
رابطه فرزندان ت�ان با خانم دانش�ور چطور 
بود؟

بچه های من، ایشان را بسیار دوس��ت داشتند و رابطه 
خوبی برقرار بود. خانم دانش��ور هم خیلی نس��بت به 
خانواده و بچه های ما محبت داشت. کاًل من ندیدم که 
ایشان، نسبت به کس��ی بی محبت باشد. همانطور که 
گفتم، خانم دانشور همه را دوس��ت داشت. یادم است 
یک روز که برای اولین بار، دختر کوچکم همراه من به 
دیدن خانم سیمین آمد، در همان برخورد اول، ایشان 
با هیجان گفت:  »چقدر زیبا هستی! « این جمله برای 
دخترم، خیلی خاطره انگیز بود. در واقع ایشان، همیشه 
در مقابل دیدن زیبایی، بس��یار ش��گفت زده  می شد و 
بی محابا آن را بیان می کرد. می گویند در آن سال  هایی 
که منزل شان مرکز جلسات و نشست های روشنفکری و 
سیاسی بوده، روزی امام موسی صدر به منزلشان می رود. 
در شلوغی آن روز، خانم س��یمین در را باز می کند و از 
زیبایی امام موسی شگفت زده می شود و فریادی از سر 
شوق می کش��د و می گوید:  » تو امامی یا پیغمبر؟ مگر 
می شود انس��انی آنقدر زیبا باش��د!« البته گاهی که به 
ایشان، این خاطره را یادآوری می کردم که شما چنین 
کردی، می خندید و می گفت: »خیلی هیجان زده شده 
بودم! « من به بچه هایم می گفتم این حرکت ایش��ان، 
به خاط��ر تدریس درس زیبایی شناس��ی ب��وده که در 
دانش��گاه تدریس می کرده اس��ت. حتماً می دانید که 

پایان نامه  خانم دانشور، » علم الجمال « بوده است.
از ارتب�اط عاطف�ی میان خودش�ان و جالل 
آل احمد نکات�ی را برای ش�ما تعریف کرده 

بودند؟
خانم دانشور در رابطه با جالل، هیچ وقت بد نمی گفت! 
ممکن بود گاهی تحت تأثیر یکسری گروه  ها و یا کسانی 
قرار بگیرد و انتقاد هایی هم از عملکرد سیاس��ی جالل 
بکند، ولی هیچ وقت شخصیت جالل را تخطئه نمی کرد 
و ته نشین  صحبت هایش، همان دوست داشتن جالل 
بود! بنابراین با وجود تالطم  ها و جزر و مدهای بسیاری 
که ج��الل در زندگی سیاس��ی و اعتق��ادی اش دچار 
ش��د و به حزب  ها و گروه های مختلفی پیوست، خانم 
سیمین همیش��ه می گفت: »جالل همه این کار ها را 
کرد و همه این راه ها را رفت، ولی در آخر شاهد گرایش 
نسبی اش به اسالم هستیم. حتی اگر جالل می خواست 
خاک ریزی یا سدی پیدا کند در برابر تهاجم فرهنگی 
غرب و غربزدگی، باز هم قابل احترام است! « همانطور 
که می دانید، خانم دانش��ور در کتاب »غروب جالل « 
هم به این مسئله اشاره کرده و نوشته است: »بازگشت 
جالل به س��وی امام زمان و دین، راهی بود به س��وی 
آزادی از شر امپریالیسم و اعجاز هویت ملی. راهی بود 

به ش��رافت. راهی بود به انس��انیت، به حمیت، به تقوا. 
جالل درد چنین دینی را داش��ت.« عالوه بر این خانم 
س��یمین همیش��ه می گفت که جالل تأکید می کرده 
که »س��ال های پیش رو، س��ال های پی��روزی مذهب 
اس��ت و مذهب انتقامش را از دنیای غرب و غربزدگی 

