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روایات و خاطراتی از زندگی سردار شهید
حسن شاطری )مهندس حسام  خوشنویس(



ــه  ــت  ب ــنویس در خدم ــام  خوش ــدس حس ــرادر مهن ــم ب ــای عظی ... از فداکاری ه
مقاومــت، مــردم آن و همــه ی لبنــان پــس از تجــاوز اســرائیل در ســال 2006 م قدردانی 
می کنیــم. حضــور ســریع و توانایی هــای برجســته ی او در اجــرای طرح هــای عمرانــی 
و زیرســاختی دارای اثراتــی پســندیده بــود. و یکبــار دیگــر حضــور صادقانه و عاشــقانه ی 
جمهــوری اســالمی ایــران را در کنــار مــردم مقــاوم لبنــان به تصویــر کشــید و ثابت کرد 
ــه فداکاری هــا و پاســداری از پیروزی هــا نیــاز بــه همــت و روحیــه ای  کــه وفــاداری ب
ــه  ــش ب ــه فعالیت های ــه ی حــاج حســام دارد. کســی ک ــد همــت و روحی ــم همانن عظی
ــر اخــالص و حضــورش در مســیر  ــا شــاهدی باشــد ب ــن شــد ت نشــان شــهادت مزّی
سیدالشــهداء )ع(. مــا بــه شــهادت ایشــان هماننــد دیگــر دســتاوردها و روحیاتــش کــه 

ــم.* ــود، افتخــار می کنی ــان نمــودی از عشــق، صداقــت و مقاومــت ب برای م

*از ســخنان دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان ســید حســن نصــراهلل )دام حفظــه( دربــاره ی بــرادر عزیــز، مهنــدس 
حســام خوشــنویس.





تشکر و قدرشناسی
الحمدهلل رب العالمین 

از خانــواده ی شــهید، بســتگان و دوســتانی کــه خاطــرات خــود را بــه مــا پیشــکش کردنــد، 
ــکاری  ــرای هم ــی ب ــت ایران ــال در هیئ ــم فع ــم از تی ــژه داری ــی وی ــم. سپاس ــکر می  کنی تش
در امــر بازســازی لبنــان و شــرکت مهندســی عمــران و توســعه و ســازمان جهــاد ســازندگی 
ــان  ــان و همــه ی کســانی کــه اگــر تــالش آن و واحــد فعالیت هــای رســانه ای حــزب اهلل لبن

ــه چــاپ نمی رســید.  ــر ب ــن اث ــود، ای نب



تقدیم نامه
َو َجاَء ِمن أقصَی الَمدینِه َرُجٌل یَسعی

ــی از دســت  ــای فان ــدر را در دنی ــزی گرانق ــا شــهادت او عزی ــواده ی شــهید کــه ب ــه خان ب
ــد. ــت آوردن ــی به دس ــان باق ــز در جه ــفاعت کننده ای عزی ــد و ش دادن

به همراهان او در مسیر جهاد و فدارکاری،
ــا خدمــت بــه محرومــان و مســتضعفان مســیر اطاعــت و  بــه رهــروان و رهپویانــی کــه ب

ــد، ــی را می پیماین ــرب اله ق
بــه ســرور مجاهــدان و رهبــر عــرب حضــرت ســید حســن نصــراهلل )حفظــه اهلل( کــه شــهید 

تــا ســرحد عشــق او را دوســت می داشــت،
به حبل المتین والیت، ولی امیر مسلمین حضرت آیت اهلل خامنه ای )دام ظله(،

بــه امیــد منتَظــر، امــام زمــان )عــج( هــم  او کــه ظهــورش نزدیــک اســت و ایمــان داریــم 
شــب انتظــارش بــه صبــح خواهــد رســید،

ــی از  ــاس قدردان ــه پ ــام را ب ــهید حس ــی ش ــمند از زندگ ــی و ارزش ــات نوران ــن صفح ای
ــه ی  ــان، هدی ــِی بازســازی لبن ــت ایران ــس هیئ ــوان رئی ــه عن ــش ب ــا و مجاهدت های تالش ه

ایشــان می کنیــم.
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مقدمه
مهندس حسام  خوشنویس

شهید آبادانی، عشق به لبنان و مقاومت.
شــهید مهنــدس حســام خوشــنویس )ره( از بــدو ورودش بــه خــاک لبنــان، پــس از شکســت 
اســرائیل در جنــگ 33 روزه و بازگشــت اهالــی لبنــان بــه شــهرها و روستاهایشــان کــه ارتــش 
ــران  ــی وی ــا را به کل ــازمان های آن ه ــاختمان ها و س ــی، س ــات زیربنای ــت تأسیس صهیونیس

ســاخته بــود، بــا مــردم ایــن ســرزمین همــراه بــود و بــا آنــان زندگــی کــرد.
پــس از توقــف جنــگ، هیئتــی از جمهــوری اســالمی ایــران به ریاســت معــاون رئیس جمهور 
ــان  ــازی لبن ــکاری در بازس ــرای هم ــران را ب ــی ای ــل آورد و آمادگ ــه عم ــد ب ــان بازدی از لبن
ــق  ــازِی مناط ــر بازس ــام در ام ــدس حس ــن مهن ــه ی دیری ــه تجرب ــه ب ــا توج ــرد. ب اعالم ک
ــان  ــازی لبن ــم بازس ــس تی ــوان رئی ــتان، وی به عن ــران و افغانس ــگ در ای ــیب دیده از جن آس
ــرادر  ــازی و ب ــر بازس ــزب اهلل در ام ــده ی ح ــوان نماین ــع به عن ــن در آن موق ــد. م انتخــاب ش
مهنــدس ســعید ناصرالدیــن به عنــوان نماینــده ی جنبــش أمــل در کنــار مهنــدس حســام در 
ــتثنایی و  ــی و تالشــی اس ــات کاف ــه اطالع ــاز ب ــه نی ــف ک ــای مختل ــرای پروژه ه اداره و اج
ــان را از  ــه کار، فعالیتم ــرای سرعت بخشــیدن ب ــدیم و ب ــه کار ش ــه داشــت، مشــغول ب بی وقف
ــا  ــم ت ــود، شــروع کردی ــه امــر بازســازی اختصــاص یافته ب ــران کــه ب دفتــری در ســفارت ای
اینکــه دفتــر مســتقلی گرفتیــم و باالخــره ســاختار تیــم بازســازی شــامل مهندســین، معاونیــن 

و کارشناســان امــور مرمــت ســاختمان، کادر اداری و خدمــات شــکل گرفــت.
در ابتــدا، کارمــان را بــا بازدیــد از مناطــق و روســتاهای واقــع در منطقــه ی ضاحیــه، جنــوب 
ــه  ــی از جمل ــن مذهب ــا و اماک ــا، پل ه ــر راه ه ــارات وارده ب ــدت خس ــم. ش ــاع آغازکردی و بق

ــود.  ــی نب ــدارس، بیمارســتان ها و ... باورکردن مســاجد و کلیســاها، م
اولیــن کاری کــه به ســرعت و بــا همــکاری اهالــی منطقــه و روســتاها انجــام شــد، تهیــه ی 
ــیم  ــه ها ترس ــام و نقش ــرعت انج ــی ها به س ــود. بررس ــارات ب ــزان خس ــه از می ــای اولی آماره
 شــد. بــا پیمانــکاران در مناطــق مختلــف تمــاس گرفتــه شــد و قراردادهــا بــرای شــروع کار 
بازســازی، ترمیــم و ســاخت مناطــق آســیب دیده بــدون فــوت وقــت امضــا گردیــد. بــه ایــن 
ــه طــی  ــت به طوری ک ــش یاف ــه بیشــتر افزای ــم بازســازی هرچ ــت تی ــره ی فعالی ــب دای ترتی
ــه انجــام  ــات برجســته و عظیمــی را در همــه ی مناطــق کشــور ب ــم خدم شــش ســال و نی
رســاند. دســتاوردهای ایــن تیــم بالــغ بــر 17328 طــرح پیشــرفته و پراکنــده، شــامل ســاخت 
ــک در  ــط و کوچ ــای متوس ــا و برنامه ه ــر طرح ه ــی و دیگ ــن مذهب ــا، اماک ــا، پل ه راه ه

سراســر کشــور بــود.



ــی  ــان حدیث ــورش در لبن ــال های حض ــی س ــام در ط ــدس حس ــات مهن ــخن از اقدام س
طوالنــی و نیازمنــد کتاب هــا و صفحاتــی بســیار اســت تــا حــق مطلــب ادا شــود. امــا او بــه 
ــال ها وی را درک  ــن س ــه در ای ــاهدانی ک ــوان ش ــا به عن ــردن م ــر گ ــهادتش ب ــطۀ ش واس
کردیــم و همراهــش بودیــم، حقــی دارد کــه ناچاریــم در حــد بضاعــت خــود آن را ادا کنیــم.

شــهید حســام بــا حضــور در کشــور لبنــان تالش هــا و اقدامــات برجســته و بخشــش های 
ــخن  ــه س ــاند، به طوری ک ــت رس ــه ثب ــور ب ــن کش ــازی ای ــوزانه اش را در دوران بازس دلس
ــدون  ــگ 33 روزه ب ــس از جن ــان پ ــه لبن ــی ب ــت آبادان ــازی و بازگش ــن از دوران بازس گفت
ــه عنــوان اولیــن و بزرگتریــن هیئــت حاضــر  ــام مهنــدس حســام و هیئــت ایرانــی ب ذکــر ن
ممکــن نیســت. همــه ی اینهــا یــادآور نــام آنــان در اذهــان مــردم لبنــان، مســئوالن و فّعــاالن 
عرصــه ی جنبــش بازســازی لبنــان از مناطــق جنوبــی تــا بقــاع و ضاحیــه در جنــوب بیــروت 

اســت. 
حضور مهندس حسام در کشور لبنان از سه جنبه دارای ویژگی های خاص است:

اول: تعهد عالی و تالش مستمر، ایثار، صداقت و اخالص در عمل
ــم و او را  ــارش بودی ــورات در کن ــا و ام ــام کاره ــان انج ــه در زم ــًا همیش ــه تقریب ــا آنک ب
همراهــی می کردیــم، امــا او چــه در دفتــر کار و چــه در محــل انجــام پروژه هــا از مــا جلوتــر 
ــا قبــل  ــا آخریــن ســاعات شــب کار می کــرد. ســعی داشــت ت ــود. از اولیــن ســاعات روز ت ب
ــرف  ــروت به ط ــِح زود از بی ــد. صب ــا حضــور داشته باش ــکاران در کارگاه ه ــران و پیمان از کارگ
هرمــل حرکــت می کردیــم تــا رأس ســاعت هفــت صبــح، یعنــی زمــان شــروع کار کارگرانــی 
ــاع  ــر مناطــق بق ــه دیگ ــل را ب ــه هرم ــد ک ــده ای بودن ــل تخریب ش ــال ســاخت پ ــه در ح ک
متصــل می کــرد، در آنجــا حضــور داشــته باشــیم. همیشــه بــه پیمانــکاران و کارگــران تأکیــد 
ــه ســریع تر  ــا هرچ ــب کاره ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــی شــب کار کنن ــاعات پایان ــا س ــرد ت می ک

بــرای تأمیــن رفــاه مــردم پیــش رود. 
ــه ی  ــینی. در هم ــت میز نش ــق پش ــه عاش ــود و ن ــل ب ــدان عم ــق کار در می ــًا عاش واقع
مناطــق جنوبــی، ضاحیــه و در هــر جــای دیگــری ایــن روش کار او بــود. روز تعطیــل نداشــت؛ 
نــه جمعــه و نــه یکشــنبه، همــه  ی روزهــا، روز کاری بــود. گویــی نشســتن و اســتراحت کردن 
ــده بود.  ــن ش ــتمر عجی ــتگی مس ــالش و ازخودگذش ــا ت ــی او ب ــرد. زندگ ــته می ک او را خس
به طوری کــه در بســیاری مواقــع تنهــا در یــک روز، از دورتریــن مناطــق جنــوب در صــور یــا 
ــا در  ــرفت طرح ه ــی پیش ــا از چگونگ ــرد ت ــفر می ک ــل س ــا هرم ــک و ی ــه بعلب ــل ب بنت جبی

ــود. ــور مطلع ش ــای کش همه ج
ــان  ــژه مردم ــور و به وی ــن کش ــه ای ــق او ب ــا عش ــان ب ــورش در لبن ــی حض دوم: آمیختگ

ــدارش ــاوم و پای مق
ــان کــه اســرائیل را شکســت و  ــه ملــت قهرمــان لبن ــا عشــق کار می کــرد و عاشــقانه ب ب



بــه جهانیــان درس عــزت، کرامــت، مقاومــت و نشــاط داده بودنــد افتخــار می کــرد. از ایــن رو 
ــاوم  ــت مق ــن مل ــه ای ــا ب ــم ت ــران آمده ای ــوری اســالمی ای ــا از جمه ــت: »م ــواره می گف هم

قهرمــان و عزیــز خدمــت کنیــم«.
ــر  ــن خاط ــه همی ــرد و ب ــت می ک ــاس رضای ــان احس ــردم لبن ــه م ــانی ب از خدمت رس
ــا،  ــت راه ه ــا مرم ــا ی ــازی بناه ــهمی در بازس ــه وی س ــتاهایی ک ــق و روس ــه ی مناط در هم
ــتند. ــت داش ــردم او را دوس ــت، م ــان داش ــا بوستان هایش ــاها و ی ــاجد، کلیس ــه ها، مس مدرس

متواضــع، بی ریــا و سرشــار از صداقــت و پاکــی بــود. بــه کوچــک و بــزرگ ســالم می کــرد 
و توجهــی خــاص بــه افــراد ســالمند، نیازمنــد و بی بضاعــت داشــت. در مقابــل خانواده هــای 
شــهدا کــه آنــان را مایــۀ افتخــار خــود می دانســت خــم می شــد و دستانشــان را می بوســید. 
ــش  ــا وعده های ــیاری ب ــع بس ــه در مواق ــه ای ک ــرد به گون ــی را رد  نمی ک ــت هیچ کس درخواس
ــا  ــا را ب ــود، م ــن مــردم شــریف ب ــه ای ــرای خدمــت ب ــه ی او ب کــه نشــانه ی عشــق و عالق
وجــود بودجــه ی محدودمــان، نیازهــای روبه رشــد و ریشــه دار و زیــاد مــردم، در تنگنــا قــرار 

مــی داد، زیــرا بودجــه ی بازســازی کفــاف همــه ی خواســته های آنــان را نمــی داد. 
ــری و در  ــای هن ــن ویژگی ه ــات مدرن تری ــا مراع ــورش ب ــی دوران حض ــوم: آمیختگ س
ــن  ــه مدرن تری ــاختی ک ــای زیرس ــوص در پروژه ه ــران به خص ــم ای ــای تی ــرای پروژه ه اج
ــرای  ــوئیس ب ــان و س ــازی از آلم ــفالت و بتن س ــای آس ــزارآالت، کارخانه ه ــتگاه ها و اب دس
ــی  ــری اتریش ــن از دفت ــت و همچنی ــا را به کاربس ــرفته ترین روش ه ــرد، پیش ــا وارد ک آنه
ــا کمــک  ــر کاره ــود، جهــت نظــارت ب ــر راه ســازی ب ــی در ام ــه ی جهان ــه صاحــب تجرب ک
ــا و  ــودن راه ه ــتحکام و ممتاز ب ــت از اس ــه صراح ــا ب ــروزه لبنانی ه ــه ام ــت به طوری ک گرف
طرح هایــی کــه تیــم ایرانــی در لبنــان بــه انجــام رســاند، ســخن می گوینــد و اقدامــات آنــان 

ــد.  ــمار می آورن ــه  ش ــر ب ــای دیگ ــز از پروژه ه ــا، متمای ــام پروژه ه را در انج
ــرای همــه ی گروه هــای کمک رســان و  ــود ب ــی ب ــی ترغیب نحــوه ی عملکــرد هیئــت ایران
ــد و پروژه هــای  ــی بگذارن ــم ایران ــای تی ــا جــای پ ــن عرصــه پ ــی کــه در ای مؤسســات لبنان
ــرای ســال های بیشــتری در خدمــت  ــا ب ــه انجــام رســانند ت مســتحکم تر و ماندگارتــری را ب
مــردم و در جهــت ســود دهی بیشــتر بــه آنــان باشــد و وطنمــان لبنــان هر چــه زیباتــر شــود.

ــه آن  ــه ب ــی ک ــید. دوران ــهادت رس ــه ش ــی ب ــار دوران جنگ زدگ ــا و ی ــز م ــدس عزی مهن
عشــق می ورزیــد و همــه ی هســتی اش را بــه آن دوران عطا کــرد. او شــهید شــد امــا هرگــز 
ــد  ــان باقی مان ــردم لبن ــوب م ــان و قل ــه در اذه ــط از آن روی ک ــه فق ــت، ن ــا نرف ــان م از می

بلکــه از آن رو کــه خــود نیــز بــه مانــدن و خدمــت در لبنــان تمایــل داشــت.
در آخریــن دیــدار و قبــل از آخریــن ســفر، مــا را کــه توقــع بازگشــت او و شــروع مجــدد 
ــادی از  ــه بخــش زی ــم ک ــت: »می دان ــن گف ــه م ــارش داشــتیم، جمــع کــرد و ب کار را درکن
پروژه هــا و برنامه هــا را بــه اتمــام رســاندیم و قســمت اندکــی از آن باقــی  مانــده اســت، امــا 



مــن ایــن ســرزمین، مــردم مهربــان، مقاومــت و قهرمانانــش را دوســت دارم و آرزو می کنــم 
ــان  ــت خــوب و مهرب ــار مل ــا مشــغول شــویم و در کن ــدی در این ج ــای جدی ــا برنامه ه ــا ب ت

آن باقــی بمانیــم«. 
شــهید عزیــزم، درجــه ی شــهادت گــوارای وجــودت بــاد. همــان شــهادتی کــه همــواره آن 
را طلــب می کــردی و بــا شــوق آرزویــش را داشــتی. هــر زمــان کــه بــه پــدران و مــادران و 
ــن  ــو گرانبهاتری ــدم. ت ــمانت می دی ــتیاق را در چش ــتی آن اش ــهدا می نگریس ــای ش خانواده ه
دوران عمــرت را در لبنــان گذرانــدی و زندگــی ات را بــرای آن تقدیــم کــردی و در راه خدمــت 
بــه مــردم و مقاومــت آن و در راه رســیدن بــه فلســطین کــه همــواره در قلــب و ذهنــت جــاری 
ــه  ــه آنجــا و مردمانشــان ب ــو در راه لبنــان و فلســطین و عشــق ب ــه لبنــان آمــدی. ت ــود، ب ب

شــهادت رســیدی. 
برتریــن تســلیت ها را بــه خانــواده ی مجاهــد تــو و بــه همــه ی قهرمانــان حاضــر در هیئــت 
ــه  ــد و ب ــو عشــق می ورزی ــه ت ــو را می شــناخت و ب ــه هرکســی کــه ت ــی و ب بازســازی ایران
همــه ی ملــت لبنــان و بــه مقــام معظــم رهبــری و ملــت ایــران تقدیــم می کنیــم و ای شــهید 

عزیــز و ســرآمد در ایثــار، جهــاد و شــهادت، بــه تــو افتخــار می کنیــم.

مهندس حاج حسن حجازی
مسئــول واحد مشاغل آزاد حزب اهلل و نماینده ی حزب اهلل برای 
همکاری با هیئت اعزامی ایران برای بازسازی لبنان



" زندگینامه ی شهید در چند سطر "

• شــهید حســن شــاطری بــا نــام مســتعار )حســام خوشــنویس( در تیر مــاه 1341 در شــهر 
ســمنان به دنیــا آمــد، او اولیــن فرزنــد از شــش فرزنــد خانــواده اش بــود.

• دوران تحصیالت ابتدائی، راهنمائی و متوسطه را در شهر سمنان گذراند.

• خیلــی زود بــا وجــود ســن کــم بــه صفــوف انقالبیــون پیوســت و بــه یکــی از مهم تریــن 
ــم  ــد رژی ــای ض ــر فعالیت ه ــا و دیگ ــت راهپیمایی ه ــۀ هدای ــالب در زمین ــال انق ــر فع عناص

پهلــوی تبدیــل شــد.

• پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی و هنگامــی کــه امام خمینــی ) قــدس ســره( فرمــان 
تشــکیل جهــاد ســازندگی را صــادر کــرد، شــهید حســام از جملــه اولیــن داوطلبــان و فعــاالن 
ــوزان کار  ــاب س ــر آفت ــا در زی ــداث بن ــاورزی و اح ــر کش ــخصًا در ام ــود؛ ش ــه ب ــن عرص ای

ــود. ــغول ب ــاعت در روز مش ــدت 18 س ــان به م ــارک رمض ــاه مب ــام م ــرد و در ای می ک

ــا همــکاری اســتکبار  ــه ب ــم صــدام حســین ک ــی از ســوی رژی ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ • ب
جهانــی علیــه جمهــوری نوپــای ایــران بــه وقــوع پیوســت، داوطلبانــه بــه عضویــت بســیج 

ــد. مســتضعفین درآم

• اولیــن مســئولیت هایش را در منطقــه ی »کلــه قنــدی« واقــع در جنــوب ایــران به عنــوان 
راهنمــا آغازکــرد. ســپس بــه شهر»سردشــت« در اســتان آذربایجــان واقــع در غــرب ایــران 

منتقــل شــد و از اولیــن اعضــای ســپاه پاســداران آن منطقــه بــود.

• درحالی کــه ســنش بیــش از 20 ســال نبــود، مســئولیت های متعــددی را برعهــده 
داشــت. مســئولیت مخابــرات، پشــتیبانی و لجســتیک و ســپس هدایــت عملیــات و رهبــری 
ــاهد  ــد و ش ــگ به حســاب می آم ــای جن ــن محوره ــه از مهم تری یکــی از مناطــق جنگــی ک

ــود.  ــا ب ــخت ترین درگیری ه ــدیدترین و س ش

• در ســال 1361 بــا خانــم معصومــه مــرادی، تنهــا دختــر خانــواده ی مــرادی ازدواج کــرد؛ 
همســری کــه بهتریــن یــاور و پشــتیبان او بــود و در طــول هشــت ســال جنــگ و دیگــر مراحل 
زندگــی سراســر جهــاد و مبــارزه ی شــهید در کنــارش قــرار داشــت و از او صاحــب 4 فرزنــد شــد.



• پــس از 8 ســال دوری از دانشــگاه بــه واســطۀ جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، بــرای 
ادامــه ی تحصیــل وارد دانشــگاه شــد و در رشــته ی مهندســی عمــران فارغ التحصیــل گردیــد. 
ــه أخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد شــد و در همــان زمــان فرماندهــی تیــپ  ســپس موفــق ب
40 صاحب الزمان )عــج( و تیــپ 53 ارومیــه را به منظــور اجــرای پروژه هــای مهندســی و 
عمرانــی در داخــل ایــران برعهــده داشــت. از جملــۀ ایــن مســئولیت ها مدیریــت پــروژه ی » ســد 
ســیرجان « در اســتان کرمــان، پــروژه ی اصــالح اراضــی کشــاورزی و زهکشــی » دشــت زنگنه « 

و پــروژه ی هدایــت آب از دشــت اصفهــان بــه یــزد بــا فاصلــه ی حــدود 300 کیلومتــر بــود.

ــروف  ــاء« مع ــکر »خاتم األنبی ــهداء« و لش ــکر »سید الش ــی لش ــئول اجرای ــوان مس • به عن
بــه نیــروی قــدس انجــام وظیفــه کــرد.

• طــی چندیــن مأموریــت بــرای همــکاری در بازســازی بــه خــارج از ایــران ســفرکرد. او 
ــود  ــر ب ــران و افغانســتان به طــول 120 کیلومت ــان ای ــی می مســئول ســاخت مســیر بین الملل
ــه شــمار مــی رود  ــِی حمل و نقــل ب ــن خطــوط تجــاری و از شــریان های حیات کــه از مهم تری

ــازد. ــط می س ــم مرتب ــور را به ه و دو کش

• به عنوان ناظر اجرائی چندین پروژه در کشور عراق حضور داشت.

• پــس از جنــگ 33 روزه ی لبنــان به عنــوان رئیــس هیئــت ایرانــی مشــارکت در بازســازی 
لبنــان بــه ایــن کشــور اعــزام شــد.

• در مــدت حضــور شش ســاله اش در لبنــان رســاله ی دکتــری خــود را بــا عنــوان 
»چگونگــی هدایــت جنــگ 33 روزه توســط حــزب اهلل« نوشــت.

• چندیــن طــرح اجرایــی را به منظــور حمایــت و تأمیــن رفــاه مــردم ســوریه و بــا همــکاری 
مــردم آن کشــور بــه انجام رســانید.

• در 24 بهمن 1391 و در راه بازگشت از دمشق به بیروت به شهادت رسید.
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سرآغاز

از میــان همــه ی درس هایــی کــه شــهید مهنــدس حســام خوشــنویس در زمــان اقامتــش 
در لبنــان بــه مــا داد، تنهــا برخــی را برگزیدیــم و الزم بــود هــر چنــد انــدک بــه شــرح دوران 
ــردی  ــه ف ــال ب ــن شــخصیت بی مث ــه ای ــم کــه چگون ــا ببینی ــم ت ــی زندگــی او بپردازی ابتدای

ــت. ــته اس ــل گش ــز تبدی ــرد و متمای منحصر به ف
ــه  ــت ب ــان دوران طفولی ــش را از هم ــی اش برگشــتیم متفاوت بودن ــه دوران کودک ــی ب وقت
ــا وی ســپری کرده اســت،  ــی را ب ــه دوران کودک ــم. یکــی از همســاالنش ک وضــوح دریافتی

ــت: ــرد و گف ــد  ک ــه تأیی ــاطری این گون ــهید ش ــاره ی ش ــنیده هایمان را درب ش
بــود.  عمرمــان  ســال های  زیباتریــن  دوران  آن  نمی کنــم،  فرامــوش  را  دوران  »آن 
ــم. طبیعی اســت کــه  ــازی بودی ــود، هم ســن و ســال و هم ب ــه هــم نزدیــک ب خانه هایمــان ب
ــه  ــه ک ــازی و شــیطنت باشــد. آن چ قشــنگ ترین لحظــات در آن ســن و ســال لحظــات ب
ــا او را دوســت  ــود. همــه، رفاقــت ب ــه حســن ب ــی به خاطــر مــی آورم، وابســتگی مان ب به خوب
ــان  ــم، حالم ــش نمی کردی ــی پیدای ــم و وقت ــراغش را می گرفتی ــود، س ــی نب ــتیم. وقت داش
گرفته می شــد. شــاید ایــن مســئله به خاطــر توانایــی او در مدیریــت بچه هــا و تقســیم 
ــت و آن  ــری داش ــر دیگ ــت مهم ت ــم عل ــاید ه ــود. ش ــازی ب ــن ب ــان در حی ــا میانش نقش ه
ــم  ــا ه ــا بچه ه ــی ب ــازی و همراه ــی ب ــه حت ــه ای ک ــان روحی ــود. هم ــوب او ب ــالق خ اخ
ــی  ــا. به راحت ــام معن ــه تم ــگ ب ــود، یک رن ــگ ب ــتی یک رن ــت. در دوس ــاز داش ــه آن نی ب
نوبتــش را بــه مــن مــی داد، بــدون آنکــه گلــه ای کنــد و یــا از حقــش دفــاع نمایــد. اگــر دیــر 
ــرد.  ــم می ک ــتم، کمک ــاز داش ــش نی ــه کمک ــان ب ــر زم ــد و ه ــرم می مان ــردم، منتظ می ک
ــش  ــه از حق ــی ک ــی، کس ــی داشته باش ــر خودخواه ــش، دور از ه ــتی بی غل وغ ــی دوس وقت
ــه  ــت، بلک ــته کننده نیس ــت خس ــازی برای ــا ب ــورت نه تنه ــن ص ــذرد، در ای ــی می گ به راحت

ــود. ــد  ب ــم خواه ــش ه لذت بخ
ــود  ــا وج ــید. او ب ــر می رس ــروری به نظ ــم ض ــر ه ــل دیگ ــد دلی ــه چن ــا او ب ــت ب رفاق
ــه نظــر مــا پیچیــده و دشــوار  ــود. مســائلی را کــه ب ــه حــل مشــکالت ب ــادر ب ســن کــم، ق
ــدرت  ــم و ق ــه بودی ــا بچ ــرد. م ــل می ک ــی ح ــل باالی ــرعت عم ــا ذکاوت و س ــید، ب می رس
ــا او  ــت ب ــه عاشــق رفاق ــود ک ــن ب ــم ای ــا آنچــه می فهمیدی ــتیم، ام ــل نداش ــه و تحلی تجزی
ــود  ــان نب ــر زم ــد. ه ــیار می ش ــکالتمان بس ــم و مش ــی هایمان ک ــش خوش ــم. در غیاب بودی
ــم  ــود. گاهــی ســعی می کردی ــود خیالمــان راحــت  ب ــی ب ــم و وقت ــود می کردی احســاس کمب
کارهایــش را تقلیــد و یــا جایــش را پــر کنیــم، امــا فایــده ای نداشــت. ایــن ویژگــی خــاص او 

در میــان مــا بــود.
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حرف هایــی را کــه معمــواًل در زمــان غیبتــش میانمــان رد و بــدل می شــد، به خوبــی 
ــم«.  ــان می کردی ــن و چن ــود چنی ــر ب ــود، اگ ــی آورم: ای کاش ب ــاد م به ی

ســپس حرف هــای زیــاد دیگــری در تأییــد ایــن مســئله شــنیدیم کــه دوران کودکــی 
ــا،  ــن حرف ه ــه ی ای ــوده  اســت. از جمل ــوی خاصــی ب ــرد دارای عطــر و ب ــن بزرگ م ای

ــود: گفته هــای خواهــر ایشــان ب
اکثــر اوقــات در بــازی مــا را همراهــی نمی کــرد. درحالی کــه دوســت داشــتیم تــا او همــراه 
مــا باشــد. وقتــی نمی پذیرفــت مــن بــرای اصــرار نــزدش می رفتــم. چــون خوشــدل بــود و 
فقــط بــه خاطــر خوشــحالی مــن می پذیرفــت. وقتــی می دیــد مــن از موافقتــش خوشــحال 
ــردم و  ــکوت می ک ــش س ــه احترام ــن ب ــت م ــم نمی پذیرف ــی ه ــد. وقت ــوم می خندی می ش
ــر تشــویق  ــه کاری مفیدت ــرا ب ــه شــیوۀ خــودش م ــم ب ــردم. گاهــی ه دیگــر اصــرار نمی ک
ــن  ــه ای ــم. ب ــازی کنی ــم ســپس ب ــا آب بدهی ــه گل ه ــا اول ب ــت: بی ــاًل می گف ــرد و مث می ک

ــن. ــنه نگاه ک ــای تش گل ه
ــازی را فرامــوش  بــه ایــن ترتیــب بــه همراهــش غــرق در جزئیــات باغچــه می شــدم و ب
می کــردم قبــول نمی کــرد بــا مــا بــازی کنــد به طرفــش می رفتــم و از او خواهــش 
ــر  ــتر به خاط ــن کارش بیش ــا ای ــرد، ام ــول می ک ــت و قب ــان داش ــی مهرب ــردم. قلب می ک
خوشــحال کردن مــن بــود و نــه به خاطــر تمایلــش بــه بــازی بــا مــا. از دیــدن خوشــحالی ام 
ــه احترامــش از آن  ــول نمی کــرد، ب ــات هــم کــه خواهشــم را قب ــد مــی زد. گاهــی اوق لبخن
ــام  ــه انج ــرا ب ــودش م ــاص خ ــا روش خ ــم ب ــی ه ــم. گاه ــردم و می رفت ــر می ک صرف نظ

کاری پرفایده تــر تشــویق می کــرد و می گفــت:
- اول بیا باغچه و یا می گفت:

- بــه حیــاط خانــه نــگاه کــن. احتیــاج بــه رســیدگی دارد. بیــا چنــد دقیقــه کمکــم کــن 
ــم. ــازی می کنی ــم ب ــد باه بع

و کارمــان خیلــی بیشــتر از چنــد دقیقــه طــول می کشــید. از کارکــردن در کنــارش لــذت 
ــم  ــد. نمی دان ــش کن ــت را لذت بخ ــه کار و فعالی ــت ک ــی را داش ــن توانای ــردم و او ای می ب
ــل بازی کــردن خوشــایند باشــد. و مــن  ــا کاری می کــرد کــه کارکــردن هــم مث چطــور؟ ام

ــردم. ــوش می ک ــازی فرام ــرای ب ــش را ب قول
ــه  ــدم ک ــد. می دی ــاالنش درس می خوان ــا و هم سن و س ــه م ــبت ب ــتری را نس ــاعات بیش س
بــا اشــتیاق بســیار درس می خوانــد. وقتــی از او درخواســت بــازی می کــردم، جــواب مــی داد:

- توکه دوست نداری برادرت در مدرسه دانش آموز تنبلی باشد، درسته؟
در آغــاز کار از روایت هــای اعضــای خانــواده ی شــهید حســن شــاطری کمــک گرفتیــم تــا 

تصویــری واضح تــر از وی قبــل از ورودش بــه لبنــان ارائــه  دهیــم.
عبدالقدوس االمین
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انقالب و امام

روایتی از حسین شاطری*
ــت از  ــه حمای ــم ب ــران را ه ــود. دیگ ــاز آن ب ــان آغ ــالب در زم ــان انق ــن حامی او از اولی
ــدا  ــان ابت ــت. از هم ــرگ می رف ــتقبال م ــه اس ــاع از آن ب ــرد و در دف ــوت می ک ــالب دع انق
مشــغله ای فــراوان و عزمــی عالــی داشــت. او یــک فــرد معمولــی در میــان انقالبیــان نبــود، 
بلکــه بــا وجــود ســن کــم دیگــران را رهبــری می کــرد. در راهپیمایی هــا هدایتمــان می کــرد 
ــا  ــارها و تهدیده ــه فش ــه ب ــات، بی واهم ــتر اوق ــید. در بیش ــم می بخش ــا را نظ و فعالیت ه
ــود. ــذر کرده ب ــالب ن ــتی اش را در راه انق ــه ی هس ــود و هم ــی وج ــرد. گوی ــراض می ک اعت

در عشــق بــه امــام و ســخن گفتــن از ایشــان، دیــدی متفــاوت از مــا و همســاالنش داشــت. 
ــه رهنمودهایشــان بســیار پایبنــد  ــا تمــام وجــود به خاطــر می ســپرد و ب ســخنان ایشــان را ب
بــود و آنهــا را بــه کار می گرفــت. درســت ماننــد انســان مؤمنــی کــه بــه نمــاز و روزه اش پایبنــد 
اســت. فرموده هــای امــام را همچــون اعمالــی واجــب و یــا حــرام، همان طــور کــه فرمــوده 

ــه کار می بســت. ــد ب بودن
ــه از او  ــتر از آنچ ــی آورد، بیش ــای م ــز به ج ــتحبات را نی ــش مس ــه در عبادات ــور ک همان ط
ــت  ــا در راه خدم ــالب و ی ــه انق ــوط ب ــه مرب ــرکاری را ک ــرد. ه ــت، کار می ک ــار می رف انتظ
بــه آن بــود بــا وجــود خطــرات و ســختی هایش تــا زمانــی کــه بــه بهتریــن وجــه بــه پایــان 
ــی  ــه کم ــتیم ک ــاک از او می خواس ــع خطرن ــار نمی گذاشــت. در بعضــی مواق ــاند، کن نمی رس
تأمــل کنــد و یــا کار را بــه تأخیــر انــدازد، امــا در جوابمــان می گفــت: مگــر می شــود عبــادت 

و اطاعــت خــدا را بــه تأخیــر انداخــت؟
او بــه امــام و انقــالب این گونــه نــگاه می کــرد و این گونــه مــا را در پــس شــور و شــوق و 
ــرد،  ــا فروکــش نمی ک ــودش نه تنه ــی در وج ــن نشــاط انقالب ــود. ای ــت می نم ــش هدای ایمان
ــه  ــی انقــالب. به طوری کــه ب ــه روز بیشــتر می شــد، به خصــوص در روزهــای پایان بلکــه روزب

همراهانــش می گفــت: در ایــن دوره ی حســاس از انقــالب حتــی نبایــد خوابیــد. 
ــاه آرام  ــی کوت ــرای مدت ــد ب ــر چن ــردم ه ــان ک ــد، گم ــروز ش ــالب پی ــه انق ــی ک زمان
ــا  ــی، ام ــتراحت کن ــی اس ــت کم ــیده اس ــت آن رس ــه وق ــم ک ــه او می گفت ــت. ب خواهد گرف
ــن آب و  ــرای تأمی ــره( ب ــام )قدس س ــه ام ــی ک ــود و زمان ــح نب ــوردش صحی ــورم در م تص
ــازندگی را داد،  ــاد س ــکیل جه ــتور تش ــردم دس ــک م ــا کم ــاورزی ب ــاز و کش ــاخت و س س
ــدی آغــاز شــده اســت.  ــل اینکــه انقــالب جدی ــه کار شــد. مث ــه ســرعت دســت ب ــز ب او نی
خدمــت در جهادســازندگی را تبلیــغ می کــرد و بــا هــر روشــی دیگــران را بــرای شــرکت در 
ــه جهــاد  ــا عمــل و کار، ب ــود کــه دیگــران را ب ــر آن ب آن تشــویق می نمــود. از همــه مهم ت
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ــب مشــغول  ــالش و کوششــی عجی ــا ت ــه و در صــف اول ب ــر از هم ــرد. جلوت ــوت می ک دع
بــه کار می شــد. انــگار توانــش بیــش از یــک مــرد بــود. هــر جــا نیــاز بــه جهــاد بــود بــه آنجــا 
ــاق  ــت. ات ــی داش ــه ی کاف ــاز تجرب ــی زد. در کار ساخت وس ــاال م ــتین ها را ب ــت و آس می رف
ــی زد و در  ــر م ــم س ــاورزان ه ــه کش ــر روز ب ــرد. ه ــازی می ک ــا را بازس ــاخت و خانه ه می س
کارهــا بــه آنهــا کمــک می کــرد، امــا در زمــان برداشــت گنــدم، تمــام وقــت خــود را صــرف 
ــاه رمضــان در فصــل تابســتان  ــی به خاطــر دارم کــه آن ســال ها م ــن کار می کــرد. به خوب ای
بــود. ایــن موضــوع برایــش تفاوتــی ایجــاد نکرده بــود. از طلــوع آفتــاب بــه مزرعــه می رفــت 
ــه مــدت هجــده ســاعت در روز کار  ــور خورشــید ب ــر تابــش ن ــود، زی و در حالی کــه روزه دار ب
ــه کار  ــام داده به هیچ وج ــه انج ــگار کاری ک ــت. ان ــان برمی گش ــا لبخند زن ــرد و در انته می ک

ــت. ــختی نبوده اس س
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در جنگ تحمیلی

روایتی از حسین شاطری*
بــا شــروع جنــگ، بــه جبهــه رفــت. گویــی جنــگ درونــش را شــعله ور کــرده بــود. از اولیــن 
کســانی بــود کــه بــرای حضــور در جبهــه داوطلــب شــد. ایــن کار به نظــر مــا و بــه خصــوص 
پدرمــان خیلــی برایــش زود بــود. مســئوالن اعــزام بــه جبهــه بــا اعزامــش بــدون رضایــت 
ــدرم ســخت  ــرای پ ــن مســئله ب ــد. او کــه می دانســت ای ــدر موافقــت نمی کردن و امضــای پ
ــم  ــود تصمی ــن او ش ــع رفت ــدر مان ــه پ ــرس آنک ــرد، از ت ــت نخواهد ک ــا آن موافق ــت و ب اس
گرفــت تــا امضایــش را جعــل کنــد. چنــد روز بعــد پــدر، حیــرت زده از تــوان پســرش در جعــل 

امضــاء بــه خانــه آمــد و گفــت:
ــو  ــاًل م ــردم. اص ــد می ک ــا تأیی ــت؟ حتم ــای توس ــن امض ــیدند ای ــن می پرس ــر از م - اگ

ــد. ــخیص ده ــم تش ــاء را از ه ــد دو امض ــم نمی توان ــناس ه ــک کارش ــی ی ــد. حت نمی زن
و درحالی که می خندید ادامه داد:

- کارش را خوب بلد است.
در حقیقــت ایــن موافقتــی شــفاهی از طــرف پــدر بــا رفتــن او بــه جبهــه بــود. چه بســا پــدر 
ــتان  ــه در کردس ــم ک ــی فهمیدی ــد از مدت ــرد. بع ــش را بگی ــد جلوی ــه نمی توان می دانســت ک
ــه  ــزی ک ــان چی ــی هم ــده یعن ــک رزمن ــوان ی ــا به عن ــت. آنج ــه ی سردش ــت، در منطق اس
آرزویــش را داشــت، مشــغول اســت و بــا انــرژی ای وصف ناپذیــر کار می کنــد. مــدت 
زیــادی بــدون آنکــه اشــتیاقش فروکــش کنــد و یــا حتــی کــم شــود آنجــا مانــد. او یکــی از 

ــود. ــت ب ــه سردش ــداران در منطق ــپاه پاس ــذاران س بنیان گ
مدتــی گذشــت. بایــد بــه خدمــت ســربازی می رفتــم، اتفاقــًا مــرا بــه آذربایجــان فرســتادند، 
جایی کــه بــه حســن نزدیــک بــود. وقتــی فهمیــد بــه آذربایجــان مــی روم، مــرا پیــدا کــرد و 

گفــت:
- چــرا پیــش مــا نمی آیــی؟ جایی کــه مــا هســتیم خیلــی آرام اســت و اوضــاع خوبــی دارد. 

