
پدرم خودش��ان بهترين الگوي تربيتي بودند و ما سعي 
مي كرديم از ش��يوه هاي عملي ايش��ان درس بگيريم. 
آموزش هاي ايشان غالباً غيرمس��تقيم بود و چون خود 
عامل به حرف هايي بودند كه مي زدند، حرف هاي ش��ان 
تأثيرگذار ب��ود. ما با توجه به رفتارهاي ايش��ان، متوجه 
مي ش��ديم چه چيزهايي ارزش يا ضدارزش هس��تند. 
ايش��ان درباره نوع غذا، لباس و امور عادي بسيار آسان 
مي گرفتند و هميشه مي گفتند: »همين كه نان و ماستي 
بخوريم و سير شويم، كافي است. بهتر است وقت مان را 
صرف كارهاي بهتري كنيم«. بسيار روي استفاده صحيح 
از وقت حس��اس بودند. گاهي كه تلفن هاي ما طوالني 
مي ش��د، مي گفتند: »حي��ف از ايام عمر نيس��ت كه به 
حرف هاي بيهوده و اتالف وقت بگذرد؟ يك بار پرسيدي 
حالت چطور است و طرف هم پاس��خ داد. تكرارش چه 
فايده اي براي شما دارد؟« خودشان هم هميشه مطلب 
مهمي  را با حداقل كلمات و در نهايت ايجاز بيان مي كردند 
و واقعاً در استفاده از وقت كم نظير بودند. ايشان در كالم 
و عمل، سرش��ار از صداقت و ش��جاعت بودند. كمترين 
نش��انه اي از تظاهر در حرف ها يا اعمال ايشان نبود. به 
همين دليل وقتي نصيحت مي كردند برايمان قابل قبول 
بود، چون مي ديديم همان نكته اي را كه به ما گوش��زد 
مي كنند، خودشان ده برابر رعايت مي كنند. بيشتر از هر 
چيز، سيره عملي ايشان براي ما الگو بود. نظارت ايشان 
همواره به صورت غيرمستقيم بود و چيزي را به ما تحميل 
نمي كردند. از همان دوران كودكي، زندگينامه عرفا و افراد 
موفق را براي ما تعريف مي كردند و از آنها مثال مي آوردند 
تا الگوهاي ذهني ما افراد عادي و دم دستي نباشند و افراد 

موفق و بزرگ در ذهن ما تثبيت شوند. 
شيوه تربيتي ايشان در مورد مسائل عبادي 

چگونه بود؟ 
پدرم در مورد نماز اول وقت بس��يار تأكيد داشتند و اگر 
كسي نمازش را دير مي خواند، ناراحت مي شدند، اما به 
روي خود نمي آوردند. بسيار مقيد بودند نماز به جماعت 
برگزار شود. به همين دليل به محض اينكه صداي اذان را 
مي شنيدند، از جا بلند مي شدند و سعي مي كردند خود را 
به نماز جماعت برسانند. معموالً نماز در خانه ما به صورت 
جماعت برگزار مي ش��د. ما، مادرمان و خواهر و برادرها 
به ايشان اقتدا مي كرديم. گاهي هم كه اقوام و دوستان 
مي آمدند، آنها هم در نماز جماعت شركت مي كردند. ما 
قبل از اينكه خواندن و نوشتن را ياد بگيريم، توسط پدر 
با قرآن مأنوس شديم. ايشان هميشه بعد از نماز صبح، 
چند تا از احكام رساله عمليه را برايمان بيان مي كردند. 
ايشان قرآن را حفظ بودند و به ما مي گفتند از رو بخوانيم. 
گاهي هم عمداً غلط مي خواندند تا ما غلط هايش��ان را 
بگيريم و توجه و دقت مان بيشتر شود. وقتي هم غلط شان 

را مي گرفتي��م، به ما جاي��زه مي دادند. اگر هم اش��تباه 
مي كرديم، اندكي از پول توجيبي ماهانه مان كم مي شد. 