خواهد گرفت!«
گاهی هم که می نشستیم با هم صحبت  کنیم، یک دفعه 
وسط صحبت بر می گشت و به تابلوی روبه رویش- که 
عکس جالل بود- نگاه می کرد. عکسی که در اواخر عمر 
جالل و در اسالم از او گرفته شده بود و عصایی در دست 
داشت، با موهای س��پید! طبیعتاً جالل در 45 سالگی، 
نمی باید آنقدر پیر ش��ده باش��د. به خاطر دارم یک بار 
یک دفعه برگشت و به عکس نگاه کرد و گفت: »ببین 
جاللُم چقدر شکسته شده!« قشنگ  می شد در گفتار 
و رفتارش حس  کرد ک��ه هنوز جالل در ذهنش جاری 
است! نهایتاً هم با آنکه قریب به 50 سال از فوت جالل 
گذشته بود، خانم دانشور آنقدر جالل را دوست داشت 
که روزی هم که از دنیا رفت، حلقه  ازدواجشان همچنان 

در دستش بود.
با توجه ب�ه اینکه در جامعه اغلب ایش�ان را 
به عنوان یک روش�نفکر می شناسند، شما 
به عنوان یک�ی از نزدیک  ترین افراد در دهه 
آخر عمرشان از نظر اعتقادی ایشان را چطور 

شناختید؟ 
متأس��فانه ما در جامعه م��ان یک تفکرات��ی داریم که 
می خواهیم یک فرد را به نف��ع خودمان مصادره کرده 
و واقعیت های اعتقادی او را کتمان کنیم. در حالی که 
حقیقت چیز دیگری اس��ت، بنابراین به نظرم جوانان 
برای شناخت خانم دانشور بهتر است به آثارش مراجعه 
کنند. حتی کتاب نامه های س��یمین به جالل گویای 
خیلی مطالب است و از طریق آن می توان فهمید که این 

خانم چطور فکر می کرده است.
مثاًل امروزه می بینیم که همه به زیارت کربال می روند، 
ولی در دورانی که کمتر کسی به زیارت کربال می رفت، 
خانم س��یمین وقتی برایش محرز می ش��ود که دیگر 
نمی تواند مادر بشود و از موهبت داشتن فرزند محروم 
اس��ت، با اینکه آن زمان در امریکا بوده و در دل تمدن 
دنیا، نامه ای در تاریخ6 بهمن1332 به همسرش جالل 
می نویسد. در این نامه آمده: »من غیر از خدا هیچ کس 
را ندارم. خدا را با تمام قوا و از صمیم قلب و از سر درد به 
کمک خواستم و به کمک طلبیدم که مرا و تو را یاری 
کند.« عالوه بر آن در نامه دیگری می بینیم که ایشان 
نوشته: »وقتی که تهران رفتی به مادرت بگو برای من 
دعا کند و مرا ببخشد. بگو از صمیم قلب برای من دعا 
کند که بچه دار بش��ویم. چطور اس��ت از همین جا سر 

راه بروم کربال و زیارت کنم. ها؟ « یعنی حتی در زمان 
ناپختگی و جوانی و دورانی که در دل تمدن بی خدایی 
بوده، اینطور فکر می کرده اس��ت. ع��الوه بر این زمانی 
که در پاسخ های جالل به نامه هایش می بیند که بوی 
ناامیدی می آید، برای جالل می نویسد: »غصه نخور. این 
مس��ائل را به خدا وا بگذار تا ببینیم خدا چه می خواهد 
و چه می شود.« در واقع می ش��ود با مطالعه آثار خانم 
دانشور فهمید که حتی در جوانی اعتقاداتش چطور بوده 
است. عالوه بر آن خانم سیمین در کتابش می نویسد: 
»من می خواهم هر وقت که همه ناامیدند، امید داشته 
باشم. با همه نابسامانی  هایی که شما می بینید در این 
دنیای پر هیاهو و مثل بازار مس��گر ها پر از موادمخدر، 
الکلیس��م، اباحه گری، از خودگریزی، خانواده ستیزی، 
ولنگاری های جنسی، ایدز و این دنیای پرتشنج و روابط 
میان شرق و غرب و.... تا چه حد از بدی می  خواهد پیش 
برود. ش��ما امیدتان به این باش��د و مطمئن باشید که 
منجر به خیر خواهد شد.« حتی تصویر روی جلد کتاب 
جزیره سرگردانی اش را هم اثر » او خواهد آمد« استاد 
فرشچیان انتخاب کرده بود که اشاره به منتظر موعود 
داشت. ایشان می گفت: »س��رگردانی در این دنیا یک 
مسئله همگانی است. شما مطمئن باشید که کسی به 
این بحران هویت پایان خواهد داد و س��رگردانی تمام 
خواهد ش��د. « در واقع خانم دانش��ور اینطور به آینده 

