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خاطره

گذری بر زندگی شهید محمدحسن ترابیان در گفتوگوی «جوان» با همسر شهید

ازدواج من و حاج حسن وصلت  2رزمنده بود
نگاهی به سادهزیستی زندگی
شهید ترابیان و همسرش

خوشبختی
در عین سادگی
ساد هزیس�تی و ک�م ب�ودن توقع�ات در
ش�روع زندگی خیل�ی نکته مهمی اس�ت که
بس�یاری از ما آن را فرام�وش کردهایم .زهرا
ش�یخبیگ ،همس�ر ش�هید محمدحس�ن
ترابیان از س�ادگی و زیبایی زندگیش�ان در
اولین روزه�ای تش�کیل خان�واده میگوید.

آشنایی شما و ش�هید ترابیان چگونه اتفاق
افتاد و منجر به وصلت شد؟
ما در سال  1361از طرف خانوادههایمان با هم آشنا
شدیم .من و شهید هر دو متولد  1337بودیم و ایشان
 9ماه از من بزرگتر بود .یک روز مادر ایشان به حرم
حضرت معصومه(س) رفته و به حضرت متوسل شده
بودند تا همسری که شرایط جبهه و جنگ را بپذیرد
برای پسرشان پیدا کنند .همان روز یکی از دوستانم
در حرم بوده و مادر شهید خیلی اتفاقی به او میگوید
شما از دخترهای بس��یجی که دیپلمش را هم گرفته
باشد کسی را س��راغ ندارید؟ دوس��تم هم میگوید:
چرا سراغ دارم و بعد به س��راغ من میآید .آن دوست
ش��رایط آقای ترابیان را برایم تعریف کرد و گفت که
ایش��ان االن در جبهه حضور دارد و اگر ش��ما قبول
میکنید بعدا ً برای خواس��تگاری بیایند .حاال خودم
همیشه دوست داشتم با یک جانباز ازدواج کنم ولی
قبول کردم که ایشان برای خواستگاری بیایند و وقتی
که آمدند من قبول کردم.
من برای ازدواج با ایش��ان صددرصد ب��ه خدا توکل
کردم .ما یک جلسه درباره خانوادهها ،مبانی اعتقادی،
جبهه و جنگ صحبت کردیم .بعد از آن ایشان برای
تحقیقات به کرم��ان رفت و این پروس��ه کمی طول
کش��ید .من برای تحصیل از کرمان به قم آمده بودم
و در این شهر س��اکن بودم .بعد ایش��ان مادرشان را
فرستادند که یک جلس��ه دیگر با هم صحبت کنیم.
دفعه دوم بیشتر درباره مراسم عقد و عروسی صحبت
کردیم و آقای ترابیان گفتند هیچ مراس��می نداشته
باش��یم .من اعتقادم این بود که یک مراس��م داشته
باشیم و فقط خانواده شهدای روس��تایمان را دعوت
کنیم .وقتی به ایشان خواستهام را گفتم ،آقای ترابیان
گفتند :من االن در جبهه هس��تم و پسرعمهام شهید
شده و اگر عمهام من را در لباس دامادی ببیند برایش
خیلی س��خت خواهد بود ،چون ما هم س��ن و سال و
دوس��ت بودیم و اگر میشود مراس��م نداشته باشیم.
گرفتن مراس��م برای من هم خیلی مه��م نبود و آن
زمان دغدغهمان عروسی و جش��ن و لباسی عروسی