به همين دليل سعي مي كرديم كمتر اشتباه كنيم. 
اين شيوه مؤثر هم بود؟ 

بله، شايد در كودكي بس��ياري از مفاهيم قرآني را درك 
نمي كرديم و بعضي از آيات را درست نمي فهميديم، اما 
قرآن را ياد مي گرفتيم و به تدريج و به مرور زمان، با معاني 
و تفاس��ير پدرمان آنها را درك مي كرديم. هميشه و هر 
روز، بعد از درس از ما سؤال مي كردند. در نتيجه متوجه 
مي شديم كه اگر خوب گوش ندهيم، روز بعد نمي توانيم 
جواب بدهيم و حواس مان را حس��ابي جمع مي كرديم. 
پدر معتقد بود ب��دون قرآن نمي ش��ود زندگي كرد و به 
همين دليل سعي مي كردند انس با قرآن و عبادت را در 
فرزندانشان نهادينه كنند. قرآن براي پدرم ركن اصلي بود 
و بدون آن، هيچ امري را ممكن و صحيح نمي دانستند. 
ايشان به مسائل اخالقي فوق العاده مقيد بودند. نسبت به 
حفظ حرمت افراد و پرهيز از غيبت به شدت پايبند بودند 
و سختگيري مي كردند. همواره به ما گوشزد مي كردند 
و مي گفتند: »دروغ سرمنشأ تمام بدي ها و نشانه ترس 
است. از كسي جز خدا نترسيد و اگر الزم است حرفي را 
بزنيد، حرف راست را بزنيد«. دائماً به برخورد احترام آميز 
با مادرمان تأكيد مي كردند. بسيار قدردان زحمات مادرم 
بودند و هنگامي كه مادرم تنها به مسافرت مي رفتند، پدر 
بسيار احساس دلتنگي مي كردند. همواره از خوبي هاي 
مادرم براي م��ان مي گفتند و تأكيد مي كردند: »ش��ما 
آن طور كه بايد و شايد قدر مادرتان را نمي دانيد، من كمتر 

مردي را ديده ام كه تا اين حد قدردان همسرش باشد.«
براي انتخاب همسر آينده فرزندان شان، چه 

مالك هايي براي ايشان مهم بود؟
پدرم در زمينه مس��ائل مادي، ابداً س��ختگير نبودند و 
خيلي راحت با اين موضوع برخورد مي كردند و همواره 
تأكيدش��ان اين بود ك��ه از هزينه هاي زاي��د و ريخت و 
پاش ه��اي بي مورد خ��ودداري كنيد. البت��ه هيچ وقت 
حرفش��ان را تحميل نمي كردند و به خواسته هاي خود 

بچه ها توجه داشتند. 
در مورد خود شما چه برخوردي داشتند؟ 

وقتي بح��ث ازدواجم پيش آمد و صحبت ه��اي اوليه با 
داماد و خانواده ايشان صورت گرفت، پدرم به من گفتند 
شرط هايت را بگو! من تأكيد كردم كه بايد به تحصيالتم 
ادامه بدهم، فعاليت اجتماعي داشته باشم و حق طالق 
هم با من باشد! پدرم گفتند با شرط آخر تو موافق نيستم، 
ولي حرف هايت را ب��ه خانواده دام��اد منتقل مي كنم. 
پدر با شروطي كه مخالفتي با ش��رع نداشت، مخالفت 
نمي كردند و اگر مي خواس��تيد از حدود ش��رعي خارج 
ش��ويد، محكم مي ايس��تادند و ممانعت مي كردند. در 

انتخاب عروس و داماد، بيشتر به ويژگي هاي خانوادگي 
فرد توجه مي كردند. تدين و تقيد به احكام اسالمي  و نيز 
سيادت خانواده، برايشان در درجه اول اهميت بود. روي 
ساده زيستي فرد و پرهيز از تجمل و مسائل مادي بسيار 
تأكيد مي كردند. ايش��ان از هيچ يك از دامادهاي ش��ان 
نپرسيدند حقوقت چقدر است؟ يا خانه داري يا نداري؟ 
اما خصوصيات اخالقي آنها برايشان بسيار مهم بود. در 
مورد مراسم هم مي گفتند ساده برگزار كنيد و مهريه ما 

هم 14 سكه بود. 
14 سكه، نظر پدرتان بود؟ 

نمي دانم نظر ايش��ان چه بود، ولي وقتي من و ش��وهرم 
براي اينك��ه خطبه عقدمان خوانده ش��ود، نزد حضرت 
امام رفتيم، ايشان پرسيدند مهر چقدر است؟ و ما گفتيم 
صحبت خاصي نكرده ايم. امام فرمودند: »من مي گويم 
14 سكه« و از همان زمان، اين 14 سكه در خانواده ما باب 
شد. پدرم تأكيد داشتند مراسم و مهريه را ساده بگيريد تا 
هم خودتان راحت باشيد، هم جوان ها از شما الگو بگيرند 
و ازدواج آسان شود. به كساني هم كه براي خواندن خطبه 
عقد به پدرم مراجعه مي كردن��د، مي گفتند: »هر جور 
كه ميل خودتان اس��ت، ولي اگر قرار است من خطبه را 
بخوانم، مهريه بيش از 14 سكه را نمي پذيرم«. حتي به 
نوه هايشان هم مي گفتند: »اگر مايليد مهريه تان بيشتر 
باش��د، مي توانيد بگوييد كس ديگري خطبه عقدتان را 