بشر امیدوار بود.
از عوالم دینی و معنوی ایشان چه خاطراتی 

دارید؟
در ماه های آخر عمر خانم سیمین، یعنی روزهای اول 
اسفند یا اواخر بهمن، یک روز به دیدنشان رفتم. دیدم 
ایشان با وجود کسالت، انرژی عجیبی پیدا کرده است. 
االن که فکر می کنم، می بینم در آن روزها، خانم سیمین 
مثل چراغ یا شمعی بود که قبل از خاموش شدن، بسیار 
پرنور می شود! آن روز، خانم دانشور برایم گفت: من در 
این سال ها، می خواستم خیلی از داستان ها را بنویسم. 
قصه خواهر بیچاره ام )خواهری که دست از جان خود 
برداش��ته و به مرگ روی آورده بود( را بنویس��م، قصه 
فالن خانم که همس��رش نااهل بود و سرش هوو آورده 
بود را بنویسم، اینها همه مانده و هنوز ننوشته ام، خدا 
کند دیر نشده باشد و بتوانم همه اینها را بنویسم! « من 
گفتم: »خانم س��یمین هیچ وقت دیر نیست، مطمئن 
باشید که آنها را هم می نویسید، اگر هم خسته شدید، 
بگویید من دستیارتان شوم و برایتان بنویسم. « خانم 
سیمین اشکی در چشمش حلقه زد و گفت: »10 سال 
دیر آمدی سیمین!« به ایشان گفتم: »گریه نکنید، شما 
کارتان را کرده اید و رزومه تان عالی است، من باید گریه 
کنم که دیر به شما رسیده ام!« خانم سیمین خندید و 

خانم سیمین در آخرین لحظات حیات، 
چشمانش�ان نیمه ب�از ب�ود و آرام تر از 
صبح آن روز نفس می کش�یدند! خیلی 
ترس�یدم. سرش�ان را در بغل گرفتم و 
دستانشان را در دس�ت. در یک لحظه 
حس کردم سر خانم س�یمین سنگین 
شد، نفس عمیقی کشیدند و دستشان 
که در دستم بود، ر ها شد! بیماری  خانم 
دانش�ور، تقریباً دو هفته طول کش�ید!
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 »ناگفته ها و نکته هایی از عوالم معنوی زنده یاد دکتر سیمین دانشور« 
در گفت و شنود با سیمین یاوری

 حسرت زیارت کربال
از جوانی تا پایان حیات با او بود!

گفت: »حاال نمی خواد گریه کنی، گریه هات را بذار 
کربال! « بعد هم یکدفعه، قیافه اش از حالت شوخی، 
خیلی جدی ش��د و گفت: »راس��تی میای برویم 
کربال؟ « من گفتم: »االن در این اوضاع که نمی شود 
رفت به کربال! خیلی خطرناک است و انفجار و حمله 
تروریس��تی وجود دارد، مشکل بش��ود رفت. حاال 
انشاءاهلل وقتی حالتان بهتر شد، هماهنگ می کنیم 
و می رویم. « پرستارش همان موقع وارد اتاق شد و 
گفت: »چند وقت است که ایشان می  گوید خیلی 
دلم می خواهد بروم کربال! « این مسئله برای همه 
ما خیلی عجیب بود که ایش��ان چنین خواسته ای 
دارد. از خانم سیمین پرسیدم: »شهرهای زیارتی 
بسیاری هست، حاال چرا می خواهید بروید کربال؟ « 
یک دفعه قیافه اش تغییر کرد و برافروخته شد و با 
یک هیجان عجیبی گفت: »می خواهم بروم و ببینم 
که چرا جابربن عبداهلل انصاری، این انسان وارسته، 
با اینکه تمام وس��ایل را آماده کرده بود که به خانه 
خدا برود، یک مرتبه تصمیم گرفت تغییر مس��یر 
بدهد و به کربال برود؟ وقتی هم به کربال وارد شد، 
بعد از سالم و زیارت فریاد زد: حسین! تو که ملحد و 
خارج از دین نبودی که این برایت اتفاق افتاد...« این 
جمله را، دو سه بار تکرار کرد. انگار که می خواست 
برود و به ُکنه این مس��ئله پی بب��رد که چه اتفاقی 
افتاده که جابربن عبداهلل انصاری، آنقدر شیفته امام 