بــه تــو خــوش می گــذرد و در اینجــا کار بهتــری از آذربایجــان خواهــی  داشــت.
حرف هــا و تشــویق هایش باعــث شــد بــا خوشــحالی موافقــت کنــم. او را دوســت داشــتم 
ــرایط  ــود ش ــه گفته ب ــر آن همان طورک ــالوه ب ــم. ع ــارش باش ــتم در کن ــوری می توانس این ط
ــدام  ــم اق ــرای انتقال ــم و او ب ــنهادش را پذیرفت ــوراً پیش ــود. ف ــارم ب ــم در انتظ ــری ه راحت ت
کــرد. تماس هــای الزم را گرفــت و هماهنگی هــا را انجــام داد و عمــاًل طــی مأموریتــی بــه 
سردشــت اعــزام شــدم. بــه پادگانــی رفتــم کــه گفته بــود مــرا آنجــا می بینــد. پادگانــی در یک 
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منطقــه ی بیابانــی و بــا شــن های فــراوان. وارد پــادگان شــدم. دنبالــش گشــتم، امــا پیدایــش 
ــر  ــا منتظ ــت ت ــن خواس ــید و از م ــمم را پرس ــم. اس ــراغش را گرفت ــداری س ــردم. از پاس نک
بمانــم. در آن شــنزار منتظــرش نشســتم. راضــی بــودم و بــه خــودم دیــدار او، کاری آســان و 
اوقاتــی خــوش را کــه دربــاره اش صحبــت کــرده بــود، وعــده مــی دادم. زمانــی می گذشــت و 
مــن بــه آن بیابــان وســیع چشــم دوخته بــودم. بعــد از مدتــی موتــوری کوچــک را دیــدم کــه 
بــا ســرعت از ســمت افــق بــه طرفــم می آیــد و گــرد و خاکــی را در پشــت ســرش به  وجــود 
مــی آورد کــه افــق را می پوشــاند. تــا وقتــی بــه پــادگان نزدیــک نشــد نتوانســتم راننــده اش 
را تشــخیص دهــم. خــودش بــود. لبخنــدی زدم و بــه گــرد و خاکــی کــه ســر و لباســش را 
ــگاه کــردم. از موتــور پیــاده شــد و همدیگــر را در آغــوش گرفتیــم. خیلــی  ــود، ن پوشــانده ب
حــرف نزدیــم. عجلــه داشــت. ســوار موتــور شــد و تــا آنجــا کــه می توانســت جلــوی صندلــی 
ــوراً  ــا ف ــن خواســت ت ــود از م ــد آمده ب ــه وج ــم ب ــره اش از دیدن ــه چه آن نشســت. درحالی ک
ســوار شــوم. پشــت موتــور نشســتم و بــا ســرعت زیــاد در میــان آن همــه شــن حرکــت کــرد. 
شــن های انبــوه باعــث شــد کــه در اولیــن پیــچ از موتــور پــرت شــویم. مســافت زیــادی بــه 
ــوراً  ــان ف ــم. لبخند زن ــی افتادی ــه طرف ــان ب ــن کشــیده شــدیم و باالخــره هرکدامم روی زمی
ــور را بلنــد کــرد و ســوار شــد. مســافتی را به دنبالــش  ــه موت ــا عجل از جایــش بلنــد  شــد و ب
ــاره گازش را گرفــت و گفــت:  ــا توانســتم ســوار شــوم. همین کــه ســوار شــدم دوب ــدم ت دوی

ــی. ــد عادت کن ــان بای داداش ج
ناراضــی نبــودم، هرچنــد کــه راه طوالنــی بــود. چــون ایــن راه همانــی بــود کــه مــرا بــه 
ــار  ــتم در کن ــا می توانس ــاند. در آنج ــم می رس ــرف زده بودی ــاره اش ح ــه درب ــی ک ــای راحت ج
خــودش کار کنــم و ایــن حتمــًا امتیــاز مهمــی برایــم بــود و آرامــش و راحتــی بیشــتری برایــم 

ــان راه از مــن پرســید: ــال داشــت. در می به دنب
- چه کاری بلدی؟ کاری که از عهده اش بربیایی؟

به او گفتم که توقع کاری آسان و جایی راحت را دارم:
- به طورکلی تعمیرات را خوب بلدم.

ــای  ــا کاره ــرو آنج ــزب اهلل ب ــپ ح ــه تی ــم. ب ــرکار نمی خواهی ــا تعمی ــا اینج ــه، م - ن
هســت. راحت تــری 

ــی  ــودم جای ــن ب ــا مطمئ ــتم، ام ــان را نمی دانس ــناختم و کارش ــزب اهلل را نمی ش ــپ ح تی
ــپ  ــود. تی ــری ب ــز دیگ ــت چی ــا واقعی ــت. ام ــای خوبی اس ــه، ج ــر گرفت ــم درنظ ــه برای را ک
حــزب اهلل متخصــص در عملیــات نظامــی خطرنــاک و دشــوار بــود، آن هــم در خطــوط مقــدم 

ــا دلخــوری از او پرســیدم: جبهــه. ب
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- این جای راحتی بود که به من قول دادی و گفتی که در آنجا خوش می گذرد؟
انگارکه از شکایتم تعجب کرده باشد با مهربانی و خلوص نّیت گفت:

ــا را  ــن خدمت ه ــی بهتری ــه می توان ــردم، جایی ک ــاب ک ــا را انتخ ــن ج ــت بهتری - برای
ــی. بکن

ــا هــم مقایســه کــردم، لبخنــدی  وقتــی مفهــوم راحتــی و آســایش را پیــش خــودم و او ب
زدم. فریبــم نداده بــود، چــون آنجــا بــرای او قلّــه ی ســعادت و آســایش بــود. او ســعادت را در 

ــت. ــش می دانس ــا و بخش ــزان عط می
ــان مــن  ــی می ــچ تفاوت ــودم هی ــرادرش ب ــا وجــودی کــه ب ــارش، ب ــم در کن درمــدت اقامت
ــه  ــود ک ــه ای ب ــن به گون ــا م ــارش ب ــاًل برعکــس، رفت ــل نمی شــد. بلکــه کام و دیگــران قائ
ــن  ــه م ــوارتر را ب ــر و دش ــای پیچیده ت ــودم. کاره ــرادرش نب ــردم  کاش ب ــی آرزو می ک گاه

ــود.  ــام ش ــریع تر انج ــه س ــا هرچ ــت ت ــرد و می خواس ــذار می ک واگ
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این همان چیزی است که خواهیم خورد

روایتی از حسین شاطری*
مدتــی پــس از آنکــه رزمنــدگان مــا توانســتند روســتایی را تحــت کنتــرل خــود درآورنــد، 
ــدم  ــط مق ــه در خ ــتا را ک ــتیک آن روس ــتیبانی و لجس ــئولیت پش ــا مس ــت ت ــن خواس از م
ــاج  ــد همــه ی نیازهــا و مایحت ــود کــه بای ــا ب ــه آن معن ــن ب ــرم. ای ــود برعهــده بگی جبهــه ب
ــواد  ــردن م ــز فراهم ک ــئولیت هایم نی ــی از مس ــًا یک ــردم و طبیعت ــه می ک ــدگان را تهی رزمن
غذایــی بــود. درآن زمــان او فرماندهــی یکــی از محورهــای عملیاتــی آن منطقــه را برعهــده 
داشــت. یــک روز بــه همــراه تعــدادی از دوســتانش کــه آنهــا هــم از فرماندهــان محورهــای 
عملیاتــی بودنــد از خــط مقــدم برگشــت. دلــم بــه حالشــان ســوخت. خســتگی و گرســنگی 
ــن  ــد. از  م ــزی نخورده ان ــه چی ــادی اســت ک ــدت زی ــه م ــت ک ــود. گف ــان آورده ب ــا درش از پ
خواســت هــر غذایــی کــه در دســترس اســت، برایشــان آماده کنــم. رفتــم و جعبــه ای کنســرو 
ــب کار  ــد- ترتی ــاب می آم ــی به حس ــذای مهم ــی غ ــان تن ماه ــی آوردم - در آن زم تن ماه
را دادم و قوطی هــا را بــه همــراه نــان در مقابلشــان گذاشــتم و بــه آنهــا تعــارف کــردم. وقتــی 

ــا فرســتاده ای؟ ــدگان هــم از اینه ــرای رزمن ــن پرســید: ب ــد از م ــا را دی قوطی ه
ــه  ــود و ب ــرادر نفرســتادم. چــون تعــداد ایــن کنســروها کــم ب ــه ب ِمــن ِمن کنــان گفتــم: ن

ــود. ــدازه ی همــه نب ــه ان ــد، خــب ب همــه ی آنهــا نمی رســید، ترســیدم مشــکلی پیــش بیای
- پس چی برایشان فرستادی؟

- مقداری برنج مانده بود آن  را فرستادم.
- برای ما هم از همان برنج بیاور.

ــگاه کــرد  ــده. همه جــا را ن گفتــم کــه برنــج تمــام شــده اســت و چیــزی از آن باقــی نمان
تــا اینکــه چشــمش بــر روی چیــزی کــه در فاصلــه ای دورتــر قــرار داشــت، ثابــت مانــد. از 

مــن پرســید:
- آنها چیست؟

ــا  ــرای رزمنده ه ــته. ب ــرف آن گذش ــخ مص ــا 15 روز از تاری ــت. ام ــت اس ــرف ماس - ظ
ــد. ــد و برگرداندن ــتند آن  را بخوردن ــود نتوانس ــرش ب ــی ت ــون خیل ــا چ ــتادم ام فرس

از جایــش بلنــد شــد. ماســت ها را برداشــت و بــا آب مخلــوط کــرد. بعــد نــان را میــان همــه 
تقســیم کــرد و گفت:

- همین برایمان کافی  است. این چیزی است که خواهیم خورد.

* برادر شهید
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کوزه های سنگین

روایتی از حسین شاطری*
در ایــام نوجوانــی مــا، آب آشــامیدنی در خانه هــا نبــود و لوله کشــی آب به شــکل امــروزی 
ــزرگ و دور از  ــای ب ــدودی در چاه ه ــق مح ــط در مناط ــامیدنی فق ــت. آب آش ــود نداش وج
ــا ظرف هایــی شــبیه بــه گالــن یــا کوزه هــای بــزرگ بــرای کشــیدن  خانه هــا بــود. مــردم ب
ــود.  ــاد ب ــن زی ــا ســطح زمی ــه اش ت ــق و فاصل ــا عمی ــد. چاه ه ــه آنجــا می رفتن ــاه ب آب از چ
هــر کــس آب می خواســت بایــد حــدود 40 پلــه پاییــن می رفــت تــا ظرفــش را پرکنــد. کاری 
ــه  ــی ک ــه وقت ــه ی پل ــدن از آن هم ــان باال آم ــوص زم ــود به خص ــا ب ــخت و طاقت فرس س
ــود، کار ســخت تر و دشــوارتر می شــد و هــر کــس آب بیشــتری می خواســت  ــر ب کوزه هــا پ
بایــد زحمــت بیشــتری می کشــید، چــون مجبــور بــود بــه دفعــات از چــاه بــاال و پاییــن بــرود.

حســن تــازه بــه ســن نوجوانــی رســیده بــود. قلبــش سرشــار از محبــت نســبت بــه مــردم 
ــودم.  ــده ب ــردم ندی ــه م ــر از او ب ــی را مهربان ت ــرد. کس ــی می ک ــا مهربان ــه آنه ــود و ب ب
بــدون آنکــه کســی از او بخواهــد یــا نیــازی بــه آب بــرای خانــواده داشــته باشــد، بــه ســر 
ــت  ــن می رف ــاال و پایی ــا ب ــًا از پله ه ــد. مرتب ــا می مان ــادی آنج ــان زی ــت و زم ــاه می رف چ
ــش از آب  ــه بدن ــم ک ــد. نمی دان ــس می ش ــش خی ــه ی بدن ــرد. هم ــر می ک ــا را پ و کوزه ه
ــه  ــت ب ــاد در راه خدم ــر زحمــت زی ــه در اث ــی ک ــا از شــدت عرق ــس می شــد ی ــا خی کوزه ه
ــه وجــود می آمــد. خوشــحال و راضــی به نظــر می رســید درســت ماننــد حضــرت  دیگــران ب
ــید.  ــاه آب می کش ــعیب )ع( از چ ــرت ش ــران حض ــرای دخت ــه ب ــه ای ک ــی )ع( در لحظ موس
ــر  ــتند، و منتظ ــان می گذاش ــان را کنارش ــا کوزه هایش ــه پیرزن ه ــود ک ــی ب ــب آن لحظات جال
می نشســتند و مطمئــن بودنــد کــه او کمکشــان می کنــد. او بــدون آنکــه کســی درخواســت 
ــی  ــا وقت ــر می کــرد و ت ــا رضایــت می گرفــت و یکــی پــس از دیگــری پ ــد کوزه هــا را ب کن
ــر  ــی یک نف ــه حت ــی ک ــا زمان ــید و ت ــت از کار نمی کش ــد، دس ــر نمی ش ــا پ ــه ی ظرف ه هم
ــرک نمی کــرد. ــود آنجــا را ت ــر ســر چــاه ب ــا کودکــی ب ــرد، زن ی ــوان، چــه م ــراد کم ت از اف

* برادر شهید
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خودکفایی

روایتی از فاطمه شاطری*

ــام کاری  ــه انج ــادر ب ــودم ق ــی خ ــه وقت ــه اینک ــرد. ب ــویق می ک ــی تش ــه خودکفای ــرا ب م
ــت )ع(  ــل بی ــی از اه ــا و روایات ــم مثال ه ــم. برای ــت نکن ــری درخواس ــتم، آن را از دیگ هس
مــی زد. و ازجملــه ی ایــن مثال هــا تجربــه و آموخته هــای شــخصی خــودش بــود کــه آن هــا 

را برایــم تعریــف کــرد:
- »در ایــن مــورد تجربه هــای زیــادی دارم. تجربه هایــی کــه بــه مــن یــاد داد درکارهــای 
کوچــک و بزرگــم خودکفــا باشــم. مهمتریــن آن تجربه هــا، اتفاقــی بــود کــه تــا زمانــی کــه 

ــم«. ــوش نمی کن ــده ام آن را فرام زن
بعد مثل کسی که می خواهد داستانی را مفصل تعریف کند، نشست و گفت:

ــز  ــاال مجه ــل ح ــه ها مث ــتان. مدرس ــه ی دوران دبس ــال های اولی ــودم، در س ــک ب - کوچ
نبــود. معلمــان بــرای تأمیــن هزینه هــای مدرســه بــر روی اهالــی حســاب می کردنــد. یــک 
ــرای  ــد ب ــی می توان ــه کس ــه چ ــید ک ــا پرس ــم از م ــا، معل ــی از کالس ه ــان یک روز در پای
فــردا گــچ بیــاورد؟ وقتــی بقیــه بچــه در پاســخ تردیــد کردنــد، مــن دســتم را بــاال بــردم و 
مســئولیت خریــد گــچ فــردا را بــه عهــده گرفتــم. گــچ ارزان بــود و مــن هــم مطمئــن بــودم 
ــا  ــدم ب ــه آم ــه خان ــه ب ــی ک ــی زمان ــد داد. ول ــم را خواه ــول ک ــه آســانی آن پ ــدرم ب ــه پ ک
جــواب منفــی پــدر روبــه رو شــدم. وقتــی پــدرم قبــول نکــرد کــه پــول گــچ را بدهــد، شــوکه 
ــا  ــردا در مدرســه را تصــور کــردم. معلمــم چــه خواهــد گفــت؟ بچه هــا ب شــدم. رســوایی ف
چــه بنویســند؟ چقــدر تنبیــه و ســرزنش خواهــم شــد. قطــرات عــرق بــر پیشــانیم نشســت. به 
ایــن فکــر می کــردم کــه فــردا در چــه تنگنایــی قــرار خواهــم گرفــت، تنگنایــی کــه بیشــتر از 
تحمــل مــن بــود. ایــن تصــورات باعــث شــد تــا جایــی کــه می توانســتم بــه پــدرم اصــرار و 

حتــی التمــاس کنــم، امــا فایــده نداشــت چــون جیــب پدرخالــی خالــی بــود«.
و ادامه داد:

ــی  ــم مصیبت ــع برای ــه در آن موق ــی ک ــر مشــکل بزرگ ــودم. در براب -»مبهــوت ایســتاده ب
ــروم؟ در  ــه ب ــه مدرس ــور ب ــردا چط ــتم ف ــودم. نمی دانس ــده ب ــتأصل ش ــود، مس ــم ب عظی
چهارچــوب در بــر زمیــن نشســتم. هــر چــه در دســتم بــود بــه زمیــن افتــاد. جــز گریــه کاری 
از دســتم برنمی آمــد. از شــدت مصیبتــی کــه بــه آن گرفتــار شــده بــودم و کســی قــادر بــه 
ــادرم  ــردم م ــه می ک ــدرت گری ــردم. چــون به ن ــه می ک ــد گری ــا صــدای بلن ــود، ب حــل آن نب
از شــنیدن صــدای گریــه ام نگــران شــد و بــا دلواپســی علــت آن را پرســید. مصیبــت بزرگــی 
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را کــه بــر ســرم آمــده بــود برایــش تعریــف کــردم. خیالــم را راحــت کــرد. ســعی خــودش را 
کــرد و باالخــره پــول را برایــم جــور کــرد. خاطــرم آســوده شــد و نگرانــی ام برطــرف شــد. 
ــم  ــنگینی را از دوش ــار س ــزرگ و ب ــم ب ــم. او غ ــکر کن ــور تش ــادرم چط ــتم از م نمی دانس
برداشــته بــود، امــا بــا ایــن اتفــاق تغییــر تــازه ای در وجــودم رخ داد؛ چیــزی کــه آن گرفتــاری 
و مصیبــت ســخت باعــث آن شــده بــود. اگــر مــادرم نمی توانســت پــول را جــور کنــد، چــه 
ــت ســخت، تصمیمــی را حــک  ــس آن موقعی ــی از جن ــا قلم ــم ب ــاد؟ در درون ــی می افت اتفاق
کــردم. تصمیــم گرفتــم تــا هیــچ وقــت ازکســی پــول طلــب نکنــم هــر چنــد کــه شــرایطش 
فراهــم باشــد و هــر زمــان بــه پــول نیــاز دارم خــودم دســت بــه کار شــوم. چنــد روز بعــد از 
آن اتفــاق، در دکانــی نزدیــک خانه مــان بــرای چنــد ســاعت در روز مشــغول بــه کار شــدم. 
ــردم  ــک می ک ــب آن کم ــه صاح ــازه ب ــردن مغ ــردم و در مرتب ک ــا می ک ــاس را جا به ج اجن
ــت  ــدم. در آن وق ــغول ش ــازی مش ــد در کار ساختمان س ــم. بع ــول می گرفت ــل پ و در مقاب
ــول  ــود کــه دیگــر از احــدی پ ــاق ب ــد از آن اتف ــودم و بع ــن کارگــر ســاختمانی ب کوچک تری

نگرفتــم.
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با نگرانی منتظرش بودم

روایتی از فاطمه شاطری*
درســت اســت. در شــب دیــدارش بــا محمد حســن و تــا لحظــه ای کــه بــه خانــه برگشــت 
بــا نگرانــی، انتظــارش را می کشــیدم. دلــم بــه محمد حســن راضــی بــود، امــا ترســم منطقــی 
و توجیه پذیــر بــود. نگــران ایــن بــودم کــه محمد حســن دربــاره امکانــات و آمادگــی اش بــرای 
ازدواج چــه خواهــد گفــت؟ هیجــان زده بــودم و بی قــرار تــا هرچــه زودتــر از پــدرم جزئیــات 
دیدارشــان را بپرســم. در برابــرش ایســتادم و تظاهــر بــه آرامــش کــردم. بــا هــم مثل همیشــه 
حــرف می زدیــم امــا شــرمم مانــع از آن می شــد کــه ســؤالی بپرســم. وانمــود می کــردم کــه 
برایــم اهمیتــی نــدارد. بنابرایــن چیــزی نپرســیدم و او هــم حرفــی نــزد. چنــد ســاعت بعــد 
ــه بیــروت ســفر می کــرد. شــروع کــرد بــه جمع کــردن وســایل و مایحتاجــش. چنــد  بایــد ب
بــار ســعی کــردم تــا حرفــی بزنــم امــا از شــدت خجالــت نتوانســتم. بــا وجــود اضطرابــی کــه 
ــم از او ســؤالی بپرســم و چــاره ای نداشــتم جــز اینکــه از او  ــد شــدم کــه بتوان داشــتم، نامی

خداحافظــی کنــم و شــب بخیــر بگویــم.
مثل همیشه بغلم کردم با هم خداحافظی کردیم. با ناامیدی گفتم:

- شب بخیر
وقتی به جلوی دِر اتاق رسیدم لبخندزنان گفت:
- فاطمه برای چه نمی پرسی چه اتفاقی افتاد؟

- ازشما خجالت می کشم.
کارش را کنــار گذاشــت. مــرا در کنــارش نشــاند و برایــم همــه آنچــه را کــه اتفــاق افتــاده 
بــود، تعریــف کــرد. از او توقــع نداشــتم تــا قبــل از مراســم عقــد بــا ایــن گرمــی و صمیمیــت 
ــد و  ــزار ش ــان برگ ــش از عقدم ــه پی ــمی ک ــی در مراس ــد. حت ــورد  کن ــن برخ ــا محمد حس ب
محمد حســن بــه همــراه خانــواده اش آمــده بــود، پــدرم بســیار دوســتانه و صمیمــی برخــورد  
ــان هســتند.  ــتان قدیمی م ــا از دوس ــا از بســتگان ی ــردی آنه ــال می ک ــه خی ــرد به طوری ک ک
دربــاره ی همــه چیــز بــا آنهــا صحبــت می کــرد: مســائل سیاســی، اقتصــادی و هــر موضوعــی 
بــه جــز موضــوع عقدمــان. همــه منتظــر بودنــد کــه باالخــره پــدر وارد موضــوع اصلــی شــود 
ــه  ــا اینک ــرد ت ــن کار را نک ــا ای ــد، ام ــی کن ــا زمینه چین ــرای آنه ــاره ای ب ــا اش ــل ب ــا حداق ی
پــدِر محمد حســن چــاره ای ندیــد جــز آنکــه منظــور اصلــی از ایــن دیــدار را مســتقیمًا بیــان 
کنــد. در آن لحظــه پــدر ســاکت شــد و چهــره ای جــدی بــه خــود گرفــت و حرفــش آنهــا را 

غافلگیــر کــرد:
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- بسیار خوب، چه مقدار زمین و چند خانه می توانید به نام دخترم بزنید؟
ــود و  ــده ب ــرخ ش ــدت س ــه ش ــه ب ــن ک ــه محمدحس ــن ب ــدر محمدحس ــه پ ــن لحظ در ای
صندلــی فــرو رفتــه بــود، نگاهــی کــرد. بعــد پــدر بــا همــان لحــن قبلــی و ابــروان درهــم 

ــه داد: ــیده ادام کش
- امــا در مــورد مهریــه، رســم و رســوم را کــه می دانیــد... کمتــر از 125هــزار ســکه نبایــد 

باشــد... ایــن طــور نیســت؟
جملــه آخــرش را درحالــی گفــت کــه بــه چهره هــای نگــران آنهــا نگاهــی انداخــت. وقتــی 

حــال و اوضاعشــان را دیــد، خندیــد و گفــت:
- مزاح کردم، فقط می خواستم جّو عوض شود.

ایــن گفتــه ی پــدر آب ســردی بــر ســر آنهــا بودنــد. مجلــس دگرگــون شــد و همگــی بــرای 
مدتــی خندیدیــم. بــا ایــن کاِر پــدر مجلــس از حالــت خشــک و رســمی درآمــد.

بــا توجــه بــه ایــن کــه قبــاًل بــه او گفتــه بــودم بــا بیشــتر از 114 ســکه موافــق نیســتم، 
پــس ازآنکــه مجلــس آرام شــد و فضــا تغییــر کــرد، پــدر ادامــه داد:

ــا  ــق اســت، ام ــا بیشــتر از 100ســکه مواف ــرم ب ــم دخت ــد بگوی ــه بای - درخصــوص مهری
ــق نیســتم ...  ــا بیشــتر از 14ســکه مواف ــن ب ــدارم. م ــول ن ــن مســئله را قب ــن شــخصًا ای م
علتــش هــم ایــن اســت کــه مهریــه عروســمان همیــن تعــداد ســکه اســت. از دختــرم هــم 
می خواهــم مهریــه اش حتــی یــک ســکه بیــش از ایــن نباشــد، چــون درغیــر ایــن صــورت 

ــود. ــم آرام نخواهــد ب وجدان
مــن تنهــا دختــرش بــودم، بــا ایــن وجــود بــه کمتریــن چیزهــا راضــی شــد و قبــول نکــرد 
کــه بــاری هرچنــد انــدک بــر دوش محمد حســن و خانــواده اش بیفتــد. در ارتبــاط بــا مســائل 
مالــی همــواره تأکیــد می کــرد کــه راحــت باشــند و هیچ گونــه اجبــار و فشــاری وجــود نــدارد.

ــن و  ــودم و محمدحس ــالمت خ ــت، از س ــاس می گرف ــن تم ــا م ــروت ب ــت از بی هروق
ــاره  ــا هیچ وقــت درب ــد می کــرد، ام ــر موضــوع درس تأکی ــی ب درس هایمــان می پرســید. خیل
ــت  ــان صحب ــل زندگی م ــا مح ــه و ی ــد، خان ــم عق ــرای مراس ــان ب ــل آمادگی م ــائلی مث مس

می گفــت: نمی کــرد. 
- همــه ی ایــن مســائل بــا تــوکل بــر خــدا حــل می شــود. امــا درس نیــاز بــه پشــتکار و 

تــالش در کنــار تــوکل بــه خــدا دارد.
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ازمادرتهمپولمیگیری؟

روایتی از فاطمه شاطری*
ــرد و از او  ــدرم کار می ک ــا پ ــی اش ب ــان نوجوان ــه در زم ــرد ک ــف می ک ــرعمویم تعری پس
دســتمزد می گرفــت. در آن زمــان پــدرم بیشــتر بــه کارهــای ســاختمانی مشــغول بــود. آنهــا 
ــد. پســرعمویم  ــا هــم کار می کردن ــر آفتــاب ســوزان ب ــان روز زی ــا پای از صبــح خیلــی زود ت
ــراد  ــه اف ــبت ب ــرد و نس ــتی کار می ک ــت و درس ــا صداق ــه ب ــرای هم ــدر ب ــه پ ــد ک می گوی
ــه  ــی ک ــا جای ــود و ت ــنده ب ــی بخش ــا خیل ــه آنه ــت. نســبت ب ــه خاصــی داش ــوان توج کم ت
ــدر در  ــه پ ــود ک ــی ب ــن درحال ــت و ای ــری می گرف ــتمزد کمت ــا دس ــت از آنه ــکان داش ام
ــد  ــر می دی ــود، اگ ــن وج ــا ای ــت. ب ــی داش ــخت و ضعیف ــادی س ــت اقتص ــان وضعی آن زم
ــدارد، بیشــتر از نصــف دســتمزد متعــارف را قبــول  ــه اوضــاع مالــی خوبــی ن کــه صاحب خان
نمی کــرد. به طوری کــه از ایــن کار او تعجــب می کردنــد و نمی دانســتند کــه چطــور 
ــر  ــن روش او در براب ــد. ای ــکر کنن ــران، تش ــه دیگ ــبت ب ــتمزد او نس ــالف دس ــن اخت از ای
ــدر برایشــان کار می کــرد، انســان های  ــرادی هــم کــه پ ــود و بیشــتر اف ــراد بی بضاعــت ب اف
ــد  ــا اطــالع از صداقــت پــدرم و دســتمزد انــدک او، منتظــر می ماندن ــد کــه ب کم توانــی بودن
تــا کارهایشــان را او انجــام دهــد؛ به طوری کــه دیگــر پــدر بــدون آنکــه بــه واســطه ی اوضــاع 
مالــی ســخت خــودش بــه درآمــد حاصــل از ایــن کار فکــر کنــد فقــط بــرای ایــن گونــه افــراد 
کار می کــرد. امــا کار جایــی ســخت تر می شــد کــه از همــان دســتمزد کــم، مقــداری را هــم 
ــه ایــن  ــود. ب بــه خودشــان برمی گردانــد و شــاید ایــن مبلــغ بیشــتر از نصــف دســتمزدش ب

ــه گفــت: ــود. پســرعمویم در ادام ــی کــم ب ــد خیل ــی می مان ــب آنچــه باق ترتی
- »بــا تعجــب و ناراحتــی از کاری کــه انجــام مــی داد، بــه او نــگاه می کــردم. نمی توانســتم 
ــتمزد  ــم از دس ــد. ترس ــول می آم ــرم غیرمعق ــه نظ ــندیدم و ب ــم. کارش را نمی پس ــاور کن ب
خــودم نبــود، چــون دســتمزد مــرا در هــر صــورت بــه طــور کامــل پرداخــت می کــرد و از آن 
ــا حتــی بیشــتر  ــر و ی ــا او براب ــا ب چیــزی کــم نمی گذاشــت. در چنیــن مواقعــی دســتمزدم ی
ــه  ــی اش کــه شــبیه ب ــود، چــون از اوضــاع مال ــه خاطــر خــودش ب ــی مــن ب می شــد. نگران

همیــن مســتمندان بــود، خبــر داشــتم«. 
ــد و روزهــای طوالنــی  ــاد کــه در یــک روز، چندیــن جــا کار می کردن بارهــا اتفــاق می افت
ــودن صاحــب کار،  ــه خاطــر بی بضاعــت ب ــدر ب ــا پ و ســختی را پشــت ســر می گذاشــتند، ام

جــز مبلــغ اندکــی از آنهــا قبــول نمی کــرد«.
یــک روز پســرعمویم - کــه از ادامــه ی ایــن وضــع دلخــور بــود - می بینــد کــه پــدر تمــام 

* دختر شهید
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ــی  ــه پول ــدون آنک ــود ب ــام می ش ــی کار تم ــا وقت ــد ام ــری کار می کن ــم پی ــرای خان روز را ب
درخواســت کنــد از آنجــا بیــرون مــی رود و بــه پســرعمویم هــم می گویــد:

- اگر پولی داد قبول نمی کنیم، اجرمان را از خدا می گیریم.
پســرعمویم کــه مشــغول جمع کــردن بقیــه ابــزار کار بــوده، دیرتــر از پــدر از آنجــا بیــرون 
می آیــد و در همیــن حیــن پیــرزن مبلــغ خیلــی کمــی را بــه عنــوان دســتمزد بــه او می دهــد 
ــر  ــرد و صب ــول را می گی ــد، پ ــول نکن ــود و قب ــه ش ــدر متوج ــه پ ــرس آن ک ــم از ت و او ه
می کنــد تــا از منــزل آن خانــم دور شــوند. وقتــی مطمئــن می شــود کــه بــه انــدازه ی کافــی 
از آنجــا فاصلــه گرفته انــد، موضــوع را بــه پــدر می گویــد و پــول را بــه او می دهــد. پــدر بــه 
ــد  ــوم می کن ــی محک ــه بی رحم ــرعمویم را ب ــتد و پس ــود و می ایس ــی می ش ــدت عصبان ش

ــد: ــه او می گوی ــا ســرزنش ب ب
- رحــم نــداری، او یــک پیــرزن بــود ... از مــادرت هــم پــول می گیــری؟! چطــور بــا وجــود 

اینکــه دیــدی اوضــاع خوبــی نــدارد ایــن کار را کــردی؟ حــال و روزش را ندیــدی؟
- اما... این پول خیلی کم است... خودش با رضایت قلبی آن را به ما داد. 

- درست است که پول کمی است اما او به این پول بیشتر از ما احتیاج داشت.
و بــا وجــود آنکــه کــه خیلــی از خانــه آن پیــرزن فاصلــه گرفتــه بودنــد، برمی گردنــد و پــدر، 
پســرعمویم را مجبــور می کنــد تــا همــه پــول را بــه او برگردانــد. وقتــی پســرعمویم از خانــه 

آن خانــم بیــرون می آیــد، پــدرم بــا خاطــری آســوده می گویــد:
- ما از دستمزدی کم صرف نظر کردیم تا خدا خیلی بیشتر از آن را به ما بدهد.