بخواند. من نمي خوانم.« 
زندگي سياس�ي و مبارزاتي مرحوم آيت اهلل 
خزعلي با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بود. 
از اين جنبه از زندگي پدرت�ان چه خاطراتي 

داريد؟ 
موقعي كه انقالب پيروز ش��د، من نوجوان 15 ساله اي 
بودم. از دوران بچگي خودم هر چه ك��ه به ياد مي آورم، 
تبعيدها و زندان هاي متعدد پدرم است. البته موقعي كه 
به تبعيد مي رفتند، ما غالباً ايشان را همراهي مي كرديم. 
تصوير سربازاني كه هميشه در اتوبوس هايي كه مي رفتيم 
و برمي گشتيم ما را همراهي مي كردند، يادم هست. ما 
هميشه ته اتوبوس مي نشستيم و سرودها و دعاهايي را كه 
پدر يادمان داده بودند، دسته جمعي مي خوانديم. خاطره 
شيريني كه به ياد دارم، خواندن دعاي شب جمعه به شكل 
دسته جمعي بود كه سربازها را عصباني مي كرد و ما در 
دل خودمان احساس غرور مي كرديم. در تبعيد دامغان، 
هميشه يك نگهبان جلوي در خانه كشيك مي داد و ما 
براي اينكه لج او را درآوريم، كارهايي مي كرديم كه به او 

ثابت كنيم سر عقيده خودمان هستيم. 
ب�ا اي�ن هم�ه تبعي�د پ�در، چط�ور درس 

مي خوانديد؟ 
در دامغان مدارس دخترانه و پسرانه جدا بود اما نگهبان ها 

خطاهاي برادرم حقيقتًا ايشان را زجر 
می داد. با اينكه سعي مي كردند به روي 
خودشان نياورند، ولي ما خيلي خوب 
رنج پدر را لمس مي كرديم. س�رانجام 
هنگامي ك�ه از رفت�ار ب�رادرم برائت 
جستند، به ش�وخي مي گفتند: »تا به 
حال پدر شهيد بودم، حاال شده ام پدر 
طريد!« آزمون بس�يار دش�واري بود، 
ولي پدر از اين آزمون هم با سرفرازي 
بيرون آمدند. ايشان خيلي سعي كردند 
برادرم را برگردانند، ولي فايده نداشت
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مي گفتند: »تا به حال پدر شهيد بودم 
حاال شده ام پدر طريد!«

و مستخدمين آنجا مرد بودند و پدرم مقيد بودند ما 
حتي به چنين مدارسي هم نرويم. به همين دليل من 
و خواهرم در قم به مدرسه رفتيم و پدر و مادرم با بقيه 
بچه ها در دامغان بودند. با اينكه پدر در تبعيد بودند، 
اما دوران تبعيد در دامغان بسيار شيرين بود، چون 
ايشان در خانه بودند و وقت كافي داشتند كه صرف 
ما كنند. ايشان صبح ها عالوه بر تفسير قرآن، ساعاتي 
را هم به ما درس مي دادند. ايام تابستان و عيد را در 
دامغان بوديم و پدرم به م��ا جامع المقدمات درس 
مي دادند. براي هر يك از بچه ها به تناسب درسي را 
قرار داده بودند كه رأس ساعت شروع مي شد. بسيار 
هم در رعايت ساعت دقيق تقيد داش��تند و به اين 
ترتيب، به ما نظم حضور در كالس درس، ولو تك نفره 
را ياد مي دادند. ما بايد درس ها را دقيق مي خوانديم، 
چون در جلسه بعد مطالب جلسه قبل را مي پرسيدند. 
بسيار هم در تدريس حوصله داشتند و آن را با شوخي 
و تنوع مي آميختند كه خسته نشويم. موقعي كه پدر 
در زندان بودند، همراه مادر به مالقات شان مي رفتيم 
و برايشان غذا مي برديم. البته مسئوالن زندان غالباً 
غذا را قبول نمي كردند، اما مادر نهايت س��عي خود 
را مي كردند كه به هر ش��كل ممكن به ايش��ان غذا 
برسانند، چون وضعيت غذاي زندان ها مناسب نبود. 
گاهي هم در شيش��ه آب ميوه يا غ��ذا، پيام هايي را 
جاسازي مي كردند كه مثاًل امروز در خانه ريختند و 

