارهـا در طـول روز بـه ایشـان پیـام مـی دادم. 
یک بـار کـه جـواب نـداده بـود بـرای ایشـان شـعری 
فرسـتادم: هرگـز گمـان مبـر ز خیـال تـو غافلـم/ گـر 
مانـده ام خمـوش خـدا داند و دلـم؛ جواب داد چـرا خانم؟ 
نوشـتم: »لمـاذا أحبک، ال تسـألیني، فلیس لـدي الخیار، 
ولیـس لدیـک الخیـار« بـه ایـن معنـی کـه »از مـن 
نپـرس کـه چـرا دوسـتت دارم، عنـان این محبـت نه به 
دسـت مـن اسـت و نـه بـه دسـت تو« جـواب داد: حـاال 
می خواهـی بگویـی کـه عربـی بلـدی؟ نوشـتم ترجمـه 
کنیـد تاکمـی بخندیـم. ترجمه اشـتباهی کرد، به ایشـان 
پیـام دادم که نمی خواسـتم مسـخره کنم، فقـط یادآوری 
کـردم کـه زبـان اهـل بهشـت عربـی اسـت و قبـل از 
رفتـن بـه بهشـت بایـد عربـی یـاد بگیریـد. نوشـت: به 
مـن یـاد می دهـی؟ نوشـتم: بلـه ولـی خیلـی هزینه اش 
سـنگین می شـود. نوشـت: هرچه باشـد می دهـم، جواب 
می توانیـم بکنیـم، آدم های بـاکالس هرکجـا می روند با ثـواب باشـم. نوشـت قبول. گفتـم یک معاملـه دیگر هم دادم در همـه کارهایـی کـه می کنیـد مـن هـم شـریک 
خـود مترجـم می برنـد، اگـر می خواهیـد مـن در بهشـت 
همـراه شـما و مترجـم باشـم. گفـت قبـول اگـر رفتـم 
بهشـت مترجمـم بـاش، نوشـتم قرارمـون یـادت نـره، 

نوشـت: دیـر نکنی منتظـرم...

چشم به راه اربعین
بعـد از سـفر اربعین، بـه منزلمان آمد. می گفـت: »خیلی 

منتظـر بـودم بیایی تا ببینم از این سـفر چـه حرف هایی 
داری...« برای گفتن 

وقتـی از آن بهشـت زمینی تعریف کـردم، در همان خانه 
مـا گفـت که مـی روم تا بـرای سـفر اربعین سـال دیگر 
آمـاده شـوم. سـال بعـدش هـم بـا اینکه بیمـار بـود، به 
سـفر زیارتـی اربعیـن رفت و با نـگاه پر محبـت حضرت 
زینـب)س( توانسـته بـود، سـختی سـفر را تحمـل کند. 
وقتـی بیمـاری اش حاد شـده بود، می گفـت: »خوب می 
شـوم و منتظـرم بـه سـفر اربعیـن بـروم، هـر چنـد حالم 

بد باشـد ...«
اربعین بعدی رفت پیش خود ارباب ...

هوای همه را داشت
چنـد بـاری بـا هـم رفتـه بودیـم مسـافرت. بـا قطـار، با 

اتوبـوس...
در سـفر، هوای همه را داشـت، در مسـیر رفتن با کسـی 
مـی نشسـت، در برگشـت بـا دیگری همـراه بـود، برای 
وضـو گرفتـن بـا دیگری بـود، با یکـی می رفت بـازار، و 

هدفـش ایـن بود کـه به همـه خوش بگـذرد...
همه دوسـت داشـتند با ایشـان همراه و همنشـین باشند 

و واقعـا بـه همه هـم خوش می گذشـت ...

ذکر مشکل گشا
همیشـه می گفت: »ذکر اسـتغفراهلل مشـکل گشاسـت« 
بـه ما هم سـفارش مـی کرد این ذکـر را مـدام بگوییم...

بلیـط قطـار داشـتم، دیـر شـده بـود، تاکسـی گرفتـم و 
شـروع کـردم به ذکر اسـتغفار، لحظـه آخـر و آخرین نفر 

وارد قطـار شـدم ...

نصیحت کلیدی
یـک مشـاور و بـه تمـام معنـا یـک مـادر مهربـان بـود. 
موقـع ازدواج بچـه هـا یا مواجه شـدن آنها با مشـکالت 
حتمـا کمـک مـی کرد. یکـی از دخترهـا با یکـی از بچه 
هـای بسـیجی ازدواج کـرده بـود. بـه خانـم اعیـان مـی 
گفـت از همسـرم توقـع دیگـری داشـتم و گالیـه مـی 
کـرد از اخالقیاتـی که از همسـرش انتظار نداشـت. خانم 
اعیـان مهربانانـه راهنمایـی کـرد و گفـت: »حتی شـهدا 
هـم رفتارهای اشـتباهی در زندگی داشـته اند ولی سـعی 
کـرده انـد کـه کم کـم نقص هـای خـود را رفـع کنند و 

کامل شـوند«
اینطـوری آن خانـم را قانـع کـرد کـه نبایـد هـر رفتـار 

کوچکـی را سـریعاً بـا رفتـار شـهدا مقایسـه کـرد ...

تسبیح تربت
بـا نمـاز جمعه زیـاد مانـوس نبودم. یـک بار که بـه نماز 
رفتـه بـودم ایشـان را آنجا مالقـات کردم. صحبتی شـد 
و فهمانـد کـه نمـاز جمعـه اجبـاری نیسـت، امـا وقتـی 
اشـتیاقم را بـرای آمـدن بـه نمـاز دیـد، از هفتـه بعـد بـا 

ماشـین بـه دنبـال مـن و مـادرم مـی آمد.
گروهی کار کردن را دوسـت داشـت و برای رشـد معنوی 
دیگـران واقعـا وقت مـی گذاشـت. در همیـن نمازها بود 
کـه به من یک تسـبیح تربـت سیدالشـهدا)ع( هدیه داد، 
بوی بسـیار خوبی مـی داد. از من خواسـت نمازهایم را با 

تربـت امام حسـین)ع( بخوانم و ذکـر بگویم...