35

اولین و آخرین

روایتی از احسان شاطری*
هــر زمــان خواســتم تــا از ایــن شــهید بزرگــوار ســخن بگویــم، ســؤالی پیــش رویــم قــرار 
ــدون  ــم ب ــا می توان ــود... آی ــدرم ب ــود. او پ ــخت ب ــم س ــن آن برای ــه نادیده گرفت ــت ک گرف
ــم  ــا می توان ــم؟ آی ــخنی بگوی ــدوده س ــن مح ــارج از ای ــوع و خ ــن موض ــن ای درنظر گرفت
هماننــد همکارانــش کــه ســال ها در کنــارش بودنــد، دربــاره ی او حــرف بزنــم؟ و یــا خــودم 
ــن  ــا راهــی وجــود دارد؟ و ای ــدش نیســتم؟ آی ــی فرزن ــه گوی ــم ک ــی تصــور کن را در وضعیت
مســئله ممکــن اســت؟ اگــر مــن بتوانــم در زمــان نوشــتن از او خــودم را در جایگاهــی جــدا 
از او بدانــم، آیــا خواننــده هــم می توانــد ایــن را بپذیــرد؟ وقتــی خواننــده چشــمش بــه نامــم 
ــدرش  ــه از پ ــت ک ــری اس ــد، پس ــور می کن ــش خط ــه ذهن ــه ب ــن رابط ــوراً  ای ــورد، ف می خ
ــه اســت و آن اینکــه  ــا اینجــا مشــکلی نهفت ــاط نیســت، ام ــن ارتب ــزی از ای ــد... گری می گوی
ــد.  ــب می کن ــج اســت را طل ــی بیــش از آنچــه مرســوم و رای ــر و خاطرات ــن رابطــه تصاوی ای
ــد کــه پایه هــای  ــی تکیه می کن ــر و خاطرات ــر تصاوی ــد، ب ــدرش می گوی ــی پســری از پ وقت
ــرای  ــند ب ــی باش ــد چهارچوب ــر همانن ــا آن تصاوی ــت؛ ت ــد اوس ــی و رش آن در دوران کودک
ــرد  ــاختاری منحصر به ف ــد و س ــرار گیرن ــم ق ــا بره ــده اند ت ــع ش ــه ذره ذره جم ــاتی ک احساس
ــدون  ــت و ب ــبیه نیس ــز ش ــچ چی ــه به هی ــت ک ــاص اس ــی خ ــدر«، حس ــکیل دهند. »پ را تش
شــک نــزد بچه هــا بــر تصاویــر، خاطــرات و احساســات مربــوط بــه گذشــته اســتوار اســت. 
ــاره اش بنویســم در حالی کــه هــر زمــان بــه خاطــرات گذشــته ام رجــوع می کنــم  چگونــه درب
تــا احساســات و تصاویــرم را به عنــوان یــک پســر بیابــم، جــز تصاویــری مبهــم و نامشــخص 
ــاآرام و  ــاتی ن ــا را احساس ــه آنه ــود ک ــوم و مه آل ــری نامفه ــم. تصاوی ــدا نمی کن ــزی پی چی
ــدر  ــه پ ــی از انســانی اســت ک ــًا خال ــه تقریب ــری ک ــه اســت. تصاوی ــر واضــح در برگرفت غی
ــا  ــالء ت ــن خ ــه ای ــت بلک ــی ام نیس ــه دوران بچگ ــوط ب ــط مرب ــئله فق ــن مس ــام دارد و ای ن
ــر یــک مهمــان را نمی بینــم؛  ــی ام ادامــه  دارد. در آنهــا جــز تصوی ســال های اولیــه ی نوجوان
ــا حضــوری پررنــگ و دوست داشــتنی، امــا او  مهمانــی خوش منظــر، خوش خلــق، خونگــرم ب
مهمانــی اســت کــه کــم می مانــد و حضــورش طوالنــی نمی شــود و احساســات پســر کامــاًل 
ــود و  ــا ب ــدر زیب ــاه چق ــن حضــور کوت ــه همی ــا به خاطــر دارم ک ــد. ام حضــورش را درنمی یاب
چقــدر بــه مــا کمــک می کــرد. در ایــن حضــور کوتــاه، شــاهد عشــق لبریــزش بــودم؛ عشــقی 
عمیــق، تأثیرگــذار و واضــح. درســت ماننــد کســی کــه در تاریکــی می نشــیند و بــه پرتوهــای 
ــک  ــمان کوچ ــریع. و آن چش ــا س ــر ام ــم، فراگی ــوی، محک ــوری ق ــد؛ ن ــگاه می کن ــور ن ن
همــه ی احساســات مربــوط بــه یــک پــدر را نمی بینــد و نیــاز دارد کــه رمزگشــایی کنــد تــا 

* پسر شهید
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آن احساســات در وجــودش ریشــه دار شــوند و بــه شــناختی ثابــت و مانــدگار بــدل گردنــد. 
پــدر همیشــه در ســفر و در غیبت هــای طوالنــی و پشــت ســرهم به ســرمی برد. از کشــوری 
بــه کشــور دیگــر می رفــت، از عــراق بــه افغانســتان، بــه کشــورها و شــهرهای نامعلــوم یــا 
ــود.  ــران کــه آنجــا را نمی شــناختم. ایــن شــغل و وظیفــه ی او ب ــه شــهرهای دوردســت ای ب
در حقیقــت از ابتــدای فعالیت هایــش مــورد اعتمــاد و در مردانگــی زبانــزد بــود. ایــن موضــوع 
بــه دوران قبــل از تولــد مــن و یــا حتــی بنابــه گفتــه ی مــادرم بــه دوران قبــل از ازدواجشــان 
ــود.  ــت داده ب ــی زود از دس ــدرش را خیل ــود و پ ــواده ب ــد خان ــا فرزن ــادرم تنه ــردد. م برمی گ
ــود. آن  ــان ب ــالب و انقالبی ــاک و عاشــق انق ــن، پ ــم، مؤم ــود ســن ک ــا وج ــه ب ــری ک دخت
ــا  ــز ب ــود ج ــم می ش ــه مصم ــرد ک ــوت می گی ــودش ق ــدر در وج ــگام آنق ــات زود هن احساس
ــازه از  ــه ت ــت ک ــوده اس ــده ای ب ــان رزمن ــز در آن زم ــدر نی ــد. پ ــده ازدواج نکن ــک رزمن ی
ــه  ــادرم درحالی ک ــده. م ــاده می ش ــگاه آم ــه دانش ــرای ورود ب ــل و ب ــتان فارغ التحصی دبیرس
از تحقــق آرزویــش بــرای ازدواج بــا یــک رزمنــده احســاس رضایــت و خوشــبختی می کــرد، 

ــد. ــت می کن ــرای ازدواج موافق ــا پیشــنهاد او ب ــوراً ب ف
ازدواج آن دو بــا آغــاز جنــگ همــراه می شــود و پــدر بعــد از ازدواجشــان مجبــور 
ــان  ــرد. در آن زم ــود بب ــا خ ــز ب ــش را نی ــرود و عروس ــتان ب ــه کردس ــوراً ب ــه ف ــود ک می ش
ــا  ــه آنه ــود به طــوری ک ــدید ب ــگ و تحــت محاصــره ی ش ــر جن ــتان درگی ــه ی کردس منطق
مجبورمی شــوند بــرای رســیدن بــه محــل اقامتشــان از یــک گشــتی نظامــی کمــک بگیرنــد 
ــذارد.  ــا می گ ــا تنه ــاه در آنج ــدت 2 م ــت به م ــال داش ــط 15س ــه فق ــادرم را ک ــد م و بع
ــه عشــق  ــود بلک ــش پشــیمان نمی ش ــز از انتخاب ــادرم هرگ ــا م ــود ام ــرا ب ــروع ماج ــن ش ای
ــش و  ــش در بخش ــه توان ــود، همان طورک ــتر می ش ــه روز بیش ــدرم روزب ــه پ ــه اش ب و عالق
ــرد و  ــده می گی ــدر را برعه ــی پ ــای خال ــردن ج ــه ی پرک ــردد. وظیف ــر می گ ــداکاری زیادت ف
ــه  ــد. به طوری ک ــم می کن ــکایتی فراه ــا ش ــت و ی ــدون کم و کاس ــد ب ــه را الزم می دان هر چ
پــدر رفته رفتــه بــه او در اداره ی زندگــی اعتمــاد کامــل پیــدا کــرده و همــه ی زندگــی خــود 

ــد. ــف می کن ــدا وق ــای خ را در راه رض
ــود،  ــخص ب ــی مش ــتقرار در جای ــکون و اس ــدم س ــالزم ع ــترک آن دو، م ــی مش زندگ
همچنیــن مــالزم غیبت هــای پــدر. بــه جاهــای مختلفــی منتقــل می شــدیم کــه نمی توانــم 
ــه  ــم. روزی را به خاطــر دارم ک ــچ کجــا ســاکن نبودی ــًا هی ــا را بشــمارم. تقریب ــه ی آن ه هم
ــا  ــدم. کارگره ــه دی ــوی در خان ــی را جل ــتم، کامیون ــه برمی گش ــت از مدرس ــف به دس کی
ــه دیگــری در  ــی به خان ــدون اطــالع قبل ــد ب ــد. بای ــون می بردن ــه داخــل کامی ــان را ب اثاثیه م
منطقــه ای دیگــر می رفتیــم. ایــن روش زندگــی مــادرم حتــی قبــل از بــه دنیــا آمــدن مــن 
ــا  ــن ســال ها. ب ــن درطــول ای ــود؛ ساکن شــدن و رفت ــدا کرده ب ــه پی ــان ادام ــه همچن ــود ک ب
ــچ گاه از تصمیمــش پشــیمان نشــد  ــادرم هی ــدرم، م ــرر پ ــی و مک ــای طوالن ــود غیبت ه وج
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ــاور  ــن ی ــود. او بهتری ــره اش ب ــر چه ــه ب ــت همیش ــد رضای ــه لبخن ــرد. بلک ــی نک و اعتراض
ــی و  ــبتی حق شناس ــر مناس ــه ه ــت و ب ــه می گف ــب را همیش ــن مطل ــدرم ای ــود. پ ــدرم ب پ
ــه  ــی ب ــی مثال زدن ــت، محبت ــور داش ــرگاه حض ــرد. ه ــراز می ک ــه او اب ــبت ب ــقش را نس عش
ــازش  ــدت حضــورش ن ــرد و در همــه ی م ــار می ک ــا او رفت ــرام ب ــت احت ــم و در نهای او تقدی
ــید  ــتش را می بوس ــد، دس ــرار کن ــاط برق ــا او ارتب ــتر ب ــا بیش ــرد ت ــعی می ک ــید. س را می کش
ــا از او  ــا باره ــرد. چه بس ــی نمی ک ــی کوتاه ــچ روش ــکر از او از هی ــی و تش ــرای قدردان و ب
ــش  ــا و غیبت های ــت کوتاهی ه ــرد و باب ــش می ک ــب بخش ــادرم طل ــه از م ــنیدم ک می ش
ــای رضــای خــدا بگــذارد و  ــه پ ــش را ب ــا زحمات عذرخواهــی می نمــود و از او می خواســت ت
ــعی  ــم، او س ــرار می گرفتی ــر ق ــت تأثی ــا تح ــن صحنه ه ــدن ای ــرد. از دی ــا می ک ــش دع برای
داشــت تــا بــه ایــن وســیله غیبت هایــش را جبــران کنــد. رفتــارش بــا مــا نیــز مهربانانــه، بــا 
محبــت و دوســتانه بــود، امــا حضــور کوتاهــش بــرای خودمانی شــدن بــا مــا پســرها کافــی 
نبــود. همان طورکــه انســان نمی توانــد بــا مهمانــش، هرچنــد هــم کــه خوش اخــالق باشــد، 
ــتن  ــکان برداش ــه ام ــی ک ــود؛ حجاب ــان ب ــی در میانم ــد. حجاب ــی داشته باش ــاری خودمان رفت
ــاس  ــم احس ــن و برادرهای ــاه م ــدت کوت ــت. در آن م ــود نداش ــه دارکردنش وج ــا خدش و ی
می کردیــم کــه او را دوســت داریــم، همان طــوری کــه آدم چیزهــای زیبــا و دور از دســترس 
ــر  ــا خواه ــت. تنه ــمی آن  را در برمی گرف ــه ای نیمه رس ــه رابط ــی ک ــت دارد، محبت را دوس
کوچکــم فاطمــه بــود کــه می توانســت از ایــن مانــع عبورکنــد و نمی دانــم کــه چگونــه قــادر 
بــه انجــام ایــن کار بــود، شــاید هــم  چــون پــدر او را بــا توجهــی خــاص درآغــوش می گرفــت، 
برایــش فرصــت بیشــتری پیــش می آمــد. مــا در ارتبــاط پــدر بــا فاطمــه، حــس پــدری و نــاز 
ــتی  ــه او را دوس ــه فاطم ــرد ک ــار می ک ــوری رفت ــا او ط ــم. ب ــتری را می دیدی ــوازش بیش و ن
ــور  ــه عب ــادر ب ــن ق ــه م ــی ک ــت از مانع ــن می توانس ــرد. بنابرای ــور می ک ــال تص هم سن و س
از آن نبــودم، عبــور کنــد. بــا پــدر حــرف مــی زد، همــه ی اتفاقــات روزانــه اش را بــا جزئیــات 
برایــش تعریــف می کــرد . حتــی جــرأت می کــرد زمانــی کــه غیبــت پــدر طوالنــی می شــد 

ــر برگــردد. ــد و بخواهــد کــه هر چــه زودت ــد، از او شــکایت نمای او را ســرزنش کن
وقتی از غیبت پدر خیلی شکایت می کرد، پدر می گفت:

ــد بازگشــت پدرشــان را  ــر اســت... آنهــا امی ــی بهت ــو از بچه هــای شــهدا خیل - اوضــاع ت
ــی شــود، برمی گــردم. ــم طوالن ــی اگــر غیبت ــا مــن حت ــد ام ندارن

ــان پــس از جنــگ 33 روزه  ــه لبن ــا زمــان ورودش ب ــود و ت ــدرم ب ایــن شــناخت مــن از پ
یعنــی زمانــی کــه پرونــده ی بازســازی آنجــا را بــه او ســپردند، همیــن گونــه او را می شــناختم. 
دو مــاه در لبنــان مانــد و بعــد از آن بــه ایــران آمــد و یــک هفتــه مانــد. در طــی آن یک هفتــه 
همــه ی اقدامــات الزم بــرای بــردن مــا بــه لبنــان را انجــام داد. دو بــرادرم ســال تحصیلــی 
خــود را تمــام کرده بودنــد و مــن هــم 19 ســال داشــتم. زمانــی کــه اجــازه داد تــا در کنــارش 
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ــت  ــرادرم در  هیئ ــن و ب ــود. م ــر خواهم ب ــدر نزدیک ت ــه پ ــا ب ــه در آنج ــدم ک ــم، فهمی باش
بازســازی مشــغول به کارشــدیم. کار بــرادرم در قســمت اداری بــود امــا مــن خوش شــانس تر 
ــا  ــی داد ت ــازه م ــن اج ــه م ــه ب ــردم. کاری ک ــی می ک ــدر کار میدان ــار پ ــون در کن ــودم. چ ب
ــودم را  ــتم خ ــی توانس ــدت کوتاه ــم. در م ــارش باش ــا در کن ــه ی پروژه ه ــا و هم در همه ج
ــد.  ــاز کن ــن احســاس نی ــه م ــه ب ــت به طوری ک ــش یاف ــزدش افزای ــارم ن ــم، اعتب نشــان ده
ــا لبنانی هــا نداشــت. کــم پیــش می آمــد  به خصــوص در آن زمــان هنــوز روابــط محکمــی ب
ــک  ــه او نزدی ــود، ب ــن ب ــرای م ــازی ب ــم. آن دوران، مقطــع سرنوشت س ــراه او نباش ــه هم ک
بــودم و او را بــا وضــوح بیشــتری می دیــدم. در همــه حــال در کنــارش بــودم، او را به خوبــی 
ــناختم از او  ــودم. ش ــه او را نشــناخته ب ــیدم ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــان ب ــدم و در آن زم می دی
روز بــه روز بیشــتر می شــد و هــر روز بــه شــخصیتی تــازه در وجــودش پــی می بــردم. آنچــه 
را در او می دیــدم متحّیــرم می ســاخت و ســبب می شــد ترســی را در وجــودم احســاس کنــم. 
بــا مــن ماننــد ســایر کارگرهــا رفتارمی کــرد و حتــی کار بیشــتری می خواســت و ایــن کارش 
از آن جهــت بــود کــه احســاس نکنــم چــون پســرش هســتم نســبت بــه دیگــران امتیــازی 
دارم. در کار بــا مــن ســخت گیر و ماننــد یــک صاحــب کار جــدی و قاطــع بــود. شــناختم از او 
در آن مــدت بســیار کوتــاه بیشــتر از نــوزده ســال گذشــته بــود. در او خصلت هایــی می دیــدم 
ــا  ــه ی آن خصلت ه ــم هم ــاور کن ــتم ب ــه نمی توانس ــردم بلک ــا تصــورش را نمی ک ــه نه تنه ک

ــودم. ــر آن ب ــردر گم نظاره گ ــج و س ــد وگی ــع شده باش ــان جم ــک انس در ی
ــی  ــال تحصیل ــود. س ــدارس ب ــازی م ــا آماده س ــت ب ــم، اولوی ــروع کردی ــی کار را ش وقت
ــاع  ــت اوض ــرد. مدیری ــل می ک ــم عم ــوی و مصّم ــیار ق ــود. او بس ــاز ب ــرف آغ ــد در ش جدی
ــا  ــت، ام ــود داش ــی وج ــای متفاوت ــف اولویت ه ــای مختل ــود. از دیدگاه ه ــخت ب ــی س خیل
ــح کار  ــم و واض ــردی محک ــا رویک ــت و ب ــا جّدّی ــده ب ــای گیج کنن ــن تضاده ــود ای ــا وج ب
ــی  ــانه خال ــرکار ش ــود، از زی ــارهای موج ــد و فش ــرایط ب ــود ش ــا وج ــرد. ب ــت می ک را مدیری
نمی کــرد. از همــان ابتــدا تأکیــد کــرد کــه مســائل مالــی فقــط بایــد زیــر نظــر خــودش اداره 
شــود و از تــرس حیــف و میــل امــوال، مدیریــت هزینه هــا را شــخصًا برعهــده گرفــت. ایــن 
مســئله باعــث شــده بود تــا فشــارهای بیشــتری بــر او وارد شــود کــه در اینجــا فرصــت ذکــر 
جزئیاتــش نیســت. امــا در خــالل همــه ی اینهــا بــود کــه فهمیــدم پــدرم از چــه شــخصیت 
ــی و  ــگاه سیاس ــچ جای ــس در هی ــه هیچ ک ــوری ک ــت، به ط ــوردار اس ــی برخ ــوی و محکم ق
ــردم  ــای م ــرآوردن نیازه ــا و ب ــت اولویت ه ــات او را در رعای ــی نمی توانســت تصمیم اجتماع

تغییــر دهــد.
ــا  ــوب ت ــیب دیده را از جن ــق آس ــد از مناط ــدس بازدی ــدارس، مهن ــازی م ــس از آماده س پ
ــن مناطــق  ــن ای ــان. در بی ــر کجــای لبن ــی دوردســت در ه ــرد. مناطق ــاز ک ــاع آغ دره ی بق
ــات  ــن جزئی ــه کوچک تری ــود. ب ــع آوری می نم ــا را جم ــات و آماره ــرد و اطالع ــردد می ک ت
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ــردم،  ــا م ــوردش ب ــت. در برخ ــر می گرف ــز را در نظ ــش همه چی ــرد و در معادالت ــه می ک توج
عشــق را در نگاهــش و احتــرام را در کالمــش می دیــدم. محبتــش نســبت بــه نیازمنــدان و 
مــردم عــادی بیشــتر بــود. مــردی را می دیــدم کــه می خواســت فقــط بــه مســتمندان تعلــق 
ــا و  ــاز پروژه ه ــا آغ ــنده بود. ب ــهدا بخش ــای ش ــه خانواده ه ــبت ب ــیار نس ــد و بس ــته باش داش
افزایــش فشــار ناشــی از آن، جنبه هــای بیشــتری از شــخصیت ایــن انســان نافــذ را مشــاهده 
ــا دّقــت بســیار نســبت بــه وقــت و ســرمایه. هرچــه را مربــوط  کــردم. مــردی اهــل کار و ب
ــال می کــرد. پشــت میزنشــینی را دوســت نداشــت. او را در محــل  ــود، به دقــت دنب ــه کار ب ب
انجــام پروژه هــا بیــش از پشــت میــزش می دیــدی. هــر روز ابعــاد تــازه ای از شــخصیت او را 
ــر حیرتــم افزوده می شــد. ایــن مــرد دقیــق،  می شــناختم و هرچــه او را بیشــتر می شــناختم ب
ــرد و  ــت می ک ــروژه و کارگاه مدیری ــا پ ــر را در ده ه ــزاران کارگ ــه ه ــی ک ــا اراده و مصمّم ب
ــد  ــود، همانن ــاط ب ــی و سیاســی در ارتب ــگاه اجتماع ــه از لحــاظ جای ــراد جامع ــن اف ــا برتری ب
ــان  ــا آن ــرد؛ ب ــاب کار می ک ــر آفت ــران زی ــراه کارگ ــید و هم ــاس می پوش ــاده لب ــری س کارگ

ــورد. ــذا می خ ــرد و غ ــوخی  می ک ش
در کنــار قلــب بزرگــش، قلبــی هماننــد یــک کــودک داشــت. بــا هــر بچــه ای کــه روبــه رو 
ــه اش را  ــید، مدرس ــمش را می پرس ــرد. اس ــوخی می ک ــا او ش ــید و ب ــد، او را می بوس می ش
ســؤال  می کــرد و در آخــر بوســه ای بــر ســرش مــی زد و از شــکالت هایی کــه همیشــه بــه 

همیــن منظــور همــراه داشــت، بــه او مــی داد.
میــزان محبوبیــت او در میــان مــردم، متعجبــم می کــرد. حتــی کســانی کــه بــا او اختــالف 
ــق، از او آزرده  ــدر از ح ــرط پ ــد و ش ــدون قی ــدارِی ب ــر جانب ــا به خاط ــتند و ی ــده داش عقی
ــن مســئله برخــالف آنچــه انتظــار می رفــت مــردم را از  می شــدند، او را دوســت داشــتند. ای
ــود.  ــل ب ــادی قائ ــرام زی ــدرم احت ــرای پ ــکاری را می شناســم کــه ب ــود. پیمان او دور نکــرده ب
ــغ  ــدای همکاریشــان مبل ــدر در ابت ــم تعریــف کــرد کــه پ ــی متعجــب شــدم وقتــی برای خیل
200000 دالر از دســتمزدش را کــه مبلــغ زیــادی  اســت به خاطــر اســتفاده از مــواد اولیــه ی 
نامرغوب تــر از آنچــه در قــرارداد بــود، از او کــم می کنــد. امــا ایــن کار پــدر ســبب می شــود 

کــه عالقــه و دوســتی آن پیمانــکار نســبت بــه او بیشــتر شــود.
ــت و  ــه وق ــه واســطۀ توجهــش ب ــن ب ــرد، و ای ــا مســامحه نمی ک ــت کاره ــورد کیفی در م
ــا اراده و قــوی همــکاری می کــرد هــر چنــد کــه کار  ــا مخالفینــش هــم ب ــود. و ب ســرمایه ب
ســختی به نظــر می رســید. چیــزی در درون داشــت کــه مــردم را جــذب او می کــرد و حتــی 
ــتش  ــرد، دوس ــا او کار می ک ــس ب ــد. هرک ــرار می گرفتن ــر او ق ــت تأثی ــم تح ــمنانش ه دش

داشــت. 
ــود.  ــتن نب ــق و دوست داش ــا عش ــت، تنه ــکل گرف ــاتم ش ــه احساس ــود ک ــان ب در آن زم
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عشــق بــود و شــگفتی، ســردرگمی و اعجــاب. هــر چــه زمــان می گذشــت احساســاتم نســبت 
بــه او شــدت می گرفــت و زمانــی کــه مســئله ی ازدواجــم را مطرح کــرد، بــه باالتریــن حــد 
ــود کــه فهمیــدم پــدرم در طــول همــه ی آن ســال ها، به واســطه ی  خــود رســید. آن موقــع ب
مــادر و بــا دقــت مــا را زیرنظــر داشته اســت و همه چیــز را دربــاره ی مــا می دانــد؛ عاداتمــان، 

را. خلق وخوی مــان  و  خواســته ها 
عالقــه ی زیــادی بــه مــردم لبنــان داشــت، تصمیــم گرفتــه بــود تــا پیونــدی میــان مــا و 
ــا شــناختی قدیمــی کــه از مــن داشــت و از ســلیقه و طــرز فکــرم آگاه  ــان برقرارکنــد و ب آن
بــود، دریافــت کــه مــن هــم بــه ایــن وصلــت راضــی هســتم. بــه وضــوح در ایــن بــاره بــا 
ــرا می شناســد. موضــوع  ــدر خــوب م ــدرم چق ــم: پ ــا خــودم می گفت ــن ب ــن حــرف  زد و م م
ــان گذاشــت و ایشــان هــم موافقــت کــرد. در آن دوره عشــق و محبــت  ــا مــادرم در می را ب
ــا وجــود همــه ی  ــب او احســاس می کــردم. وقتــی موضــوع ازدواجــم را ب بیشــتری را از جان
مشــغله ها و وقــت اندکــش مطرح کــرد، تــازه فهمیــدم تــا چــه انــدازه بــه روحّیــات و افــکار 

مــن آشــنایی دارد و بســیار تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم.
ــا  ــد، ام ــروس بیای ــان ع ــزل خویش ــه من ــام ب ــم ش ــرای مراس ــت ب ــان نتوانس روز عقدم
ــی  ــورد ارزش زندگ ــب در م ــم. آن ش ــرم بده ــه همس ــا آن  را ب ــن داد ت ــه م ــه ای را ب هدی
ــوه ی  ــکونت و نح ــل س ــاب مح ــا انتخ ــرف زد، ام ــان ح ــل برایم ــور مفص ــویی به ط زناش

ــرد. ــذار ک ــودم واگ ــه خ ــان را ب ــم ازدواجم ــزاری مراس برگ
صبــح روز بعــد بیــروت را بــه مقصــد ســوریه تــرک کــرد. ســعی کــردم بــا او تمــاس بگیرم، 
ــق  ــنیدم. از طری ــدای او را نمی ش ــده بود و ص ــکال ش ــار اش ــوط دچ ــود، خط ــختی ب کار س
موبایــل پیامــی را برایــش ارســال کــردم و تــا ایــن لحظــه جــواب آن  را دریافــت نکــرده ام. 
ــت  ــت، صحب ــال داش ــی اش به دنب ــرت ناگهان ــهادت و هج ــر ش ــه خب ــی ک ــم و اندوه از غ
ــطه ی  ــرد و به واس ــودم غلبه ک ــه ی وج ــر هم ــه ب ــم ک ــرف می زن ــرتی ح ــم؛ از حس نمی کن
آن درد شــدیدی را درونــم احســاس کــردم. پشــیمانی از شــکل رابطــه ای کــه میانمــان بــود. 
ــتانش را  ــر و دس ــا س ــم و ی ــوش گرفته باش ــار او را در آغ ــی یک ب ــه حت ــتم ک ــر نداش به خاط
بوسیده باشــم. بــا همــه ی وجــودم آرزو می کــردم کــه ای کاش برگــردد حتــی بــرای یــک روز 

تــا خــودم را در آغوشــش بیانــدازم و او را ببوســم. 
ــا خــودم او را  ــران برگشــتیم، خواســتم ت ــه ای ــرای انجــام مراســم تدفیــن ب ــی کــه ب زمان
در قبــر قــرار دهــم. بــه چهــره اش نــگاه کــردم، بــا وجــودی کــه جــان در بــدن نداشــت امــا 
هنــوز زیبــا بــود. دســتم را بــه زیــر ســرش بــردم و او را در آغــوش گرفتــم. بــه دســتانش نــگاه 
کــردم و به یــاد آوردم کــه هرگــز آن را نبوســیده ام. دســتش را گرفتــم، صــورت و اشــک هایم 

را بــا آن پــاک کــردم و بــا اشــتیاق آن را بوســیدم و آن اولیــن و آخریــن بوســه بــود.
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ترکم کن، این مسیر دشوار است

روایتی از معصومه مرادی*
شــهید شــاطری در ســال 1341 در شــهر ســمنان بــه دنیــا آمــد. در دامــان مــادری مهربــان 
و صبــور و در کنــار پــدری زحمت کــش بــزرگ شــد. دوران ابتدایــی، راهنمایــی و دبیرســتان 
ــرکت  ــادی ش ــی و جه ــی، فرهنگ ــای فن ــی در کاره ــد. از کودک ــمنان گذران ــهر س را در ش
ــه  ــه منطق ــوب کشــور و ب ــه جن ــد. ب ــت بســیج درآم ــه عضوی ــگ ب ــاز جن ــا آغ ــرد و ب می ک
»کلــه قنــدی« اعــزام شــد. اولیــن مســئولیتش در آنجــا بــه عنــوان راهنمــا بــود. بــه علــت 
مجروحیــت بازگشــت، امــا دوبــاره بــه جنــوب و بعــد از آن بــه منطقــه ی سردشــت رفــت و در 

آنجــا بــود کــه ســپاه پاســداران آن منطقــه را تشــکیل داد. 
بــا وجــود ســن کــم، آنــان را مردانــی بــزرگ می دانســتم کــه از راه نزدیک تــر بــه ســوی 
ــن  ــرد. همی ــذب می ک ــرف او ج ــه ط ــرا ب ــئله م ــن مس ــد و ای ــال گام برمی دارن ــدای متع خ
رفتــارش ســبب شــد تــا وقتــی از مــن درخواســت ازدواج کــرد، موافقــت نمایــم. پــس از آنکــه 
موافقتــم را اعــالم کــردم، خواســت تــا بــا مــن حــرف بزنــد، قبــول کــردم و در حضــور مادرش 

بــا هــم صحبــت کردیــم. بــه آرامــی و بــا محبــت حــرف مــی زد. بــه مــن گفــت: 
- راهــی کــه مــن در پیــش رو دارم، راهــی ســخت و دشــوار اســت. ســختی های بســیاری 
دارد؛ شــاید مجروحیــت، اســارت و یــا حتــی شــهادت. اگــر تــو مانعــی نداشــته  باشــی تــا بــه 
خاطــر رضــای خــدا این گونــه زندگــی کنــی، خداونــد بهتریــن پــاداش را بــه تــو خواهــد  داد 
امــا اگــر نمی توانــی، هــر کــدام از مــا بــه دنبــال سرنوشــت خــود می رویــم و اگــر جــواب رد 

بدهــی، نظــرت برایــم محتــرم اســت.
همــان موقــع موافقــت خــودم را اعــالم کــردم. چــون مــن هــم همان طــور فکــر می کــردم 
ــان  ــتم. اهدافم ــش را داش ــه آرزوی ــت ک ــی اس ــه او همان ــم ک ــرد. و گفت ــر می ک ــه او فک ک
ــود؛ دفــاع از دیــن، ســرزمین و نامــوس. و ایــن امــر فــداکاری هم زمــان مــرد و  مشــترک ب

زن را می طلبیــد. 
ــد از  ــد روز بع ــد. چن ــزار ش ــی مان برگ ــم عروس ــم و مراس ــد کردی ــال 1361 عق در س
ــه او ملحــق شــدم.  ــودم و ســپس ب ــه جبهــه برگشــت. یــک ســال از او دور ب ازدواجمــان ب
مــدت دو ســال بــا میــل خــودم در مناطــق جنگــی در کنــارش بــودم. می خواســتم در کنــار او 

ــد. ــه باقی مان ــان جبه ــگ در هم ــان جن ــا پای ــم. او ت ــگ باش ــای جن ــک جبهه ه و نزدی
در آن دوره شــرایط مالی بســیار ســختی داشــتیم، به خصوص در شــهر سردشــت. سردشــت 
شــهری نزدیــک بــه خــط مقــدم جبهــه بــود و بالطبــع در آن همــه ی امکانــات وجود نداشــت. 
ــود در  ــی و خطــرات موج ــت اوضــاع امنیت ــه عل ــود و ب ــادی نب ــی در آنجــا ع ــرایط زندگ ش

* همسر شهید
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راه هــا نمی توانســتیم بــه بــازار برویــم و یــا مایحتاجمــان را تهیــه کنیــم. بنابرایــن هــر چــه 
ــل  ــم مث ــا ه ــم. روزگار م ــان را می خوردی ــد، هم ــه می کردن ــان تهی ــلح برایم ــای مس نیرو ه
رزمنــدگان بــود و عــالوه بــر آن، تــوان مالــی ضعیفــی داشــتیم. خاطــرم هســت روزی نزدیــک 

غــروب در سردشــت بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت:
- برای شام مهمان داریم.

از حرفش جا خوردم و گفتم:
- امــکان نــدارد، بــا چــه چیــزی سیرشــان کنیــم... چطــور چیــزی آمــاده کنــم. اگــر مــن 

هــم بخواهــم در خانــه چیــزی نداریــم.
آشــپزخانه تقریبــًا خالــی بــود و یــا حداقــل چیــزی در شــأن مهمــان در آن پیــدا نمی شــد 
و نمی دانســتم ازکجــا برایشــان غــذای مناســبی آمــاده کنــم. شــرایط ســختی بــود. ترجیــح 
ــود از آنهــا دعــوت می کــرد. امــا او  ــر ب ــا در زمــان دیگــری کــه شــرایطمان بهت مــی دادم ت

گفــت:
- عیبی ندارد، اشکنه می خوریم.
به شدت مخالفت کردم و گفتم:

- خیلی هم عیب دارد ... با این غذا که نمی شود از مهمان پذیرایی کرد.
او از مــن خواســت تــا نگــران نباشــم. مدت هــا بــود کــه دلــش می خواســت از دوســتانش 
ــه  ــد از آنک ــود. بع ــیده ب ــش رس ــاال وقت ــد و ح ــش نمی آم ــش پی ــا فرصت ــد ام ــوت کن دع
ــم  ــا ه ــنبه را ب ــه روز سه ش ــوط ب ــای مرب ــه و زیارت نامه ه ــی ادعی ــل و بعض ــای توس دع
ــه  ــد. در آشــپزخانه ب ــرای شــام دعــوت کن ــا از آنهــا ب ــود ت ــه ب ــم گرفت ــد، تصمی خوانده بودن
مــن کمــک کــرد و خــودش ســفره را آمــاده کــرد. درمقابــل هــر کــدام از دوســتانش ظرفــی 
کوچــک بــه همــراه تکــه ای نــان خشــک گذاشــت و بعــد در حالی کــه می خندیــد بــرای تــک 

تــک آنهــا اشــکنه ریخــت و گفــت:
- این سزای شماست که حاضر شدید به خانه ی من بیایید.

ســختی ها را آســان می گرفــت و در همــه ی شــرایط لبخنــد مــی زد. مثــل اینکــه 
ــی  ــادم هســت زمان ــد. ی ــوت می کردن ــبختی دع ــعادت و خوش ــه ســوی س ســختی ها او را ب
ــرد. از  ــوت ک ــواده اش دع ــراه خان ــه هم ــان را ب ــی از فرمانده ــم، یک ــت بودی ــه در سردش ک
ــا امکانــات کمــی کــه داشــتیم، غذایــی آمــاده کنــم. بــرای شــام قیمــه  مــن خواســت تــا ب
پلــو آمــاده کــردم امــا هیــچ چیــز دیگــری نداشــتیم تــا بعــد از شــام آن طورکــه رســم اســت، 
ــه  ــت در خان ــه نمی دانس ــود و او ک ــم کرده ب ــئله ناراحت ــن مس ــذارم. ای ــان بگ ــوی مهمان جل
چیــز دیگــری نیســت از مــن خواســت تــا میــوه بیــاورم. بــه او گفتــم کــه میــوه ای نداریــم. 

ــدا کــرد و گفــت: کلمــی را در آشــپزخانه پی
- برایشان کلم بیاور.
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ــه  ــدارد آن را ب ــکان ن ــرای ســاالد اســت... ام ــم ب ــوه نیســت. کل ــم کــه می - چــی؟... کل
ــاورم.  ــوه بی جــای می

- نگران نباش... همین خوب است.
خــودش کلــم را برداشــت و بــه طــرزی ماهرانــه و بســیار زیبــا آن را تکه تکــه کــرد و در 
ظرفــی قشــنگ چیــد و بــه مهمان هــا تعــارف کــرد. در ابتــدا تعجــب کردنــد امــا بعــد خیلــی 

خندیدیــم. بــا ایــن کارش شــادی و نشــاط خاصــی بــه فضــا بخشــید. 
زندگــی در کنــارش آســان نبــود. همیشــه بــا مهربانــی بســیار بــه مــن نــگاه می کــرد. بعــد 

ازچنــد ســال کــه از زندگــی مشــترکمان می گذشــت، یــک روز بــه مــن گفــت:
- چــرا مــن را تــرک نمی کنــی و بــه دنبــال سرنوشــتت نمــی روی؟ مســیر مــن ســخت و 

طوالنــی اســت.
ــودم را  ــن خ ــد. م ــرف را نزن ــن ح ــر ای ــا دیگ ــتم ت ــکم را درآورد. از او خواس ــش اش حرف
ــد  ــوی خداون ــه س ــن راه ب ــه  نزدیک تری ــیری ک ــردن مس ــرای طی ک ــکار او ب ــز خدمت ج
ــی  ــدرت و اراده ی کاف ــن ق ــه م ــه ب ــم ک ــکر می کن ــدا را ش ــون خ ــتم. و اکن ــود، نمی دانس ب
ــودم  ــواده ام ب ــد خان ــا فرزن ــن تنه ــود. م ــا فرم ــار او عط ــن راه و درکن ــداری در ای ــرای پای ب
ــود.  ــالش ب ــوش و ت ــب و ج ــًا درجن ــر. دائم ــرادر و همس ــدر، ب ــود: پ ــن ب ــس م و او همه ک
مثــل اینکــه انقــالب هنــوز ادامــه داشــت و جنــگ بــار خــود را بــر زمیــن نگذاشــته بــود و 
ــه و  ــود. خالصان ــر ب ــی بی نظی ــان در تالش ــت. همچن ــود داش ــف وج ــکل های مختل ــه ش ب
ــود  ــه وج ــری در او ب ــد تغیی ــه بع ــگ ب ــرد و از دوران جن ــید و کار می ک ــقانه می بخش عاش
ــزوده  ــش اف ــرزندگی و توان ــق و س ــر عش ــل ب ــتر از روز قب ــر روز بیش ــه ه ــود، بلک نیامده ب
ــه  ــه ســن 50 ســالگی ب ــا وجــود نزدیــک شــدن ب ــی در روزهــای آخــر هــم ب می شــد. حت
ــا  ــرژی و ب ــا را پران ــه ی کاره ــناخت و هم ــتگی نمی ش ــرد. خس ــار می ک ــکل رفت ــان ش هم
قــدرت و اراده ی بــاال انجــام مــی داد. بســیار دقیــق و منظــم بــود. مــن کســی را منظم تــر از 
او ندیــده ام. همیشــه کاغــذ و قلمــی بــه همــراه داشــت و هــر چــه را می خواســت، یادداشــت 
ــا هرچــه را  ــزی داشــت و ســعی می کــرد ت ــه دقــت برنامه ری ــزی ب ــرای هــر چی می کــرد. ب
ــواده را  ــز خان ــادش هرگ ــای زی ــا وجــود مشــغله ها و کاره ــا ب ــد. ام ــه نوشــته، انجــام ده ک
ــاره ی همــه اتفاقــات می پرســید.  ــا مــا تمــاس می گرفــت و درب ــًا ب فرامــوش نمی کــرد. مرتب
ــی داد.  ــالع م ــا اط ــه م ــرش را ب ــا نظ ــیاری از کاره ــتیم، در بس ــرش را می خواس ــی نظ وقت
می تــوان گفــت کــه همیشــه در کنارمــان بــود. حتــی یــک بــار کــه نتوانســت بــرای ســالروز 
ــد او را فرامــوش  ــد تول ــا بگوی ــش فرســتاد ت ــا برای ــه ای بســیار زیب ــد، نام ــد فاطمــه بیای تول
نکرده اســت. در ســال 1385 بــرای انجــام آخریــن مأموریتــش بــه لبنــان رفــت. بعــد از ســه 
مــاه بــه او ملحــق شــدیم. طبیعتــًا مســئولیت اداری مشــخصی در لبنــان نداشــت، همان طــور 
کــه در ایــران نداشــت. بــرای نظــارت بــر پروژه هــا بــه جنــوب و یــا بقــاع می رفــت، معمــواًل 
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ــاره  ــع دوب ــه برمی گشــت و گاهــی هــم همــان موق ــه خان ــا دوازده شــب ب ــازده ی ســاعت ی
ــی  ــود. گاه ــی مشــغول کار ب ــت و زمان ــر وق ــان مشــخصی نداشــت ه ــت. کارش زم می رف
در روزهــای تعطیــل مــا را هــم بــا خــودش بــه محــل پروژهــا می بــرد تــا از گشــت و گــذار 
خانوادگــی  در کشــوری کــه آن را نمی شــناختیم محــروم نباشــیم. زمانــی کــه کارهایــش را 
پیگیــری و بــر حســن انجــام آن نظــارت می کــرد، بــرای خشــنودی مــا بــا اصــرار، نظرمــان 
ــه  ــاز ب ــوع نی ــاید آن موض ــه ش ــید درحالی ک ــا می پرس ــام پروژه ه ــوه ی انج ــاره ی نح را درب
نظــر کارشناســی داشــت، امــا او می خواســت بــه ایــن وســیله بــه مــا احتــرام گذاشــته باشــد. 
ــرام  ــه او و احت ــا ب ــتگی آنه ــدت وابس ــم و ش ــردم از او بودی ــرم م ــتقبال گ ــاهد اس ــا ش م
ــد از  ــه او بع ــبت ب ــان نس ــردم لبن ــت م ــار محب ــم. اظه ــان را می دیدی ــار محبت ش و اظه
ــه  ــبت ب ــرام نس ــع، احت ــه تواض ــم ک ــان می کن ــود. گم ــار ب ــد انتظ ــتر از ح ــهادتش، بیش ش
دیگــران، صداقــت و پاکــی او در تعامــل بــا مــردم، عواملــی بودنــد کــه همچــون آهن ربایــی 
دیگــران را بــه ســوی او جــذب می کردنــد و اینهــا مهمتریــن صفاتــی بودنــد کــه بــه آنهــا 

آراســته بــود. 
زمانــی کــه در لبنــان حضــور داشــتیم، او را در جاهــای دیگــری هــم همراهــی می کردیــم. 
از همــان روزهــای اول، در کنــار همــه ی کارهایــی کــه انجــام مــی داد، در مراســم مذهبــی 
ــاع  ــا اوض ــیله ب ــن وس ــه ای ــم و ب ــارش بودی ــی در کن ــات قرآن ــل و جلس ــای کمی ــل دع مث
اجتماعــی لبنــان بیشــتر آشــنا می شــدیم. بــه شــکلی فعــال در مراســم مذهبــی ماننــد قرائــت 
ادعیــه، زیــارت عاشــورا و ... شــرکت می کــرد. حتــی اولیــن کســی بــود کــه برگــزاری دعــای 
ــرای دوســتان ایرانــی در لبنــان برنامه ریــزی کــرد و اکنــون  ــه را در صبح هــای جمعــه ب ندب
ــراری  ــه ق ــل ب ــم تبدی ــن مراس ــام ای ــد انج ــه آنجــا حضــور دارن ــانی ک ــه ی کس ــرای هم ب

هفتگــی شــده اســت. 
ــش باشــم.  ــی مشــترکمان توانســتم در خدمت ــول زندگ ــه در ط ــم ک ــدا را شــکر می کن خ
ــه  ــه ب ــودم ک ــاله ب ــردم. 15 س ــاگردی می ک ــرش ش ــن در محض ــه م ــود ک ــی ب او معلم
ــادی از او  ــن مــدت چیزهــای زی ــام ای ــدم و او هــم 20 ســال داشــت و در تم عقــدش درآم
آموختــم: صبــر، شــجاعت، فروتنــی و خیلــی صفــات پســندیده ی دیگــر. همیشــه او را انســانی 
ــدم.  ــهدا می دی ــهادت و ش ــه ش ــک ب ــتکار و نزدی ــاک، درس ــت پ ــص، بی نهای ــاوت، خال متف
به خاطــر دارم کــه وقتــی شــهید کاظمــی در حادثــه ی تلــخ ســقوط هواپیمــا در ســال1384 
ــگ، از  ــا تمام شــدن جن ــه ب ــرد ک ــود. احســاس می ک ــی ناراحــت ب ــه شــهادت رســید، خیل ب
درهــای شــهادت فاصلــه گرفتــه  اســت و می ترســید ســرانجامش آن گونــه نباشــد کــه دلــش 
ــود  ــت بردار نب ــته اش دس ــدم. از خواس ــهادت را می دی ــار ش ــره اش آث ــا در چه ــد. ام می خواه
ــن آرزوی گرانبهــا را روزی اش  ــت ای ــد می خواســت کــه اجاب و همیشــه در نمــازش از خداون
قــرار دهــد. و باالخــره خداونــد آنچــه را کــه آرزو می کــرد و مســتحق آن بــود، اجابــت کــرد.
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ســطرهای زیــر برگرفتــه از متنــی اســت کــه شــهید در گذشــته آن را نوشــته و عــالوه بــر 
آن برخــی ابیــات نیــز آورده شــده اســت:

ــده و  ــیاه ش ــان س ــیم، چهره هایم ــی باش ــدگان صالح ــت بن ــم برای ــروردگارا، نمی توانی »پ
از نظرکــردن بــه درگاهــت شــرم داریــم، خودمــان را در برابــر همــه ی نعمت هایــی کــه بــه 
مــا عطــا کــردی، صاحــب حــق و مالــک می دانیــم. پــروردگارا بــه مــا عقــل، شــعور، چشــم 
ــر و  ــا مهم ت ــوارح م ــاء و ج ــان از اعض ــروت جه ــه ی ث ــرا هم ــوش را روزی دادی زی و گ

ارزشــمندتر نیســت«.
»عزیزانــم، بزرگ تریــن نعمــت و ثــروت، صحــت و ســالمت جســم اســت. بیاییــد خداونــد 
ــا را از منجــالب  ــه م ــود ک ــی ب ــان نعمت ــام عزیزم ــه ام ــیم... به درســتی ک را شــکرگزار باش

انحــراف نجــات داد و بــه مســیر انقــالب هدایــت کــرد«.
»جنگ تحمیلی با وجود تلخی هایش کشور، ملت و جوانان ما را بیمه کرد«.

