تا آخر این موضوع از فرماندهان نظامی پنهان ماند؟
ً
ظاهــرا یکبــار میخواســتند او را بــرای ســن کمــش بــه مشــهد برگرداننــد ولــی او مقاومــت کــرده و گفتــه بــود:
«مــن از بقیــه چــه کــم دارم کــه نــروم و شــهید نشــوم؟ بقیــه میرونــد و لیاقــت شــهادت دارنــد و مــن نداشــته
باشــم» .باالخــره هــر طــوری کــه بــود توانســته بــود آنهــا را قانــع کنــد و در جبهــه باقــی بماند تــا عاقبت در اســتان
حلــب ســوریه و شــهر العیــص بــه آرزویــش کــه شــهادت بــود رســید و آســمانی شــد.
خود شما با رفتن او موافق بودید؟
اول کــه ایــن موضــوع را مطــرح کــرد مــن هــم بــه دلیــل ســن کمــش بشــدت بــا او مخالفــت کــردم .ولــی او آنقــدر
اصــرار کــرد تــا توانســت مــن را راضــی کنــد .آنموقــع مــن در افغانســتان بــودم و او بــه ایــران آمــده بــود .مــدت دو
هفتــه هــر روز بــه مــن زنــگ مـیزد و بــا اصــرار میخواســت رضایــت بدهــم کــه بــه ســوریه رود .هــر چــه تــاش
کــردم او را منصــرف کنــم فایــدهای نداشــت و باالخــره رضایــت دادم کــه بــرود.
از رضایتی که دادید پشیمان نیستید؟
هرگــز ...نــه تنهــا پشــیمان نیســتم بلکــه بــه شــهادت او افتخــار میکنم .شــهادت باالتریــن ســعادت و باالترین
افتخــار اســت .آرزوی هــر پــدر و مــادری هــم ســعادت فرزندانــش اســت .حــاال که او به باالترین ســعادت رســیده
چرا باید پشــیمان باشــم؟
بعد از شهادت حسن آقا به ایران آمدید؟
بلــه .وقتــی خبــر شــهادت او را شــنیدم بــرای شــرکت در مراســم تشــییع و تدفیــن او بــه ایــران آمــدم .آخــر او مــادر
نــدارد بــرای همیــن خواســتم بــه تشــییع او بیایم تا مراســم تشــییع او خیلی غریبانه نباشــد و اگر مادر نــدارد پدر
در این مراســم حضور داشــته باشــد .البته به دلیل مشــکالتی که برای آمدن به ایران داشــتیم از جمله حاضر
نبــودن گذرنامـ ه  ۴۰روز طــول کشــید تــا بتوانیــم بــه ایــران بیاییــم ولــی بعــد از ایــن مدت بــه ایران آمدیــم و بعد
از دیــدن حســن در معــراج شــهدای بهشــت رضــا«ع» او را بــه خاک ســپردیم.
با گذشت چهار سال از شهادت حسن آقا چرا هنوز به وطن خود برنگشتهاید؟
دولــت افغانســتان بــا خانوادههایــی کــه فرزنــدان آنهــا مدافــع حــرم هســتند رفتار خوبــی نــدارد .حتی بــرای آنها
ً
مجــازات زنــدان و  ...هــم در نظــر میگیــرد .بــرای همیــن نمیتوانیــم بــه آنجــا برگردیــم چــرا کــه حتمــا بــا مــا
برخــورد قانونــی خواهــد شــد.

و همســرم تصمیــم گرفتیــم منــزل خــود را بــر
بــارگاه ملکوتــی امــام هشــتم«ع» وقــف کنیــم
تــا باقیاتالصالحاتــی بــرای مــا شــود و از ثــواب
اخــروی آن بهرهمنــد شــویم .پــس از انجــام
مراحــل اداری ،ایــن وقــف در ســال گذشــته بــه
ثبــت رســید .بدینترتیــب تولیــت ایــن منــزل تــا
زمــان حیــات مــن و همســرم برعهــده ماســت و
پــس از فوتمــان بــه آســتان قــدس رضــوی وا گــذار
یشــود» .فرزنــدان ایــن خانــواده بــا رضایــت
م 
قلبــی و شــور و عشــقی مضاعــف پیگیــر وقــف
منــزل پدریشــان بودنــد و آنــان را در انجــام
مراحــل آن همراهــی کردنــد.
عــربزاده بــا تأ کیــد بــر اینکــه ارادت ویــژهای
بــه آقــا علیبنموســیالرضا«ع» دارد ،ادامــه