كتابخانه شما را زير و رو كردند!
از هجوم مأموران به خانه ت�ان خاطره اي 

داريد؟ 
چندين بار به خانه ما ريختند و هم��ه جا را زير و رو 
كردند، اما به خاطر برخورد پدر و مادرم، ما خيلي از 
آنها نمي ترسيديم. يك بار پدرم در تهران منبر رفت 
و سخنراني كرد و مأموران در قم به خانه ما ريختند. 
خواهرم مي گفت برويم سر كوچه كه اگر پدر آمدند، 
بگوييم برگردند! مأموران مي دانستند كه ايشان در 
تهران دستگير ش��ده اند و مي گفتند: »االن جلوي 
حاج آقا مرغ و آب خنك گذاشته اند، نگران نباشيد!« 
ما هم نمي فهميديم منظورشان چيست؟ بعدها بود 
كه فهميديم قبل از اينكه به خانه هجوم بياورند، خبر 

داشتند پدرم را در تهران دستگير كرده اند. 
دنبال چه چيزي مي گشتند؟ 

خانه ما در قم زيرزمين بزرگي داشت و پدرم آنجا را به 
كتابخانه تبديل كرده بود. موقعي كه مأمورها هجوم 
آوردند به ما گفتند كليد كتابخان��ه را بدهيم، ولي 
ما كليد نداشتيم. آنها يكي از پنجره ها را شكستند 
و يكي از مأم��وران از آنجا به كتابخان��ه رفت و آنجا 
را گش��ت. پدربزرگم تازه از مش��هد پي��ش ما آمده 
بودند. كنار حياط خلوت ما، ي��ك نورافكن بود كه 
هنوز وصل نك��رده بودي��م. مأم��وري از پدربزرگم 
پرسيد اين چيست؟ ايش��ان هم جواب دادند بمب! 
بزرگ ترها هميشه س��عي مي كردند اين ماجراها را 
به شوخي برگزار كنند تا فش��ار عصبي زيادي روي 
ما نباشد. به همين دليل ما بچه ها نه تنها روحيه مان 
را نمي باختيم، بلكه خيلي هم خوشحال بوديم كه 
توانسته ايم دشمن را عصباني كنيم. به اين دلخوش 
بوديم كه داريم در مسير درستي كه مسير حضرت 
امام است، حركت مي كنيم و همين موضوع شرايط 
را براي ما آسان مي كرد. پدرم خيلي با امام مأنوس 
بودند و به ايشان عالقه داشتند و همين ارادت و عالقه 

را در ما هم نهادينه كردند. 
خود شما از حضرت امام خاطره اي داريد؟ 
بله، ما با خانواده ايش��ان رفت و آمد زيادي داشتيم. 
موقعي كه امام از پاريس تشريف آوردند، همسرشان 
به من گفتند چند روزي نزد ايش��ان بمانم و كمك 
كارش��ان باش��م، چون حجم ديد و بازديدها خيلي 
زياد بود. من 15، 16 سال بيشتر نداشتم و مدتي در 
خانه امام ماندم. گاهي هم همراه همسر امام و مادرم، 
خدمت امام مي رفتيم و احوالپرسي مي كرديم. يك 
بار مادرم از امام پرسيدند: »تكليف ما زن ها در انقالب 
چيست؟« ايشان فرمودند: »شما اگر دو تا بچه صالح 
و س��الم تربيت كنيد، تكليف تان را انجام داده ايد«. 
امام با اينكه روي فعاليت هاي اجتماعي زنان و حضور 
آنان در صحنه هاي مختلف تأكيد زيادي داش��تند، 
اما همواره نقش اصلي زنان را مادري مي دانس��تند 
و مي فرمودند هرگز وظيفه اصل��ي خود را فراموش 
نكنيد. بعد از انقالب در دوره اي كه امام در قم تشريف 
داش��تند، همراه گروهي از خانم ها خدمت ايش��ان 
رفتيم و من متني را قرائت كردم و بار ديگر س��ؤال 
ش��د ما زن ها بايد براي انقالب چ��ه كار كنيم و چه 
وظيفه اي داريم؟ امام فرمودند كافي اس��ت به آنچه 
كه خدا برايمان تكليف كرده اس��ت، ملتزم باش��يم 
و وظيفه مان را درس��ت انجام دهيم، همين ضامن 