ــان  ــود، برایت ــرده ب ــردآوری ک ــهید گ ــه ش ــعری را ک ــات ش ــی از ابی ــهید: برخ ــر ش همس
خواهم خوانــد:

»مــا آمــده  بودیــم کــه مردانــه بمیریــم... در پیــچ و خــم جنــگ، دلیرانــه بمیریــم... آنجــا 
کــه جنــون حاکــِم بی چــون و چــرا بــود... شــوریده و شــیدایی و مســتانه بمیریــم... ســخت 
اســت در ایــن شــهر کــه در بیــن رفیقــان... این گونــه پریشــان و غریبانــه بمیریــم... مهلــت 

ــم«. ــاد و شــهیدانه بمیری ــن و ش ــاید... خونین کف ــه ش ــر ک ــر نفس گی ــده ای عم ب
و سپس شهید در انتهای آن اضافه کرد: »إن شاءاهلل«...
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روزیمنحصربهفرد

روایتی از محمدحسن*
ــه  ــل از آنک ــد روز قب ــرد. چن ــرد؛ روزی منحصربه ف ــوش نخواهم ک ــز فرام آن روز را هرگ
ــل از  ــا قب ــدم ت ــد ایشــان را می دی ــم، بای ــه بروی ــه خواســتگاری فاطم ــه شــکل رســمی ب ب
ــه  ــم و ب ــت کنی ــم صحب ــا ه ــز ب ــه چی ــاره ی هم ــواده ام درب ــور خان ــمی و حض ــم رس مراس
توافقــات اولیــه برســیم. ایــن کار برایــم ســخت ترین کار بــود. شــب قبــل، از شــدت نگرانــی 
ــه  ــگار تصمیــم نداشــت کــه ب ــه ســختی می گذشــت و ان ــم نبــرد. شــب ب و اضطــراب خواب
ــه آنچــه  ــه آن شــانه می شــدم و ب ــا اســترس از ایــن شــانه ب ــم ب صبــح برســد. در رختخواب
قــرار بــود بینمــان رد و بــدل شــود، فکــر می کــردم. بــه اینکــه از مــن چــه ســؤاالتی خواهــد 
پرســید و بایــد چــه پاســخی بدهــم؟ در رختخــواب غلــت مــی زدم و دوبــاره بــه آن ســؤال ها و 
ــر پاســخ های مــن از خــود نشــان دهــد، فکــر  عکس العمل هایــی کــه ممکــن اســت در براب
ــرای ازدواج می پرســید بایــد چــه جوابــی مــی دادم؟  می کــردم. اگــر از آمادگــی و امکاناتــم ب

جوانــی بــودم کــه نــه ماشــین داشــتم، نــه خانــه و نــه هیــچ چیــز دیگــر.
ــا  ــردم ت ــودم. ســعی می ک ــت دســتپاچه و مضطــرب ب ــم. بی نهای ــان رفت ــه محــل قرارم ب
بــر خــودم مســلط شــوم و آرامــش و تمرکــزم را بازیابــم، امــا فایــده ای نداشــت. بــدون شــک 
ــر  ــا ب ــردم ت ــودم را می ک ــالش خ ــودم ت ــه در انتظــارش ب ــود. درحالی ک ــت ســختی ب موقعی
خــودم مســلط شــوم و آرامشــی غیــر واقعــی را ظاهرســازی کنــم. وقتــی بــا هــم روبرو شــدیم، 
از حســن برخــورد و لبخنــد دوست داشــتنی اش نگران تــر شــدم. از خــودم می پرســیدم: 
وقتــی بفهمــد کــه هیــچ چیــزی نــدارم، بــاز هــم اوضــاع بــه همیــن شــکل باقــی می مانــد؟

امــا آنچــه اتفــاق افتــاد بــا آنچــه انتظــارش را داشــتم، کامــاًل متفــاوت بــود. در اولیــن دقایق 
دیدارمــان وضعیــت روحــی ام بــه کلــی عــوض شــد. ترســم به طــرزی عجیــب فروکــش کرد، 
ــم  ــرار داشــته ام. نمی دان ــا او ق ــرای انجــام چــه کاری ب ــه ای کــه فرامــوش کــردم ب ــه گون ب
ــرد.  ــری ب ــای دیگ ــه ج ــود ب ــا خ ــرا ب ــه م ــود ک ــی ب ــگار جادوی ــرد. ان ــور آن کار را ک چط
فقــط در طــی چنــد لحظــه آن دیــوار ضخیــم اضطــراب و نگرانــی شکســت. بــا مــن حــرف 
ــط  ــناخت، فق ــرا می ش ــه م ــود ک ــادی ب ــدت زی ــه م ــل اینک ــرد مث ــوخی می ک ــی زد و ش م
ــاور نمی کنیــد  ــه هــم مرتبــط می کــرد. ب نمی شــناخت بلکــه یــک دوســتی قدیمــی مــا را ب
ــم آرام  ــتم. روح و روان ــارش را نداش ــاًل انتظ ــود. اص ــذاب ب ــون کننده و ج ــدر افس ــه چق ک
گرفتــه و تنش هایــم از بیــن رفتــه بــود. در تمــام آن مــدت از مــن ســؤالی از اوضــاع مالــی 
و دارائــی ام و یــا اینکــه ازدواجمــان بــه چــه شــکل برگــزار خواهــد شــد و یــا کجــا زندگــی 
خواهیــم کــرد، نپرســید. بلکــه موضــوع گفتگــو را بــه ســوئی کامــاًل متفــاوت کشــاند؛ خیلــی 

* داماد شهید
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ــه اصــاًل توقعــش را نداشــتم. ســؤاالتی  ــه مســائل. ســؤاالتی پرســید ک ــن گون ــر از ای دورت
ــکارم،  ــش هایی از اف ــم. پرس ــتفاده کن ــو اس ــّذت از آن گفتگ ــا ل ــا ب ــد ت ــبب می ش ــه س ک
ــم. از مــن پرســید کــه چطــور فکــر  ــا و برنامه های ــده، آرزوه ــه آین چشــم اندازها و نگاهــم ب
ــرد و  ــویق ک ــت و تش ــرا نصیح ــت؟ م ــم چیس ــم و هدف ــه می خواه ــده چ ــم، از آین می کن
حرف هــای زیبایــی زد کــه تــا بــه حــال نظیــرش را نشــنیده بــودم. روزی دلنشــین بــود و تــا 

حــدی باورنکردنــی. در پایــان دیدارمــان بــه مــن گفــت:
- مــا مثــل پــدر و فرزنــد هســتیم. شــاید قســمت باشــد کــه بــا هــم باشــیم و شــاید هــم 
نــه. امــا در هــر دو صــورت مــن همیشــه در خدمتــت هســتم. اگــر چیــزی احتیــاج داشــتی و 

یــا کاری داشــتی از مــن رودربایســتی نکــن.
آن روز شــبیه هیــچ روز دیگــری نبــود، همان طــور کــه ایــن مــرد شــبیه هیــچ مــرد دیگــری 
نبــود. آن روز فهمیــدم کــه چــه آدم خوش شانســی هســتم کــه توانســتم بــه او نزدیــک شــوم. 
ــگ  ــذ، کالم جــذاب و فرهن مبهــوت و مســحور از او جــدا شــدم. مســحور از شــخصیت ناف
بــاال، مهربانــی، صفــای قلــب و از همــه مهمتــر فروتنــی و تواضعــش. اصــاًل انتظــار نداشــتم 
ــا مــن برخــورد کنــد، محبتــی کــه فقــط می توانــد میــان دو  ــا آن گرمــی و محبــت ب کــه ب

خویشــاوند و یــا دو دوســت قدیمــی وجــود داشــته باشــد.
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جام خاطره

روایتی از شیخ علی ضاهر*
ــن  ــود. اولی ــده ب ــام ش ــازه تم ــگ 33 روزه ت ــود و جن ــان ب ــه لبن ــای اول ورودش ب روزه
ــام کاری  ــان انج ــوع دیدارم ــود. موض ــرت آور ب ــز و حی ــیار هیجان انگی ــم بس ــان برای دیدارم
ــود. او  ــان ب ــر بازســازی لبن ــی در ام ــت ایران گروهــی و رســانه ای درخصــوص عملکــرد هیئ
ــی می شــد  ــی و شــامل همــه چیزهای ــت را برعهــده داشــت. ســخن، طوالن سرپرســتی هیئ
ــف و  ــکل های مختل ــه ش ــات ب ــی تبلیغ ــه طراح ــی داد. از جمل ــام م ــد انج ــروه بای ــه گ ک
ــه صحبــت کــرد، شــیفته اش شــدم.  ــان. وقتــی شــروع ب ــع آن در سراســر لبن نحــوه ی توزی
ــرار  ــر شــخصیتی از هــر لحــاظ اســتثنایی ق ــود کــه حــس کــردم در براب ــی نگذشــته ب خیل
ــه دیگــران و  ــال ایده هایــش ب ــد، روش ســخن گفتن و نحــوه ی انتق ــدا لبخن ــه ام. در ابت گرفت
بــه مــرور طریقــه ی گــوش دادن بــه مطالــب و فهــم ســریع آن چــه گفتــه می شــد و ســپس 
ــازه اش، آن حــس را در مــن ایجــاد کــرد و مــرا جــذب خــود نمــود.  ــه و ت ایده هــای خالقان
ــه از  ــزی ک ــه ی آن چی ــرای ســخن گفتن از هم ــد صفحــه ب ــن چن ــه ای ــم ک ــان نمی کن گم
ایــن شــخصیت ممتــاز در ذهنــم وجــود دارد، کافــی باشــد. چیزهــای بســیاری از او می دانــم، 
امــا ناچــارم تــا از بســتان وســیع وجــودش تنهــا یــک و یــا دو شــاخه گل بچینــم. چیزهایــی 
ــا  ــدند ت ــر ش ــی حف ــا حت ــک و ی ــرم ح ــد و در خاط ــب کردن ــود جل ــه خ ــرا ب ــه م ــه توج ک
هرگــز بــا وجــود ذهنــی کــه از شــلوغی رنــج می بَــَرد، بــه دســت فراموشــی ســپرده نشــوند. 
ازجملــه تصاویــری کــه از او بــه یــاد مــی آورم، تصاویــری از ســفر بــه دشــتی بــا ســابقه ای 
ــگ 33  ــام از جن ــدس حس ــت. مهن ــر« اس ــه »وادی الحجی ــفر ب ــه ها، س ــی در حماس طوالن
روزه چیزهــای زیــادی می دانســت. حجــم اطالعاتــش از جنــگ مــرا متعجــب می کــرد، امــا 
ــاره جزئیــات جنــگ، اســامی،  ــه او بدهــم. درب ــا اطالعــات بیشــتری ب از مــن می خواســت ت
ــی  ــت از آن حکایت ــش می خواس ــرد. دل ــؤاالتی می ک ــزب اهلل س ــات ح ــت عملی ــار و کیفی آم
ــد  ــی داد. مانن ــوش م ــه آن گ ــنونده ب ــک ش ــص بشــنود و بســیار بیشــتر از ی ــل و بی نق کام
کودکــی کــه بــه مــادرش گــوش می ســپارد درحالــی کــه مــادر داســتانی جــذاب را برایــش 
ــدد  ــش می بن ــره اش نق ــه ی چه ــم در آین ــه حرف های ــه چگون ــدم ک ــد. می دی ــف می کن تعری
و چگونــه کالمــم بــا خطــوط چهــره اش در تعامــل اســت. وقتــی ســخنم از حماســه و جهــاد 
در وادی الحجیــر بــه پایــان رســید بــه آنجــا رســیده بودیــم. ســرزمینی کــه بــه »کشــتارگاه 
ــه تنهــا جــاده ی باریکــی کــه تانک هــا از  تانک هــا« شــهرت داشــت. در دشــت ایســتاد و ب
آن عبــور کــرده بودنــد، نــگاه کــرد و یــک بــار دیگــر نگاهــش را بــه طــرف بــاال چرخانــد و 
بــه دو تپــه ای کــه از دو طــرف بــر وادی مشــرف بودنــد، چشــم دوخــت. همــان جایــی کــه 
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مجاهــدان کمیــن کــرده  بودنــد، آنجــا ایســتاده بــود و گویــی مناظــری را کــه بــا چشــم بــدن 
ــرد،  ــوران ک ــد و ف ــز ش ــگفتی لبری ــق و ش ــاره از عش ــرد. و یکب ــازی می ک ــود، بازس دیده ب
ــاران فــوران می کنــد.  درســت ماننــد چشــمه ای کــه در فصــل بهــار و پــس از زمســتان پرب
ــیاحت  ــرای س ــی ب ــت. از طرح های ــخن می گف ــت س ــزش می گذش ــن لبری ــه در ذه از آنچ
مقاومــت آنچنــان حــرف مــی زد کــه گویــی آن طرح هــا در مقابــل او بــه اتمــام رســیده اســت. 
بــا وضوحــی کامــل و قدرتــی خالقانــه دربــاره ی آن توضیــح مــی داد. بــا انگشــتش بــه محــل 
ــف آن را  ــمت های مختل ــرد و قس ــاره می ک ــت اش ــی از مقاوم ــگاهی دائم ــداث نمایش اح
نشــان مــی داد. نمایشــگاهی بــا چشــم اندازی عالــی و متشــکل از قســمت های مختلــف و بــا 
مجســمه هایی بــه همــراه جزئیــات کامــل از آن نبــرد قهرمانانــه. بــا توانایــی خــاص و قــدرت 
ــی و  ــا تمــام زیبای ــی را کــه در موردشــان صحبــت می کــرد ب نفــوذش همــه ی آن طرح های
شــکوه در پیــش رویــم ترســیم کــرد. درســت بــه همــان شــکلی کــه یــک توریســت بایــد 
ــا تمــام اتفاقــات آن دشــت، زندگــی کنــد و جنــگ در مقابــل  ــه آنجــا ب در لحظــه ی ورود ب
ــود کــه  ــد. در آن لحظــه ب ــان یاب ــر و احساســات جری ــا همــان اصــوات، تصاوی دیدگانــش ب
ــاز  ــالق و شگفتی س ــانی خ ــًا انس ــاد حقیقت ــت و جه ــق مقاوم ــدِس عاش ــن مهن ــدم ای فهمی
اســت. دلــش می خواســت در میــان آن دو تپــه تله کابینــی پیشــرفته و زیبــا راه انــدازی کنــد 
تــا عــالوه بــر جــا بــه جایــی جهانگــردان، خــط ارتباطــی مجاهــدان در میــان دوتپــه باشــد. 
ــات  ــز امکان ــزی ج ــا چی ــرزی نداشــت ام ــد و م ــرد ح ــن م ــتیاق ای ــور و اش ــا و ش توانایی ه
مــادِی محــدود نیــز در اختیــار او نبــود و تأمیــن بودجــه بــرای انجــام اولویت هــا در مقابلــش 
ــه امانــت گذاشــت. ــد، برای مــان ب ــا را پیچیــده در عشــقی بی مانن ــم کــرد. و آن روی قــد عل
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مکان هایی مقدس

روایتی از شیخ علی ضاهر*
از جملــه چیزهایــی کــه در مهنــدس حــاج حســام خوشــنویس توجــه مــرا بــه خــود جلــب 
می کــرد و همچنــان در خاطــرم باقی مانــده اســت، عالقــه ایشــان بــه »ملیتــا« بــود. همــان 
ــن  ــه اولی ــی ک ــت. دامان ــت می دانس ــادر مقاوم ــر و م ــن دیگ ــوی اماک ــه آن را بان ــی ک جای
گلولــه ی مقاومــت بــر ضــد اشــغال از آنجــا شــلیک شــد. حــاج حســن چیزهــای زیــادی از 
مجاهــدان آنجــا می دانســت و آنــان را بــه خوبــی همچــون یــک عاشــق دلباختــه می شــناخت، 
ــه  ــی بازمی گشــت کــه ب ــل از حضــورش در آنجــا و زمان ــه قب شــناختی کــه ســابقه ی آن ب
اتفــاق بــه آنجــا رفتیــم. وقتــی بــرای اولیــن بــار بــه ســوی ملیتــا می رفــت مســیر، ســخت و 
پردســت انداز بــود. خــودش نقشــه ی احــداث جــاده و پایانــه ی خودروهــای آنجــا را طراحــی 
ــاده و  ــای پی ــا پی ــدگان ب ــه رزمن ــود ک ــش متوجــه همــان مســیری ب ــواره دل ــا هم ــرد. ام ک
ــد و دلــش  ــر ســایه ی خطــرات می پیمودن ــا احتیــاط و زی ــه آرامــی و ب ــا زحمتــی بســیار، ب ب
ــه ســختی  ــد. ب ــز طــی کن ــا احساســاتی لبری ــد آنهــا ب ــا همــان مســیر را مانن می خواســت ت
ــا آن  ــم ت ــر بگوی ــراق نکــرده ام اگ ــرد. اغ ــال می ک ــان را دنب گام برمی داشــت و قدم هــای آن
ــا احساســاِت او را ندیــده بــودم و ندیــدم و تــا آن زمــان حرف هایــی لبریــز  زمــان انســانی ب
ــگاه  ــه کمین ــی ب ــودم. وقت ــد حرف هــای او نشــنیده ب ــاک را مانن ــه و پ از احساســات صادقان
ــرد. در  ــکوت می ک ــتاد و س ــد، می ایس ــاد می ش ــش زی ــای قلب ــید، تپش ه ــدگان می رس رزمن
چهــره اش آثــاری از احتــرام، شــکوه و هیبــت نمایــان می گشــت و قدم هایــش را بــا تواضــع 
برمی داشــت. تــا وضــو نمی گرفــت بــه آن محــل وارد نمی شــد، ســپس دو رکعــت نمــاز بــه 
جــا مــی آورد و درســت مثــل مســجد و یــا هــر محــل عبــادت دیگــری آنجــا نمــاز می خوانــد. 
وضوخانــه و محلــی بــرای نمازگــزاران زن و مــرد در قســمت راســت و شــمال آن طراحی کرد. 
ــده اند؛  ــه محــل مقدســی وارد ش ــه ب ــد ک ــدگان بدانن ــن کارش می خواســت بازدیدکنن ــا ای ب
ــت. ارواح و  ــت بخشیده اس ــا قداس ــه آنج ــت ب ــدگان مقاوم ــاد رزمن ــه ارواح و اجس ــی ک محل
اجســادی کــه همچنــان در ملیتــا باقــی مانده انــد. اغلــب بازدیدکننده هــا هــم بــه تبعیــت از 
او در آن محــل نمــاز می خواننــد، درحالی کــه احســاس می کننــد در مــکان مقدســی هســتند، 
هــر چنــد کــه نتواننــد بــه همــان حســی برســند کــه مهنــدس شــهید بــه آن می رســید. مــن 
هرگــز کســی را مثــل او و بــا آن حــال و هــوای عاطفــی و برخاســته از احساســات عاشــقانه و 
شــیفتگی بی انــدازه ، ندیــده ام و آنچــه از او در برابــر دیدگانــم باقــی خواهــد  مانــد، تصویــرش 

ــه نمــاز می ایســتاد.  ــه ی آنجــا ب در لحظــه ای اســت کــه وضــو می گرفــت و در نمازخان

* مسئول واحد تبلیغات در جنبش حزب اهلل





53

بازداشتی مبارک 

روایتی از آقای محمد قعیق*
ــودم  ــر مدرســه ب ــع آوری آوار و تعمی ــگ 33روزه می گذشــت. مشــغول جم ــد روز از جن چن
ــد. سرنشــینانش پیــاده شــدند مــردی را  کــه ســه ماشــین جیــپ نزدیــک مــن توقــف کردن
ــه  ــد ب ــه مــن ســالم کــرد و بع ــه نظــر آدم مهمــی می رســید. ب ــد کــه ب همراهــی می کردن
ــد  ــه در ض ــود، ک ــهیدم، محم ــد ش ــر فرزن ــه تصوی ــمش ب ــت. چش ــی انداخ ــش نگاه اطراف
هوایــی نشســته بــود آن ســوتر آویــزان بــود، افتــاد. ازهمراهانــش ســؤال کــرد کــه آن عکــس 
متعلــق بــه کیســت؟ آنهــا بــه او گفتنــد کــه تصویــر متعلــق بــه یکــی از رزمنــدگان شــهید 
جنــگ 33 روزه در منطقــه ی عیتــا اســت و در حالــی کــه بــه مــن اشــاره می کردنــد گفتنــد 
کــه مــن پــدر آن شــهید هســتم. فــوراً بــه طرفــم آمــد دســتم را گرفــت. گمــان کــردم کــه 
ــا  ــد، امــا خشــکم زد، خــم شــد و دســتانم را بوســید! ب می خواهــد ســالم و احوال پرســی کن
ــش  ــم ... خواه ــش می کن ــم: خواه ــیدم و گفت ــب کش ــتم را عق ــت دس ــتپاچگی و خجال دس
می کنــم ایــن کار را نکنیــد. بــرای اولیــن بــار در زندگــی ام بــود کــه در چنیــن موقعیتــی قــرار 
می گرفتــم. هنــوز نمی دانســتم کــه او کیســت. عربــی را بــه ســختی حــرف مــی زد. کلماتــی 
ــش  ــدم. همراهان ــه می ش ــش متوج ــان حرف های ــت را از می ــرافت و عظم ــت، ش ــد برک مانن
حرف هایــش را برایــم ترجمــه کردنــد و بعــد او را بــه مــن معرفــی کردنــد: ایشــان مهنــدس 
حســام خوشــنویس نماینــده ی جمهــوری اســالمی ایــران و رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی 
ــه طــوری کــه  ــت ب ــت و اســتحکام یاف ــان شــکل گرف ــان از آن زم ــان هســتند. رابطه م لبن
حــاج حســام هماننــد یکــی از اعضــای خانــواده ام بــه شــمار می آمــد. وقتــی بــا مــن همــدردی 
ــم،  ــا غم های ــد و ب ــاد می ش ــادیم ش ــا ش ــود. ب ــم ب ــه قلب ــخص ب ــن ش ــرد، نزدیک تری می ک

ــرادر. ــا ب ــدر و ی غمگیــن می شــد. مثــل یــک پ
شــبی مشــغول خوانــدن روزنامــه بــودم. ســاعت حــدود 11 بــود. تلفــن زنــگ خــورد. بــه 
همســرم گفتــم هــر کــه آن طــرف خــط بــود، بگویــد در خانــه نیســتم. امــا وقتــی دیــدم او 
پــس از ســالم و احوال پرســی گفــت کــه در خانــه ام متعجــب شــدم. بلنــد شــدم و تلفــن را 

گرفتــم از آن طــرف خــط گفتنــد:
- ما از سفارت ایران تماس می گیریم.

- خیر است إن شاءاهلل
بعد صدای مهندس حسام را شنیدم که با من حرف می زد:

- می خواهیم شما را ببینیم.
ــد، جــوان گفــت کــه  ــا حرف هایــش را ترجمــه کن ــی داد ت ــه یــک جــوان لبنان تلفــن را ب

* پدر شهید محمود قعیق از شهدای جنگ تموز و مدیر مدرسه ی شهید محمود قعیق
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ــم: ــد. گفت ــرا ببینن ــد امشــب م ــا می خواهن ــم چــون آنه ــدار بمان ــم بی ــر می توان اگ
- بفرمایید. خوش آمدید.
- لطفًا آدرستان را بدهید.

ــنت  ــتان »س ــب بیمارس ــین جن ــا ماش ــودم ب ــا خ ــم، ام ــما می ده ــه ش ــن آدرس را ب - م
تیریــز« منتظرتــان می مانــم، چــون دیــر وقــت اســت و اگــر راه را گــم کنیــد کســی را پیــدا 
نمی کنیــد تــا شــما را راهنمایــی کنــد. در آنجــا منتظرتــان هســتم و رنــگ ماشــین ام نقــره ای 
ــه ی خانواده هــای  ــود و خان ــان افســری امنیتــی را کــه جاســوس ب اســت. در آن زمــان جری
ــودم  ــه خ ــا دادم، ب ــه آنه ــه آدرس را ب ــد از آنک ــودم. بع ــده ب ــرد، خوان ــد می ک ــهدا را رص ش
آمــدم و مضطــرب شــدم. می ترســیدم از ایــن کــه خــودم و آنهــا را در معــرض خطــر و کمیــن 
قــرار داده  باشــم و باعــث کشته شــدن آنهــا شــوم. امــا دیگــر دیــر شــده بــود و درســت نبــود 
ــتان  ــرف بیمارس ــه ط ــتم و ب ــین گذاش ــل ماش ــروم. ســالحم را داخ ــرار ن ــه محــل ق ــه ب ک
رفتــم. ماشــین را پــارک کــردم و چــراغ راهنمــا را روشــن گذاشــتم. پیــاده شــدم و ســیگاری 
را آتــش زدم. بعــد از حــدود ســه ســاعت آنهــا بــا ســه جیــپ یک رنــگ رســیدند. بــه محــض 
اینکــه آنهــا را دیــدم، دســتم را برایشــان تــکان دادم و ســوار ماشــین شــدم تــا در جلــوی آنهــا 
حرکــت کنــم و راه را بــه آنهــا نشــان دهــم. هنــوز ماشــین را روشــن نکــرده بــودم کــه یکــی 
از آنهــا مــرا صــدا زد. نــگاه کــردم. دیــدم مهنــدس حســام اســت کــه از ماشــین پیــاده شــده و 

ــه طرفــم می آیــد . مــن هــم پیــاده شــدم کــه ببینــم چــه می خواهــد. او گفــت: ب
- پیاده شدم تا سوار ماشین تو شوم.

بــا لبخنــد نگاهــش کــردم. در کنــارم نشســت و بــا خــودم گفتــم: واقعــاً کــه همــه ی کارهــای 
ایــن مــرد دلنشــین اســت! بــه محــل بنــای یادبــودی رســیدیم کــه خــودم آن را طراحــی و تصویر 
ــودم.  ــته ب ــی کاش ــر آن گل های ــودم و در زی ــزان کرده ب ــر آن آوی ــود را ب ــهیدم محم ــد ش فرزن
ماشــین های آنهــا در مقابــل بنــا ایســتادند. مــن هــم ماشــینم را متوقــف کــردم. همگــی پیــاده 
شــدند و بــه نزدیکــی بنــا آمدنــد. ســوره ی فاتحــه را قرائــت کردنــد و از دیــدن گل هــا لــذت بردند. 
بــه آنهــا گفتــم بــه خانــه ای کــه اکنــون در آن ســاکن هســتم خواهیــم رفــت و آنهــا پرســیدند:

- آیا شهید محمود در آنجا زندگی می کرده است؟
- نه او در خانه دیگری زندگی می کرد.

- پس به آنجا می رویم.
ــا آنهــا  ــه شــدم ت ــر وارد خان ــم. زودت ــه رفتی ــه آن خان ــد ب همان طورکــه آنهــا خواســته بودن
ــم. از  ــاق شــهید بروی ــه ات ــه ب ــد ک ــا اصــرار کردن ــم. ام ــی کن ــی راهنمای ــالن پذیرای ــه س را ب
ــه آن  ــد نمی دانســتم ک ــد. راســتش را بخواهی ــاز کن ــاق را برایشــان ب همســرم خواســتم دِر ات
روز بــه تقویــم هجــری مصــادف بــا چــه رویــدادی اســت. در حالــی کــه آن روز نیمــه شــعبان 
و مصــادف بــا والدت امــام زمان)عــج( بــود. در حالــی وارد اتــاق شــدند کــه گویــی وارد مکانــی 
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مقــدس می شــدند. کمــد شــهید را بــاز کردنــد و لباس هــا، وســایل و تصاویــرش را پیــدا کردنــد 
و تبــرک جســتند. بعــد همــه کتــاب مفاتیــح بــاز کردنــد و دعــای کمیــل را بــا صوتــی زیبــا و 
حــزن آور خواندنــد. از ســاعت 12/5 تــا 1/5 بامــداد در همیــن حــال و هــوا بودنــد. بعــد از آن بــه 

اتفــاق بــه ســالن پذیرایــی رفتیــم و مهنــدس حســام شــروع بــه صحبــت کــرد:
- دوستان شهید برای شما هدیه ای آورده اند.

ــه ای از  ــود کــه صحن ــی ب ــع تابلوی ــا«. در واق ــود: »قطــره ای در دری ــن ب ــه ای ــوان هدی عن
ــید.  ــر می کش ــه تصوی ــت ب ــرکت داش ــود، در آن ش ــهیدم محم ــد ش ــه فرزن ــی را ک عملیات

ــا تعجــب  ــا ریش هــای ســفید. ب بــه چهره هایشــان نگاهــی کــردم. افــراد مســنی بودنــد ب
لبخنــدی زدم و بــا خــودم گفتــم: چطــور اینهــا می تواننــد از دوســتان شــهید باشــند؟ او فقــط 
30 ســال داشــت درحالــی کــه اینــان افــراد مســنی هســتند. بعــد از آن کــه مهنــدس حســام 
تــک تــک آنهــا را معرفــی کــرد، تــازه متوجــه شــدم کــه آنــان از درجــه داران ســپاه پاســداران 
هســتند؛ همان هایــی کــه فرزنــدم را آمــوزش دادنــد تــا یکــی از بهتریــن افســران توپخانــه 

شــود و »شــکارچی مــرکاوا«* لقــب بگیــرد. 
ــم  ــه منزل ــم ب ــرای دیدن ــدارم ب ــر ن ــه خاط ــه االن ب ــف ک ــبت های مختل ــه مناس ــا ب باره
می آمــد. یــک بــار بــه همــراه گروهــی لبنانــی )جوانــان بســیجی( بــه دیــدارم آمــد. هدیــه ای 
هــم برایــم آورده بــود؛ تکــه ای چــرم کــه بــر روی آن دعایــی نوشــته شــده بــود و در قابــی 
ــای شــهدا  ــا خانواده ه ــش ب ــردم. دیدارهای ــی نصــب ک ــرار داشــت. آن را در ســالن پذیرای ق
ــان دهنده ی  ــر نش ــن ام ــده داشــت و ای ــه بر عه ــود ک ــئولیت هایی ب ــه ی مس ــر هم ــالوه ب ع
ــه  ــه ب ــار ک ــک ب ــود. ی ــان ب ــای آن ــه شــهدا و خانواده ه ــه و ارادت او نســبت ب شــدت عالق
خانــه ام آمــده بودنــد، تصمیــم داشــتند کــه چایــی بنوشــند و برونــد و مــرا بــرای مناســبتی کــه 
االن بــه یــاد نمــی آورم، دعــوت کننــد. بــرای رفتــن عجلــه داشــتند چــون مهنــدس حســام در 
ســفارت قــراری داشــت کــه بایــد بــه آنجــا می رفــت. بــا وجــود آن کــه می دانســتم تأخیــر 
ــل از خــوردن شــام از  ــول نکــردم کــه قب ــا قب ــن جلســاتی چــه نتایجــی دارد ام ــرای چنی ب

خانــه ام برونــد. ســوئیچ ماشــین را از او گرفتــم و گفتــم:
- اصــاًل فکــر کــن کــه مــن تــو را بازداشــت کــرده ام. بنابرایــن اعضــای ســفارت بایــد بــه 

اینجــا بیاینــد و دربــاره آزادی تــو بــا مــن مذاکــره کننــد.
خیلی خندید و گفت: 

- چه بازداشت مبارکی.
بعــد فــوراً برخاســت و بــا ســفارت تمــاس گرفــت، عذرخواهــی کــرد و بــه آنهــا اطــالع داد 

کــه دیرتــر بــه آنجــا خواهــد رفــت.

* مــرکاوا نوعــی تانــک جنگــی اســت کــه بــا ویژگی هــای خــاص تولیــد می شــود و فقــط توســط ارتــش صهیونیســتی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن نــوع از تانــک بــه هیــچ کشــور دیگــری صــادر نمی شــود/ مترجــم 
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بوستان حضرت معصومه ) سالم اهلل علیها (

روایتی از دکتر کمیل کحیل*
ــارت  ــران و نظ ــهرداری ته ــوی ش ــه از س ــتان نبطی ــای شهرس ــه ی پروژه ه ــن بودج تأمی
ــط  ــت. فق ــدس حســام صــورت می گرف ــه ریاســت مهن ــی ب ــت ایران و اجــرا برعهــده ی هیئ
نظــارت و اجــرا نبــود بلکــه دردی بــود پیــش روی طبیــب، مشــکالت و رنج هایــی در میــان 
دســتان حکیــم و ویرانه هایــی در دســتان هنرمنــدی باتجربــه و دارای ذوقــی عالــی. نبطیــه 
هــم ماننــد دیگــر مناطــق جنــوب در قلــب او جــای داشــت. مشــکالت آن را بــا قلبــش حــس 
ــن مســئله  ــود. همی ــا را حــل می نم ــش آنه ــان و رئوف ــب مهرب ــای قل ــا تپش ه ــرد و ب می ک
ــی کــه  ــم. زمان ــود از او درخواســت کنی ــرارداد نیامــده ب ــزی را کــه در ق ــا چی باعــث  شــد م
ــر  ــود، مســافتی حــدود 500 مت ــل درحــال انجــام ب ــت جبی ــه بن ــه ب آســفالت جــاده ی نبطی
ــم  ــافت را ه ــن مس ــا ای ــتیم ت ــود. از او خواس ــده ب ــر نش ــرارداد ذک ــه در ق ــود داشــت ک وج
ــه در  ــود آنک ــا وج ــد ب ــر ش ــنید و از ارزش آن باخب ــی پیشــنهادمان را ش ــد. وقت ــفالت کن آس
قــرارداد ذکــر نشــده بــود، فــوراً بــا آن موافقــت کــرد. ایــن یــک نمونــه از نمونه هــای بســیار 

در ایــن خصــوص اســت. 
ــه  ــهر نبطی ــی در ش ــل عموم ــل ونق ــافربری و حم ــتگاه مس ــداث ایس ــر، اح ــال بزرگ ت مث
ــورت  ــه ص ــه ب ــین های کرای ــتیم. ماش ــتگاهی داش ــن ایس ــه چنی ــی ب ــاز مبرم ــا نی ــود. م ب
نامنظــم در بــازار تــردد می کردنــد و ســبب ازدحــام و بسته شــدن مســیر می شــدند. او 
ــافربری  ــتگاه های مس ــروزه ایس ــت و ام ــه کارگرف ــود را ب ــی خ ــه ی مثال زدن ــوش و تجرب ه

ــت. ــان اس ــتگاه های لبن ــن ایس ــه از بهتری نبطی
ــه  ــن محل ــه قدیمی تری ــن محل ــه ای ــم ک ــد بگوی ــه »الســرای« بای ــا در خصــوص محل ام
ــت  ــوان گف ــده و می ت ــاخته ش ــه س ــن محل ــه در ای ــای نبطی ــن خانه ه ــت. اولی ــه اس نبطی
کــه نبطیــه از ایــن محلــه گســترش یافتــه اســت. محلــه ای اســت مستضعف نشــین و دارای 
ــد کــه مهنــدس  ــن امــر ســبب گردی مشــکالت بســیاری. مقاومــت از آنجــا آغــاز شــد و ای
حســام توجــه خاصــی بــه آنجــا داشــته باشــد. دانشــگاه آن را کــه شــهدا و عالمــان بســیاری 
ــرد  ــداث ک ــاق اح ــه ســقف و ط ــرای محل ــرد. ب ــاده ک ــد آم ــل شــده بودن از آن فارغ التحصی
ــی  ــه یک ــل ب ــه تبدی ــود، به طوری ک ــنگفرش نم ــش را س ــی راه های ــی عال ــر و ذوق ــا هن و ب
ــه  ــن محل ــزاداری از ای ــته های ع ــورا دس ــام عاش ــد. در ای ــه ش ــای نبطی ــن محله ه از زیباتری
ــد و  ــذری می دهن ــن آنجــا ن ــت در میادی ــه عشــق اهــل بی ــی آن ب ــد و اهال حرکــت می کنن

ــردم اســت.  ــارک رمضــان محــل تجمــع م ــاه مب شــب های م

* شهردار نبطیه و از اعضای سابق شهرداری و ناظر بر فعالیت های هیئت ایرانی در چهارچوب قوانین شهرداری
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امــا بهتریــن مثــال بــرای کارهــای مهنــدس حســام، احــداث بوســتان حضــرت معصومــه 
)س( اســت. نســبت بــه ایــن بوســتان وســواس خاصــی از خــود نشــان مــی داد و در قلبــش 
جایــگاه ویــژه ای داشــت. بــا احــداث آن تحولــی بــزرگ و نتیجــه ای ملمــوس بــه وجــود آمــد. 
مــردم بــه تفریــح احتیــاج داشــتند و ایــن پــارک بــه تنهــا تفرجــگاه واقعــی آنهــا تبدیــل شــد. 
ایــن بوســتان دارای فضایــی ســبز و زیبــا، محل هایــی مخصــوص خانواده هــا و زمیــن بــازی 
ــرا و  ــه فق ــا عشــق ب ــا را ب ــود. آنج ــع ب ــر مرب ــدود 7000 مت ــا در مســاحتی ح ــرای بچه ه ب
نیازمندانــی کــه دنیــای آنهــا خالــی از هــر گونــه مراکــز تفریحــی بــود، احــداث کــرد. قبــل 
از ســاخت، آن را در کمــال هنرمنــدی و ذوق در ذهــن و خیالــش طراحــی کــرد و بــا عشــق 
ــروژه ای، در ابتــدای کار نامــی معیــن می کــرد. نامــی را  ــرای هــر پ و ایمــان آن را پــرورد. ب
ــا  ــام هــر محلــی ب ــاره اش گفتگــو می کــرد و بعــد آن را انتخــاب می نمــود. ن پیشــنهاد و درب
ــارک هــم  ــود. در آغــاِز کاِر ســاخت ایــن پ گذشــته، مــردم و محیــط اطــراف آن متناســب ب
ــه  ــم. نظرهــا و پیشــنهادهای مختلفــی ارائ ــاره نام گــذاری آن فکــر کردی طبــق معمــول درب

شــد. در یکــی از جلســات وقتــی بــه موضــوع انتخــاب نــام آنجــا رســیدیم، مــن گفتــم:
- در مورد نام پارک پیشنهادهای...