ما آن زمان پنکه ،کولر و ماشین لباسشویی نداشتیم
ولی خوش��بخت بودیم .یادم هس��ت آن زمان 20
هزار تومان برای جهیزی��هام پساندازه کرده بودم و
این را نمیدانستم که جهاز خمس ندارد .اول رفتم
خمس��ش را دادم و بعد با  16هزار تومانی که برایم
مانده بود ،اثاث کمی گرفتی��م و خانوادههایمان هم
کمی کمک کردند .یک زندگی س��اده را با وس��ایل
خیلی کمی شروع کردیم .من و شهید خیلی وقتها
به هم میگفتیم آیا خوشبختتر از ما هم در این دنیا
وجود دارد؟
برای ما اینها س��ختی نبود .ما یک ش��یر آب وسط
حیاط داش��تیم که لباسهایمان را در زمس��تان و
تابستان با آن میشس��تیم .شاید این مسائل سخت
به نظر بیاید ولی واقع��اً برایمان مهم نبود .بعد از 11
ماه که از ازدواجمان میگذشت ،مادر شهید در 39
س��الگی تصادف کردند و از دنیا رفتند .مادرش��ان
خیلی مؤمن و انقالب��ی بودن��د و هرلحظه آمادگی
شهادت فرزندشان را داش��تند .من هم این آمادگی
را داشتم و میدانستم ایشان باالخره یک روز شهید
میشود .مادر شهید نماز جمعهاش ترک نمیشد و
خودشان به ش��هید ترابیان گفتند که پسر دومشان
را به جبهه ببرد .پس از فوت مادرش��ان ،وقتی آقای
ترابیان از جبهه برگش��ت  15روز از تولد دخترمان
و یک هفته از مرگ مادرش��ان میگذش��ت .برادر و
خواهرهای آقای ترابیان هنوز کوچک بودند و آقای
ترابیان بزرگترین فرزند خانواده بود .آقای ترابیان
گفت بچههای مادرم چه میش��وند؟ من به ایشان
گفتم من از کارم استعفا میدهم و از بچهها مراقبت
میکنم .نمیشد هم کار کرد هم مسئولیت بچهها را
پذیرفت .من در سپاه مشغول به کار بودم و به خاطر
شرایط زندگیام استعفا دادم و مراقب بچهها شدم.
بدون لحظهای فکر یا تعلل تمام این کارها را با عشق
و اعتقاد انجام میدادم.
من هیچ وقت ننشستم بگویم این چه کارهایی بود
که کردم چون تمامش با عشق و عالقه بود .وقتی به
شهید ترابیان نگاه میکردم انگار ایشان در هر مرحله
از زندگیاش یا کتاب خوانده یا فیلم دیده بود .خیلی
قشنگ زندگی را مدیریت میکرد .هنگامی که این
جوان  24ساله از جبهه میآمد اول به دیدن مادرش
میرفت و من هم میگفتم شما وظیفهتان را انجام
دادید.اینها برایمان ارزش بود .بعد از فوت مادرشان،
زمانی که از جبهه برمیگشت ،اول به حرم حضرت
معصومه(س) میرفت .بعد سر مزار مادرشان حاضر
میشد س��پس به دیدن پدرش��ان میرفت و بعد به
خانه میآمد.

شهید ترابیان نفر سمت چپ در کنار امام خمینی (ره)

احمد محمدتبریزی
ش�هید محمدحس�ن ترابی�ان از فرمانده�ان
ب�زرگ لش�کر  27محمدرس�و لاهلل(ص)
اس�ت که در س�ال  1364در جری�ان عملیات
والفجر ،8درحالی که س�مت جانشین معاونت
طرح عملیات لش�کر  27را بر عهده داشت ،به
شهادت رسید .شهید ترابیان پیش از شهادت
در عملیاته�ای زی�ادی حضور پی�دا کرده و
از نیروه�ای اعزامی ب�ه لبنان نیز بود .ش�هید
ترابیان در سال  1361با زهرا شیخبیگ ازدواج
میکند که از س�ه س�ال زندگی مشترکش�ان
دو فرزن�د پس�ر و دخت�ر ب�ه ی�ادگار میماند.
همسر ش�هید در گفتوگو با «جوان» گذری بر
سالهای نه چندان دور کرده و از روزهای بودن
با شهید و خاطرات ش�یرین گذشته میگوید.