پيروزي ماست. 
يكي از برادران شما قبل از پيروزي انقالب 
و در تظاهرات قم به ش�هادت رس�يد. از 
آن واقعه و واكن�ش پدرتان چه خاطره اي 

داريد؟ 
روزي كه برادرم شهيد ش��د، من در مكتب توحيد 
درس مي خواندم و ش��نيدم برادرم از مش��هد به قم 
آمده است. قرار بود به مناسبت چهلم شهداي قيام 
تبريز، راهپيمايي اي در قم برگزار شود. اوضاع عادي 
نبود و من هر ط��وري بود از مكتب بي��رون آمدم و 
خود را به منزل رساندم. برادرم داشت آماده مي شد 
كه براي تظاهرات ب��رود. در آن اي��ام پدرم مخفي 
بودند و س��اواك در به در دنبال ايش��ان مي گشت. 
برادرم كارت دانشجويي و مدارك شناسايي و حتي 
س��اعت مچي اش را باز كرد و به م��ادرم داد و گفت: 
»نمي خواهم اگر دستگير ش��دم، شناسايي شوم«. 
بعد هم غس��ل ش��هادت كرد. من به شوخي گفتم: 
»مگر ش��هادت همين طور الكي است، هر كسي كه 
راحت شهيد نمي شود« و رفت. موقع غروب منتظر 
بوديم برگردد، اما نيامد. صداي تيراندازي، لحظه اي 
قطع نمي شد. بعد هم كه حكومت نظامي  برقرار شد. 
شب شد و باز برادرم نيامد. به ش��دت نگران بوديم. 
مادرم همه كالنتري ها و بيمارستان ها را گشت ولي 

فايده نداشت. من و برادرم همه كوچه هاي منتهي به 
محل تظاهرات را گشتيم، ولي خبري نبود. همه جا 
پر از پوكه هاي فشنگ و گاز اشك آور بود. باالخره به 
كوچه اي رسيديم كه خون زيادي كف زمين ريخته 
بود و فهميديم يك نفر در آنجا شهيد شده است، اما 
خبر نداش��تيم او برادر خودمان اس��ت. به خودمان 
دلداري مي داديم كه البد رفته و در خانه اي مخفي 
شده اس��ت. هر چه مادرم مي گفتند حس مي كنم 
شهيد شده است، ما فضا را عوض مي كرديم و سعي 
داشتيم با ش��وخي، فكر مادرمان را از موضوعي كه 
ايشان را رنج مي داد، منصرف كنيم. تا پنج روز بعد از 
آن حادثه، مادرم تمام بيمارستان ها و كالنتري ها و 
هر جايي را كه به فكرشان مي رسيد، گشتند. خواهر 
بزرگ ترم در سال آخر دبيرس��تان درس مي خواند 
و پدر يكي از همكالس��ي هايش، در ساواك قم كار 
مي كرد. او با همكالس��ي اش تماس گرف��ت و از او 
خواس��ت از پدرش بخواهد موض��وع را دنبال كند. 
باالخره همكالس��ي خواه��رم زن��گ زد و گفت در 
سردخانه تهران، جواني با اين مشخصات وجود دارد. 
مادرم ماش��اءاهلل روحيه بس��يار قوي اي داشتند. به 

سردخانه تهران رفتند و جسد را شناسايي كردند. 
واكنش پدرتان چگونه بود؟ 

پدرم خيل��ي عاطفي بودند، اما وقت��ي بحث احكام 
الهي پيش مي آم��د، عاطفه خود را به ش��دت مهار 
مي كردند. هيچ وقت هم كاري نمي كردند كه دشمن 
شاد شود. از ما هم مي خواستند اگر مصيبتي رو كرد، 
در خفا گريه كنيم و جلوي روي دشمن، خودمان را 
محكم نشان بدهيم. به همين دليل در قضيه شهادت 
برادرم، هرگز كسي اشك ايشان را نديد. ايشان باالي 
سر جنازه برادرم گفتند: »لباس شهادت بر تن پسرم 
از لباس دامادي زيباتر است«. با ما هم شرط كردند 
كه آرامش خ��ود را حفظ كنيم كه ب��ه نهضت امام 

صدمه اي وارد نشود. 
با توجه به عاطفي بودن پدرتان، ايش�ان 
با قضيه برائت جس�تن از پسر ديگرشان 