مهندس حسام بالفاصله و بدون تردید گفت:
- بوستان حضرت معصومه )س(

نــام آنجــا نیــز هم زمــان بــا ســاخت آن و جزئیاتــش در قلــب مهنــدس شــکل گرفته بــود. 
ــگار از ابتــدا نامــش همیــن بوده اســت. اســم  ــان آورد کــه ان ــر زب ــه ای ب ــه گون آن اســم را ب
آن خانــم بــرای مهنــدس حســام معنــای خاصــی داشــت. آن را بــا عشــق و محبــت بــر زبــان 
مــی آورد، گویــی زیباتریــن اســم ها اســت. در ابتــدا ایــن اســم برایمــان کمــی نامأنــوس بــود 
امــا بعــد بــه آن عــادت کردیــم. بــه طــوری کــه انــگار هیــچ اســم دیگــری جــز ایــن اســم، 
مناســب آنجــا نبــوده اســت. احــداث آن پــارک دغدغــه ی مهنــدس مانــد. انجــام آن پــروژه به 
علــت مشــکالت عدیــده بــه تأخیــر افتــاد. در هــر تماســی اولیــن پرســش مهنــدس ایــن بــود:

- بوستان حضرت معصومه )س( به کجا رسید؟
بــا وجــود همــه ی گرفتــاری و مشــغله، دیگــران را بــرای اتمــام آنجــا ســرزنش و تشــویق 

می کــرد و می گفــت:
- خواهش می کنم به بوستان دختر امام )ع( توجه کنید.

ــه نتیجــه برســد، پافشــاری می کــرد  ــت ممکــن ب ــن وق ــروژه در کمتری می خواســت آن پ
ــت: ــت و می گف ــاس می گرف و تم

- چــرا ایــن کار تــا بــه حــال انجــام نشــده ... بایــد تمــام شــود... بایــد تابلــوی آن نصــب 
شــود.
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ــد.  ــر ســردر ورودی آنجــا نصــب کن ــر ب ــر چــه زودت ــام آن را ه ــا ن ــش می خواســت ت دل
ــد  ــد کن ــن شــود و تأکی ــام مطمئ ــن ن ــه ای ــارک ب ــذاری آن پ ــه از نام گ ــود ک ــش آن ب هدف
کــه آنجــا بوســتان خانــم معصومــه )س( نــام دارد. متأســفانه کارهــای آنجــا ناتمــام مانــد و 
زمانــی کــه بــه اتمــام و مرحلــۀ افتتــاح رســید نشســتیم و در غیــاب دردآورش  گریســتیم بــا 
ــود،  ــیده ب ــان رس ــه پای ــت ب ــه او می خواس ــور ک ــه همان ط ــارک ک ــام آن پ ــه ن ــرت ب حس

ــم. ــگاه می کردی ن
پــارک را پــس از شــهادت مهنــدس حســام افتتــاح کردیــم. بــا دیــدن تجربیــات مهندســی 
او در هــر جایــی از پــارک، حتــی در نــوع ســنگفرش ها و شــکل آنهــا بــه یــاد او هســتیم. او را 
از خــالل همــه ی نظراتــش درمــورد نــوع ســنگ ها، شــکل پل هــا و گذرگاه هــای باریــک و 
متناســب بــا فضاهــای ســبز در همــه جــای پــارک می بینیــم. حقیقتــًا آن بوســتان بــه همــراه 

نامــش نمــادی اســت از حضــور همیشــگی و غیبت ناپذیــر او. 
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نماز و وعده

روایتی از مهندس حسن مقداد*
زمــان ورود مهنــدس حســام بــه لبنــان، مــن سرپرســت شــهرداری ها و مســئول 
فعالیت هــای پیشــرفت و توســعه ی اســتان های جبــل لبنــان و شــمال بــودم و مســئولیتی را 
هــم در جهــاد ســازندگی برعهــده داشــتم. بنابرایــن از اولیــن کســانی بــودم کــه بــا مهنــدس 
ــه  ــان مــا ب ــی رابطــه و عالقــه ای شــخصی می ــدار کــرد و در طــی مدتــی طوالن حســام دی
ــردش در  ــن گ ــیار دوســت داشــت. درحی ــه را بس ــن منطق ــام ای ــدس حس ــد. مهن ــود آم وج
منطقــه او را همراهــی می کــردم. در یکــی از ایــن گشــت زنی ها از میــان روســتاهای جنــه 
و قرقریــا عبــور می کردیــم. راهــی بســیار ســخت، باریــک و مشــرف بــر دره ای عمیــق بــود؛ 
ــا ســوار یــک جیــپ  ــده شــده بود. م ــل کن ــه وســیله ی بی ــا دســت و ب راهــی خاکــی کــه ب
کوچــک بودیــم، ماشــینی کــه می توانســت از ایــن گونــه جاده هــای کوهســتانی عبــور کنــد. 
ــرگردان  ــی س ــان االغ ــد. ناگه ــک می ش ــی باری ــاده خیل ــمت ها، ج ــی از قس ــا در بعض ام
جلویمــان ظاهــر شــد. وســط جــاده ایســتاده بود و حرکــت نمی کــرد. مجبــور شــدیم توقــف 
کنیــم. چهارپایــان تنهــا وســیله ی اهالــی ایــن روســتاهای مرتفــع بــرای تــردد هســتند؛ زیــرا 
اســتفاده از خــودرو در ایــن جاده هــای باریــِک مشــرف بــه دره خطرنــاک اســت. بــا وجــودی 
کــه بــه االغ خیلــی نزدیــک شــده بودیم امــا حرکــت نمی کــرد. بــا ماشــین بــوق زدیــم، امــا 
ــود و  ــان ایســتاده ب ــه انتظارمــان نتیجــه ای نداشــت. االغ همچن ــد ماشــین و ن ــوق بلن ــه ب ن
عیــن خیالــش نبــود. عــرض ماشــین کامــاًل بــه انــدازه ی پهنــای جــاده بــود و درهــای آن بــه 
ســمت دره و چســبیده بــه لبــه ی آن بــاز می شــد. مهنــدس بــا اینکــه هرکــدام از مــا پیــاده 

ــت: ــرد، گف ــاز می ک ــین را ب ــه دِر ماش ــرد و درحالی ک ــت ک ــویم، مخالف ش
- هیچ کس پیاده نشود... من پیاده می شوم.

ــا از جــاده  ــه طــرف االغ رفــت. طنابــش را گرفــت و کشــید ت ــاده شــد و ب ــاط پی ــا احتی ب
دورش کنــد امــا بــا ایــن کار مهنــدس، االغ شــروع بــه لگد پرانــی کــرد. مهنــدس از تــرس 
آنکــه االغ ُســر بخــورد و بــه داخــل دره بیافتــد، طنابــش را رهــا نمی کــرد و تقریبــًا بــه انــدازه 
60 متــر دنبالــش دویــد و ســعی کــرد تــا آرام اش کنــد، باالخــره موفــق شــد و توانســت آن را 
بــه فضایــی در کنــار جــاده بکشــاند. درحالــی کــه از ایــن اتفــاق می خندیدیــم بــه راهمــان 
ادامــه دادیــم. او هــم می خندیــد امــا خنــده ای متفــاوت. خنــده ای پــر از پاکــی و بی گناهــی، 
ــه جــاده انداخــت. ســرش را  ــد ســاکت شــد و نگاهــی ب ــا. بع ــب و بی ری ــه قل ــده ای از ت خن

* سرپرســت شــهرداری و فعالیت هــای توســعه و پیشــرفت در منطقــه جبــل لبنــان و شــمال )منطقــه ی پنجــم( در جنبش 
حــزب اهلل و مســئول هماهنگــی بــا هیئــت ایرانــی در خصــوص طرح هــای در حــال انجــام در چهارچــوب منطقــه.
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تــکان داد و آثــار تأســفی شــدید در چهــره اش نمایــان شــد و گفــت:
- این جاده، جاده ی مناسبی نیست.

باالخــره زیــر داربســت یــک درخــت مــو، فضایــی بــرای توقــف پیــدا کردیــم. وقــت نمــاز 
بــود، او حتــی بــرای چنــد دقیقــه هــم نمــازش را بــه تأخیــر نمی انداخــت. از ماشــین پیــاده 
ــا در  ــود ت ــه ای رفتیــم کــه درخــت مــو از آن خــارج شــده ب ــه طــرف حیــاط خان شــدیم و ب

آنجــا نمازمــان را بخوانیــم. امــا مهنــدس حســام گفــت:
- من اینجا کنار جاده نماز می خوانم ... زیر همین داربست.

ــد کــه  ــد. می خواســت بگوی ــا نمــازش را روی خــاک و در آن مســیر بخوان اصــرار کــرد ت
نمــازش اولیــن قــدم او در رفــع مشــکالت رهگــذران آن مســیر اســت. 

صاحبخانــه از درختــان بــاغ برایمــان ســیب و انگــور چیــد. میوه هــا را بــا آب چشــمه ای کــه 
در آن نزدیکــی بــود شســت بعــد ســیبی برداشــت، بــر زمیــن نشســت و آن را گاز زد. مســحور 

زیبایــی طبیعــت آن منطقــه شــده بــود. بــه طــرف مــن برگشــت و گفــت:
- ثبــت کــن. ســاخت ایــن مســیر از جملــه مســئولیت های حســام اســت، هرچنــد کــه در 
قراردادهــا نباشــد و یــا تأمیــن بودجــه آن کار ســختی باشــد، ولــی آن را انجــام خواهــم داد 

حتــی اگــر آخریــن کار عمــرم باشــد.
و ساخت آن جاده واقعًا آخرین کاری بود که او در لبنان به انجام رساند.
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این لطف من نسبت به تو خواهد بود

روایتی از مهندس حسن مقداد*
بــه طــرف روســتایی بســیار کوچــک بــه نــام »حجــوال« در منطقــه ای بــه نــام »حصــن 
ــًا 1300  ــاال کــه تقریب عــار« می رفتیــم. مســافتی حــدود 6 کیلومتــر را در ارتفاعــی بســیار ب
متــر از ســطح دریــا باالتــر بــود، طــی  کردیــم. مســیری ســخت، پــر دســت انداز و خاکــی بــود 
کــه عبورکــردن از آن جــز بــا مشــقت فــراوان امکان پذیــر نبــود. تعــداد زیــادی از خانه هــای 
روســتاهای اطــراف خالــی بــود و صاحبــان آن بــه علــت دشــواری زندگــی در آن منطقــه از 
ــه ای  ــه نزدیکــی دو خان ــه جــاده وجــود داشــت. ب ــد. آنجــا چیــزی شــبیه ب آنجــا رفتــه بودن
ــان آن  ــن نشــان مــی داد کــه صاحب ــود. ای رســیدیم کــه تعــدادی گوســفند در اطــراف آن ب
ــر  ــه فق ــم ک ــیر دیدی ــار مس ــه را در کن ــن دو بچ ــان حی ــتند. در هم ــان هس ــا، چوپ خانه ه
ــگی اش در  ــادت همیش ــق ع ــام طب ــدس حس ــود. مهن ــوم ب ــان معل ــتی از لباس ش و تهیدس
ــی  ــا لحن ــت و ب ــان رف ــه طرفش ــد ب ــا لبخن ــد و ب ــاده ش ــین پی ــا از ماش ــا بچه ه ــورد ب برخ
ــا ایــن کارش  ــود و ب ــد ب ــه صحبــت کــرد. ایــن کار را خــوب بل ــا آنهــا شــروع ب ــه ب کودکان
ــا  ــه ســن و ســال مهنــدس ب ــا بچه هــا هــم بــدون رودربایســتی و بی توجــه ب باعــث شــد ت

او حــرف بزننــد و شــوخی کننــد. 
- اسمت چیست؟

- اسمم حسین است.
- خدایا... خدایا چقدر این اسم قشنگ است!

ــد او را در آغــوش  ــکان داد و بع ــدر زیباســت ت ــه نشــانه ی آنکــه اســم او چق ســرش را ب
ــت و بوســید: گرف

- تــو زیبایــی. اســمت هــم زیباســت... حســین، لطــف مــن نســبت بــه تــو ایــن اســت کــه 
ایــن جــاده را درســت خواهــم  کــرد.

نــام حســین را بــر زبــان مــی آورد و تکــرار می کــرد. شــنیدن نــام حســین درایــن منطقــه 
ــرف  ــه ط ــا ب ــی از آنج ــود. وقت ــته ب ــر او گذاش ــی ب ــر عمیق ــده تأثی ــاده و فراموش ش دورافت
پاییــن می آمدیــم هنــوز متأثــر بــود. داخــل ماشــین و بــا لحنــی ســوگوارانه صــدا مــی زد: یــا 
أبا صالــح. بعــد موقعیتــش را فرامــوش کــرد و شــروع کــرد بــه گریــه بــرای امــام حســین )ع(. 

ــی گریســت.  ــدت طوالن ــرد، م ــر یاحســین، را تکــرار می ک ــه ذک در حالی ک
با تأمین بودجه ای ویژه، مرمت آن جاده از سوی مهندس حسام به اتمام رسید.

ــه پنجــم( در  ــان و شــمال )منطق ــل لبن ــه ی جب ــای توســعه و پیشــرفت در منطق * سرپرســت شــهرداری و فعالیت ه
ــه. ــی درخصــوص طرح هــای در حــال انجــام منطق ــت ایران ــا هیئ حــزب اهلل و مســئول هماهنگــی ب
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روز اّول

روایتی از آقای مصطفی عساف*
ــرای  ــه ب ــی ک ــناختیم. زمان ــان ش ــه لبن ــی ب ــت ایران ــدو ورود هیئ ــدس حســام را از ب مهن
ــر جاده ســازی  ــکار در ام ــوان پیمان ــه عن ــا ب ــد، م ــه بعلبــک آم بازســازی مســاجد و راه هــا ب
مشــغول بودیــم. بــا مــا تمــاس گرفتــه  شــد و بــا ایشــان جلســه ای گذاشــتیم و همکاریمــان 
ــود کــه مهنــدس حســام را شــناختم؛  ــم. از آن زمــان ب ــه ی راه ســازی آغــاز کردی را در زمین
همــان رئیــس هیئــت ایرانــی کــه آوازه اش قبــاًل بــه گوشــمان رســیده بود. از همــان روز اول 
فهمیــدم کــه مهنــدس حســام شــخصیت متمایــزی اســت. جنبه هــای مختلــف و جدیــد ایــن 
ــاوت  ــردی متف ــر م ــودم را در براب ــد. خ ــف می ش ــم کش ــر روز برای ــرد ه ــان منحصربه ف انس
می دیــدم، انســانی کــه نمی توانســتی او را دوســت نداشــته  باشــی و محبتــت هــر روز نســبت 
ــدی کــه در آدم هــای دیگــر و به خصــوص  ــزی را در او می دی ــرا چی ــه او بیشــتر نشــود زی ب
ــه ی  ــت هم ــن اس ــور ممک ــه چط ــم ک ــدی. نمی دان ــت نمی دی ــن دس ــئوالنی از ای در مس
ــردم و در ذکاوت  ــاده ترین م ــد س ــع مانن ــود. در تواض ــع ش ــرد جم ــک ف ــات در ی آن صف
ــدای  ــان ابت ــناختم. از هم ــه می ش ــود ک ــئولینی ب ــه ی مس ــرآمد هم ــئولیت پذیری س و مس

ــر هســتم. ــر انســانی بی نظی ــود کــه در براب ــم روشــن ب آشــنایی برای
اولیــن همــکاری مــا افتتــاح پــروژه ی جــاده ی بعلبــک ـ التوفیقیــه بــود. وزیــر کار آقــای 
ــاال  ــدوزر ب ــد. از بول ــی می کردن ــا را همراه ــم م ــک ه ــد یزب ــیخ محم ــدی و ش ــد صف محم
رفتیــم در آن نشســتیم. او اصــرار داشــت کــه خــودش آن را برانــد. أدیــب دحــروج و نماینده ای 
ــت،  ــار از فعالی ــدس حســام سرش ــتند. مهن ــز حضــور داش ــازندگی نی از شــورای توســعه و س
ــار  ــود. رفت ــتر ب ــا بیش ــه ی م ــام کار از هم ــرای انج ــتیاقش ب ــود و اش ــجاعت ب ــاط و ش نش
آن روز مهنــدس جــای شــکی برایــم باقــی نگذاشــت کــه در برابــر شــخصیتی هســتم کــه 

ــد. ــش درنیام ــت لوای ــار تح ــه و بی اجب ــت و داوطلبان ــت نداش ــوان او را دوس نمی ت
ایــن انســان پرتــالش، قدرتمنــد و جــدی در مقابلــه بــا اشــتباهات و عیب هــا، همــان مــرد 
ــود کــه ذکــر از زبانــش نمی افتــاد. هــر لحظــه کــه ســکوت می کــردم،  مؤمــن و فروتنــی ب
ــروت  ــم از بی ــا ه ــی ب ــد. گاه ــکر می گوی ــدا را ش ــد و خ ــتغفار می  کن ــه اس ــنیدم ک می ش
ــه ی  ــم . از لحظ ــت می کردی ــی زود حرک ــح خیل ــواًل صب ــم. معم ــوب می رفتی ــمت جن ــه س ب
روشن شــدن ماشــین تــا حوالــی صیــدا بــه وســیله ی تلفــن همراهــش بــه ادعیــه ی مختلــف 
گــوش مــی داد و در تمــام ایــن مــدت هیــچ حرفــی نمــی زد و فقــط آن هــا را تکــرار می کــرد. 
وقتــی بــه صیــدا می رســیدیم ذکــر و دعایــش را تمــام و صحبــت از کار را شــروع می کــرد.

* پیمانکار. ایشان با هیئت ایرانی در انجام پروژه های مختلفی همکاری داشته است.
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ــاز  ــرای نم ــر ب ــت و اگ ــه را روزه می گرف ــر هفت ــواًل روزهــای دوشــنبه و پنج شــنبه ه معم
ــه  ــود آن ک ــا وج ــرد. ب ــه می ک ــا روزه ی آن روز جریم ــودش را ب ــد خ ــواب می مان ــح خ صب
خــودش روزه بــود امــا بــه غــذای کارگرهــا توجــه خاصــی داشــت. در هــر فرصتــی کــه پیــش 
می آمــد، قــرآن می خوانــد. بســیار خاشــع و متدیــن بــود و در بســیاری از اوقــات کــه غــرق 

ــی. ــک هایش را ببین ــانی اش ــتی به آس ــود می توانس ــش ب نیای
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چای ایرانی

روایتی از خانم آمال عیسی*
بــه عنــوان مدیــر دفتــر هیئــت ایرانــی در شــهر معــروب واقــع در اســتان جنــوب، مشــغول 
بــه کار شــده بــودم، امــا هنــوز مهنــدس حســام خوشــنویس، رئیــس هیئــت را ندیــده بــودم 
فقــط دربــاره اش حرف هایــی می شــنیدم. اســم ایشــان در گوشــه و کنــار دفتــر بــر ســر زبــان 
ــتگی ناپذیر  ــای خس ــرده و فعالیت ه ــای فش ــان کاره ــود. در می ــکاران ب ــان و پیمان مهندس
هیئــت ایرانــی بعــد از جنــگ 33 روزه، نــام ایشــان را بــه عنــوان رئیــس ایــن هیئــت بیشــتر از 
ــه تدریــج  ــری از او را مجســم می کــردم و ب ــام دیگــری می شــنیدیم. در ذهنــم تصوی هــر ن
ــاس،  ــیار حس ــوس، بس ــدی و عب ــر ج ــک مدی ــری از ی ــد. تصوی ــر می ش ــیمایش واضح ت س
ــم  ــه حج ــود ک ــی ب ــال او رئیس ــت. به هرح ــکل می گرف ــم ش ــت در ذهن ــا هیب ــی و ب عصب
ــه در  ــود ک ــدس حســام ب ــری از مهن ــن تصوی ــرد. ای ــت می ک ــر را مدیری ــادی کار و کارگ زی
ــت  ــی از دق ــت؛ توصیفات ــوت می گرف ــات او ق ــنیدن توصیف ــا ش ــش می بســت و ب ــم نق ذهن
ــه ســهل انگاری  ــرس او هیچ گون ــران از ت ــا و اینکــه کارگ ــری و پیشــرفت کاره وی در پیگی
و یــا تأخیــری در انجــام کارهایشــان ندارنــد و بســیار بــا دقــت عمــل می کننــد و اینکــه اگــر 

ــه اتمــام برســد امــا مطابــق خواســته ی او نباشــد، آن را خــراب می کنــد. کاری ب
بــا تــرس زیــاد منتظــر دیــدار مــردی جــدی و خشــک بــودم کــه همــه از او خیلــی حســاب 
ــو؛  ــدی و اخم ــی ج ــودم؛ مدیران ــرده ب ــادی کار ک ــران زی ــا مدی ــان ب ــا آن زم ــد. ت می بردن
ــت  ــن طبیع ــود داشــت. ای ــه وج ــا و کارمندانشــان حجــاب و فاصل ــان آنه ــه می ــی ک مدیران
همگــی آنهــا بــود و شــاید هــم بنــا بــر ضــرورت محیــط کار مجبــور بودنــد کــه آن گونــه 
رفتــار کننــد. ایــن در حالــی بــود کــه همــه ی آنهــا در جایگاهــی پایین تــر از مهنــدس حســام 
قــرار داشــتند، چــه رســد بــه اینکــه او رئیــس هیئــت ایرانــی و نماینــده ی جمهــوری اســالمی 

ــرد. ــت می ک ــر را مدیری ــد و کارگ ــادی کارمن ــداد زی ــود و تع ــزرگ ب ــن کار ب در ای
آن روزی را کــه بــه اتــاق کارم وارد شــد، هرگــز فرامــوش نمی کنــم. تصــورم آن بــود کــه 
ورود او امــری غیرعــادی اســت بــه طــوری کــه همــه ی محیــط دچــار اضطــراب می شــود. 
تــرس و وحشــت از هــر طــرف بــه ســویم می آمــد، به خصــوص کــه ایــن اولیــن دیــدار مــن 
ــنیدم  ــی را می ش ــدای خوش آمد گویی های ــود و ص ــده ب ــک ش ــم خش ــود. دهان ــان ب ــا ایش ب
ــید.  ــم رس ــی دِر اتاق ــه نزدیک ــه ب ــا اینک ــد. ت ــر می ش ــن نزدیک ت ــه م ــه ب ــر لحظ ــه ه ک
ایســتادم و متعجــب بــه آن لبخنــد تــوأم بــا ادب و تواضــع نــگاه کــردم. همــان لبخنــدی کــه 
در برخــورد بــا دیگــران همیشــه بــر لــب داشــت. و بــا احتــرام و ادب و بــه آرامــی ســالم و 
احوال پرســی کــرد. بهــت زده ایســتاده بــودم و بــه آن چــه در مقابــل چشــمانم جریــان داشــت 

* کارمند هیئت ایرانی
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نــگاه می کــردم. بــا خــودم می گفتــم: غیرممکــن اســت. یعنــی ایــن همــان شــخص اســت... 
امــکان نــدارد!!!

امــا جــای تردیــدی نبــود. ایشــان همــان حــاج حســن خوشــنویس بــود. تصویــری کــه از 
ــی  ــه کل ــان ب ــا گذشــت زم ــد و ب ــی شــد و تکه تکــه گردی ــم تداع ــودم در ذهن ــاخته ب او س
ــیار  ــوری بس ــود. حض ــی ب ــر از زندگ ــر پ ــورش دفت ــر حض ــه خاط ــت. آن روز ب ــد گش ناپدی
ــا همــه بــه زبــان عربــی ضعیفــی گفتگــو می کــرد و احــوال  پررنــگ و چشــمگیر داشــت. ب
ــا می شــد. از دیــدن همــه ی اینهــا و تأثیــری کــه حضــور او  خــود و خانواده هایشــان را جوی
بــر محیــط داشــت، بــه کلــی آرام شــدم. اولیــن گفتگــو میانمــان زمانــی شــکل گرفــت کــه 

از ایشــان پرســیدم:
- جنابعالی چه می نوشید؟

لبخندی آمیخته با ادب زد و گفت:
- آیا جنابعالی چای دارید؟

و بعد خندید و ادامه داد:
- چای ایرانی نه لبنانی )یعنی کمرنگ(

هــر زمــان بــا مردهــا حــرف مــی زد بــه چشمانشــان نــگاه می کــرد امــا در وقــت گفتگــو 
ــگاه نمی کــرد بلکــه  ــه چشــمان آنهــا ن ــش ب ــه واســطه ی شــدت ادب و ایمان ــا خانم هــا ب ب
ــز  ــدس حســام را هرگ ــد شــخصیت مهن ــه ای دیگــر می نگریســت. شــخصیتی مانن ــه زاوی ب
ندیــده بــودم و گمــان هــم نمی کنــم کــه دیگــر ببینــم. از همــان روزهــای اول حســی پدرانــه 
نســبت بــه مــن داشــت؛ حســی همــراه بــا فروتنــی و ادب. وقتــی بــه دفتــر بیــروت رفتــم، 

ایشــان خــودش برایــم چــای آورد و گفــت:
- شــما امــروز مهمــان مــا هســتید. در دفتــر خودتــان بــه مــن، احتــرام می گذاریــد، مــن 

هــم بایــد در دفتــرم بــه شــما احتــرام بگــذارم.
ــه ای  ــه گون ــواده ام را ب ــراد خان ــک اف ــک ت ــا شــد و حــال ت اوضــاع و احــوال کارم را جوی
ــه  ــید. ب ــدان را پرس ــال کارمن ــد ح ــی دارد. بع ــنایی نزدیک ــا آش ــا آنه ــگار ب ــه ان ــید ک پرس
ــا از  ــه آی ــود. پرســید ک ــر ب ــکار دفت ــه خدمت ــاج خانمــی را ک ــوال ح خصــوص اوضــاع و اح
کارش راضــی اســت؟ آیــا مشــکلی دارد؟ و یــا از چیــزی شــکایتی دارد؟ بعــد از مــن خواســت 
ــی  ــان جای ــم. از هم ــه کن ــی ترجم ــان انگلیس ــه زب ــش ب ــت ها را برای ــی درخواس ــا برخ ت
ــا ایــن حــال بــرای آنکــه  ــر مانیتــور مســلط باشــم امــا ب کــه نشســته بــودم، می توانســتم ب
راحت تــر باشــم از مــن خواســت تــا پشــت میــزش بنشــینم و خــودش از اتــاق بیــرون رفــت. 
ــه ممکــن اســت  ــی سرشــته شــده اســت و چگون ــرد از چــه ِگل ــن م ــم: ای ــا خــودم گفت و ب

ــد؟ ــه باش ــانی این گون انس
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برکت زمان و مکان

روایتی از مهندس حسنین رعد*
در اولیــن جلســه ای کــه بــا هــم داشــتیم، احســاس می کــردم مدت هاســت او را می شناســم. 
بــه شــکل عجیبــی احســاس راحتــی می کــردم. معمــواًل در دیدارهــای اول تعارفــات بســیاری 
ــرس از اشــتباه  ــل و ت ــه خاطــر عــدم شــناخت از شــخصیت مقاب ــراد ب انجــام می شــود و اف
ــده ی  ــرد نماین ــر آن ف ــوص اگ ــد، به خص ــار می کنن ــاط رفت ــا احتی ــوند و ب ــتپاچه می ش دس
ــا مهنــدس حســام ایــن حــس را  ــه باشــد. امــا در برخــورد ب ــر انقــالب و بســیار بلندپای رهب
ــود و نحــوه ی کالمــش  ــت و خوش محضــر ب نداشــتیم. از همــان لحظــه ی اول خوش صحب
ــه ی  ــان، رابط ــت زم ــا گذش ــم. ب ــان را بزنی ــی حرف هایم ــه راحت ــز ب ــا نی ــا م ــد ت ــبب ش س
ــل  ــه رابطــه ای دوســتانه و زالل تبدی ــر و ب ــارج پررنگ ت ــا چــه در محــل کار و چــه در خ م
شــد؛ رابطــه ای کــه بخشــندگی زیــاد از جانــب مهنــدس نقطــه ی تمایــز آن بــود. از صمیــم 
ــق  ــان ها عش ــه انس ــه ب ــود، خالصان ــرد ب ــن ف ــود، مخلص تری ــون خ ــید و چ ــب می بخش قل
ــه او  ــه ســویش جلــب می کــرد و مــرا ب می ورزیــد. آنچــه بیــش از هــر چیــزی توجهــم را ب
وابســته می ســاخت، ایمــان او بــود. شــهید حســام از روحانیتــی واال و عظیــم برخــوردار بــود. 
رابطــه ی او بــا خداونــد بــا همــه ی رابطه هایــی کــه می شــناختم، تفــاوت داشــت. هــرکاری 
را بــه خاطــر تقــرب بــه خداونــد و رضــای او انجــام مــی داد. سرتاســر عمــرش عبــادت خــدا 
ــن  ــه همی ــنجید. ب ــی می س ــا خشــم و رضــای اله ــر کاری را ب ــش. ه ــی نفس های ــود، حت ب
ــدان  ــاد برایــش اهمیتــی نداشــت. در می ــرد و کار جســمی زی ــذت می ب خاطــر از خســتگی ل
عمــل از همــه بیشــتر کار می کــرد. او انســانی مخلــص، پــاک، دور از ظلــم و ســتم، بخشــنده، 
ــود. در هــر کاری قــرب الهــی را می طلبیــد. نحــوه ی عبادت کردنــش  خدمتگــزار و عاشــق ب
مــرا متحیــر می ســاخت. ماننــد انســانی گنهــکار و تائــب خــدا را عبــادت می کــرد. صدایــش 
ــت.  ــل می جس ــرد و توس ــاس می ک ــت، التم ــروردگار می گریس ــر پ ــه در براب ــنیدم ک را می ش
در رابطــه بــا نمــاز بایــد بگویــم کــه نمــاز در نــزد او جایــگاه عظیمــی داشــت. وقــت نمــاز 
ــت  ــم، دس ــم مه ــدر ه ــر چق ــود، ه ــه ب ــرکاری ک ــغول ه ــای و مش ــر ج ــید، ه ــه می رس ک
ــر  ــی بی نظی ــین و تواضع ــی دلنش ــا صوت ــاز. ب ــرای ادای نم ــت ب ــید و می رف از کار می کش
نمــاز می خوانــد و آیــات و دعاهــای طوالنــی را بــا صدایــی مملــو از فروتنــی و امیــد قرائــت 
می کــرد. اهمیــت نمــی داد کــه چــه کســی در اطرافــش حضــور دارد، مثــل اینکــه در وقــت 
ــه زمــان و مــکان نمــاز توجــه خاصــی داشــت. در هیــچ شــرایطی  نمــاز از دنیــا می بریــد. ب
ــاز  ــرای نم ــان اذان، ب ــل از زم ــت. قب ــر نمی انداخ ــه تأخی ــازش را ب ــه نم ــک دقیق ــی ی حت

ــرکت  ــت ش ــی و مدیری ــت ایران ــارت هیئ ــت نظ ــفالت تح ــکن و آس ــد سنگ ش ــای تولی ــر کارخانه ه ــاور و مدی * مش
ــال حاضــر. ــا درح ــن کارخانه ه ــداری ای ــدازی و نگه ــاع جهــت راه ان البق
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ــه ادا  ــن متبرک ــازش را در اماک ــد نم ــه می توان ــی ک ــا جای ــرد ت ــعی می ک ــد. س ــاده می ش آم
کنــد، مکان هایــی کــه بــه خــدا نزدیک تــر باشــد. از طریــق راهنمــای مذهبــی گردشــگران، 
ــه  ــناخت ک ــک می ش ــی را در بعلب ــناخت. آرامگاه های ــا را می ش ــرک و آرامگاه ه ــن متب اماک
ــه را  ــاز جمع ــه )س(. نم ــیده صفی ــگاه س ــاًل آرام ــناختیم؛ مث ــا را نمی ش ــی آن، آنج ــا اهال م
بســیار دوســت داشــت و بــرای ادای آن مصمــم بــود و مــردم را بــه حضــور در آن تشــویق 
ــل  ــرآن قاب ــه ق ــد. وابســتگی او ب ــرآن می خوان ــل آن، ق ــد از نمــاز و انجــام نواف می کــرد. بع
ــرآن  ــدن ق ــرای خوان ــی را ب ــر فرصت ــراه داشــت و ه ــه هم ــرآن ب ــا ق ــه ج ــود. هم ــه ب توج
غنیمــت می شــمرد. مــا را هــم بــه خوانــدن قــرآن حتــی بــه تعــداد چنــد آیــه در روز تشــویق 
ــود. بیشــتر از هــر کســی ذکــر  ــی نب ــه ای معمول ــه اهــل بیــت، عالق ــه اش ب می کــرد. عالق
ایشــان را به یــاد مــی آورد. همــه چیــز را بــه اهــل بیــت )ع( ربــط مــی داد. ایشــان هرگــز از 
ــم در  ــام رضــا )ع( رفتی ــارت ام ــه زی ــی ب ــودم کــه وقت ذهــن او غایــب نمی شــدند. شــاهد ب
کنــار مرقــد شــریف نشســت و ماننــد یــک عاشــق دلباختــه گریســت. عشــق او نســبت بــه 
اهــل بیــت )ع( حــد و مــرزی نداشــت. کربــال در قلــب و روح او جایــگاه خاصــی داشــت. فکــر 
و روحــش همــواره در کربــال بــود. هــر ســال بــرای زیــارت ائمــه )ع( بــه کربــال و ایــران ســفر 
ــر  ــت )ع( ب ــل بی ــام اه ــنیدن ن ــا ش ــش ب ــک های گرم ــت. اش ــج می رف ــه ح ــرد و ب می ک

گونه هایــش جــاری می شــد...
ــح  ــا صب ــه ت ــه شــب هایی ک ــرد. چ ــودش را در کار بســیار خســته می ک شــهید حســام خ
ــاز  ــرد و نم ــه می ک ــر او غلب ــواب ب ــه از شــدت خســتگی، خ ــات ک ــی اوق ــرد. گاه کار می ک
ــه  ــودش را تنبی ــه خ ــرای آنک ــورد و ب ــیار افســوس می خ ــاد بس ــر می افت ــه تأخی صبحــش ب
ــه او  ــی ب ــر کس ــت. و اگ ــد، آن روز را روزه می گرف ــی بفهم ــه کس ــدون آنک ــد ب ــرده باش ک
ــرای آنکــه طــرف مقابــل معــذب نشــود، دســتش را رد نمی کــرد  چیــزی تعــارف می کــرد ب
ــا  ــاز می کــرد ت ــا آن ب ــان افطــار، روزه اش را ب و خوراکــی را در جیبــش می گذاشــت و در زم

ــد. ــده بیافزای ــواب تعارف کنن ــر ث ب
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دروازه ای به سوی قلب

روایتی از محمدحسن حجازی*
در مراســم ســخنرانی دبیــرکل حــزب اهلل بــه مناســبت آزادی مجاهــد اسیر»ســامی شــهاب« 
ــرای  ــارز ب ــرد، آزاده ی مب ــر می ب ــه س ــر ب ــدان مص ــارک در زن ــنی مب ــه در دوران حس ک
ــادی  ــداد زی ــران تع ــان حاض ــت. در می ــون رف ــت تریب ــران، پش ــه حاض ــی ب خوش آمد گوی
ــدس حســام  ــان. مهن ــدگان و صاحب منصب ــتند؛ وزراء، نماین ــراد سرشــناس حضــور داش از اف
نیــز در میــان آنهــا بــود و تعــداد آنهــا بــه 30 نفــر می رســید. آزاده از ســکو پاییــن آمــد تــا بــا 
ــو از مســرت  ــان نیــز در فضایــی ممل ــان دســت دهــد. آنهــا را می بوســید و آن تــک تــک آن
ــید،  ــام رس ــدس حس ــه مهن ــی ب ــیدند. وقت ــد و می بوس ــوش می گرفتن ــادی او را در آغ و ش
دســتش را دراز کــرد تــا او را در آغــوش بگیــرد، امــا مهنــدس در یــک لحظــه خــم شــد و در 
مقابــل دیــدگان همــه دســت او را بوســید. او تنهــا کســی بــود کــه از میــان آن جمــع و در 

بیــن تحیــر و تعجــب همــگان آن کار را کــرد.
ــن  ــه م ــهدا را ب ــای ش ــه، خانه ه ــتا و منطق ــر روس ــی، در ه ــت های میدان ــی گش در بعض
ــت  ــم صحب ــالن شــهید نشســتیم و برای ــادر ف ــا م ــت: ب ــا افتخــار می گف ــی داد و ب نشــان م
ــا وجــود مشــغله های  ــا خانــواده ی شــهدا داشــته باشــد و ب کــرد. بــدون آنکــه کار خاصــی ب
روزانــه اش بــه دیــدار آنهــا می رفــت. عالقــه ی زیــادی بــه دیــدن مواقــع رزمنــدگان داشــت. 
ــرای  ــید، ب ــود می پرس ــده ب ــام ش ــق انج ــه در مناط ــادی ک ــای جه ــات عملیات ه از جزئی
فهمیــدن دقیــق پاســخ بــا توجــه بســیار گــوش مــی داد. رفتــارش در ایــن زمینــه بــه گونــه ای 
ــده  ــا دی ــهدا ب ــده از ش ــار باقی مان ــه آث ــد. ب ــاهده نمی ش ــر مش ــس دیگ ــه از هیچ ک ــود ک ب
ــه  ــودش توج ــوادۀ خ ــل خان ــان مث ــای آن ــه خانواده ه ــت و ب ــرام می نگریس ــت و احت قداس
ــم  ــرد. خ ــدار می ک ــان دی ــک و بزرگش ــا کوچ ــود و ب ــاط ب ــا در ارتب ــا آنه ــًا ب ــت. مرتب داش
ــگاه خــود را فرامــوش می کــرد  ــان جای می شــد و دست هایشــان را می بوســید. در حضــور آن

ــد.  ــع می ش ــق و مطی ــزاری عاش ــه خدمتگ ــل ب ــان تبدی و در میانش
ــود. چطــور می توانســت نباشــد؟ چــرا کــه اولیــن  ــه ســوی قلبــش ب فلســطین دروازه ای ب
ــای  ــه مرزه ــه ب ــرد ک ــاب می ک ــرای کار انتخ ــی را ب ــود. مناطق ــطین ب ــاد فلس ــدان جه می
ــا رویکــرد مردمــی به وجــود  ــی ب ــد در آنجــا پارک موزه های ــا بتوان فلســطین نزدیــک باشــد ت
آورد. محل هایــی ماننــد مارون الــرأس و بوابــۀ فاطمــه را انتخــاب کــرد. توجــه او بــه پــارک 
ــای  ــر مرزه ــرف ب ــع و مش ــه ای مرتف ــرا منطق ــود زی ــدی ب ــاد و ج ــیار زی ــرأس بس مارون ال
ــه صهیونیســت ها بفهماننــد کــه ایــن  ــا ب ــد ت ــه آنجــا می آمدن ــد ب ــود. مــردم بای فلســطین ب

ــه ی مرکــزی شــکل گرفته از ســوی حــزب اهلل و جنبــش  * مســئول واحــد مشــاغل آزاد در حــزب اهلل – عضــو کمیت
أمــل بــرای همراهــی بــا هیئــت ایرانــی.
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ــیله  ــن وس ــه ای ــا ب ــد ت ــارزه می طلبن ــه مب ــا را ب ــند و آنه ــان نمی ترس ــاوم از آن ــت مق مل
صهیونیســت ها خــواری و شکســت را احســاس کننــد. وقتــی بــرای نظــارت بــر انجــام کارهــا 
ــه ســربازان  ــی ب ــی طوالن ــرأس می آمــد در مــکان مرتفعــی می ایســتاد و مدت ــارون ال ــه م ب

ــد. ــد بکنن ــچ کاری نمی توانن ــد هی ــا بفهمان ــه آنه ــا ب ــرائیلی چشــم می دوخــت ت اس
ــه ســرعت  ــود و پروژه هــا ب کار مــا، ترمیــم و بازســازی جاده هــای آســیب دیده از جنــگ ب
پیــش می رفــت. در ابتــدا مرمــت جــاده ی ناقــوره و جــاده ی مرجعیــون در برنامــه ی کارمــان 
نبــود. چــون ایــن دو مســیر مــوازی مــرز بودنــد و خســارات زیــادی ندیــده بــود، بــه عــالوه 
ــم  ــه ترمی ــادی ب ــدس حســام اصــرار زی ــا مهن ــود. ام ــم آنجــا نب ــی ه ــرور چندان ــور و م عب
ــرار  ــد دشــمن ق ــرض دی ــاده در مع ــن دو ج ــه ای ــود ک ــش آن ب ــاده داشــت. علت ــن دو ج ای
ــد  ــا باش ــوار و زیب ــردد، هم ــل ت ــیرها قاب ــت آن مس ــش می خواس ــدس دل ــت و مهن می گرف
ــن  ــش از مســیرهای دیگــر، در اصــالح ای ــرا باشــد. خــودش بی ــن ماج و دشــمن شــاهد ای
ــم  ــطین چش ــه فلس ــت. ب ــور می یاف ــتر حض ــا بیش ــرد و آنج ــخصًا کار می ک ــیر ش دو مس
ــت.  ــت داش ــمن را دوس ــدگان دش ــر دی ــرد. کار در براب ــان کار می ک ــا هیج ــت و ب می دوخ
ــش از مســیرهای  ــان بی ــان همچن ــارز لبن ــت مب ــه مل ــا نشــان دهــد ک ــه آنه می خواســت ب

ــد.  ــق کن ــا را محق ــد ناممکن ه ــت و می توان ــی اس ــر، در زندگ دیگ
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اعتبار ایران

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
اولیــن دیــدار مــا در مارون الــرأس و بــاالی تپــه ای مشــرف بــر مرزهــای فلســطین اشــغالی 
بــود؛ جایــی کــه قــرار بــود پــس از گذشــت دو ســال از جنــگ 33 روزه، پارکــی احداث شــود و 
مــن از ســوی بــرادران بــه عنــوان مهنــدس ناظــر بــر احــداث آن پــارک انتخــاب شــده بــودم.