فرزند دیگرتان علیآقا قبل از شهادت
حسن به سوریه رفت یا بعد از آن؟
علــی زودتــر رفتــه بــود .هرچنــد علیآقــا زودتــر از
حســن بــه ســوریه رفــت ولــی اشــتیاق حســن بــرای
شــهادت بیشــتر بــود و بــا هیجــان بیشــتری اخبــار
یکــرد .علیآقــا بــرادر
و اتفاقــات ســوریه را دنبــال م 
بزرگتر حســن اســت .او هم آرزوی شــهادت داشــت
ولــی انــگار سرنوشــت او جــور دیگــری رقــم خــورد.
شــاید او مانــده تــا جــای خالــی حســن را بــرای مــن
و خواهرهایــش پــر کنــد.
از سابقه جهاد در خانواده خود بگویید.
همانطــور کــه میدانیــد افغانســتان در طــول
ســالهای طوالنــی درگیــر جنــگ بــوده اســت.
ً
تقریبــا همــه مــردان فامیــل مــا مردانــی مجاهــد
و اهــل مبــارزه هســتند .بــرادر مــن محمدعیســی
از ســنین نوجوانــی تــا حــاال کــه میانســال اســت
در جبهههــای مختلــف جهــاد کــرده اســت.
بــرادر بزرگتــر حســن آقــا هــم در جنگهــای مــردم
افغانســتان علیــه طالبــان شــرکت داشــته اســت.
ً
در جریــان جنــگ ســوریه تقریبــا هفــت نفــر از
مــردان مــا از جملــه دو بــرادرم ،خواهــرزادهام،
دامــادم ،پســرخالهام و پســرانم علــی و حســن
حضــور داشــتند.
بهترین یادگاری که از شهید برای شما
چه بود؟
کتاب نهجالبالغهای که به من هدیه داده بود.

میدهــد« :مکانــی مطمئنتــر و بهتــر از مجموعــه آســتان قــدس رضــوی بــرای انجام ایــن وقف پیدا
نکــردم ،چراکــه ایــن مجموعــه بــا دقــت خاصــی از موقوفــات امــام رضــا«ع» پاســداری و نگهــداری
میکنــد» .بــه گفتــه ایــن نیکاندیــش ،از روزی کــه آنــان تصمیــم بــر وقــف منــزل مســکونی خــود
گرفتنــد ،زندگیشــان متحــول شــده و از برکــت ایــن وقــف از راههــای مختلــف بهرهمنــد شــدند .حتی
چنــد روز پــس از انجــام وقــف ،منفعــت آن را بروشــنی دیدنــد .او بتازگــی از ســفر مشــهدالرضا بــه زیــار
بازگشــت ه اســت.
آخــر امــام هشــتم«ع» همراهــی کاروانهــای زیارتــی خانوادههــای کمبرخــوردار بــه بــارگاه مطهــر
خــودش را هــم بــه او واگــذار کــرده اســت .عــربزاده بیــان میکنــد« :شــنیدهام کــه حتــی ا گــر فقیــر و
بیچیــز هــم شــدی بــاز هــم ســعی کــن بــه دیگــران کمــک کنــی .خداونــد برکــت ایــن کار خیــر را بــه
تــو خواهــد داد .بهنظــرم اگــر آدمــی اســتطاعت مالــی دارد بایــد در مســیر کارهــای نیــک قــدم بــردارد.
مــن در زندگـیام بــه ایــن نکتــه رســیدهام کــه اگــر از آنچــه دوســت دارم بگــذرم ،خداونــد هــم بــرکات
آن را چنــد برابــر شــامل حالــم میکنــد» .او در پایــان کبوتــر دلــش را روانــه صحــن و ســرای رضــوی
میکنــد و میگویــد« :امیــدوارم آقــا علیبنموســیالرضا«ع» عاقبــت بخیرمــان کنــد و ســامتی
جســم و جــان را از مــا نگیــرد تــا بتوانیــم خدمتگــزار ایشــان باشــیم».

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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