چطور كنار آمدند؟
اين كار براي پدرم بسيار دش��وارتر از شهادت برادر 
ديگرم بود. پ��درم فوق العاده به فرزندانش��ان عالقه 
داشتند و برادرم را هم بارها نصيحت كردند كه دست 
از كارهايش بردارد. م��ن در چهره پدر مي ديدم چه 
رنج دشواري را تحمل مي كنند، اما وقتي بحث احكام 
ديني و انقالب و نظام پيش مي آم��د، ذره اي تزلزل 
نشان نمي دادند. ايش��ان با رويي گش��اده شهادت 
برادرم را پذيرفتند، اما خطاهاي برادر ديگرم حقيقتاً 
ايشان را زجر داد. با اينكه س��عي مي كردند به روي 
خودش��ان نياورند، ولي ما خيلي خ��وب رنج پدر را 
لمس مي كرديم. سرانجام هنگامي كه از رفتار برادرم 
برائت جستند، به شوخي مي گفتند: »تا به حال پدر 
شهيد بودم، حاال ش��ده ام پدر طريد!« آزمون بسيار 
دشواري بود، ولي پدر از اين آزمون هم با سرفرازي 
بيرون آمدند. ايشان خيلي س��عي كردند برادرم را 
برگردانند، ولي فايده نداشت. سرانجام وقتي موضوع 
حفظ نظام و اسالم پيش آمد، عاطفه پدر و فرزندي را 
زير پا گذاشتند و اعالم برائت كردند. ايشان زماني كه 
ضرورت ايجاب مي كرد در راه خدا از كسي يا چيزي 

بگذرند، لحظه اي ترديد نمي كردند. 
از شهادت برادرتان مي گفتيد. واكنش شما 

كه در سنين نوجواني بوديد چه بود؟ 
همه ما كه از س��يره پ��در و مادرم��ان آگاه بوديم و 
مي دانستيم ايشان نمي خواهند دشمن شاد شويم، 
از گريه و بي قراري در برابر چشم ديگران خودداري 
مي كرديم. خود من وقتي ديگر بي طاقت مي شدم، 
به گوشه اي دور از چش��م مردم پناه مي بردم و گريه 
مي كردم كه كسي متوجه نشود. براي هفتم و چهلم 
برادرم هم متني نوش��تم كه به عن��وان پيام خواهر 
شهيد پخش شد. بعدها ش��نيدم كه شهيد آيت اهلل 
مطهري پيام را خوانده و بسيار متأثر شده بودند. در 
آن پيام انقالب اسالمي  را با عاشورا مقايسه و خطاب 
به امام حس��ين)ع( عرض كرده بودم ما به تبعيت از 

شما در برابر ستمگران ايستاده ايم. 
از دوران مس�ئوليت ايش�ان در ش�وراي 

نگهبان چه خاطراتي داريد؟ 
پدر درباره مس��ائل كاري ش��ان، در خانه زياد حرف 
نمي زدند. اوايل منزل ما نزديك محل شوراي نگهبان 
بود، اما بعدها فاصله زياد شد و پدر از اين فاصله و در 
مس��ير خانه تا آنجا براي حفظ نهج البالغه استفاده 
كردن��د. در خانه بيش��تر در مورد مس��ائل عمومي 
 سياس��ي و اجتماعي صحبت مي كرديم و ايشان به 

سؤاالت ما جواب مي دادند. 
به عنوان پرس�ش آخر از اي�ام بيماري و 

رحلت ايشان برايمان بگوييد. 
دوره بيماري پدرم خيلي طول نكش��يد و ايش��ان 
تا آخرين لحظه عمر، س��رحال و بانش��اط بودند و 
حافظه ش��ان همچنان قوي بود و حتي به سؤاالت 
درسي من هم پاسخ دقيق مي دادند. حافظه ايشان 
به قدري حيرت انگيز بود كه حتي صفحه و سطر يك 
كتاب را هم مي گفتند و هميشه هم درست بود! به 
اعتقاد من اين حافظه درخشان مديون حفظ قرآن و 
نهج البالغه و دعاهاي مختلف بود. وقتي يك مسئله 
علمي  را مطرح مي كرديم يا براي خودش��ان سؤالي 
مطرح مي ش��د كه به پاس��خ قطعي نمي رسيدند، 
دست برنمي داش��تند. گاهي كه س��ؤالي از ايشان 
مي پرس��يدم، به كتابخانه ش��ان در زيرزمين خانه 
مي رفتند و پنج، شش جلد كتاب مي آوردند. در پاسخ 
دادن بس��يار دقيق و پيگير بودند. در يكي دو ماهي 
كه ضعف داشتند و بستري ش��دند، باز نيازهايشان 
را حتي االمكان خودش��ان برآورده مي كردند. نماز 
سر وقت برايشان بسيار مهم بود و دائم مي پرسيدند 
چقدر به اذان مانده است؟ در هفته هاي آخر عمرشان 
مي گفتند حضرت علي)ع( را خواب ديده اند و ايشان 

جايگاه پدر را به ايشان نشان داده بودند. 
با تش�كر از فرصتي كه در اختيار ما قرار 

داديد.