ــا  ــوز بیــش از دو ی ــود و هن ــه ب ــان هفت ــا مهنــدس حســام در تعطیــالت پای ــدار مــن ب دی
ســه مــاه از کلنگ زنــِی محــِل احــداث پــارک از ســوی شــهردار تهــران نمی گذشــت. ایــران 
ــد  ــی می آم ــی طوالن ــر او خیل ــه نظ ــده ب ــان سپری ش ــود. زم ــروع نکرده ب ــوز کار را ش هن
ــراض  ــر اعت ــن تأخی ــه ای ــه وضــوح نســبت ب ــران می شــد. ب ــد جب ــه بای ــود ک و اشــتباهی ب
داشــت و عصبانیــت خــود را نشــان مــی داد؛ بــه نحــوی کــه از رفتــارش تعجــب می کــردم. 
ــم از  ــدات، آن ه ــا نحــوه ی انجــام تعه ــنایی ب ــرای آش ــده ب ــان سپری ش ــن زم ــر م ــه نظ ب
نــوع رســمی آن، زمانــی کامــاًل معقــول بــود. در لبنــان کســی بــه طوالنی تــر شــدن آن نیــز 
اعتــراض نمی کــرد و فرصتــی بــود تــا مقدمــات کار فراهــم و معامــالت الزم، انجــام شــود. 
ــی  ــی قانون ــی، فرصت ــای فوریت ــی در پروژه ه ــان و حت ــی در لبن ــای اجرای ــتر پروژه ه در بیش
ــری  ــدس نظ ــا مهن ــد. ام ــه می ش ــر گرفت ــروع کار در نظ ــان ش ــا زم ــی ت ــان کلنگ زن از زم
ــه  ــی ک ــران، حکومت ــوری اســالمی ای ــه جمه ــن مســئله ب ــر او ای ــه نظ ــاوت داشــت. ب متف
نماینــدۀ صداقــت و وفــای بــه عهــد اســالمی بــود و اعتبــار آن ربــط پیــدا می کــرد، بنابرایــن 
ــئله در  ــن مس ــاید ای ــه ش ــت ک ــرد و می گف ــراض می ک ــر اعت ــن تأخی ــه ای ــفتگی ب ــا برآش ب
ــالمی  ــوری اس ــوی جمه ــا از س ــد، ام ــول باش ــل قب ــر قاب ــورهای دیگ ــی کش ــان و برخ لبن
ــد و  ــش می دی ــه ی آزمای ــران را در ورط ــهرِت ای ــن ش ــت. او حس ــر اس ــران توجیه ناپذی ای
دلــش نمی خواســت کــه ملــت لبنــان گمــان کنــد ایــران هــم ماننــد بقیــه ی کشــورها فقــط 
ــام  ــه انج ــا ب ــدازد ام ــه راه می ان ــروصدا ب ــد و س ــعار می ده ــی ش ــانه های جمع ــر رس در براب
کار توجهــی نــدارد و تنهــا حضــور رســانه ای بــرای آن مهــم اســت. دلــش می خواســت کــه 
مــردم بداننــد ایــران بــا دیگــر کشــورها متفــاوت اســت و مــردان حکومــت اســالمی، ســخنی 

ــانند. ــه انجــام نرس ــه آن را ب ــد ک نمی گوین
ــش  ــه اطراف ــی ب ــم. نگاه ــروع کن ــوراً کار را ش ــا ف ــت ت ــن خواس ــل از م ــن دلی ــه همی ب

ــت: ــا هیجــان گف ــرد و ب ــگاه ک ــن ن ــه م ــد ب انداخــت و بع
- کی شروع می کنیم؟

ــرح  ــه هایی از ط ــی نقش ــا حت ــر و ی ــا، تصاوی ــی ها، طرح ه ــا بررس ــه آی ــیدم ک از او پرس

* مدیر پروژه های اجرایی در هیئت ایرانی و مدیر پروژه پارک ایران در مارون الرأس 
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وجــود دارد؟ و او پاســخ داد: خیــر. بعــد دســتم را گرفــت و بــا هــم در فضــای طــرح گشــتی 
ــرد  ــت می ک ــا حرک ــنگ ها و صخره ه ــان س ــان در می ــا هیج ــت وجوگرانه و ب ــم. جس زدی
ــا  ــگاه کــرد. ســپس نشســتیم ت ــه همه جــا ن ــا دقــت ب ــر روی ارتفاعــی ایســتاد و ب ــد ب و بع
دربــاره ی شــکل گیری پــارک و قســمت های مختلــف آن صحبــت کنیــم. در آن زمــان بــود 
کــه بــه تــوان ذهنــی و تجربــه کاری برتــر او بــه عنــوان یــک مهنــدس پــی بــردم. بعــد از 

گفتگــو از جایــش برخاســت و گفــت:
- باید با سرعت کار را شروع کنیم.

من هم که تحت تأثیر رفتار او قرار گرفته بودم، هیجان زده گفتم:
- می توانیم کار را از چهارشنبه شروع کنیم... یعنی سه روز دیگر.

با نارضایتی گفت:
- چرا سه روز دیگر؟

- چون من در بیروت مشغول انجام کاری هستم.
با ناراحتی و معترضانه گفت:

- نه مهندس.
با تعجب گفتم:

ــروت  ــنبه از بی ــد... سه ش ــاد نمی کن ــکلی ایج ــه مش ــت... دو روز ک ــنبه اس ــروز یکش - ام
ــم. ــروع می کن ــنبه کار را ش ــح چهارش ــم و صب می آی

- نه، اشکال دارد... چرا دو روز بعد؟
برایــم از آبــروی جمهــوری اســالمی گفــت و از اینکــه مــردم بــا دیــدن ماشــین در آنجــا، 

خواهنــد گفــت:
- افراد را می بینیم اما کاری انجام نمی شود.

در مقابــل اشــتیاق و ســرعت عمــل او پاســخی نداشــتم. بنابرایــن بایــد کارهایــم را هــر چــه 
ــه تأخیــر می انداختــم. از  ســریع تر سروســامان مــی دادم و هــر چــه را کــه امــکان داشــت، ب

ســِر دلســوزی گفتــم:
- عیبــی نــدارد، کار را روز سه شــنبه شــروع می کنیــم. ماشــین آالت و دســتگاه های 
ــم. ــاز می کنی ــرداری را آغ ــرداری را خواهــم فرســتاد. إن شــاءاهلل در همــان روز خاک ب خاک ب

روز دوشنبه در بیروت بودم که با تماسش مرا غافل گیر کرد و گفت:
- کار را شروع کردی؟

با تعجب گفتم:
- مهندس! قرارمان روز سه شنبه است!

- بایــد کار را شــروع کــرد، مــن عجلــه دارم. بایــد کارکــرد. بــرای ایــران خــوب نیســت کــه 
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فقــط کلنــگ جایــی را بزنــد... بایــد کار کــرد.
ــش  ــاورد و دل ــت بی ــت طاق ــا نمی توانس ــت، ام ــردا اس ــا ف ــرار م ــه ق ــت ک او می دانس

ــم: ــی گفت ــا مهربان ــدم و ب ــم. خندی ــه ی او را درک کن ــزان عجل ــا می ــت ت می خواس
- اشکالی ندارد. امروز دستگاه ها را می بریم و فردا صبح زود شروع می کنیم.

ایــن اولیــن دیــدار مــا بــود. از همــان روز اول فهمیــدم کــه چقــدر مشــتاق انجــام کار اســت. 
دلــش می خواســت تــا اعتبــار ایــران را حفــظ و ثابــت کنــد ایــران وقتــی حرفــی را می زنــد 
ــه  ــه آن عمــل خواهــد  کــرد؛ درحالی کــه لبنانی هــا ب حتمــًا بــدون ســهل انگاری و سســتی ب

روشــی دیگــر عــادت داشــتند.
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حشره ای بیش نبود

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
در دومیــن دیــدار، چهــره ی جدیــد و متفاوتــی از مهنــدس حســام دیــدم؛ چهــره ای متفــاوت 
بــا دیــدار اول. دیگــر اثــری از عصبانیتــش بــه واســطۀ تأخیــر در انجــام کار وجــود نداشــت. 
ــان  ــفتگی او را از می ــاز کار، آش ــید. آغ ــه نظــر می رس ــروژه خوشــحال ب ــدن محــل پ ــا دی ب
ــرد  ــه می ک ــی را توجی ــت. یک ــرح راه می رف ــل ط ــی در مح ــان زده و راض ــود. هیج برده ب
ــاده  ــره ای گش ــد و چه ــا لبخن ــکاری، ب ــانه ی هم ــه نش ــود. ب ــویق می نم ــری را تش و دیگ
ــود.  ــوش ب ــرد و در جنب و ج ــارت می ک ــات کار نظ ــر جزئی ــی داد. ب ــت م ــران دس ــا کارگ ب
ــش  ــت زده نگاه ــن به ــت و م ــنگ ها، راه می رف ــر روی س ــدوزر ب ــوی بول ــجاعت جل ــا ش ب

ــاد زدم: ــدم و فری ــرش دوی ــت س ــود. پش ــه او وارد ش ــه ای ب ــیدم صدم ــردم. می ترس می ک
- مهندس! مراقب بولدوزر باش.

دستش را تکان داد و گفت:
- مشکلی نیست مهندس، مشکلی نیست.

فعالیــت و تحــرکات او، باعــث مضاعف شــدن حجــم و افزایــش ســرعت کار شــد. با ســرعت 
گرفتــن کار، اوضــاع اطــراف مــا دســتخوش تحــول گردیــد و ایــن امــر ســبب ایجــاد تــرس در 
ــی حاضــر در مــرز و اشــغالگران شــد. تانک هــا و زره پوش هــای واکنــش  نیروهــای بین الملل
ــال آن  ــه دنب ــرائیل و ب ــای جاسوســی اس ــدند و هواپیما ه ــک ش ــا نزدی ــه محــل م ــریع ب س
هلیکوپتــری بــه پــرواز درآمدنــد. ســربازان اســرائیلی مســتقر در مــرز در مقابــل محــل احــداث 
ــد  ــیده بودن ــه ترس ــرائیلی درحالی ک ــای اس ــتادند و نیروه ــاش ایس ــت آماده ب ــه حال ــارک ب پ
ــم،  ــه احســاس کردی ــوری ک ــتند. ط ــان صــف بس ــر روبه رویم ــپ الهام ــین های جی ــا ماش ب
ــان  ــام همچن ــدس حس ــا مهن ــم، ام ــیده بودی ــی ترس ــوند. همگ ــاده می ش ــگ آم ــرای جن ب
مشــغول انجــام کار بــود. انــگار آنچــه را کــه در اطرافــش اتفــاق می افتــاد، نمی دیــد! وقتــی 

ــم: ــه او گفت ــد، ب ــا را ببین ــد و طرح ه ــاز کن ــه ها را ب ــت نقش می خواس
- مهندس، اطراف را نگاه کن. وحشت آنها را نمی بینی؟

در حالی که نقشه ای را باز می کرد، جواب داد:
- مشکلی نیست... مشکلی نیست.

ــود. آنچــه  ــداده ب ــرار ن ــر ق ــات او را تحــت تأثی ــدم. آن اتفاق ــره اش نمی دی ترســی در چه
ــرمان  ــاالی س ــه در ب ــی ک ــی هلیکوپترهای ــت. حت ــی نداش ــش اهمیت ــاد، برای ــاق می افت اتف
ــنگی  ــه س ــر روی تخت ــد. ب ــزی نبودن ــک چی ــره ای کوچ ــز حش ــرای او ج ــد، ب می چرخیدن

* مدیر پروژه های اجرایی در هیئت ایرانی و مدیر پروژه ی پارک ایران در مارون الرأس 
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ــره اش  ــوط چه ــه خط ــمانش و ب ــرد. در چش ــگاه می ک ــه ها ن ــه نقش ــت ب ــا دق ــتیم. ب نشس
خیــره شــدم و تــالش کــردم تــا نشــانه ای از تــرس، اضطــراب و یــا حداقــل کمی دســتپاچگی 
ــا خــودم گفتــم:  ــه آنچــه کــه در دســت داشــت، ندیــدم. ب ببیینــم امــا چیــزی جــز توجــه ب

ــرای او حشــره ای بیــش نیســت. ــًا کــه ایــن هلیکوپترهــا ب واقع
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چیزی جز عشق نبود

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
ــم  ــب در او توجه ــزی غری ــرأس، چی ــارک مارون ال ــکاری در پ ــای اول هم ــان روزه از هم
ــزی کــه در حــرکات، خطــوط چهــره، چشــم ها و کالمــش  ــب می کــرد. چی ــه خــود جل را ب
بــه چشــم می خــورد. چیــزی کــه جــز بــا عشــق قابــل تفســیر نیســت. احساســات او ماننــد 
ــردن آن  ــعی در پنهان ک ــدس س ــه مهن ــقی ک ــود. عش ــق ب ــان عاش ــک انس ــات ی احساس
نداشــت. یــک عشــق معمولــی نبــود. عشــقی مقــدس نســبت بــه ایــن ســرزمین، بــه ایــن 
ــل  ــه در عق ــی ک ــت. مکان ــرزمین مقاوم ــغالی س ــق اش ــر مناط ــرف ب ــع و مش ــکان مرتف م
ــبتی از آن  ــر مناس ــه ه ــه ب ــی ک ــت و مقاومت ــی داش ــگاه مقدس ــدس جای ــاس مهن و احس
ــش  ــان صخره های ــا و در می ــراف آنج ــه در اط ــد ک ــش را می دی ــی مردان ــت. گوی می گف
ــن  ــر مرتفع تری ــرد و ب ــگاه می ک ــه آن محــل ن ــق ب ــک عاش ــه چشــم ی ــد. ب گشــت می زنن
ــه آنجــا چشــم می دوخــت و  ــغالی می ایســتاد، ب ــه روی مناطــق اش نقطــه ی آن درســت روب

می گفــت:
- نگاه کن مهندس...

ــش  ــرد. آت ــگاه می ک ــود ن ــی ب ــان نزدیک ــه در هم ــا ک ــهرک های آنه ــه ش ــف ب ــا تأس ب
ــی داد: ــه م ــاخت و ادام ــعله ور می س ــودش را ش ــا وج ــاوز آنه تج

- باید در مقابل آنها کاری کنیم.
- منظورت چیست؟ دقیقًا چه می خواهی؟

به سختی با زبان عربی بر خواسته اش اصرار می کرد و می گفت:
ــی  ــا اینجــا درختــی نیســت... مــی خواهــم ســبز باشــد... خیل - آنجــا درخــت هســت، ام

ــد... ــد ســبز باشــد... مــردم ســبزی را ببینن ســبز... آنجــا ســبز اســت... اینجــا هــم بای
ــش  ــرد. دل ــج می ب ــد از درون رن ــل می دی ــک و بی حاص ــرزمین را خش ــن س ــی ای وقت
می خواســت سســتی و اهمــال را از آن دور کنــد و آن چیــزی را کــه شایســته ی آن اســت، بــه 
آن بدهــد. برایــش ســخت بــود کــه خــط مقــدم مقاومــت در مارون الــرأس بی حاصــل و پــر 
ــد بهشــت می شــد. بارهــا تکــرار می کــرد: ــز همانن ــن مــکان عزی ــد ای از ســنگ باشــد. بای

- سرزمین مقاومت... سرزمین مقاومت با ارزش است.
هیــچ کاری را ماننــد دیگــران انجــام نمــی داد. بــه نظــر او کار تنهــا یــک وظیفــه نبــود کــه 
بایــد بــه اتمــام می رســید، همــۀ رفتارهایــش نشــان از ایــن روحیــه داشــت. هــر زمــان بــه 
ــن  ــی کــه م ــه همــراه مــی آورد، ایده های ــد ب ــی جدی ــد ایده های ــارک می آم محــل احــداث پ

* مدیر پروژه های اجرایی در هیئت ایرانی و مدیر پروژه پارک ایران در مارون الرأس 
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و دیگــران نمی توانســتیم همپــای آنهــا جلــو بیاییــم. آن افــکار بزرگ تــر از امکانــات، وقــت 
و مــکان بــود. افــکار او بــه انــدازه ی عشــق و محبتــش بــود.

از امکانــات پیش بینی شــده بــرای احــداث پــارک، پــا را فراتــر نهــاد و از مســاحتی کــه در 
ابتــدا در نظــر گرفتــه شــده بود، عبــور کــرد. مســاحت در نظــر گرفتــه حــدود 12000 مترمربــع 
بــود امــا او آن را بــه 50000 متــر مربــع رســاند. مســاحت اولیــه بــه وســعت افــکار و عشــق 
ــای  ــالق او ایده ه ــن خ ــد در ذه ــارک می آم ــد از پ ــرای بازدی ــان ب ــر زم ــود. ه ــدس نب مهن
ــط  ــه فق ــود ک ــی نب ــت و الزام ــتری داش ــارک ارزش بیش ــر او آن پ ــه نظ ــد. ب ــازه می روئی ت
آنچــه در نقشــه ها آمــده، اجــرا شــود. هربــار چیــز تــازه ای پیشــنهاد می کــرد. در بســیاری از 
مــواد مطابــق نقشــه عمــل نمی کــرد و گاهــی اوقــات ایــن تغییــرات خیلــی زیــاد بــود. حتــی 
یــک بــار پیــش مــن آمــد و پیشــنهادی داد کــه تصــورش را نمی کــردم. هیجــان زده گفــت:

- یک استخر بزرگ آب می خواهیم.
ــا اشــتیاق زیــاد چگونگــی آن را برایــم توضیــح داد. منظــورش اســتخری بــزرگ  و بعــد ب
ــه مــن کــه از  ــد. ب ــد در آن جمــع کن ــارک می باری ــر پ ــی را کــه ب ــا همــه ی آب باران ــود ت ب

ــت: ــرد و گف ــودم، نگاهــی ک ــج شــده ب ــش گی حرف های
- آنجا را نگاه کن.

بــه جایــی کــه اشــاره می کــرد نــگاه کــردم. جایــی در مناطــق اشــغالی، اســتخر آب بزرگــی 
بــود و ادامــه داد:

- آنهــا اســتخر دارنــد ... مــا هــم بایــد داشــته باشــیم ... در هــر تأسیســات آنهــا اســتخری 
بــرای جمــع آوری آب بــاران اســت ... آنجــا ســبز اســت ... اینجــا هــم بایــد ســبز باشــد... آنجــا 

راه اســت ... اینجــا هــم بایــد راه باشــد. 
درحالی کــه بــه طــرف قســمت تحتانــی پــارک، کــه آن را بــرای احــداث اســتخر در نظــر 

ــه داد: ــش ادام ــه حرف های ــا اشــتیاق ب ــم ب ــود می آمدی ــه ب گرفت
- تو باید اینجا استخر بزنی ... بارش های زمستانی باید اینجا جمع شود.

متعجب و با مسرت موافقت کردم و گفتم:
- بسیار خوب، اما چطور؟ جمع آوری همه ی آب کار آسانی نیست.

- یک نهر از باال به طرف پایین احداث کن.
و ایــن همــان کاری بــود کــه انجــام دادیــم. یــک نهــر بــه همــراه انشــعابات آن بــه طــول 
80 متــر درســت کردیــم. درخت هــا را هــم فرامــوش نکردیــم و در تمــام طــول نهــر درختــان 
بیــد کاشــتیم. صــدای شرشــر آب از آن نهــر بــزرگ در تمــام طــول زمســتان در فضــای بــاغ 

ــه گــوش می رســید.  ب
پــروژه ی احــداث پــارک بــا ایده هــای مهنــدس حســام کــه برگرفتــه از عشــقی عظیــم بــود، 
آغــاز شــد، پیــش رفــت و بــزرگ شــد. پــارک هنــوز در دســت ســاخت بــود و زمــان زیــادی 
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تــا تکمیلــش مانــده بــود کــه مــردم بــا وجــود مشــکالت به خصــوص در روزهــای یکشــنبه 
و ایــام تعطیــل، گــروه گــروه بــه آنجــا می آمدنــد. هــر وقــت مهنــدس بــه آنجــا می آمــد و 
حضــور مــردم را می دیــد، خوشــحالی در چهــره اش نمایــان می شــد و از مــا می خواســت تــا 
ــرآورده ســازیم.  هرچــه ســریع تر اســباب آســایش آنهــا را فراهــم کنیــم و احتیاجاتشــان را ب
انــگار مــردم مهمان هایــی بودنــد بــه خانــه ی او می آمدنــد و او ماننــد میزبانــی بخشــنده بــه 
آســایش و رضایــت آنهــا اهمیــت مــی داد. بــا تواضعــی خــاص کــه نظیــرش را ندیــده بــودم 
در کنارشــان می نشســت، بــا آنهــا غــذا و چــای می خــورد و دربــاره ی پــارک از آنهــا ســؤال 
می کــرد. پیشــنهادها و نظــرات آنهــا را بــرای زیباترشــدن پــارک بــه دقــت گــوش مــی داد. 
بــا همــه ی وجــود دلــش می خواســت آنجــا را مثــل بهشــت کنــد. بــه عقیــده ی او آن پــارک 
ــرزمین  ــرد: س ــرار می ک ــا تک ــه باره ــود ک ــقی ب ــا را داشــت. او عاش ــه ی آن کاره ارزش هم

مقاومــت ارزش آن را دارد. 
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پیوند زمین به آسمان

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
ــه  ــکلی دوره ای ب ــه ش ــدس ب ــم، مهن ــروع کردی ــرأس را ش ــارک مارون ال ــی کار پ از وقت
ــق  ــات دقی ــرد و در جزئی ــری می ک ــز و درشــتی را پیگی ــر ری ــد داشــت. ه ــت و آم آنجــا رف
ــید و  ــز را می پرس ــه چی ــب هم ــاطی عجی ــالق و نش ــری خ ــاز، فک ــی ب ــا ذهن ــد. ب می ش
حتــی از طریــق تلفــن هــم کارهــا را پیگیــری می کــرد. بــا مــن دربــاره آنچــه بایــد انجــام 
ــد و در  ــب ها نمی خواب ــی ش ــه حت ــید ک ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــر می ک ــادل نظ ــم، تب می دادی
تمــام طــول شــب بــرای پــارک ایــده و طــرح تولیــد می کنــد. بعــد از آنکــه طــرح اولیــه ی 
ــه مســاحت  ــم. در آن مرحل ــت کردی ــات آن صحب ــت، در خصــوص جزئی ــارک شــکل گرف پ
ــا  ــی از خانواده ه ــرای پذیرای ــد ب ــود. بای ــده ب ــه ش ــر گرفت ــع در نظ ــارک 12000 مترمرب پ
ســکویی ایجــاد می کردیــم و بــر روی آن تعــدادی آالچیــق خانوادگــی مســتقل می ســاختیم 
و در آن لوازمــی از قبیــل نیمکــت، میــز، منقل کبــاب، شــیر آب و غیــره تعبیــه می کردیــم و 
ســقف آن را هــم بــا ســایبانی ســبز می پوشــاندیم. مــا مجبــور بودیــم بــه واســطه ی شــرایط 
ــارک و  ــاالی پ ــدادی در قســمت ب ــا را در دو بخــش بســازیم: تع ــن، آالچیق ه ــت زمی و حال
تعــدادی هــم در ســطحی پایین تــر. ایــن چیــزی بــود کــه بــا مهنــدس در محــل پــارک بــر 
ســر آن بــه توافــق رســیدیم. ناگهــان روز بعــد بــا مــن تمــاس گرفــت و از مــن خواســت تــا 

مــرا در محــل پــارک ببینــد. گفتــم:
- مهندس من در پارک هستم.

با عجله گفت:
- من اآلن می آیم.

بــا خــودم گفتــم: چــه مــرد عجیبــی اســت، در خــواب هــم بــه پــارک فکــر می کنــد. مــا 
کــه بــا هــم بــه توافــق رســیدیم و مــن هــم مشــغول کار هســتم. ایــن بــار چــه فکــر جدیــدی 
ــا  ــد ب ــی دارد. بع ــت برنم ــد دس ــای جدی ــد ایده ه ــرد از تولی ــن م ــت؟ ای ــرش زده اس ــه س ب

اشــتیاق منتظــر او مانــدم تــا ایــده ی جدیــدش را بشــنوم. 
وقتــی بــه آنجــا رســید، هیجــان زده برایــم طــرح جدیــد آالچیق هــای خانوادگــی را توضیــح 

داد:
ــروف  ــداد ح ــه تع ــق ب ــرد( 19 آالچی ــاره ک ــیع تر اش ــکان وس ــه م - در آن محــل بلندتر)ب
ــداد  ــه تع ــق ب ــر 14 آالچی ــطحی پایین ت ــازیم و در س ــم« می س ــن الرحی ــم اهلل الرحم »بس

ــم ســاخت.  چهــارده معصــوم )علیهــم الســالم( خواهی
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و درحالی که به افق نگاه می کرد، لبخندی زد و گفت:
- جمع دو عدد 19 و 14 می شود 33. به تعداد روزهای جنگ 33 روزه.

از شنیدن حرف هایش متحیر شدم. او که حیرتم را دید، گفت:
ــد  ــه ســوی خداون ــا ب ــت م ــم الســالم ( مســیر هدای ــت ) علیه ــر و اهل بی ــرآن، پیامب - ق
هســتند. ایــن طــور نیســت؟ هــر وقــت این هــا را بــا هــم جمــع ببندیــم، نتیجــه آن پیــروزی 

خواهــد بــود. ســید حســن نصــراهلل گفــت: »جنــگ 33 روزه، نصــرت الهــی بــود«.
از اندیشــه و کالم او حیــران بــودم و در درونــم بــه معنویــت ایــن مــرد می اندیشــیدم. اگــر 
ــت  ــر رفع ــت، هن ــرد. او خالقی ــد نمی ک ــی تولی ــن ایده های ــن چنی ــود ای ــوی نب ــانی معن انس

ــت.  ــا داش ــوی را یک ج معن
مــا گــروه مهندســین فقــط بــه طــرح، زیبایــی و امکانــات موجــود بــرای انجــام کار فکــر 
ــا  ــم، ام ــم و کجــا درخــت بکاری ــا را کجــا کار بگذاری ــاًل آالچیق ه ــه مث ــه اینک ــم، ب می کنی
ــه خــدا، عقیــده و مقاومــت پیونــد دهــد؟ ــارک را ب ــه ایــن فکــر می کــرد کــه چطــور پ او ب

وقتــی بــه او پیشــنهاد احــداث مســجدی را بــرای بازدیدکننــدگان دادم، فــوراً و بــدون تأمــل 
موافقــت کــرد و گفــت:

- بله ، بله، مسجد قبۀ الصخرة
فــوراً بــه ذهنــش رســید گنبــدی ماننــد قبۀالصخــرة در مســجد االقصی بســازد. نــگاه او بــه 

فلســطین و قــدس بــود. بعــد گفــت:
- به فضای جدیدی احتیاج داریم.

تصمیــم گرفــت مســجد وســط پــارک قــرار بگیــرد بــه طــوری کــه مــردم از همــه جــای 
پــارک بتواننــد مســجد را ببیننــد. گفــت:

- باید همه ی مردم مسجد قدس را ببینند.
از مــن خواســت تــا مســیرها را طــوری بســازم کــه مســجد، نقطــه ارتبــاط تمام قســمت های 
پــارک باشــد. بــا خــودم گفتــم: ایــن مــرد نــه تنهــا بــرای آبــاد ســاختن زمیــن بلکــه بــرای 
آبــاد ســاختن جان هــا بــه ایــن ســرزمین آمــده اســت. او آمــده اســت تــا زمیــن را بــه آســمان 

پیونــد دهــد.
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پارک عیترون

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
ــیار  ــه بس ــرد، بلک ــا نمی ک ــگ اکتف ــای جن ــازی ویرانه ه ــه بازس ــا ب ــام تنه ــدس حس مهن
ــش هایش  ــه ی بخش ــر هم ــه خاط ــن ب ــن زمی ــت از ای ــی می خواس ــت. گوی ــر می رف فرات
ــداری اش  ــر پای ــه خاط ــرزمین ب ــن س ــود از ای ــا روش خ ــش می خواســت ب ــد. دل تشــکر کن
ــت ســهمی داشــته  ــا او هــم در مقاوم ــد. می خواســت ت ــی نمای ــت، قدردان ــروردن مقاوم و پ
باشــد. بــه همیــن دلیــل ذهنــش بــه ســوی مناطــق نزدیــک بــه مــرز کشــیده می شــد و در 
ــه آن  ــر ســینه ی زمینــی کــه ب ــا آن بناهــا نشــانی باشــد ب ــارک می ســاخت ت آن مناطــق پ
عشــق می ورزیــد. می خواســت زیبایــی را بــه خدمــت مقاومــت درآورد تــا ایــن زیبایــی هــم 
ــن  ــه همی ــگ مقاومــت را نشــر دهــد. ب ــد و فرهن در خــوار ســاختن اســرائیل مشــارکت کن
ــر آن، آنچــه  ــا ب ــدا می کــرد ت ــوار مــرزی را جســتجو و پی ــه ن ــن اماکــن ب ــل نزدیک تری دلی
ــک  ــرف و نزدی ــی مش ــت محل ــر وق ــد. ه ــا کن ــد، بن ــت می نامی ــگری مقاوم ــه گردش را ک
ــل  ــه آن مح ــرد. هرچ ــر می ک ــاره اش فک ــتاد و درب ــد، می ایس ــغالی می دی ــای اش ــه مرزه ب
ــتر  ــا بیش ــارک در آنج ــاخت پ ــرای س ــت او ب ــتیاق و رغب ــود، اش ــر ب ــه فلســطین نزدیک ت ب
ــت؛  ــر گرف ــارک درنظ ــاخت پ ــرای س ــرون« ب ــتای »عیت ــرون از روس ــی را بی ــد. محل می ش
ــه  ــم گرفت ــر. تصمی ــر و خطرناک ت ــرزی نزدیک ت ــوار م ــه ن ــر ب ــای دیگ ــی از محل ه محل
بــود تــا پارکــی فقــط بــه فاصلــه ی 50 متــر از نیروهــای اســرائیلِی مســتقر در مــرز بســازد. در 
محلــی بــه نــام »البــاط« یعنــی آخریــن جایــی کــه ارتــش اســرائیل از آن عقب نشــینی کــرده 
بــود. وقتــی می خواســتیم بــه آنجــا برویــم بایــد حــدود 4 تــا 5 کیلومتــر از میــان درخت هــا 
ــه آنجــا برســیم. اصــاًل احســاس خســتگی نمی کــرد، اشــتیاق و  ــا ب ــاده روی می کردیــم ت پی

رضایتــش بیــش از خســتگی بــود. اوج خســتگی بــه او گفتــم:
ــن را  ــارک مناســب نیســت. ماشــین م ــرای ســاخت پ ــاک اســت، ب ــن محــل خطرن - ای
ــرائیلی  ــای اس ــم، نیروه ــرون می آی ــمت عیت ــه س ــل ب ــت جبی ــت از بن ــر وق ــناخته اند. ه ش
ــوش  ــب و ج ــه جن ــرز ب ــان در م ــا و تانک هایش ــوند و هلیکوپتره ــینم می ش ــه ماش متوج
می افتنــد. بــه خــدا مــن احســاس می کنــم کــه اگــر جنگــی اتفــاق بیفتــد بــا اولیــن شــلیک 

ــد.  ــانه می گیرن ــرا نش م
با لبخند جواب داد:

- مسئله ای نیست، إن شاءاهلل شهید محسوب می شوی.
- خیلی خوب است. بدون مبارزه شهید می شوم!
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ــر از  ــادی، مهم ت ــن کار جه ــا ای ــت. آی ــران اس ــارک ای ــا پ ــارزه؟! اینج ــدون مب ــرا ب - چ
ــه ی  ــاندن هم ــش ترس ــرد، هدف ــانه بگی ــو را نش ــرائیل ت ــی اس ــت؟ وقت ــه نیس ــل گلول تحم
ــًا  ــت. حتم ــئله ای نیس ــرس مس ــن نت ــد. بنابرای ــارک می آین ــن پ ــه ای ــه ب ــت ک ــانی اس کس

ــوی.  ــاب می ش ــهید حس ش
ــار  ــد آب انب ــتیم و چن ــت کاش ــم و در آن درخ ــطح کردی ــن را مس ــار از زمی ــدود 2 هکت ح
ســاختیم. بعــد از آن بــود کــه بــه خاطــر دشــواری و بی ســرپناه بــودن مســیر، خطرناک بــودن 
محــل و موقعیــت حســاس نظامــی، کــه محــل رفــت و آمــد نیروهــای واکنــش ســریع بــود، 
کار را متوقــف کردیــم. چــرا کــه اگــر مســیر را تــا انتهــا آســفالت می کردیــم زمــان زیــادی 
دوام نمــی آورد و زیــر زنجیرهــای تانــک از بیــن می رفــت. همچنیــن بــه علــت وجــود دالیــل 

امنیتــی کــه نادیده گرفتــن آن غیرممکــن بــود، کار را ادامــه ندادیــم. 
ــارک در آن  ــاخت پ ــرای س ــام ب ــدس حس ــق آرزوی مهن ــع از تحق ــددی مان ــل متع دالی
ــرد، ســنگ ها را  ــا ک ــه می توانســت آن محــل را زیب ــی ک ــا جای ــا ت ــرزی شــد. ام ــه م منطق
ــه شــهرداری عیتــرون واگــذار  ــاری کــرد، ســپس آنجــا را ب برداشــت، درخــت کاشــت و آبی
ــی  ــاری درختان ــرای آبی ــد و ب ــیدگی می کن ــا رس ــه درخت ه ــم ب ــوز ه ــهرداری هن ــود. ش نم

کــه مهنــدس حســام کاشــت، شــبکه آبرســانی ســاخته اســت. 
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بچههامقاومترابازیمیکنند

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
ــه  ــتیم ک ــک نداش ــنیدیم، ش ــا را می ش ــدای بچه ه ــم و ص ــم می کردی ــت او را گ ــر وق ه
بایــد بــه دنبــال صــدا برویــم. او را در حــال صحبــت و مهربانــی بــا بچه هــا پیــدا می کردیــم. 
گاهــی هــم بــا بچه هــا فوتبــال بــازی می کــرد. دلــش می خواســت بــه آنهــا در پــارک خیلــی 
خــوش بگــذرد. بــه همیــن خاطــر محوطــه ی وســیعی را در پــارک بــه بچه هــا اختصــاص داد 
و هــر وســیله ی بــازی کــه مــورد نیازشــان بــود از االکلنــگ، سرســره و ... در آن تعبیــه کــرد. 