اهتمام برای انتخاب اصلح
هیـچ وقـت ادعـا نمـی کـرد همسـر شـهید اسـت، کـه 
شـبهه سـوء اسـتفاده از نام شـهید هم پیـش بیاید. حتی 
اگـر جایی می خواسـتیم ایشـان را به نام همسـر شـهید 
معرفـی کنیـم ناراحـت مـی شـد. از کسـی هـم طلبکار 
نبـود. امـا اگر درخواسـت می شـد از شـهدا بگوید، حرف 
های زیادی برای گفتن داشـت. در مسـائل سیاسـی هم 
خیلـی دقـت نظر داشـت. بـرای معرفـی و زمینه سـازی 
بـرای انتخـاب اصلـح، از جان و مالش مایه می گذاشـت. 
حتـی بعـد از انتخاب شـدن یکـی از کاندیداها بـه عنوان 

رئیـس جمهـور، به شـدت مریض شـد و حتی مـی توانم 
بگویـم بیمـاری ایشـان از آن زمـان به بعد هـر روز بدتر 

شد...

آخرین اشک و لبخند
آخریـن بـاری کـه بـه منـزل مـا آمدنـد، حالشـان خوب 
نبـود. گوشـه ای خوابیدنـد و بـا هـم گفتیـم و خندیدیـم 

و گریـه کردیـم ...
یـادش بخیـر، گاهـی دلـم تنـگ مـی شـود، شـروع می 
کنـم بـه حـرف زدن، انـگار او هـم بـا مـن صحبت می 
کنـد، مـرا آرام مـی کنـد بـا اشـکی، یـادی، خاطـره ای، 
خنـده ای ... در خیالـم بـه او می گویم که به هر مراسـم 
روضـه ای بـروم، از شـما یـاد مـی کنـم؛ شـما هـم نزد 

اربابمـان مـا را یـاد کنید ...

جهاد با مال
در کالس هـای طـرح والیـت، شـرکت مـی کردیـم. 
قـرار بـر ایـن بـود کـه کتـاب هـای ایـن کالس رایگان 
بـه دسـت ما برسـد، امـا اعـالم کردند کـه بودجـه مورد 
نظـر تامیـن نشـده و باید اعضـای کالس خودشـان پول 
را بدهنـد. کنـار خانـم اعیـان نشسـته بـودم کـه ایشـان 
گوشـی موبایل خودشـان را از کیف بیرون آورد و شـروع 
بـه دادن پیامـک کـرد. از روی کنجـکاوی نگاهـم بـه 
صفحه گوشـی کشـیده شـد و چـون جلوی چشـمم بود 

بـه راحتـی متـن پیامـک را مـی توانسـتم بخوانم. 
ایشـان بـه مسـئول برگـزاری کالس پیام داد کـه نیمی 
از هزینـه کتابهـا را من تقبـل می کنم. دقایقی نگذشـته 
بـود کـه اعالم شـد نیمـی از هزینه کتاب را کسـی قبول 
کـرده و نیم دیگر نیز توسـط مسـئول برگـزاری پرداخت 

مـی شـود و کتابهـا رایگان تحویـل اعضا می شـود...

خاطره ای از مرحومه اعیانخاطراتی شنیدنی از نزدیکان و دوستان

سال اول ازدواجمان قول داده بود برای ایام عید نوروز 
حتما به یزد بیاید تا با هم باشیم.

قبل از عید امام خمینی )ره( از رزمندگان درخواست 
با  ایام  آن  در  که  نیرویی  کمبود  علت  به  که  کردند 
آن مواجه بودیم هرکس می تواند مرخصی نگیرد ودر 

جبهه بماند.
جدی ترین شوخی »شهید انتظاری« دلم را فرو ریخت
از  داشتم  قلبی  ارادت  امام)ره(  حضرت  به  من  خود 
طرفی می دانستم قلب حسن هم برای »سید روح ا...« 
می تپد، دست به کار شدم و نامه ای برایش نوشتم. 
نوشتم چون ولی زمان دستور داده اند نگران قول و 
قرارمان نباش، در جبهه بمان و از اسالم ناب دفاع کن.
نامه که به دستش رسید سریع با من تماس گرفت. 
تماس گرفت که تشکر کند. گفت:»راستش رو بخواهی 
مونده بودم چطور بهت بگم! که الحمدا... خودت پیام 

امام رو فهمیدی و بهترین تصمیم رو گرفتی.«
آن سال گذشت. سال بعد که همراه حسن  به اهواز 
رفتم و در آن جا مستقر شدیم. باز هم ایام نوروز رسید 
و باز هم به این فکر می کردم که امسال عید را با هم 
جشن می گیریم یا نه؟ نزدیک نوروز بود که به حسن 

گفتم امسال عید ان شاا... باهم به یزد میرویم.
نگاهی کرد و خندید...

گفت:ان شاا... تو عمودی و من افقی!
خیلی جا خوردم، دست خودم نبود. اشکم سرازیر شد. 
حسن که حالم را دید سرم رو به سینه گرفت وگفت: 
شوخی کردم، جدی نگیر. بعد هم سریع موضوع بحث 

را عوض کرد.
روزی که برای عملیات رفت دلم فرو ریخت...

لحظه خداحافظی به دلم افتاده بود که این آخرین دیدار 
من است.

حق با او بود، من به یزد برگشتم در حالی که او...
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