  احمدرضا صدري
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر سالروز رحلت عالم 
مجاهد مرحوم آي�ت اهلل حاج شيخ ابوالقاس�م خزعلي 
اس�ت. در بازشناس�ي و تكريم س�يره آن بزرگ�وار، با 
فرزن�دش دكتر انس�يه خزعلي گفت و ش�نودي انجام 
داده ايم ك�ه در پ�ي مي آيد. امي�د آنكه مقب�ول افتد. 

   
مرح�وم آي�ت اهلل خزعل�ي ب�ه عن�وان يكي از 
برجس�ته ترين مبارزان و از ابتدا هم�راه و ياور 
حضرت امام بودند، به گونه اي كه زندگي سياسي 
ايشان روي ساير جنبه هاي زندگي و شخصيت 
ايشان س�ايه انداخته است. ش�ايد كمتر كسي 
بدان�د ك�ه ايش�ان گرايش هاي عرفان�ي جدي 
داش�تند و در ط�ول زندگي عرفاي برجس�ته و 
مهم�ي  را درك كردند. بد نيس�ت گفت وگو را با 
اين ويژگي آن بزرگوار شروع كنيم. به نظر شما 
كسي با گرايش هاي جدي سياسي و فعاليت هاي 
برجس�ته در زمينه ه�اي مبارزاتي و سياس�ي 
چگونه مي تواند عارف هم باش�د؟ از اين ويژگي 

پدر بزرگوارتان چه خاطراتي داريد؟ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم.  پدرم حاالت عبادي بسيار زيبايي 
چه در نم��از، چه در قرائت ق��رآن و دعاه��ا و مناجات هاي 
طوالني خود داشتند. يادم هست هميشه دو ساعت مانده به 
اذان صبح، بيدار مي شدند و تهجدهاي ايشان بسيار مفصل 
و طوالني بود. با وجود چنين روحي��ه عرفاني و لطيفي كه 
داشتند، نسبت به مسائل سياسي فوق العاده حساس بودند و 
با كمال شهامت و شجاعت، بالفاصله موضع گيري مي كردند 
و از هيچ كس و هي��چ چيز جز خدا خوف نداش��تند، چون 
هيچ مصلحتي براي ايشان باالتر از اس��الم و نظام اسالمي 

 وجود نداشت. 
علت و سرچشمه اين ش�جاعت كم نظير به نظر 

شما چه بود؟ 
كسي كه در كاري منفعت يا ضرري نداشته باشد و كار را فقط 
براي رضاي خدا انجام دهد، طبيعتاً از چيزي هم نمي ترسد. 
كساني كه مي ترس��ند يا با احتياط عمل مي كنند، از اينكه 
جايگاه يا منصبي را از دست بدهند يا خطري آنها را تهديد 
كند، مي ترس��ند ولي براي پدر هيچ يك از اين موضوعات 
مهم نبود و جز احس��اس تكليف هيچ منفعتي براي ايشان 

اساساً مطرح نبود. 
به حساسيت هاي ايشان در قبال مسائل سياسي 
و اجتماعي اش�اره كرديد. لطفًا به مصاديق آنها 

هم اشاره كنيد. 
پدر به مسائل اجتماعي، مخصوصاً روابط اجتماعي فرزندان 
و اقوام حساس��يت زيادي داش��تند و به دليل حساس��يت  
مسئوليت هايي كه داش��تند، دائماً به ما گوشزد مي كردند 
مراق��ب رفتارهاي مان باش��يم و كاري نكنيم ك��ه به نظام 
صدمه بخورد. مي گفتند مراقب باشيم كه به دليل انتساب 
به ايش��ان از موقعيتي سوءاس��تفاده نكنيم يا ديگران را به 
طمع سوءاستفاده از خود نيندازيم. همواره تأكيد مي كردند 
طلبه اي بيش نيستند و وظيفه ش��ان فقط خدمت به مردم 
است، لذا بايد خانواده ايش��ان هم مثل بقيه مردم و خانواده 
يك طلبه ع��ادي زندگي كنند و فرقي بي��ن آنها و ديگران 
نباش��د. همواره تأكيد مي كردند سطح زندگي شما بايد در 