حسین شده است!

ظاهراً ش�ما از دش�واری های واپس�ین 
سال های عمر ایشان خاطراتی دارید. تا 

حد امکان از این رنج  ها بفرمایید؟
یک دوره ای ایش��ان س��خت بیمار ش��د که حتی 
دکتر ها هم از بهبودی شان قطع امید کردند، ولی 
به قول دکتر عبدی معجزه وار به زندگی برگش��ت. 
در ای��ن دوران جدید خانم س��یمین بن��ا به علتی 
خواست که مسئولیت یکسری از کارهای خارج از 
خانه و خریدهایش را که یک��ی از نزدیکانش انجام 
می داد، به خواهر و همسر خواهرش بسپارد. البته 
تا پرستارهایش با مدیریت جدید هماهنگ شوند، 
زمان برد و تف��اوت اخالق مس��ئوالن جدید و نوع 
مدیریت ش��ان منجر به اعتراض پرستار ها  می شد. 
البته پرستار ها چون نمی توانستند این اعتراض  ها 
را به مدیری��ت جدید منتقل بکنن��د، به نوعی این 
اعتراض  ها در رفتارش��ان با خانم س��یمین نمایان  
می شد. ایشان از نظر حرکت در آن دوران به طرف 
ضعف رفته بود و از نظر عملکرد زیاد نمی توانست 
بنش��یند یا بنویس��د یا حتی دیگر کار هایی را که 
دوست داش��ت، انجام بدهد. این مسئله در دوران 
کهولت سن امکان دارد برای هر انسانی پیش بیاید. 
به خصوص انسانی که درگیر بیماری هم بوده باشد. 
بنابراین در برابر این ناتوانی گاهی پرستار ها برخورد 
بدی با خانم س��یمین می کردند. با این حال خانم 
سیمین انگار آدمی بود که بدی را نمی دید و فقط 
تغافل می کرد و به روی خودش نمی  آورد. در عین 
حال اگر کوچک ترین محبتی در حقش  می ش��د، 
آنقدر زبان تش��کرش زیاد بود و تشکر می کرد که 
حد نداشت. همین نوع برخورد خانم سیمین باعث  
می شد که پرستار ها متوجه رفتار بدشان بشوند و 
با شرمندگی از ایشان بپرسند: »چرا اینطور رفتار 
کردی؟ خواستی ما را خجالت بدهی؟ « البته خانم 
سیمین هم در جوابشان می گفت: »نه. من هستم 
که شما ها را دوست داشته باش��م. « واقعاً همدلی  
خانم سیمین با اطرافیانش بی نظیر بود. ایشان اصاًل 
اهل انتقام گرفتن نبود، در عوض بس��یار بخشنده 
بود. حتی اگر برایش محرز هم  می شد، زود بدی  ها 