یــک روز بــا فکــری تــازه بــه ســمتم آمــد و بــا هیجــان دربــاره ی آن توضیــح داد:
- باید یک زمین بازی جدید برای بچه ها بسازیم.

- اما آنها که زمین مناسبی دارند.
- نه مهندس یک زمین بازی جهادی.

ایده اش را این گونه با اشتیاق برایم شرح داد:
- بچه هــا بایــد فرهنــگ مقاومــت داشــته باشــند. بــازی آنهــا بایــد در رابطــه بــا مقاومــت 
و اســرائیل باشــد... مثــل بــازی دزد و پلیــس... دزد همــان اســرائیل اســت ... بچه هــا درحالــی 

کــه بــازی می کننــد بــه مواضــع اســرائیل هجــوم خواهنــد بــرد.
از مــن خواســت تــا زیرزمیــن فضایــی نظامــی بــا چنــد خنــدق ، تونــل و گــذرگاه درســت 
ــی می کــرد کــه مواضــع،  ــا را راهنمای ــادی داشــت. م ــن انجــام کار هیجــان زی ــم! درحی کن
ــای  ــوان محل ه ــه عن ــی را ب ــپس نقاط ــد. س ــرار بگیرن ــا ق ــد کج ــنگرها بای ــا و س تونل ه
رویارویــی در نــوار مــرزی در نظــر گرفــت و محلــی خــاص بــرای پرچــم اســرائیل انتخــاب 
کــرد تــا نیروهــای اشــغالگر مســتقر در آن ســوی مــرز، آن را کامــاًل ببیننــد. وقتــی علــت ایــن 

کار او را پرســیدم، گفــت:
ــه مواضــع  ــد... ب ــازی می کنن ــت را ب ــا، مقاوم ــه بچه ه ــد ک ــرائیلی ببینن ــربازان اس ــد س - بای
دشــمن یــورش می برنــد و پرچــم آن را زمیــن می اندازنــد. ســربازان اســرائیلی ایــن مســئله را بــا 
چشــم خــود می بیننــد و شکســت روانــی می خورنــد... ایــن یــک جنــگ روانــی اســت مهنــدس.

ســاخت زمیــن بــازی بــا دقــت زیــاد بــه اتمــام رســید. آنجــا را کامــاًل شــبیه یــک مــکان 
ــود  ــرای یــک جنــگ واقعــی الزم ب ــه هــر آنچــه ب ــم و ب جنگــی واقعــی شبیه ســازی کردی
از جملــه لبــاس، اســباب بازی های شــبیه ادوات جنگــی و حتــی صداهــای ضبط شــده 
ــاس  ــا لب ــاح آنجــا، ب ــد از افتت ــه بع ــود ک ــن کســی ب ــدس حســام اولی ــم. مهن مجهــز نمودی
خــاص نظامــی وارد آن شــد. بــازی شــروع شــد و ســربازان اســرائیلی کــه بــرای اولیــن بــار 
صداهایــی مثــل صــدای حمــالت جنگــی، پــرواز هواپیماهــا، بمبــاران و شــلیک گلولــه را از 
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ــن  ــی در ای ــزی واقع ــه چی ــد ک ــان کردن ــت زده گم ــنیدند، وحش ــی می ش ــتگاه های صوت دس
طــرف مــرز درحــال وقــوع اســت و ایــن مســئله باعــث شــد نیروهــای آنهــا حالــت دفاعــی 
ــه ایــن ترتیــب ســقوط پرچــم اســرائیل را شــاهد  ــل مــرز صــف بکشــند و ب ــد و مقاب بگیرن

بودنــد. 
ــارک شــوند. آنهــا  ــادی جــذب آن پ ــا مــردم زی ــازی ســبب شــد ت ــن ب ــن زمی ســاخت ای
ــه آنجــا می آمدنــد و خــود نیــز  ــد ب ــازی شــده بودن بــه همــراه فرزندانشــان کــه شــیفته ی ب
ــش  ــد و آت ــویق می کردن ــا را تش ــا، بچه ه ــد. بزرگ تره ــذت می بردن ــیار ل ــدن آن بس از دی
هیجــان و اشــتیاق آنــان را شــعله ورتر می ســاختند. اســتقبال مــردم از زمیــن بــازی جهــادی 
بیشــتر از حــد انتظارمــان بــود. تصمیــم گرفتیــم تــا بــرای تماشــاچیان جایگاهــی بــا گنجایــش 
2000 یــا2500 نفــر طراحــی کنیــم. در ســاخت جایــگاه از مــواد اولیــه ی موجــود در طبیعــت 
ــرای بازدیدکنندگانــی کــه  همــان منطقــه اســتفاده کردیــم و توانســتیم جایــگاه بزرگــی را ب
ــد و  ــا می آمدن ــه آنج ــته ب ــته دس ــردم دس ــازیم. م ــد، بس ــتر می ش ــان بیش ــر روز تعدادش ه
ــه گــوش می رســید،  ــر« شــان ب ــاد »اهلل اکب ــد. صــدای فری بچه هایشــان را تشــویق می کردن
ــت بیشــتری  ــا رغب ــه اوج می رســید و بچه هــا ب ــازی بیشــتر می شــد و فریادهــا ب هیجــان ب

ــد.  ــازی می کردن ب
ــا مهنــدس حســام  ــم: آی ــا خــودم می گفت ــودم و ب ــر شــگفت زده ب از ایــن اســتقبال بی نظی
ــه  ــر همــه ی مشــکالِت احــداِث آن غلب ــارک اصــرار می کــرد و ب ــر ســاخت پ ــی کــه ب زمان
کــرد، توقــع چنیــن اســتقبالی را داشــت؟ گویــی او ایــن اســتقبال بی نظیــر را قبــل  از  بــه وجــود 
ــه ی  ــن نتیج ــا از ای ــود. م ــز ب ــیار موفقیت آمی ــد. کاری بس ــازی می دی ــن ب ــن زمی ــدن ای آم
ــردم.  ــگاه می ک ــه ی کارش ن ــادی او از نتیج ــدس و ش ــه مهن ــم. ب ــحال بودی ــکوه خوش باش
او توانســته بــود تأثیــر کارش را بــه وضــوح در مــردم و در میــان نیروهــای اشــغالگر ببینــد. 
همان طــور کــه می گفــت آنجــا فرهنــگ مقاومــت جریــان داشــت و نصیــب اشــغالگران جــز 
شکســت روانــی نبــود. مــن در همــه ی آن کارهــا چیــزی جــز توفیقــی از جانــب پــروردگار 
بــرای آن انســان مخلــص مشــاهده نکــردم. ایــن کار او دیــوار ترســی را کــه میــان کــودکان 
لبنانــی پــس از جنــگ 33 روزه بــه وجــود آمــده بــود، بــه شــدت شکســت. زیــرا همان طــور 
کــه مهنــدس می گفــت جنــگ بــر روان بچه هــا تأثیــر گذاشــته بــود و او از اینکــه توانســته 

بــود بــرای آنهــا کار مهمــی انجــام دهــد احســاس غــرور و رضایــت می کــرد.
بعد از مدت کوتاهی وقتی استقبال انبوه مردم را از زمین بازی دید، گفت:

- باید محل بازی جهادی را اصالح کنیم.
با رضایت و عالقه برای انجام هر آنچه که بخواهد، گفتم:

- می خواهی چه کار کنیم؟
- باید تعدادی برج بلند، طناب و راپل به زمین بازی اضافه کنیم.
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- مثل همان کاری که مردم در روز قدس در ایران انجام می دهند؟!
- ما هم کوچک تر آن را در مارون الرأس انجام می دهیم، مشکلی نیست.

- اما مهندس اینجا پارک است.
- عیبی ندارد، باید هرکاری را که اسرائیل را می ترساند انجام دهیم.

ــی  ــزی از آن باق ــود و چی ــاران می ش ــارک بمب ــش، پ ــن نمای ــا اولی ــردا ب ــدس! ف - مهن
نمی مانــد. 

سرش را با بی خیالی تکان داد و گفت:
- یــک ســال بیشــتر از عمــر ایــن پــارک نمی گــذرد، امــا توانســته اســت ایــن گونــه بــه 
وظیفــه ی جهــادی خــود عمــل کنــد. کاری کــرده کــه مــردم از اســرائیل نترســند. بــه نــوار 
ــرائیل  ــد. اس ــارزه می طلبن ــه مب ــد و آن را ب ــرائیل می گوین ــر اس ــرگ ب ــد، م ــرزی می آین م
ــاره می ســازیم. مهــم ایــن اســت کــه  خــراب کنــد، مــا در ایــران پشــتیبانی می کنیــم و دوب

ایمــان مــردم بــه مقاومــت تقویــت شــود.
ایجــاد تغییــرات در زمیــن بــازی را شــروع کردیــم. بــه آن بــرج، طنــاب، راپــل و نردبــان 
اضافــه کردیــم. حقیقتــًا کــه ایــده ی ســاخت زمیــِن بــازِی جهــادی بــا همــه ی جزئیــات آن 
ــارک جــذب  ــه طــرف پ ــدا ب ــان ابت ــردم را از هم ــه توانســت م ــود ک ــرد ب کاری منحصربه ف

کنــد. 





91

سهمی برای بزرگترها

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
بــا بررســی گردشــگران پــارک مارون الــرأس و اصــراری کــه بــه برطرف کــردن نیازهــای 
آنــان داشــت متوجــه گــروه عظیمــی از آنــان یعنــی نوجوانــان و جوانــان شــد. بــه فکــر فــرو 
ــی پیــش  ــا اینکــه پــس از مدت ــرای آنهــا انجــام دهــد؟ ت ــد چــه کاری ب رفــت کــه می توان

مــن آمــد و گفــت: 
- باید یک زمین فوتبال بزرگ بسازیم.

ــرداری  ــاًل مــورد بهره ب کار آســانی نبــود؛ به خصــوص کــه همــه ی زمین هــای مناســب قب
قــرار گرفتــه بــود. ولــی مهنــدس گشــت و محلــی را بــرای ســاخت زمیــن فوتبــال پیــدا کــرد. 
زمیــن ســخت و نامناســب بــود، جایــی ناهمــوار و پــر از تخته ســنگ. در آنجــا ایســتاد گفــت:

- باید زمین فوتبال را اینجا بسازیم.
- این زمین پر از تخته سنگ است!!!

اما مثل اینکه اعتراضم را نشنیده باشد، گفت:
- اینجا یک زمین فوتبال بزرگ می خواهم.

کار بــا ســختی و تــالش زیــاد بــه اتمــام رســید. مثــل اینکــه هیــچ چیــز یــارای مقاومــت در 
برابــر خواســته های ایــن مــرد را نداشــت. کافــی بــود نســبت بــه یــک کار و امــکان انجــام 
ــا  ــه کار می شــد. ب ــا وجــود همــه ی ســختی ها دســت ب ــوراً ب آن متقاعــد شــود، آن وقــت ف
ــن  ــام شــد، زمی ــردارد. کار تم ــان ب پافشــاری و مقاومــت می توانســت هــر مشــکلی را از می
فوتبــال بزرگــی بــا مســاحتی اســتاندارد، مســطح و منظــم و در نهایــت زیبایــی درســت در دل 

کــوه ســاخته شــد؛ بــا چمنــی ســبز و وســیع.
ــت.  ــم می خواس ــاچی ه ــان آن تماش ــرای بازیکن ــه ب ــرد. بلک ــا نک ــن اکتف ــه ای ــا ب ام
ــاچیان  ــود و تماش ــام ش ــابقات انج ــد، در آن مس ــی باش ــگاه واقع ــک ورزش ــت ی می خواس
ــه کــرد؛ ســکوهایی کــه گنجایــش  ــرای آن ســکوهایی تعبی ــن ب ــد. بنابرای ــدا کنن حضــور پی

ــت.  ــاچی را داش ــر تماش ــدود 4000 نف ح

* مدیر پروژه های هیئت ایرانی و مدیر پروژه ی پارک ایران در مارون الرأس 





93

گردشیمعنادار

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
ــی در  ــی طوالن ــه زمان ــه ک ــن منطق ــی ای ــش می خواســت به خاطــر اهال شــهید حســام دل
ــارک  ــد پ ــه می توان ــا ک ــا آنج ــد، ت ــرده بودن ــداری ک ــارزه و پای ــاوز، مب ــغال و تج ــر اش براب
ــوان  ــه عن ــن محــل را ب ــدس ای ــد. مهن ــز کن ــات مجه ــن امکان ــه زیباتری ــرأس را ب مارون ال
اســتراحتگاه آنهــا بعــد از جنــگ 33 روزه می دیــد. چیــزی کــه او را شــادتر می کــرد، 
گروه هــای مردمــی بودنــد کــه پــس از تکمیــل پــارک بــه آنجــا می آمدنــد. از مــن آمــار افــراد 
ــد،  ــزوده می ش ــا اف ــداد آنه ــر تع ــر روز ب ــی ه ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــه ب ــی را ک و گروه های
ــاری  ــوع اقش ــرد، تن ــب می ک ــود جل ــه خ ــه او را ب ــتر توج ــه بیش ــزی ک ــا چی ــید. ام می پرس
ــارک فقــط قشــر خاصــی از مــردم، منطقــه ای  ــد. آن پ ــه آنجــا می آمدن ــود کــه ب مختلــف ب
خــاص و یــا دیــن و مذهبــی مشــخص را بــه خــود جــذب نکــرده بــود. مــردم از مناطــق دور و 
نزدیــک بــه آنجــا می آمدنــد؛ از طرابلــس در شــمالی ترین نقطــه، از جبیــل، بیــروت، شــرقیه، 
ــته جمعی  ــی و دس ــورت گروه ــه ص ــیحی ها ب ــا و مس ــا؛ دروزی ه ــه ی فرقه ه ــه و هم غربی
ــف به خصــوص  ــای مختل ــا ملیت ه ــگرانی ب ــارک: گردش ــن پ ــد. همچنی ــارک می آمدن ــه پ ب
ــارک  ــطینی ها در پ ــور فلس ــدس از حض ــاند. مهن ــود می کش ــمت خ ــه س ــطینی ها را ب فلس
ــرد.  ــار می ک ــت رفت ــه و عطوف ــا توج ــا ب ــه آنه ــت، ب ــرار می گرف ــر ق ــه شــدت تحــت تأثی ب
زمانــی کــه بــه اراضــی اشــغالی نــگاه می کردنــد در کنــار آنهــا و بــا همــه ی عشــقی کــه بــه 
فلســطین داشــت، بــه آنجــا چشــم می دوخــت. دلــش می خواســت همــه ی مــردم، ماننــد او 
فلســطین را دوســت داشــته باشــند و بــا وجــود همــه ی تعلقاتشــان بــه آن معشــوق دربنــد، 

زیبــا و مظلــوم عشــق بورزنــد.
بــا شــادمانی بــه تنــوع مــردم نــگاه می کــرد و بــه نظــر او، آنهــا در آنجــا یکــی می شــدند. 

دلــش می خواســت همــه ی آنهــا بــه واســطۀ عشــق بــه فلســطین بــا هــم متحــد شــوند. 
مدتــی قبــل از شــهادتش آرزو می کــرد تــا تلویزیونــی بــزرگ بــه شــکل پانورامــا در پــارک 

نصــب کنــد و بــر آن فلســطین را بــه تصویــر بکشــد. بــه مــن می گفــت:
ــل  ــر در مقاب ــا اگ ــی. ام ــک می بین ــلح، دور و کوچ ــم غیرمس ــا چش ــطین را ب ــو فلس - ت
دیدگانــت بــر صفحــه ای بــزرگ ترســیم شــود، چیــزی متفــاوت خواهــد بــود و ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه یــک راهنمــای تــور همــه چیــز آن را بــا جزئیــات شــرح دهــد. هــر روســتا 
ــا وقتــی  ــی ام ــو االن فلســطین را مقابلــت می بین و هــر شــهر آن را... درســت اســت کــه ت
کــه روی تابلوئــی ترســیم شــود، آن تصویــر بــه تــو نزدیک تــر اســت ... زمانــی کــه تصویــر 

* مدیر پروژه های هیئت ایرانی و مدیر پروژه ی پارک ایران در مارون الرأس 
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بــه تــو نزدیــک باشــد در قلبــت جــای می گیــرد... زمانی کــه در قلبــت جــای گرفــت بیشــتر 
ــوی. ــقش می ش عاش

ــادی از  ــداد زی ــور تع ــا حض ــداد. ام ــا را ن ــن روی ــیدن ای ــال تحقق بخش ــه او مج ــان ب زم
ــارک  ــه حقیقــت پیوســت. آنجــا را خیلــی بیشــتر از یــک پ ــرأس ب ــارک مارون ال مــردم در پ
ــه شــکل فعلــی درآمــد. در  ــا ب ســاخت. کار ســاخت آن بیــش از ســه ســال طــول کشــید ت
ابتــدا بــا مســاحتی حــدود 12000متــر کار را شــروع کردیــم امــا مســاحت آن خیلــی بیشــتر از 
ــر وســعت آن می افــزود و در  ــه ایــن مــکان و گردشــگران آن ب ایــن عــدد شــد. عشــق او ب
پایــان، پارکــی بــا مســاحت 48/400 مترمربــع بــا شــبکه ای از راه هــا و روشــنایی ســاخته شــد. 
ــتفاده  ــنایی آن اس ــرای روش ــید ب ــور خورش ــاد و ن ــرژی ب ــل ان ــی مث ــای جایگزین از انرژی ه
کردیــم. آنجــا ســالن تئاتــری بــرای دانش آمــوزان ســاختیم و عــالوه بــر 14 و 19 آالچیقــی 
ــرای  ــی ب ــای بزرگ ــی دیگــر و آالچیق ه ــق خانوادگ ــم، 28 آالچی ــدا ســاخته بودی ــه در ابت ک
گروه هــای بــزرگ دانش آمــوزی و تعــدادی حمــام احــداث کردیــم. زمیــن فوتبالــی بــه ابعــاد 
90×40 بــه همــراه ســکویی وســیع و مفــروش بــه چمــن در دل کــوه ســاختیم. در کنــار آن 
ســاختمان اداری بنــا کردیــم. مکانــی بــرای ورزش دوچرخه ســواری و دو ســاختیم. مســاحتی 
ــن  ــم. همچنی ــا اختصــاص دادی ــرای بچه ه ــازی ب ــن ب ــه زمی ــع را ب ــر مرب ــدود 2000 مت ح
رســتورانی بــه مســاحت حــدود 550 مترمربــع ســاخته شــد کــه در پشــت آن بالکنــی بــزرگ 
ــخصیت ها و  ــی از ش ــرای پذیرای ــریفات ب ــاختمان تش ــتوران، س ــن رس ــت. در ای ــرار داش ق
ســاختمانی بــا نمایــی شیشــه ای مشــرف بــه پــارک و رو بــه فلســطین ســاخته شــد. در آنجــا 
یــک زمیــن ســوارکاری بــا ســکویی بــه گنجایــش 400 نفــر تماشــاچی وجــود دارد. پــارک 

ــد.  ــز می باش ــا نی ــه تری دارای کاف
ــچ  ــی هی ــت ایران ــی هیئ ــرد. گوی ــود را ک ــالش خ ــت ت ــارک نهای ــاخت آن پ ــرای س ب
ــور  ــر ام ــه وزی ــی ک ــا جای ــان نداشــت. ت ــارک در لبن ــز ســاخت آن پ مســئولیت دیگــری ج

ــت: ــرأس گف ــران در مارون ال ــارک ای ــف از پ ــران در تعری ــه ی ای خارج
ــا وجــود آنکــه ایــران در لبنــان کارهــای بســیاری انجــام داده اســت، امــا اگــر پــارک  - ب
ــت.  ــام نشده اس ــه کاری انج ــود ک ــن ب ــل ای ــد، مث ــاخته نمی ش ــرأس س ــران در مارون ال ای
ــان انجــام  ــران در لبن ــه ای ــن کاری ک ــد، بزرگ تری ــرای آنکــه دشــمن احســاس خطــر کن ب
ــمن  ــرای دش ــش ب ــن چال ــارک بزرگ تری ــن پ ــرا ای ــود. زی ــارک ب ــن پ ــاخت همی داد، س
ــت  ــح و شکس ــت، تفری ــی از مقاوم ــت. ترکیب ــتی اس ــی توریس ــب مکان ــتی در قال صهیونیس

ــش.  ــل دیدگان ــمن در مقاب دش
ــد و  ــازی می کنن ــا ب ــد، بچه ه ــت می کنن ــاب درس ــا کب ــرأس خانواده ه ــارک مارون ال در پ

ــد.  ــاره می کنن ــا وحشــت نظ ــاش و ب ــت آماده ب ــرائیلی ها در حال اس
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می توانی إیالت را هم ببینی

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
ــری  ــود. جهت گی ــش ب ــر کردن ــیوۀ فک ــدس حســام، ش ــرد مهن ــای منحصربه ف از ویژگی ه
افــکارش بی نظیــر بــود. در طــول مدتــی کــه افتخــاِر همــکاری بــا او را در پــارک 
ــگفت زده  ــرا ش ــت او م ــن خصوصی ــردم. ای ــی  ب ــوع پ ــن موض ــه ای ــتم، ب ــرأس داش مارون ال
ــه ای  ــر رود و از فاصل ــود، فرات ــه موجــود ب ــکارش از آنچــه ک ــا اف ــرد. او می توانســت ب می ک
ــزی  ــر ارزش چی ــم ب ــه بگوی ــم ک ــد. نمی خواه ــگاه کن ــوع ن ــه موض ــرون ب ــر و از بی دورت
ــرکاری  ــن او ه ــی ذه ــز داشــت. گوی ــه هرچی ــد گســترده تری نســبت ب ــه دی ــزود بلک می اف
ــارک رخ داد.  ــروژۀ پ ــه در پ ــود ک ــزی ب ــان چی ــن هم ــرد و ای ــش می ب ــه پی ــک گام ب را ی
طرح هــا بــا گذشــت زمــان، شــکل دیگــری بــه خــود می گرفــت، بــه گونــه ای کــه در طــول 

ــدند.  ــر می ش ــر و مفیدت ــر و کارآمدت ــرا باارزش ت اج
ــه نحــوه ی فکرکــردن او  ــه تأمــل واداشــت و توجهــم را ب ــرا ب ــی کــه م ــه کارهای از جمل
جلــب کــرد، ایــده ی ســاخت بــرج در پــارک بــود. عجیــب بــود بــا آنکــه پــارک در مکانــی 
ــراف آن  ــطین و اط ــه فلس ــتاد. ب ــل آن ایس ــن مح ــود، در بلند تری ــده ب ــاخته ش ــع س مرتف

ــه مــن کــرد و گفــت: نگاهــی کــرد. ســپس رو ب
- باید برج را اینجا بسازیم.

قــرار شــد برجــی آنجــا ســاخته شــود، برجــی بلنــد بــا ارتفــاع حداقــل 12متــر. فقــط بــه 
ــا  ــرد. ام ــز ک ــن مجه ــوع دوربی ــن ن ــه جدید تری ــه آن را ب ــرد بلک ــنده نک ــرج بس ــاخت ب س
آنچــه توجهــم را جلــب کــرد، حرف هایــی بــود کــه آن شــب زد. حرف هایــی کــه می توانــد 
مثــال روشــنی از شــیوه ی تفکــر مهنــدس حســام خوشــنویس باشــد. شــب بــود و بــه اتفــاق 
ــم. از  ــگاه می کردی ــان، ن ــه ی فعالیت هایم ــه نتیج ــّذت ب ــا ل ــم. ب ــدم می زدی ــارک ق او در پ
بــرج بــاال رفــت و پشــت دوربیــن قــرار گرفــت. شــروع کــرد بــه شــمردن مجموعــه نورهــای 
ــن  ــید. ای ــدد 36 رس ــه ع ــا ب ــمرد ت ــدس ش ــوند. مهن ــده می ش ــق دی ــه در اف ــده ای ک پراکن

ــه طرفــم برگشــت و گفــت: ــد. ب ــود کــه پشــت مــرز می دی تعــداِد چیزهایــی ب
- از ارتفــاع 12 متــری می توانــی 36 شــهرک اشــغالی را ببینــی... از ارتفــاع 36 متــری چــه 
ــالت**  ــن اســت إی ــی... ممک ــی ببین ــد شــهرک را می توان ــی ببینی؟!...چن ــزی را می توان چی

را هــم ببینــی.
آرزو داشــت بــرج بلنــدی بــه ارتفــاع 36 متــر از ســطح زمیــن بــه همــراه آسانســور بســازد. 
ــاخت  ــت. از س ــار داش ــازه و پرب ــکاری ت ــه اف ــت. همیش ــی نداش ــش پایان ــا و ایده های آرزوه

* مدیر پروژه های هیئت ایرانی و مدیر پروژه ی پارک ایران در مارون الرأس 
** شهری بندری و توریستی در ساحل خلیج إیالت در جنوب فلسطین اشغالی/ مترجم
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ــارک  ــود. از همــه ی آنچــه در پ ــود راضــی ب ــش نب ــدای آرزوی ــه بلن ــد ب ــرج هــر چن ــن ب ای
ــه  ــک روز ک ــد. ی ــا می آم ــه آنج ــوق ب ــا ش ــرد و ب ــت می ک ــاس رضای ــود احس ــاخته ب س
مشــغول ســاخت بــرج بودیــم بــه پــارک آمــد. خیلــی خوشــحال بــه نظــر می رســید. در میــان 
ــه  ــت. درحالی ک ــه آن صخــره می رف ــن صخــره ب ــده ای از ای ــد پرن کارهــای انجام شــده مانن
ــا  ــت ب ــاال رف ــم، از آن ب ــرده بودی ــب نک ــاظ نص ــش حف ــود و برای ــه کاره ب ــوز نیم ــرج هن ب
شــجاعت، کنتــرل خــود را از دســت داد و از طبقــه ســوم بــه طبقــه دوم پــرت شــد. خیلــی 
ــتان  ــه بیمارس ــات او ب ــرای مالق ــی ب ــت. وقت ــت برداش ــینه اش جراح ــد و سروس ــه دی صدم

ــه او گفتــم: ــم لبخنــدی زد. ب ــا دیدن رفتــم، ب
- این از شدت شجاعت توست.

خندید و گفت:
- عیبی ندارد، عیبی ندارد. 
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آرزوهایی که تحقق نیافت

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
ــه ذهــن  ــارک ب ــی در اطــراف پ ــه زمین ــدن قطع ــا دی ــه ب ــی ک ــه ایده هــای متفاوت از جمل
مهنــدس حســام خطــور کــرد، ایــده ی ســاخت محــل اســکان گردشــگران بــود. مکان هایــی 
ــود و  ــرده ب ــز را ک ــه چی ــر هم ــی. فک ــی مهندس ــا طراح ــه و ب ــکل کلب ــه ش ــا ب ــیار زیب بس
می دانســت طرحــی کــه بــا تمــام وجــود از آن حمایــت می کنــد، طرحــی بــزرگ و پرهزینــه 
ــا او  ــود ام ــده ب ــه ی مصــوب، بیشــتر ش ــا از بودج ــزان هزینه ه ــا می ــته باره اســت. در گذش
از توانایــی خــاص خــود در متقاعــد ســاختن دیگــران اســتفاده و مخــارج اضافــی را تأمیــن 
ــی  ــه ســاخت کلبه های ــود. ب ــا ب ــش از اینه ــی بی ــن طــرح خیل ــه ی ای ــا هزین ــود. ام ــرده ب ک
ــی  ــام یک ــه ن ــه ب ــر کلب ــه ه ــوری ک ــه ط ــرد؛ ب ــر می ک ــران فک ــتان های ای ــداد اس ــه تع ب
ــا  ــد ت ــه ش ــه کار گرفت ــتان ب ــان اس ــات هم ــات آن، خصوصی ــد و در جزئی ــتان ها باش از اس
گردشــگران در مــدت اقامــت در کلبه هــا بــا آن اســتان نیــز آشــنا شــوند. مطمئــن بــود کــه 
می توانــد بودجــه ی الزم را بــرای بــه ثمــر رســاندن ایــن ایــده فراهــم کنــد. بررســی ها را در 
ســه مرحلــه انجــام دادیــم و نقشــه های الزم را تهیــه کردیــم. در هــر مرحلــه مهنــدس بــه 
ــود  ــا خ ــه هایی را ب ــات و نقش ــت و اطالع ــران می گش ــتان های ای ــت، در اس ــران می رف ای
ــن  ــا را تأمی ــرای ســاخِت کلبه ه ــا بودجــه ی الزم ب ــرد ت ــالش می ک ــی آورد و ت ــان م ــه لبن ب
ــه انجــام ایــن کار نشــد و طــرح ســاخت  ــا وجــود تالشــی کــه کــرد، موفــق ب ــد، امــا ب کن
کلبه هــا تبدیــل بــه یکــی از آرزوهــای او شــد کــه تحقــق نیافــت. البتــه قســمت هایی از آن 
ــه جــای  ــا ســاخت آالچیق هایــی ب ــه اجــرا درآمــد. مــا ایــده ی او را ب ــه شــکلی نمادیــن ب ب
کلبه هــا جایگزیــن کردیــم، بــه طــوری کــه تعــداد آالچیق هــا بــه تعــداد اســتان های ایــران 
بــود و بــر هــر کــدام نــام یــک اســتان را گذاشــتیم. تابلویــی بــر هــر کــدام نصــب کردیــم 
کــه روی آن اطالعاتــی شــامل تعــداد ســاکنین، میــراث فرهنگــی، طبیعــت، اماکــن دیدنــی و 
شــهدای آن اســتان نوشــته شــده بــود. هــدف مهنــدس از اجــرای آن طــرح، ایجــاد پیونــدی 
میــان ملــت لبنــان و ایــران بــود. او دلــش می خواســت کــه ایــن پیونــد هرچــه مســتحکم تر 
ــم  ــن تصمی ــرد. همچنی ــذاری ک ــران« نام گ ــارک ای ــارک را »پ ــل پ ــن دلی ــه همی ــود و ب ش

ــارک نصــب شــود. می گفــت: ــر ســردر ورودی پ ــران ب ــود نقشــه ای از ای ــه ب گرفت
- اگر اینجا پارک ایران است، پس باید ملت لبنان ایران را بشناسند.

نقشــه ی ایــران را بــر ســردر ورودی پــارک نصــب و بــر صخــره ای نیــز نقشــه ی بزرگــی 
ــتیم.  ــر آن نوش ــاوت ب ــای متف ــا رنگ ه ــتان های آن را ب ــام اس ــم و ن ــم کردی ــران رس از ای
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ــه  ــه ک ــود، همان گون ــان ب ــران و لبن ــت ای ــان مل ــه ی می ــدن رابط ــر ش ــان عمیق ت هدفم
ــت.  ــام می خواس ــدس حس مهن

نصــب نقشــه نیــز ماننــد دیگــر طرح هــای او، طرحــی متفــاوت بــود کــه بازتابــی خــوب و 
نتیجــه ای مطلــوب داشــت. امــروزه مــردم بــه کنــار آن نقشــه می رونــد و عکــس یــادگاری 
می گیرنــد و مــا هرچنــد وقــت یــک بــار بــرای حفــظ آن از عوامــل طبیعــی بــه بازســازی و 

مرمــت آن می پردازیــم. نقشــه ای کــه بــا اســتقبال گردشــگران روبــه رو شــده اســت.
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مسیر فلسطین

روایتی از مهندس اسماعیل زین*
کنــار او روی یــک بلنــدی در پــارک مارون الــرأس ایســتاده بــودم؛ مکانــی کامــاًل مشــرف بر 
نــوار مــرزی، فضایــی میــان مــا و فلســطین اشــغالی. جایــی کــه ایســتاده بودیــم نزدیک تریــن 
نقطــه بــه مــرز بــود و نــوار مــرزی بــه ســوی ارتفاعــات پــارک متمایــل می شــد. درســت در 
زیــر پایمــان مســجدی کوچــک و درخــت اُکالیپتوســی قدیمــی بــود کــه کنــار مــزار شــهیدی 
کــه مدت هــا پیــش بــه شــهادت رســیده بــود کاشــته شــده بــود. مهنــدس حســام نگاهــی 
ــوار مــرزی انداخــت. بعــد مثــل اینکــه چیــزی را کشــف کــرده  ــه ن ــه مســجد و ســپس ب ب

باشــد کــه تــا بــه حــال بــه ذهــن او نرســیده، بــه مــن نــگاه کــرد و گفــت:
- باید راهی از اینجا به سمت فلسطین بکشیم.

ــا  ــم، ب ــی نمی یافت ــرای آن توجیه ــودم و ب ــده ب ــیر را نفهمی ــن مس ــده ی ای ــه فای ــن ک م
تعجــب گفتــم:

- چه لزومی دارد در این مسیر دشوار جاده بکشیم؟... نیازی به آن نیست.
وقتــی علتــش را بــه مــن گفــت، متحیــر شــدم. هرگــز آنچــه بــه ذهــن او می رســید بــه 

ــت:  ــرد. گف ــن خطــور نمی ک ذهــن م
- تــا مــردم بفهمنــد کــه رســیدن بــه فلســطین کاری آســان اســت... وقتــی راه بــاز شــود، 
همــه ی مــردم از آن گــذر خواهنــد کــرد... آن را »راه بازگشــت« می نامیــم... راهــی از مــزار 

ایــن شــهید تــا فلســطین.
ــتیاقی  ــا اش ــب ب ــادی متناس ــا نم ــت ت ــم داش ــرد. تصمی ــر نمی ک ــل او فک ــس مث هیچ ک
ــت  ــردم بازگش ــیله م ــن وس ــه ای ــت ب ــازد. می خواس ــطین بس ــه فلس ــت ب ــه ی بازگش جاودان
ــش  ــود. دل ــرده ب ــوش نک ــودش فرام ــه خ ــه ک ــد، همان گون ــوش نکنن ــه فلســطین را فرام ب
ــته  ــزی ملمــوس در اینجــا حضــور داش ــه واســطه ی چی ــدس ب ــتیاق مق می خواســت آن اش
ــا ســرانجام جــاده  ــد. 20 روز کار کردیــم ت ــا زمیــن امتــداد یاب ــه شــکلی واقعــی ت باشــد و ب
را کشــیدیم، »راه بازگشــت« . درســت اســت کــه راهــی خاکــی بــود، امــا مهنــدس اصــرار 
داشــت تــا هیــچ ســنگ و خــاری در آن نباشــد تــا مــورد توجــه مــردم قــرار بگیــرد. می گفــت: 
- مــردم بایــد احســاس کننــد راه فلســطین، راهــی ســهل و آســان اســت؛ راهــی خالــی از 

ســنگ و خــار. 
ــزرگ  ــک و ب ــردم از کوچ ــه ی م ــود و هم ــی ش ــاده ط ــیر، پی ــت آن مس ــش می خواس دل
بــدون رنــج و ســختی بــر آن قــدم بگذارنــد. می خواســت عشــق بازگشــت بــه فلســطین در 

ناخــودآگاه آنــان رســوخ کنــد و بــه فراموشــی ســپرده نشــود. 
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ــا  ــردم ب ــید. م ــام رس ــه اتم ــت ب ــه او می خواس ــور ک ــات آن همان ط ــد و جزئی ــاز ش راه ب
ــش  ــه تپ ــان ب ــتند، قلب هایش ــدم می گذاش ــن ق ــیر نمادی ــر آن مس ــه ب ــاتی برانگیخت احساس
ــاهد  ــیر ش ــن مس ــا ای ــیدند. بعده ــرزی می رس ــه ی م ــن نقط ــه نزدیک تری ــد و ب درمی آم
ــی  ــای مردم ــگران و گروه ه ــادی از گردش ــداد زی ــود. تع ــددی ب ــم های متع ــزاری مراس برگ
ــی از آن  ــد. یک ــل ش ــارک تبدی ــم پ ــتگاه های مه ــی از ایس ــه یک ــد و ب ــا می آمدن ــه آنج ب
ــود؛ مراســمی کــه مــردم فلســطین  مناســبت ها برگــزاری مراســم ســالگرد »روز نکبــت«* ب
ــنین  ــا س ــادی ب ــردم زی ــالگرد م ــیدند. در آن س ــهادت رس ــه ش ــرزی ب ــوار م ــی آن در ن ط
مختلــف از پیــر و جــوان بــه آنجــا آمدنــد و در آن مســیر پیــاده روی کردنــد. از مشــاهده ی آن 
صحنــه بــه یــاد »روز آزادســازی«** افتادیــم، روزی کــه مــردم بــه ســوی روســتاهای خــود 
بازمی گشــتند. جمعیــت زیــادی حضــور پیــدا کــرده بودنــد و تصویــری تأثیرگــذار بــه وجــود 
آمــده بــود. اشــک از چشــمان مهنــدس ســرازیر شــده بــود و بــه آنهــا نــگاه می کــرد. آنهــا 
در راهــی کــه او ســاخته بــود، پیــش می رفتنــد تــا پرچمــی را در نــوار مــرزی نصــب کننــد. 