حد زندگي متوسط مردم باشد. 
بنابراين قاعدت�اً با يكي از برادران ش�ما كه اين 
موض�وع را رعاي�ت نك�رد، مش�كالت زيادي 

داشتند. 
همين طور است. هميش��ه با او بحث و گفت وگو مي كردند 
كه من س��بك زندگي تو را قبول ندارم و هر چه هم دليل و 
برهان بياوري كه اين اموال را از راه حالل كس��ب كرده اي، 
قبول نمي كنم و مي دانم اين ش��يوه زندگي تو براي مردم 
س��ؤال برانگيز اس��ت. تو بايد جوري زندگي كني كه مردم 
احساس نكنند به دليل اينكه پسر من هستي، از امتيازات 
ويژه اي برخورداري، چون هر چه هم بگويي كارهايت ربطي 
به انتساب تو به من ندارد، مردم باور نخواهند كرد و به نظام 
و مسئوالن بدبين خواهند شد. نهايتاً هم رفتارهاي برادرم 
موجب شد پدر آن موضع گيري هاي تند را بكنند، چون در 
اداي تكليف، فرزند و غيرفرزند براي پدرم فرقي نداش��ت و 
وقتي پاي اج��راي احكام الهي در ميان بود، ايش��ان زير بار 
هيچ مصلحتي نمي رفتند. پدر بر ساده زيستي بسيار تأكيد 
مي كردند و به هيچ وجه حاضر نبودند به دليل جايگاه سياسي 
و اجتماعي خود، از امتيازي بهره مند شوند. يادم هست در 
دوراني كه همه چيز سهميه بندي بود و براي گرفتن ماشين 
هم بايد ثبت نام مي كرديد و در نوبت مي مانديد، برادرم براي 
گرفتن ماشين ثبت نام كرد. او بايد مدت ها در نوبت مي ماند 
تا ماشين را مي گرفت. يك روز مسئول ايران خودرو به پدرم 
زنگ زد كه ما داريم نوبت آقامحسن شما را جلو مي اندازيم. 
پدرم بس��يار عصباني شدند و گفتند مگر پس��ر من با پسر 
بقيه فرقي دارد؟ حق نداريد اي��ن كار را بكنيد. طرف از اين 
برخورد پدرم سخت يكه خورد و عذرخواهي كرد. در موارد 
ديگر، وقتي قاضي در مورد ب��رادرم حكم مي داد، پدر پيغام 
مي دادند كه: »به هيچ وجه مالحظه اين را نكنيد كه پسر من 
اس��ت. هر چه را كه خدا و قرآن و اسالم درباره جرم او حكم 
كرده اس��ت اجرا كنيد. من كاماًل تابع احكام شرع و قوانين 
نظام جمهوري اسالمي هس��تم. ابداً مالحظه مرا نكنيد«. 
پدر همواره س��عي مي كردند احساس مس��ئوليت در قبال 
مسائل عبادي، سياسي، اجتماعي و... را در ما نهادينه كنند 
و مي گفتند ش��ما به عنوان فرزند يك مسئول، بايد بيش از 
ديگران احساس مسئوليت كنيد و يك وقت با گفتار، رفتار 
و موضع گيري هايتان كاري نكنيد كه مردم نسبت به نظام 
بدبين ش��وند. يادم هس��ت ما گاهي براي اينك��ه به خاطر 
پدرمان با ما رفتار خاصي نشود، خودمان را با اسم مستعار 

معرفي مي كرديم!
جالب است. برايتان مشكل پيش نمي آمد؟ 

چرا. خود من در دوره هاي مختلفي كه در دانشگاه شركت 
مي كردم و رتبه هم مي آوردم، چون با اسم مستعار شركت 
مي كردم، وقتي برنده مي ش��دم، مدت ها طول مي كشيد تا 
ثابت كنم صاحب اين اسم مستعار هستم تا بتوانم جايزه ام 

را بگيرم! 
از صحبت هايتان به برخي از نكات تربيتي پدرتان 
اش�اره كرديد. بد نيست به ش�كلي متمركز به 
روش ه�اي تربيتي ايش�ان در قب�ال فرزندان، 

شاگردان، اقوام و مجموعاً مردم اشاراتي كنيد. 