را می بخشید.
طبعًا س�ؤال بعدی خاطره روز درگذشت 

ایش�ان اس�ت. چط�ور از حال ب�د خانم 
دانشور با خبر شدید؟

بعد آن حالت برافروختگی و پرن��وری و انرژی که 
هفته های قبل اتفاق افتاد، از روز6 اسفند بیماری 
ایشان ش��روع ش��د و تقریباً دو هفته طول کشید. 
البته ایش��ان بیمار نب��ود و علت بیم��اری اش هم 
همان پرس��تار ها بودند؛ چون یکی پس از دیگری 
دچار سرماخوردگی شدند. - االن در این روزهای 
کرونایی من یاد آن روز ها می افتم- پرس��تار ها که 
بیمار ش��دند، خانم س��یمین هم از آنها بیماری را 
گرفت. هر چند من به خواهر خانم س��یمین گفتم 
خوبه که پرستار ها مریض شدند، اجازه دهید که به 
خانه هایشان بروند و اینجا نباشند که خانم سیمین 
هم مریض نشود. ایشان اما حس��ابگرایانه برخورد 
کرد که چون اینها حقوق می گیرند، باید باش��ند و 
وظیفه شان را انجام بدهند، بنابراین خادمین ماندند 
و بیماری را به خانم سیمین منتقل کردند. ایشان 
هم روز به روز وضعیتش بدتر  می شد. در آن دوران 
من مرتب به ایشان س��ر می زدم. البته تالش های 
بس��یاری هم آن روز ها با خانواده کردیم که خانم 
سیمین به بیمارس��تان انتقال  داده شود، اما نهایتاً 
این اتفاق نیفتاد تا روز 17 اسفندماه از راه رسید. آن 
روز برای انجام کاری بیرون رفته بودم که بچه  ها به 
تلفنم زنگ زدند و گفتند که از خانه خانم دانش��ور 
تماس می گیرند و می خواهند که شما آنجا بروید. 
من چون خیلی آن روز درگیر بودم و کالس داشتم، 
نتوانستم بروم، اما پرستار ها باز هم با منزل ما تماس 
گرفته و گفته بودند خانم س��یمین گفته حتماً به 
سیمین خانم)من( بگویید بیاید. البته چون بچه  ها 
هم گفته بودند مامانمان خونه نیست، پرستار ها به 
خانم دانشور می گویند می خواهید زنگ بزنیم آن 
یکی سیمین )خانم بهبهانی( بیاید؟ خانم دانشور 
می گوید: نه. بعد نیم خیز می شود و به پنجره منزل 
ما را که مش��رف به اتاقش بود، اش��اره می کند و با 
تأکید زیاد می گوید: »من این سیمین را می خواهم!  
با او کار دارم« ش��ب که به منزل برگش��تم، بچه  ها 
ماجرا را تعریف کردند. با خودم گفتم صبح که خانم 
سیمین بیدار شد به دیدنش می روم. روز 18 اسفند 
ساعت هشت صبح خواهر خانم دانشور با منزلمان 
تماس گرفت که بگوید طبق رس��م هر ساله خانم 
س��یمین که به شیرینی فروشی س��فارش می داد، 
برای دوستانش شیرینی خانگی ارسال کند، امسال 
هم برای ما شیرینی  آماده کرده و به پیک داده  که 
بیاورد. همان موق��ع پیک زن��گ در را زد و جعبه 
ش��یرینی را تحویل داد. با دیدن ش��یرینی خیلی 
خوشحال ش��دم و گفتم حتماً حال خانم سیمین 
خوب شده و مش��کل دیروز را پش��ت سر گذاشته 
است. ساعت ده و نیم به منزلشان رفتم که هم بابت 
هدیه  تشکر کنم و هم ببینم حالش چطوره و اینکه 
دیروز چه کاری با من داش��ته . وقتی خانم سیمین 
را دیدم، متوجه شدم که اوضاع خیلی خراب است. 
اصاًل نمی توانس��ت چش��مانش را باز کند. بی حال 
و بی رم��ق روی تخت  افتاده بود. کنارش نشس��تم 
و گفتم: »دیروز چه ش��د؟ به من چه می خواستید 
بگویید؟ بعد هم به ش��وخی گفتم اگر چشماتون 
را وا نکنی��د می روم  ها! « دیدم خانم س��یمین یک 
ذره الی چش��مش را باز کرد و گف��ت:  » اگر بروی 
کی بر می گردی؟ « گفتم: » هر وقت ش��ما حالتان 
خوب ش��د، میام که با هم صحب��ت کنیم.« در آن 
لحظه پرس��تارش گفت که خانم سیمین دیشب 
تا صبح نخوابیده و شب س��ختی را گذرانده، مدام 
هم می گفت  از کنارش دور نش��وم و آنجا بنشینم 
و می خواسته که دس��ت هایش را در دستم بگیرم. 
به همین خاطر االن بی حال است. به خانم سیمین 
گفتم: »من می روم، یک مقدار بخوابید. حالتان که 