نبود .من حتی خرید عروسی نداشتم و فقط یک روز
با اصرار ش��هید ترابیان بیرون رفتی��م و اطراف حرم
حضرت معصومه(س) یک جفت دمپایی گرفتم .آقای
ترابیان اصرار داشت که چیزهای بیشتری بگیرم که
من قبول نکردم.
ش�هید ترابیان را در همان جلس�ههای اول
خواستگاری چطور دیدید؟
من قبل از ازدواج خواب همسر آیندهام را دیده بودم
که بسیار به شهید ترابیان شبیه بود .حتی با خدا عهد
بسته بودم که همسر آیندهام را به خاطر ظاهر انتخاب
نکنم .بعد از اینک��ه صحبتهایم را با ش��هید ترابیان
کردم فقط یک نگاه به ایشان انداختم تا ببینم ایشان
همان شخصی اس��ت که در خواب دیدهام و دیدم که
دقیقاً همان شخص است .در خوابم آن شخص نامش
دو اسمی بود و وقتی از مادر ش��هید نام آقای ترابیان
را پرسیدم و ایش��ان گفتند که نامشان محمدحسن
است ،بیشتر برایم مسجل شد که شهید ترابیان همان
شخصی است که در خواب دیده بودم.
شما چه سالی وارد سپاه شدید؟
من از سال  1359کارم را در سپاه شروع کردم .جنگ
ش��روع ش��ده بودم و برای مأموریت به مهاباد رفتم.
دو ماه مهاباد بودم ،بعد به پیرانش��هر رفتم .شهر تازه
پاکس��ازی ش��ده بود و ما در دی ماه رفتیم مدرسهها
را بازگشایی کردیم .خوشبختانه توانستیم مدارس را
تا آخر مرداد ادامه دهیم که جبران چند ماه اول سال
برای بچهها شد .خانمهای دیگری از شهرهای مختلف

گاهی اگر خواهر ش��هید حرف آقای ترابیان را میزد،
میگفتم حرف��ش را نزنید دلم ضع��ف رفت .رابطه ما
خیلی عاطفی و شهید در قلبم نشسته بود .گاهی که
دیر به خانه میآمد ،من یکی از لباسهایش را نشسته
نگه میداش��تم و آن را بو میکردم .بعد از شهادتشان
آن لباس را نگه داشتم که دیگر دختر شهید آن را به
تن کرد.
زمانی که شهید ترابیان به خواستگاریتان
آمدند چه موقعیتی در سپاه داشتند؟
ایشان هیچوقت از موقعیتش در س��پاه حرفی به من
نزد .من بعد از شهادتش��ان فهمیدم مع��اون طرح و
عملیات بوده اس��ت .خودم هم اول زندگی به ایشان
گفته بودم از جبهه و کارهای حساستان به من نگویید
تا من ناخودآگاه پیش کس��ی آن را بازگ��و نکنم و به
جنگ لطمه نزنم .تا زمان شهادت ایشان من هیچ وقت
یادداشتهایشان را نگاه نکردم .پس از شهادتشان به
شهید مهتدی گفتم کولهپشتی ش��هید ترابیان پر از
مدارک است ،شما این کوله را باز کنید هر چیزی را که
مربوط به جنگ است ،بردارید و هر چیزی که به جنگ
ربطی ندارد را به ما بدهید.
ش�هید ترابی�ان در خانه چطور ش�خصیتی
داشتند؟
خیلی آرام نبودند و ک ً
ال آقای ترابیان از بچگی پرجنب
و جوش بودند .خودش میگفت من همیشه از پشت
بام به کوچه میرفت��م .اما بعد که بزرگتر میش��ود
آنقدر سنگین و متین رفتار میکند که همسایگانشان
میگفتن��د از متانت آقای ترابیان رویمان نمیش��ود
حتی به ایشان سالم کنیم .ش��هید ترابیان صله رحم
را خیلی رعایت میکردند .هرچند وقت یک بار تمام
فامیل را دعوت میکرد برای ناهار به خانهمان بیایند.
اگر یک فامیل دور هم در روستاهای قم داشتند حتماً
بهشان سر میزدند .اگر هرجای ایران فامیلی داشتند
حتماً برای دیدنش��ان میرفتند .به دیدن همرزمان
جانبازشان میرفتند .به ویژه وقتی به کرمان میرفتیم
حتماً به ش��هر میبد سر میزدیم و ش��هید ترابیان به
مالقات یکی از دوس��تان قطع نخاعیاش میرفت .به
خانواده شهدا حتماً سر میزد .نمازهای شهید ترابیان
برایم خیلی جالب بود .نمازهای ایشان فوقالعاده زیبا
بود .هر کس��ی کنارش بود مجذوب نم��از خواندنش
میش��د .وقتی خودم برای اولین بار نمازشان را دیدم
همینطور مجذوب نمازشان شدم .رکوع و سجدههای
طوالنی و ذکرهای زیبایی را در نمازش میخواند .تمام