جا بیاد بعد دوباره میام که با هم صحبت کنیم.«
بع��د از آن برای انجام کاری بیرون رفتم و س��اعت 
حدود چهار که به خانه رس��یدم، دوباره پرستارش 
تماس گرفت. آن لحظه خیلی ترسیدم. گوشی را که 
برداشتم دیدم پرستارش که کم سن و سال هم بود، 
شدیداً گریه می کند. به یاد ندارم کفش پوشیدم یا 
نه فقط در را باز کردم و سراسیمه به سمت منزلش 
دویدم. دیدم پرستار کم سن و سال و کم تجربه  خانم 
سیمین متوهش و نگران ایستاده و پرستار دیگرش 
هم تازه از مرخصی برگشته است. باالی سرشان که 
رسیدم، داد زدم: »خانم س��یمین. خانم سیمین. 
مگه صب��ح نگفتم حالتون بهتر بش��ه می��ام با هم 
صحبت کنیم! « خانم سیمین هر چه صبح تالش 
می کرد با من صحبت بکند، ولی االن همان هم ازش 
برنمی آمد. چشمانش نیمه باز بود و آرام تر از صبح 
نفس می کشید. خیلی ترس��یدم. سرش را در بغل 
گرفتم و دستانش را در دست. در یک لحظه حس 
کردم سر خانم سیمین سنگین ش��د و یک نفس 
عمیق کشید و دس��تش که در دستم بود، ر ها شد. 
البته من تمام این خاطرات را با جزئیات بیشتر در 
کتاب خودم که »غروب سیمین « نام دارد، نوشتم. 
هر چند به خاطر شرایط کرونایی فعاًل صبر کردم تا 

در آینده چاپش کنم.
با توجه به این ایام که نزدیک به تولد خانم 
دانشور است، خاطره ای از روز تولدشان 

به یاد دارید؟
خانم س��یمین پافش��اری و یا برنامه ری��زی برای 
گرفتن تولدش نداش��ت، ولی اگر کس��ی برایش 
کیکی تهی��ه می کرد و تول��دی می گرفت، خیلی 
خوشحال  می شد. به خاطر دارم در آخرین تولدشان 
همراه خانواده کیکی تهیه کردیم و به دیدارش��ان 
رفتی��م. آن روز من لباس��ی را که خ��ودم دوخته 
بودم، به ایش��ان هدیه دادم. ترس بسیاری داشتم 
که خوشش��ان نیاید، به همین خاطر وقتی هدیه 
را تقدیم کردم، پرسیدم: دوس��تش دارید؟ خانم 
سیمین گفت: »چرا دوستش نداشته باشم. از سرم 
زیاده! « در واقع این حرف خانم س��یمین نش��ئت 

گرفته از همان تواضع ذاتی اش بود.

  سمانه صادقی
در روز هایی که بر ما گذش�ت، حضور سیمین دانشور 
در ای�ن جهان، 100 س�اله ش�د! ه�م از ای�ن روی و در 
نکوداش�ت آن بان�وی نام�ور ادبیات فارس�ی، با یکی 
از نزدیک  تری�ن دوس�تانش در ده�ه آخر حی�ات، به 
گفت وگو نشس�ته ایم. بی تردید ناگفته ه�ا و خاطرات 
سیمین یاوری در این مصاحبه، بسا دانشورپژوهان را، 
راهگشا و مددرسان خواهد بود. امید آنکه مقبول افتد.

  
طبعًا نخستین پرس�ش ما در این گفت و شنود، 
این اس�ت که آش�نایی ش�ما با زنده ی�اد دکتر 

سیمین دانشور، چگونه رقم خورد؟
به نام خدا. ما با خانم س��یمین، سال های نس��بتاً زیادی 
همسایه بودیم. البته قبل از سال های همجواری هم، ایشان 
را خوب می شناختم؛ چراکه ایشان برای من به عنوان یک 
معلم شخصیت ناشناخته ای نبود. البته من در دهه آخر عمر 
خانم سیمین، بنا بر ش��رایط خاصی که در آن دوران پیدا 
کردند، ارتباط عاطفی بیشتری با ایشان یافتم؛ چون در این 
دهه خانم سیمین، به سوی انزوا سوق داده شده بود و دیگر 
با دوستانش مراوده چندانی نداشت. از طرفی این سال ها، 
مصادف با دورانی بود که من نیز در غم از دست دادن مادر 
بودم، بنابراین ناخودآگاه وابستگی عجیبی بین ما حاصل 
شده بود. این ارتباط به قدری بود که در ماه های پایانی عمر، 
خانم سیمین گا هی از خوردن دارویش امتناع می کرد و به 
پرستارش می گفت: »دارویم را فقط از دست فالنی)من( 
می خورم. « همین حس وابستگی هم باعث شد که در لحظه 

مرگ، غیر از پرستارهایش، فقط من کنارش باشم!
در این دوران نس�بتاً طوالن�ی، چه خصلت  ها و 

ویژگی  هایی را در ایشان برجسته  یافتید؟
تمامی خصوصیات عالی و خوب انس��انی را می توانستید 
در ایشان بیابید. ایشان نسبت به همه حتی زیر دستانش 
هم، بسیار مهربان و دلسوز بود. حتی نگاهشان به حیوانات 
خانگی هم، بس��یار جالب بود. در زمستان -که هوا خیلی 
سرد بود- به پرستار ها اجازه نمی دادند که یکی از پنجره ها 
را ببندند، چون باالی پنجره، یک یاکریم النه ساخته بود! 
پرستار ها می گفتند از خانم سیمین بار ها خواستیم اجازه 
دهند که این النه را جابه ج��ا کنیم و روی درخت بگذاریم 
که پنجره را ببندیم، اما ایشان اجازه نداده و گفته شما حق 
ندارید یک آش��یانه را خراب کنید! در واقع سرما را تحمل 
می کرد که امنیت پرنده ای از بی��ن نرود! همچنین خرید 
دانه برای پرندگان، یکی از اقالم همیش��گی خریدهایش 
بود. خانم سیمین عالوه بر آن همیش��ه چند عدد از میوه 
درختان را اجازه نمی داد که دوس��تان و آشنایان بچینند. 
می گفت:  » هر قدر که خوردید، کافی است! باقی را بگذارید 
بماند، سهم پرندگان اس��ت! « آب حوض خانه هم همیشه 
باید پر می بود ک��ه گنجش��ک  ها از آن آب بخورند! خانم 
سیمین یک چنین روحیه ای داشت که ناشی از خداترس 
بودن و مهربانی ذاتی اش بود. به هر حال اصول زندگی خانم 
س��یمین، همان متعهد بودن به زندگی و خانواده دوستی 
بود، بنابرای��ن دیگران را هم به هم��ان چیزی که خودش 
عمل کرده بود؛ یعنی به بخشیدن و عالقه واقعی به یکدیگر 

داشتن دعوت می کرد.
ارتباط دیگر همس�ایه  ها با خانم دانشور به چه 

صورت بود؟
همه همس��ایه ها، نس��بت به ایش��ان احترام خاصی قائل 
بودند و دوس��تش داش��تند. این هم یکی از اصول خوب 
زندگی شان بود که به همسایه  ها خیلی بها می داد، با آنها 
ارتباط برقرار می کرد و به کمکشان می رفت. خانم سیمین، 
خیلی حواس��ش به همس��ایه  ها بود. اگر معضلی در محل 
پیش می آمد، ایشان برای رفع آن پیش قدم  می شد. حتی 
آقایان محل هم، پشت سر خانم دانشور قرار می گرفتند و 
آن معضل را برطرف می کردند. مثاًل وقتی دیوار منزل نیما 
یوشیج را خراب کردند و می خواستند این خانه را به نوعی 
واگذار کنند، همین عرق همس��ایگی بود که نگذاشت به 
اصالت آن خانه آسیب برسد و به فروش برود. همین عرق 
همسایگی بود که باعث شد خانم سیمین کارگر بگیرد و 
چندین روز از صبح برود و آنجا بایستد تا دیوار کشیده شود! 
در باقی موارد هم، اگر حس می کرد همس��ایه ای مشکلی 
دارد و ذهنش مش��غول شده، س��عی می کرد کمک کند. 
البته در آن دوران، به خاطر گرفتاری های کاری و زندگی، 
من زیاد به مسائل محل توجه نمی کردم، اما می دانستم که 