هم آنجا بودند و توانس��تیم در آن شرایط سخت سال
تحصیلی را تمام کنیم.
شهید ترابیان از اینکه شما در سپاه فعالیت
داشتید خوشحال بودند؟
بله ،خیلی کارم را دوست داشتند .وقتی که میخواستم
استعفا بدهم ایشان بیش��تر از من ناراحت بود و اص ً
ال
دلش نمیخواس��ت من جایگاهم را از دس��ت بدهم.
من س��ال  1362اس��تعفا دادم .پنج بچه در خانه بود
که مسئولیتش��ان با من بود .خدا هم در این مس��یر
خیلی کمکمان میکرد .اوایل ازدواجمان وقتی ایشان
ب
میخواست به جبهه برود من خیلی ناراحت و مضطر 
میشدم و میترسیدم برایشان اتفاقی بیفتد .اما اص ً
ال
جلوی شهید واکنشی نش��ان نمیدادم ،در اتاق گریه
میکردم و بعد بیرون میآمدم و سعی میکردم ایشان
متوجه نش��ود .یک بار به خاطر همین نگرانیام قرآن
را باز کردم و ای��ن آیه آمد که او را بگ��ذار در صندوق
و بینداز در رود نیل ما خودمان نگهدارش هس��تیم.
خواندن همین آیه بسیار باعث آرامشم شد.
پس یعنی اص ً
ال پیش نیام�ده بود بخواهید با
جبهه رفتن ایشان مخالفت کنید؟
وقتی که در جلس��ه اول خواستگاری با شهید ترابیان
صحبت میکردم گفتم خدا من را نبخشد اگر بخواهم
به شما بگویم به جبهه نروید و اگر یک روز تحت تأثیر
احساساتم چنین چیزی گفتم ش��ما اهمیت ندهید.
من هم هیچگاه چنین چیزی را به ایش��ان نگفتم .با
این وجود نگرانی و دلتنگی خیلی به سراغم میآمد.

وقتی که در جلسه اول خواستگاری با شهید
ترابیان صحب�ت میکردم ،گفتم خ�دا من را
نبخشد اگر بخواهم به ش�ما بگویم به جبهه
نروی�د و اگر یک روز تحت تأثیر احساس�اتم
چنینچیزیگفتمشمااهمیتندهید.منهم
هیچگاهچنینچیزیرابهایشاننگفتم.بااین
وجودنگرانیودلتنگیخیلیبهسراغممیآمد.
گاهی اگر خواهر شهید حرف آقای ترابیان را
میزد،میگفتمحرفشرانزنیددلمضعفرفت

خیلی آرام نبودن�د و ک ً
ال آق�ای ترابیان از
بچگی پرجن�ب و ج�وش بودن�د .خودش
میگفت من همیشه از پش�ت بام به کوچه
میرفت�م .ام�ا بعد ک�ه بزرگتر میش�ود
آنق�در س�نگین و متی�ن رفت�ار میکن�د
ک�ه همسایگانش�ان میگفتن�د از متانت
آق�ای ترابیان رویم�ان نمیش�ود حتی به
ایش�ان سلام کنیم .ش�هید ترابیان صله
رحم را خیل�ی رعایت میکردن�د .هرچند
وق�ت ی�ک ب�ار تم�ام فامی�ل را دع�وت
میکرد که ب�رای ناهار به خانهم�ان بیایند
چیزهایی را که امام در رسالهاش مستحب میدانست،
در نمازش انجام میداد.
بعد از شهادتشان یکی از همرزمانشان خاطره آخرین
نماز ش��هید را برایم تعریف کرد که چق��در زیبا بوده
اس��ت .گفت ایش��ان روز جمعه به حمام آمد ،غسل
جمعه کرد و به نماز ایس��تاد .لحظهای که ایش��ان به
نماز ایستاد همه بچهها زیر گریه زدند و بلند بلند گریه
میکردند و گفتند انگار حسن پیش خدا رفته است.
آن روز نمازش را خیلی زیباتر از همیشه خوانده بود.
روز بعدش دیگر حاج حسن شهید شد.
وقتی خبر ش�هادت را ش�نیدید چه واکنش�ی
نشان دادید؟
شبی که حاج حسن شهید ش��د من خوابم نمیبرد.
من همیش��ه عادت داش��تم زود بخوابم ولی آن شب
تا یک و نیم ش��ب بیدار و مضطرب بودم .درست در
همان ساعتی که من خوابم برده بود ،حاجحسن هم به
شهادت میرسند .شب که میخواستم بخوابم نگران
بودم فردا صبح نمازم قضا شود اما زودتر از هر روز بیدار
ش��دم ،نمازم را خواندم و کارهای خانه را انجام دادم.
کارها را که انجام م��یدادم پیش خودم فکر میکردم
قرار اس��ت مهمانهای زیادی به خانهمان بیایند .روز
یکشنبه با خواهر شهید صحبت کردم و گفتم تمام
کارهای خانه را ک��ردهام و منتظر یک خبر هس��تم.
خواهرشوهرم هم گفت من امروز به تشییع شهدا رفته
بودم و خیلی گریه کردم و حالم بد است.
فردایش دیدم همسر ش��هید مدق به خانهمان زنگ
زد و کم��ی صحبت کردیم .یک س��اعت بع��د دیدم
آقای صالحی زنگ زد و احوالپرسی کرد و متوجه شد
ما هنوز از چیزی خبر نداریم .همیش��ه آقای صالحی
خبر شهادت بچهها را میداد و من مدام پیش از آن در
ذهنم مرور میکردم که انگار قرار است اتفاقاتی بیفتد.
چیزی نگذشت که همسر شهید همت و شهید باکری
به خانهمان آمدند و حالشان خیلی بد بود .چون شهید
ترابیان هر زمان که از جبهه میآمد به خانهش��ان سر
میزد .من وقتی دیدم حالشان بد است گفتم بگویید
چه شده و آنها هم گفتند ما از چیزی خبر نداریم.
فردا صبح همسر شهید همت به من گفت خواب حاج
همت را دیده که ش��هید گفت��ه چرا به خان��م ترابیان
نمیگویید حس��ن پیش ما آمده است .این را که گفت
انگار سطل آب س��رد روی س��رم ریختند .پسر هفت
ماههام را در بغلم میفشردم و راه میرفتم و آرام و قرار
نداشتم .من سهشنبه صبح این خبر را شنیدم تاشنبه
پیکر شهید را ندیدم .پیکر به مش��هد رفته و دور حرم
چرخیده بود .ش��هید ترابیان از مکه ک��ه آمده بود من
گفتم باید مشهد برویم .ایشان همگفت میرویم .دفعه
آخر گفت اگر برگشتم با هم به مشهد میرویم .ایشان
برنگش��ت و ظاهرا ً پیکر با مجروحان به مشهد میرود.
آقای یکتا تعریف میکرد پیکر ش��هید ترابیان آخرین
پیکری بوده که از حرم بیرون آمده است .خیلی به مشهد
و امام رضا(ع) عالقه داشت.
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