ایشان محور بسیار مهمی در محله است.
خود شما هم برای رفع مش�کل یا همفکری، به 

خانم دانشور مراجعه کرده بودید؟
بله. من می دانس��تم که ایش��ان در گذشته اس��تاد بسیار 
موفقی در دانشگاه تهران بوده و رفتار درستی با دانشجویان 
و ایده های بس��یار جالبی در ش��یوه تدریس داشته است، 
بنابرای��ن در دورانی ک��ه کتاب های درس��ی تغییر کرد، 
چون تغییرات روش تدریس  ه��ا را هم باید خودم تدریس 
می کردم، اگ��ر به مش��کلی برمی  خوردم، از ایش��ان بهره 
می گرفتم؛ چ��ون همانطور ک��ه می دانید، اغل��ب افراد از 
اینگونه تغییر خوششان نمی آید. در چنین شرایطی خانم 
دانشور، خیلی خوب مرا راهنمایی می کرد که چطور رفتار 
کنم و به چه مسائلی توجه داشته باشم، تا بتوانم به هدفم 
در تدریس برسم. می توانم بگویم که برای من، یک ساعت 
صحبت کردن با خانم دانشور، مطابق با گذراندن یک دوره 

شش ماهه کمک آموزشی بود.
گوی�ا خانم دانش�ور، ارتباط بس�یار نزدیکی با 
دانشجویان داش�تند که تا اواخر عمر هم ادامه 

داشته است. اینطور نیست؟
بله، به خاطر نحوه تدریس خانم دانشور، کالس های درس 
ایشان در دانشکده، کفاف جمعیت حاضر را نمی داده و اغلب 
کالس هایشان، در سالن اجتماعات و آمفی تئاتر دانشکده 
برگزار  می شده است! تا همین اواخر هم، دانشجویانشان به 
دیدنشان می آمدند و به خاطر عالقه ای که به خانم دانشور 
داشتند، حتی بسیاری از آنها کمک  حال ایشان بودند، اما در 
سه چهار سال آخر عمر، بنابر مسائلی که در زندگی شخصی 
ایشان رخ داد، به پرستار ها گفته بودند کسی را به منزل راه 
ندهند! به نوعی دیواری در اطراف خانم س��یمین کشیده 
شد که دیداری اتفاق نیفتد! بنابراین دانشجویانشان، دیگر 
نتوانستند همچون گذشته، با ایشان ارتباط پیدا کنند. البته 
خانم س��یمین با اینکه بیمار بود، اگر متوجه حضور کسی  

می شد، دیدارش را می پذیرفت!

خانم س�یمین یک بار ب�ا هیجان 
عجیبی گفت: »می خواهم به کربال 
بروم و ببینم چرا جابر بن عبداهلل 
انصاری، این انس�ان وارس�ته، با 
اینکه تمام وس�ایل را آماده کرده 
ب�ود تا ب�ه خانه خ�دا ب�رود، یک 
دفعه تصمیم گرفت تغییر مس�یر 
بدهد و به کربال ب�رود؟ وقتی هم 
به کربال وارد ش�د، بعد از س�الم و 
زیارت، ندا برآورد ت�و که ملحد و 
خارج از دین نبودی که این برایت 
اتفاق افت�اد؟« این جمل�ه را دو، 
س�ه بار تکرار کرد! می خواس�ت 
برود و به ُکن�ه این مطلب پی ببرد 
که چ�را جاب�ر انص�اری، آن قدر 
ش�یفته امام حسین ش�ده است!
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