* روز نکبت یا مصیبت: 15 مه 1948  میالدی روز تشکیل رژیم صهیونیستی
** روز آزادســازی: 25 مــه 2000 میــالدی، روز آزادســازی جنــوب لبنــان و عقب نشــینی نیروهــای اشــغالگر اســرائیلی 
ــود  ــای خ ــه و زمین ه ــه خان ــوس ب ــت و مینی ب ــاده، وان ــای پی ــا پ ــان ب ــردم لبن ــه م ــوب ک ــی جن ــد امنیت از کمربن

بازگشــتند.
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خدمتگزار حجاج

روایتی از آقای احمد زنکناه*
ــفر از او  ــه در س ــاری را ک ــم. رفت ــوش نمی کن ــژه را فرام ــرد وی ــن م ــای ای ــز کاره هرگ
دیــدم، گویــای همــه چیــز بــود. معمــواًل در ســفر اســت کــه حقیقــت وجــودی آدم هــا آشــکار 
ــد  ــوب و ب ــات خ ــی دارد و صف ــا برم ــره ی آنه ــاب از چه ــت نق ــتگی و غرب ــود. خس می ش
هرکــس بــه وضــوح دیــده می شــود. ســفر حــج ســفری اســت کــه آدم هــا در آن بیــش از هــر 
ــدس  ــاق مهن ــه اتف ــد. در ســفری کــه ب ســفر دیگــری خصلت هــای خــود را نشــان می دهن
بــه حــج عمــره مشــرف شــده بودیــم در زمــان انجــام مناســک حــج، او را بهتــر شــناختم و بــه 
او بیــش از پیــش نزدیــک شــدم. در آن ســفر بــود کــه بیشــتر از هــر زمــان دیگــری تحــت 
تأثیــر رفتــار او قــرار گرفتــم و عالقــه ام بــه او افزایــش یافــت. نــه تنهــا مــن، بلکــه همــه ی 
ــد  ــد. بای ــرار گرفتن ــر او ق ــت تأثی ــد، تح ــی می کردن ــا را همراه ــفر م ــه در آن س ــانی ک کس
ــی کاروان، اعمــال و مناســک  ــه راهنمای ــم کــه در آن ســفر، مهنــدس حســام داوطلبان بگوی
حــج و همــه ی جزئیــات را برعهــده گرفــت. او بــه دفعــات بــه ســفر حــج مشــرف شــده بــود 
و آداب ایــن ســفر را بــا دقیق تریــن جزئیاتــش می دانســت. عــالوه بــر آن، تمامــی ادعیــه و 
ــه واســطه ی  ــا صوتــی دلنشــین و تأثیرگــذار کــه ب ــود و ب زیارت نامه هــا را بــه خوبــی بلــد ب

ــد. ــان می خوان ــد برایم ــدان می ش ــا دوچن ــت فض ــتر و روحانی ــا بیش ــه دعا ه ــه ب آن توج
اولیــن روزی کــه می خواســتیم وارد خانــه ی خــدا شــویم، بســیار ازدحــام بــود، بــه طــوری 
کــه بــا دیــدن آن همــه جمعیــت، گمــان کردیــم کــه نمی توانیــم وارد حــرم شــویم. مهنــدس 
همــه ی مــا را جمــع کــرد تــا از طریــق پله هــای برقــی بــرای ادای نمــاز یومیــه کــه وقــت 
آن رســیده بــود، بــه یــک مصــالی دیگــر برویــم. روی پله هــا بودیــم کــه ناگهــان مــردی در 
کنــار مهنــدس از پله هــا پــرت شــد. ایــن مســئله باعــث شــد مهنــدس هــم تعــادل خــودش را 
از دســت بدهــد و روی پله هــا بیفتــد و زانویــش بــه شــدت آســیب ببینــد، به طوری کــه حتــی 
ــام  ــه را انج ــای اولی ــوراً کمک ه ــا ف ــم ت ــعی کردی ــتد. س ــش بایس ــت روی پاهای نمی توانس
دهیــم و آرامــش خودمــان را حفــظ کنیــم. از کســی خواســتیم او را بــه نزدیــک محــل بــرای 
ــرای مــداوای او  ــا اقدامــات الزم ب ــد ت ــگاه منتقــل کن ــن درمان ــه نزدیک تری ــا ب معالجــه و ی
انجــام شــود. پزشــک معالــج، مهنــدس را معاینــه و توصیــه کــرده بــود کــه بایــد اســتراحت 
ــه را دیــده و بســیار نگــران حــال مهنــدس  کامــل داشــته باشــد. مــا هــم کــه شــدت ضرب
ــال  ــم و اعم ــاز را خواندی ــا می شــدیم. نم ــان شــخص جوی ــوال او را از هم ــًا اح ــم مرتب بودی
ــا اینکــه عصــر شــد. از حــرم بیــرون آمدیــم، امــا ناگهــان مهنــدس را  ــه جــا آوردیــم ت را ب
ــش حرکــت  ــک پای ــه روی ی ــود. در حالی ک ــا ایســتاده ب ــه منتظــر م ــم ک ــان دیدی در مقابلم
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ــی  ــن کارش خیل ــم. از ای ــا نمی مانی ــوس ج ــود از اتوب ــن ش ــا مطمئ ــود ت ــده ب ــرد، آم می ک
تحــت تأثیــر قــرار گرفتیــم. همــه ی ایــن کارهــا را بــرای رفــع نیازهــای حاجی هــا و تســهیل 
کارهایشــان انجــام مــی داد. دلــش نمی خواســت کســی مشــکلی داشــته باشــد و بــا وجــودی 
کــه پایــش آســیب دیــده بــود، ســعی می کــرد تــا درد و مشــکل خــودش را فرامــوش کنــد. از 
اوضــاع تــک تــک مــا ســؤال می کــرد و در تمــام گردش هایمــان در مکــه تــا قبــل از آنکــه 
ــر  ــی اش نمی نشســت. اگ ــه روی صندلی هایشــان نشســته اند، روی صندل ــن شــود هم مطئم
یکــی از حجــاج وارد اتوبــوس می شــد، فــوراً از جایــش بلنــد می شــد تــا او بنشــیند و خیلــی 

از اوقــات ایســتاده بــود تــا دیگــران بتواننــد، بنشــینند.
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شرکت خواهم کرد

 روایتی از آقای احمد زنکناه*
از خصوصیت هــای بــارزی کــه مهنــدس بــه واســطه ی آن شــناخته می شــد، رســیدگی بــه 
امــور مــردم بــود. بــا تمــام تــوان بــه دیگــران کمــک می کــرد و هرگــز از ایــن هــدف دســت 
ــد. از  ــد، ایــن مســئله را بــه وضــوح می دیدن ــا او کار می کردن برنمی داشــت. کارگرانــی کــه ب

احــواالت شــخصی، اوضــاع زندگــی و مایحتــاج آنهــا می پرســید.
ــان  ــی لبن ــهرهای جنوب ــهر»جویا« از ش ــم در ش ــبت ازدواج ــه مناس ــی ب ــن کوچک جش
گرفتــه بــودم. از ایشــان هــم دعــوت کــردم تــا بــه جشــن بیایــد. جویــا شــهری اســت کــه 
فاصلــه اش بــا بیــروت نســبتًا زیــاد اســت. از مشــغله و فرصــت کــم مهنــدس اطــالع داشــتم 
ــزان توجــه او  ــا چــون از می و می دانســتم کــه شــرکت در جشــن برایــش دشــوار اســت، ام
بــه دیگــران، صفــای قلــب و عشــق او نســبت بــه همکارانــش نیــز آگاه بــودم، او را دعــوت 

ــت: ــان گف ــت. تبریک گوی ــم پذیرف ــان ه ــردم و ایش ک
- خواهم آمد عزیزم... إن شاءاهلل شرکت می کنم.

ــه مــن  ــان او ب ــی کــه یکــی از اطرافی ایــن مســئله مــرا خیلــی خوشــحال کــرد امــا زمان
گفــت مهنــدس ابیاتــی را آمــاده کــرده تــا در پایــان مراســم برایمــان بخوانــد واقعــًا غافلگیــر 
شــدم. او فقــط بــه حضــورش اکتفــا نکــرده بــود، بلکــه دلــش می خواســت تــا در شــادی مــن 

ســهیم باشــد و بــا قصیــده ای خوشــحالی خــود را از ازدواجــم ابــراز کنــد. 
مهنــدس بــه حضــور در مراســم عروســی و پی گیــری کارهایــم بســنده نکــرد بلکــه هرجــا 
بــه کمــک احتیــاج داشــتم، کمکــم می کــرد. عــالوه بــر اینهــا کاری مهــم و معنــوی انجــام 
ــرد.  ــم ک ــه ها کمک ــوارد و اندیش ــاب م ــارت و در انتخ ــه ام نظ ــتن وصیت نام ــر نوش داد. او ب
ســپس خــودم آنهــا را بــه عربــی نوشــتم. بســیار زیبــا و مفیــد بــود. هــر زمــان ایــن خاطــره 
ــد و شــهادت را  ــد او را برگزی ــًا کــه خداون ــم: ســبحان اهلل! واقع ــاد مــی آورم، می گوی ــه ی را ب

ــوز اینجــا در قیــد حیــات هســتم. روزی او کــرد، درحالی کــه مــن هن
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هنر محبت

روایتی از آقای احمد زنکناه*
ــار از  ــه ی سرش ــودم. روحی ــده ب ــام ندی ــدس حس ــد مهن ــی ام، مانن ــول زندگ ــام ط در تم
ــد همیشــگی و محبتــی کــه از خــودش  ــر محیــط اطــراف و لبخن محبــت و ســرزندگی او ب
ــا  ــی را ب ــی و ناراحت ــه نگران ــر می گذاشــت. هرگون ــش تأثی ــا همکاران ــر م ــی داد، ب نشــان م
ــکالت را  ــه ی مش ــود هم ــور خ ــا حض ــرد و ب ــن می ب ــاال از بی ــی ب ــب و توان ــری عجی تدبی
ــرورزی اش  ــراه مه ــه هم ــا ب ــن ویژگی ه ــرد. ای ــل می ک ــد، ح ــده بودن ــه پیچی ــدر ک ــر ق ه
ــذاری اش  ــی و تأثیرگ ــه از خوش خلق ــاوت ک ــه ای متف ــه گون ــکالت را ب ــد مش ــث می ش باع
ــا دو نفــر از اهالــی بقــاع قــرار  سرچشــمه می گرفــت حــل کنــد. بــه خاطــر دارم یــک روز ب
ــر در  ــم. آن دو نف ــکاری کنی ــوردی خــاص، هم ــا در م ــا آنه ــود ب ــرار ب ــتیم. ق ــات داش مالق
ــا  ــد، ام ــو می کردن ــم گفتگ ــا ه ــه آن ب ــوط ب ــات مرب ــا و جزئی ــکن ها و کاره ــورد سنگ ش م
ــت و روش کار و  ــازی، کیفی ــی آماده  س ــه، چگونگ ــوازم اولی ــه ل ــوص تهی ــان درخص نظراتش
... متفــاوت بــود. کم کــم اختــالف نظرشــان بــاال گرفــت و جــو متشــنج شــد و بــا هــم بــه 
ــرارداد  ــو ق ــا لغ ــید و ت ــر می رس ــن به نظ ــان غیرممک ــر تفاهم ش ــد. دیگ ــاجره پرداختن مش
پیــش رفتنــد. در آن لحظــه مهنــدس حســام بــا فرســتادن صلواتــی، گفتگــوی میــان آن دو 
را قطــع کــرد. ســپس بــه آشــپزخانه رفــت، کمــی نــان روی گاز برشــته کــرد و درحالی کــه 
لبخنــدی لطیــف و دلنشــین بــر لــب داشــت، بــه جلســه برگشــت. بــا همــان ادب همیشــگی 
بــه آنهــا نــان تعــارف کــرد و از آن دو خواســت تــا در خــوردن نــان همراهــی اش کننــد. آنهــا 
ــان، راحتــی طبــخ آن و اینکــه  ــد سرشــار ن ــود. از فوائ ــان خوششــان آمــده ب کــه از طعــم ن
مهنــدس چطــور آن را آمــاده کــرده اســت، حــرف زدنــد. بــه ایــن ترتیــب مهنــدس توانســت 
بــه زیبایــی، جــّوی از آرامــش و مالطفــت را بــر محیــط حاکــم کنــد. باالخــره اختــالف نظــر 
میــان آن دو نفــر کامــاًل از بیــن رفــت و صــدای خنده هایشــان بلنــد شــد. خیلــی ســاده بــه 

توافــق رســیدند و همــه چیــز در کمــال رضایــت و آرامــش بــه پایــان رســید.
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خانوادۀ شهدا

روایتی از آقای دانیال علویه*
از جملــه موضوعــات عجیــب و جالــب توجهــی کــه در شــخصیت مهنــدس حســام وجــود 
داشــت، تأثیــر شــهدا بــر او بــود. ایــن تأثیرپذیــری بــه هیــچ وجــه یــک تأثیرپذیــری معمولــی 
نبــود. همــه ی کســانی کــه بــه نحــوی بــا مهنــدس ارتبــاط داشــتند، شــاهد ایــن موضــوع 
ــان  ــهدا نش ــای ش ــا خانواده ه ــش ب ــوح در تعامل ــه وض ــئله را ب ــن مس ــدس ای ــد. مهن بودن
ــد  ــا می ش ــود جوی ــتگان خ ــواده و بس ــد خان ــت مانن ــا را درس ــوال آنه ــاع و اح ــی داد. اوض م
ــا  ــا آنه ــدار ب ــان می گشــت. در دی ــال آن ــردد دنب ــذا می گ ــال غ ــه دنب ــه ب ــل کســی ک و مث
ــه  ــه آنهــا می گذاشــت و ب ــل تصــوری ب ــرام غیرقاب ــه دیدارشــان می رفــت، احت ــی ب ــا وقت ی
ــدت  ــهدا و ش ــواده ی ش ــا خان ــدس ب ــۀ مهن ــا از رابط ــه ی م ــود. هم ــی می نم ــدت فروتن ش
توجهــش بــه آنــان خبــر داشــتیم. از زمانــی کــه وارد لبنــان شــد، بــه زیــارت مقبــره ی شــهدا 
ــا  ــای آنه ــی از اعض ــادار و یک ــتی وف ــان دوس ــای آن ــرای خانواده ه ــید ب ــت و می کوش رف
باشــد. ایــن مســئله باعــث شــده بــود تــا مــن هــم بــه عنــوان عضــوی از یــک خانــواده ی 
شــهید - بــدون آنکــه مهنــدس از ایــن موضــوع اطــالع داشــته باشــد- بــه خــودم افتخــار 
ــواده ی شــهدا را  ــا مهنــدس، فهمیــده بــودم کــه او خان کنــم. درخــالل روابــط شــخصی ام ب
ــا ایــن  بســیار دوســت دارد و قــدردان آنهــا اســت. ایــن امــر مــرا شــیفته ی او می ســاخت. ب
ــگ 33 روزه هســتم. شــاید  ــرادر یکــی از شــهدای جن ــه ب ــم ک ــه او نگفت ــز ب اوصــاف هرگ
ــرام بگــذارد  ــه شــخصیت خــودم احت ــه ایــن علــت کــه از ســویی می خواســتم مهنــدس ب ب
ــم و از ســوی دیگــر نمی خواســتم او را  ــت او محــک بزن ــب محب ــی خــودم را در جل و توانای
ــه  ــی باشــد ک ــزد او همان ــم ن ــم می خواســت جایگاه ــم. دل ــرار ده ــت ق ــا و معذوری در تنگن
اســتحقاق آن را دارم. جــز ایــن بــه چیــز دیگــری فکــر نمی کــردم. تــا اینکــه شــبی دور هــم 
ــت. در  ــان گذاش ــود، جلویم ــه ب ــرأس گرفت ــه از مارون ال ــی را ک ــدیم، او عکس های ــع ش جم
میــان آنهــا تصاویــری از شــهدای مارون الــرأس وجــود داشــت کــه بــر دیــوار شــهر نقاشــی 
شــده اســت. ناگهــان تصویــر بــرادرم را پیــِش رویمــان گذشــت، مــن خــودم را بــه نادانــی زدم 
ــه ایــن موضــوع پــی  ــه آن نشــان نــدادم. می خواســتم مهنــدس ب و عکس العملــی نســبت ب
ــود از عشــق  ــرادرم پیــش رویــش ب نبــرد، به خصــوص کــه در همــان لحظــه کــه عکــس ب
ــق  ــر متعل ــه آن تصوی ــم ک ــت. خــودم نگفت ــارزان ســخن ها می گف ــه شــهدا و قداســت مب ب
بــه بــرادر مــن اســت، امــا یکــی از حاضــران بــه طــور مفصــل دربــاره ی بــرادرم ســخن گفــت 
و در مــورد نحــوه ی شــهادت او، نقشــش در جنــگ 33 روزه، اتفاقــات مشــهوری کــه در ایــن 

* طراح فنی هیئت ایرانی و برادر شهید بشیرعلویه
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زمینــه افتــاده بــود و اینکــه مــن بــرادر او هســتم را بــه طــور مفصــل توضیــح داد. مهنــدس 
ــن انداخــت. ــه م ــز ب ــب و حیرت انگی نگاهــی عجی

از آن زمــان بــود کــه تغییــری ناگهانــی را در نحــوه ی تعاملــش بــا خــودم احســاس کــردم. 
ــاء  ــی از اعض ــوان یک ــه عن ــن ب ــه م ــبت ب ــتری را نس ــت بیش ــی و محب ــرام، قدرشناس احت
ــواده و والدینــم رابطــه  ــا خان ــا ب ــراز می کــرد و همــواره ســعی داشــت ت ــواده ی شــهید اب خان
ــف  ــاس ضع ــهید احس ــای ش ــر خانواده ه ــدس در براب ــه مهن ــم ک ــد بگوی ــد. بای ــته باش داش
ــود. ایــن امــر  ــان نقطه ی ضعــف او ب ــه آن می کــرد. عشــق او بــه شــهدا و تعلــق خاطــرش ب
ــرادر شــهید  ــا هــر چــه بیشــتر قــدردان محبت هــای او باشــم و از اینکــه ب باعــث می شــد ت
ــدس  ــن مهن ــی رود ای ــزی کــه همیشــه انتظــار م ــم. برخــالف آن چی ــه خــود ببال هســتم ب
ــا  ــک شــود و معاشــرت ب ــواده ام نزدی ــن و اعضــای خان ــه م ــش می خواســت ب ــه دل ــود ک ب
ــادگِی  ــع و س ــای تواض ــا از دری ــه ی اینه ــت. هم ــت می دانس ــهید را فرص ــای ش خانواده ه

ــت.  ــمه می گرف ــودش سرچش وج
ــری از او  ــچ تصوی ــه هی ــن اســت ک ــون موجــب حســرتم می شــود، ای ــه اکن مســئله ای ک
در کنــار پــدرم نــدارم. وقتــی بــه دیــدار پــدرم آمــد، فرامــوش کــردم کــه از آن دو عکســی 
بگیــرم. دیــداری دوســتانه و بی نهایــت گــرم بــود. از منزلمــان رفــت و بــا قلبــی پــر از عشــق 
ــد  ــدرم آم ــدن پ ــرای دی ــار ب ــک ب ــط ی ــه فق ــود آنک ــا وج ــم. ب ــه اش کردی ــی بدرق و قدردان
ــر  ــنیدن خب ــا ش ــه ب ــت، به طوری ک ــدر گذاش ــر پ ــی ب ــر بزرگ ــدار تأثی ــک دی ــان ی ــا هم ام
ــه سال هاســت  ــا ک ــد. گوی ــن ش ــه شــدت اندوهگی ــدس، بســیار گریســت و ب شــهادت مهن
ــاره ی او اشــک از  ــا ســخنی درب ــدس ی ــام مهن ــنیدن ن ــا ش ــم ب ــوز ه ــناخت. هن او را می ش

ــود. ــاری می ش ــمانش ج چش
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کبوتر

روایتی از آقای عمار جمال*
درحــال رفتــن بــه گردهمایــی بزرگــی بــه منظــور گفتگــو در خصــوص فعالیتهایمــان بودیم. 
گــروه مــا از 3 ماشــین تشــکیل شــده بــود. در مســیر محــل برگــزاری گردهمایــی بودیــم کــه 
ناگهــان مهنــدس حســام از شیشــه ی ماشــین چیــزی را دیــد. فــوراً بــه راننــده گفــت توقــف 
کنــد. از ماشــین پیــاده شــد و بــه طــرف جــاده دویــد. فکــر کردیــم کــه اتفــاق مهمــی افتــاده 
اســت. بــا نگرانــی زیــاد بــه او نــگاه می کــردم. بــه حالــت چمباتمــه در وســط جــاده نشســت 
و کبوتــری را درنهایــت مهربانــی در آغــوش گرفــت، درســت مثــل مــادری کــه فرزنــدش را 
در آغــوش می گیــرد. ســِر کوچــک آن را نــوازش کــرد و بــا چهــره ای نگــران ســوار ماشــین 
شــد. دلســوزانه و بــا دقــت کامــل جراحتــش را بررســی کــرد و از دیــدن زخــم او لبــش را بــه 

گونــه ای گزیــد کــه انــگار بــال خــودش زخمــی شــده اســت. 
ــرد. بالــش را بســت و  ــا خــود بــه خانــه اش ب بــه شــدت از آن مراقبــت می کــرد و آن را ب
مــداوا کــرد تــا کامــاًل خــوب شــد. بعــد بــه مــن گفــت عمــداً کبوتــر را در همــان محلــی کــه 
پیــدا کردیــم رهــا کــرده اســت تــا در محــل ناشــناس تنهــا نشــود و پرندگانــی را کــه قبــاًل 

ــد. ــا آنهــا زندگــی می کــرده بیاب ب
پرنــده را در آســمان وســیع آزاد کردیــم و مهنــدس بــا رضایــت و خوشــحالی بــه بال هایــش 
ــالمتش  ــاط و س ــان از نش ــه نش ــی ک ــکافت و صدای ــا را می ش ــر فض ــرد. کبوت ــگاه می ک ن
داشــت از بال هایــش بــه گــوش می رســید. گویــی بال هــای پرنــده حامــل پیــام انســانی بــود 
کــه فطــرت الهــی و پــاک خــود را حفــظ کــرده اســت. مهنــدس از آنکــه توانســته بــود بــه آن 

کبوتــر کمــک کنــد خوشــحال بــود. 
محبــت و توجــه مهنــدس حســام فقــط شــامل حــال انســان ها نمی شــد بلکــه او بــا همــان 
روحیــه ی لطیــف و قلبــی مؤمــن و مهربــان و رئوفــش، بــه همــه ی مخلوقــات خداونــد فکــر 
ــه ای  ــد، آن را در کیس ــی می مان ــزی باق ــان چی ــای غذایی م ــت از وعده ه ــر وق ــرد. ه می ک
ــا می ریخــت.  ــرای ماهی ه ــد، آن را ب ــری می آم ــا نه ــا ی ــار دری ــی کن ــرد و وقت ــع می ک جم
ــره  ــه ی پنج ــر لب ــده را ب ــذای باقی مان ــود، غ ــیرمان دور ب ــه از مس ــا رودخان ــا و ی ــر دری اگ

ــد. ــدگان آن را بخورن ــا پرن می گذاشــت ت

* از همراهان شهید حسام
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ازدوریاوشکایتمیکرد

روایتی از آقای زهیر عمرو* 
در ســال 2006 میــالدی بــه عنــوان مالــک شــرکت پیمانــکاری و بــه واســطه ی همــکاری 
بــا هیئــت ایرانــی بــا مهنــدس شــهید آشــنا شــدم. بــا گذشــت زمــان تحــت تأثیــر شــخصیت 
ــرا بیشــتر به ســوی  ــه او بیشــتر می شــد، م ــدر شــناختم نســبت ب ــم و هرق ــرار می گرفت او ق
خــود جــذب می کــرد. ایــن شــناخت بــه حــدی رســید کــه مــرا بــه تعظیــم درمقابــل ایــن 
شــخصیت بــزرگ وا می داشــت و بــا گذشــت زمــان رشــته های محبــت میــان مــا محکم تــر 

می شــد.
ــدم،  ــدس می دی ــوح در مهن ــه وض ــرد و آن را ب ــب می ک ــود جل ــه خ ــم را ب ــه توجه آنچ
شــدت محبــت و عالقــه ی او نســبت بــه اعضــای خانــواده و فرزندانــش بــه خصــوص دختــر 
کوچکــش فاطمــه بــود. هــر زمــان کــه بــا فاطمــه صحبــت می کــرد و یــا حتــی اســمش را 
ــت را از او پرســیدم گفــت کــه  ــی عل ــی اراده اشــک هایش ســرازیر می شــد. وقت می شــنید، ب
دختــر کوچکــش خیلــی او را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. او بــه وجــود پــدر احتیــاج زیــادی 
دارد و از دوری او شــکایت می کنــد. در طــول عمــِر اندکــش بــه خاطــر عــدم حضــور پــدر در 

کنــارش، طعــم داشــتن پــدر را نچشــیده اســت. 
مهنــدس حســام بــرای مدت هــای طوالنــی در ســفر و حــال رفــت وآمــد بــود. بــه دفعــات 
از ســوی دولــت ایــران بــه منظــور اجــرای پروژه هــای خــارج از کشــور، بــه مأموریــت رفتــه 

و ایــن مســئله ســبب دوری او از خانــواده اش بــود.
خیلــی دلــم می خواهــد کــه نامــه ای بــه خانــواده ی او بنویســم و بــه آنهــا بگویــم: »مــن 
ــه آن رابطــه  ــًا ب ــودم. حقیقت ــا مهنــدس کار کــردم و کنــارش ب کســی هســتم کــه مدتــی ب
مباهــات می کنــم. مــا بــه شــما بــه عنــوان خانــواده ی ایــن مــرد متمایــز افتخــار می کنیــم، 
ــزرگ از خــود برجــای می گذاشــت. خوشــا  ــه هرجــا ســفر می کــرد، تأثیــری ب کســی کــه ب
بــه حالتــان کــه فرزنــدان او و منتســب بــه شــخصیتی کــه راه اهــل بیــت )علیهــم الســالم( را 
می پیمــود هســتید«. بــه آنهــا خواهــم گفــت: »مــن از جملــه افــرادی هســتم کــه آرزو دارنــد 
کاش عضــوی از اعضــای خانــواده و یــا نزدیــکان او بودنــد«. بــه خانــواده و فرزنــدان او خواهم 
گفــت: »درســت اســت کــه شــهید از شــما دور بــود، امــا شــما همــواره در قلــب، فکــر و روح 

او جــای داشــتید«.

* شهردار معیصره و مالک شرکت پیمانکاری و همکار هیئت ایرانی در انجام پروژه های مختلف.
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دو بار تاج سر من هستی

روایتی از مهندس کاظم درابی*
مهنــدس حســام فقــط بــه مجاهــدان، اســیران یــا کســانی کــه در رویارویــی مســتقیم بــا 
ــق  ــا تعل ــه آنه ــرای هرچــه ب ــر آن ب ــد توجــه نشــان نمــی داد، بلکــه عــالوه ب دشــمن بودن
داشــت ازجملــه فرزنــد، پــدر، مــادر و همسرانشــان، قداســت قائــل بــود. در نظــر او ایــن افــراد 
ــد. مــن شــخصًا در  ــان بودن امتــداد وجــود مبــارزان و سرچشــمه و مســیر آرمــان مقــدس آن

ــن مســئله را حــس می کــردم.  ــدس ای ــا مهن ارتباطــم ب
مهنــدس حســام از داســتان اســارت طوالنــی ام خبــر داشــت و از همــان دیــدار اولمــان بــه 
ــه  ــد بلک ــن نمی ش ــال م ــامل ح ــط ش ــوع فق ــن موض ــت. ای ــادی می گذاش ــرام زی ــن احت م
ــه نظــرش همســرم  شــامل همســرم هــم می شــد. از همســرم بســیار قدردانــی می کــرد و ب
زنــی بی نظیــر در صداقــت و اخــالص بــود. از وفــای او و از صبــری کــه در تمــام ده ســال 
اســارت مــن بــه خــرج داده بــود، حــرف مــی زد. در بیشــتر مواقــع حالــش را از مــن می پرســید 
ــال تواضــع را از خــود  ــرد و کم ــف می ک ــد از او تعری ــت او را می دی ــر وق ــر آنکــه ه و مهم ت

بــروز مــی داد.
ــه  ــه ســاله ام، ب ــی، پســر ن ــا محمدعل ــش ب ــدس در گفتگوی ــار مهن ــن رفت خاطــره ای از ای
ــد  ــگ می زن ــدس زن ــود. مهن ــی ب ــش محمدعل ــم پی ــن همراه ــک روز تلف ــی آورم. ی ــاد م ی
ــود،  ــده ب ــدل ش ــان آن دو رد و ب ــه می ــی را ک ــی گفتگوی ــرد. محمدعل ــراغم را می گی و س

ــرد: ــف ک ــم تعری ــه برای این گون
- سالم علیکم، کجایی؟

- و علیکم السالم.
- حاج کاظم! حالت چطور است؟

- من حاج کاظم نیستم. محمدعلی هستم.
- شما تاج سر من هستی

شما تاج سر من هستی
- شما دو بار تاج سر من هستی

- شما یک میلیون بار تاج سر من هستی!
ایــن نحــوه ی برخــورد او بــا بچه هــا بــود، رفتــاری تــوأم بــا احتــرام و ادب بســیار. بنابرایــن 
بیــن او و بچه هــا رابطــه ای بی نظیــر بــه وجــود می آمــد. رابطــه ی او بــا محمدعلــی نمونــه ای 
از ایــن گونــه روابــط صادقانــه و ســخاوتمندانه بــود. مهنــدس توجــه خاصــی بــه پســرکوچکم 

* مشاور مهندس حسام
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داشــت، حالــش را می پرســید و او را تشــویق و او را در مســیر پیشــرفت پشــتیبانی می کــرد. 
ــم در  ــی ه ــودم. محمدعل ــان نب ــن در لبن ــدس منتشــر شــد، م ــر شــهادت مهن ــی خب وقت
مدرســه بــود و خبــر شــهادت او را نشــنیده بــود. وقتــی مــرا دیــد موضــوع عجیبــی را برایــم 

تعریــف کــرد. او گفــت:
- آن روز وقتــی پــس از یــک روز طوالنــی بــه خانــه آمــدم، بــه شــدت خســته بــودم. رفتــم 
کــه بخوابــم. وقتــی خوابــم بــرد مهنــدس را در خــواب دیــدم کــه بــه ســوی آســمان بــاال 
می رفــت، بــا دســتان و چهــره ای بســیار نورانــی کم کــم دور شــد. مــن فریــاد زدم: مهنــدس 
ــی هســتم پســر  ــم... مــن محمدعل ــا شــما حــرف بزن ... مهنــدس صبرکــن ... می خواهــم ب
حــاج کاظــم، امــا او فقــط دســتش را برایــم تــکان داد و دور شــد و دیگــر او را ندیــدم. بــه 
ــی داد  ــدس را نم ــهادت مهن ــر ش ــط خب ــی کوچــک، فق ــه ی طفل ــای صادق ــن روی ــرم ای نظ
بلکــه حــاوی ایــن پیــام بــود کــه روح مهنــدس شــهید حســام بــا دســتانی نورانــی و چهــره ای 

درخشــان بــه ســوی بهشــت عــروج کــرده اســت. 
ــواده ی مــن جایــگاه خاصــی داشــت. بــه همیــن خاطــر شــهادت  مهنــدس حســام در خان
او بــرای آنهــا خیلــی ســخت بــود. روز شــهادت مهنــدس، مــن ایــران بــودم و از شــهادتش 
ــهادت  ــر ش ــت و خب ــاس گرف ــان تم ــتان از لبن ــی از دوس ــه یک ــا اینک ــتم ت ــی نداش اطالع
ــم: ــه او گفت ــم. ب ــاور کن ــتم ب ــد. نمی توانس ــن وارد ش ــه م ــی ب ــوک بزرگ ــان را داد. ش ایش

- باورش برایم سخت است. باید مطمئن شوم.
بعــد از اینکــه مطمئــن شــدم بــا همســرم در لبنــان تمــاس گرفتــم. همســرم از شــنیدن خبر 
شــهادت مهنــدس گریــه و شــیون کــرد و پشــت تلفــن از هــوش رفــت. ســپس بــه همــراه 
مــادرش بــرای شــرکت در مراســم تشــییع جنــازه بــه ایــران آمــد. ایــن تأثیــر فوق العــاده ی 
ــچ گاه از  ــه هی ــری ک ــود؛ تأثی ــد ب ــن و ســایر خانواده هــای مجاه ــواده ی م ــر خان ــدس ب مهن

بیــن نمــی رود و برخاســته از میــزان توجــه مهنــدس بــه خــط جهــاد و مبــارزه اســت.
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دعا

روایتی از مهندس کاظم درابی*
ــبانه روز  ــول ش ــت. در ط ــر داش ــق خاط ــه تعل ــدن ادعی ــه خوان ــیار ب ــام بس ــدس حس مهن
ــین، محــل کار و  ــا در ماش ــای دع ــرد. کتاب ه ــه می ک ــب زمزم ــر ل ــف را زی ــای مختل دعاه
ــدن آن تشــویق می کــرد. دلــش  ــه خوان محــل ســکونتش دیــده می شــد. دیگــران را هــم ب
می خواســت خوانــدن دعــا بــر اطرافیانــش همــان تأثیــری را داشــته باشــد کــه بــر او داشــت 
ــه نعمت هــای الهــی  ــه را از جمل ــرد. ادعی ــد کــه او می ب و آنهــا هــم همــان بهــره ای را ببرن
ــم  ــران ه ــت دیگ ــت داش ــد، دوس ــب باش ــی از آن بی نصی ــت کس ــت و نمی خواس می دانس

ماننــد او یــک زندگــی معنــوی و روحانــی داشــته باشــند.
ــددی او را  ــع متع ــتیم، در مواق ــرت داش ــدس معاش ــا مهن ــه ب ــانی ک ــه ی کس ــن و هم م
ــن مراســم، اعمــال  ــه ی ای ــم. از جمل ــی همراهــی می کردی ــرای شــرکت در مراســم مذهب ب
ــر،  ــر دیگ ــد نف ــک چن ــه کم ــدس ب ــود. مهن ــن روز ب ــه ای ــوط ب ــای مرب ــه و دعاه روز جمع
ــه شــکل دوره ای جمــع  ــان ب ــدادی از اشــخاص باایم ــه در آن تع ــب داد ک مراســمی را ترتی
ــه ایــن ترتیــب هــر  ــود. ب شــوند و محــل آن هــر جمعــه در منــزل یکــی از همیــن افــراد ب
جمعــه وعــده ی دیــدار داشــتیم و در همــان روز مــکان جلســه ی بعــدی مشــخص می شــد. 
ایــن دیدارهــا تأثیــرات معنــوی بســیار زیبایــی بــر روحمــان داشــت و عــالوه بــر آن موجــب 

ــید.  ــت می بخش ــتی هایمان برک ــه دوس ــد و ب ــترمان می ش ــت بیش ــی و الف نزدیک
ــدس  ــده می شــد و مهن ــزل یکــی از دوســتان خوان ــه در من ــه دعــای ندب ــح جمع هــر صب
هرگــز غیبــت نمی کــرد. به نظــر او ایــن جلســات دیدارهایــی مقــدس بــود و هیــچ کاری هــر 
چنــد ضــروری او را از حضــور در آن غافــل نمی کــرد و تــا قبــل از شــهادتش، توجــه خاصــی 

نســبت بــه برگــزاری آن داشــت. 
حتــی در غیــر از روز جمعــه بــر خوانــدن ادعیــه تأکیــد می کــرد. هــر وقــت دعــا می خوانــد 
کنــارش جمــع می شــدیم تــا دعــا را از زبــان او بشــنویم. دعــا خوانــدن او دو ویژگــی داشــت: 
ــه ای ادا می کــرد کــه  ــه گون اول صــدای زیبایــش و دوم روش دعــا خواندنــش. کلمــات را ب
ــان از  ــم و جان هایم ــوذ می کنی ــکوه نف ــات باش ــن کلم ــه درون ای ــم ب ــاس می کردی احس
معانــی واال و برجســته ی آن ســیراب می شــود. بعــد از صبحانــه هــم برایمــان دعــای ســفره 

را می خوانــد و مــا همگــی عالقــه ی زیــادی بــه شــنیدن ایــن دعــا از زبــان او داشــتیم. 

* مشاور مهندس حسام
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پرچم ها را باال ببرید

روایتی از آقای محمد حیدر* 
ــت  ــارت »دوس ــت، عب ــت داش ــت را دوس ــام مقاوم ــدس حس ــم مهن ــم بگویی نمی توانی
ــر مقاومــت از خــود نشــان مــی داد، کافــی نیســت.  ــان آنچــه او در براب ــرای بی داشــتن« ب
ــه  ــی شــدید ک ــقانه، تعلق ــی عاش ــود؛ تعلق ــت وابســته ب ــه مقاوم ــم او ب ــر اســت بگویی بهت
یــک انســاِن باایمــان نســبت بــه اعتقــادش دارد. ایــن همــان چیــزی بــود کــه بــه وضــوح 
ــه  ــر هم ــت. ب ــور داش ــش حض ــه ی حرف های ــت در هم ــورد. مقاوم ــم می خ ــه چش در او ب
ــر  ــی ب ــود. وقت ــت ب ــده از مقاوم ــز برآم ــه چی ــی هم ــت می گذاشــت. گوی ــام مقاوم ــز ن چی
ــاده ای  ــه ج ــی ک ــت، زمان ــت اس ــن مقاوم ــا زمی ــت: اینج ــرد، می گف ــی کار می ک زمین
ــر  ــت اســت و ه ــیر مقاوم ــا مس ــت: اینج ــرد، می گف ــفالت می ک ــا آن را آس ــاخت و ی می س
ــت: شــما در مقاومــت  ــد، می گف ــه کاری تشــویق و دلگــرم کن ــا را ب ــان می خواســت م زم
ــان همــان کار مقاومــت اســت. همه جــا و همه وقــت ســعی می کــرد  ســهیم هســتید، کارت
تصویــر مقاومــت و ملــت مقــاوم را در برابــر دیــدگان ملــت ایــران و ملت هــای دیگــر بــه 

نمایــش بگــذارد.
آن روز را فرامــوش نمی کنــم، مهنــدس خیلــی گرفتــار و برنامــه ی کاری او بســیار فشــرده 
بــود. از او بــرای حضــور در مراســم افراشــتن پرچــم مقاومــت در یکــی از روســتاها دعــوت بــه 
عمــل آمــد. می دانســتم کــه چقــدر ســرش شــلوغ و وقتــش تنــگ اســت، امــا بــا وجــود وقــت 
ــد. روســتایی کــه جشــن در آن برگــزار می شــد  کــم، اصــرار داشــت در مراســم حضــور بیاب
ــود،  ــن وج ــا ای ــا ب ــت، ام ــری نداش ــه کار دیگ ــم در آن منطق ــدس ه ــود و مهن ــا دور ب از م
ــت  ــت تقوی ــم در جه ــرا آن مراس ــرد. زی ــاری می ک ــم پافش ــن و حضــور در مراس ــرای رفت ب
ــش را  ــرانجام توانســت برنامه های ــود. س ــم آن ب ــدن پرچ ــزاز درآم ــه اهت ــت و ب ــوان مقاوم ت
طــوری تنظیــم کنــد کــه در مراســم شــرکت کنــد و از ایــن بابــت خیلــی خوشــحال بــه نظــر 

می رســید.
هنــگام برگــزاری مراســم، بــرادران بــا مشــکل بزرگــی روبــه رو شــدند. طنــاب پرچــم بــه 
انــدازه ی کافــی محکــم نبــود و وقتــی آن را کشــیدند، پــاره شــد. هــرج و مــرج بــه وجــود 
آمــد، لــوازم یدکــی وجــود نداشــت و همــه از بــاال بــردن پرچــم ناامیــد شــدند و دســت از 
ــه زمــان دیگــری موکــول کننــد.  کار کشــیدند. چــاره ای نداشــتند جــز اینکــه مراســم را ب

* مالــک و مدیــر شــرکت قاســم حیــدر و بــرادران – از جملــه شــرکت هایی کــه در اجــرای پروژه هــای مختلــف بــا 
هیئــت ایرانــی همــکاری داشــت.
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ــا اطمینــان شــدید خــود، وارد عمــل شــد و اصــرار کــرد کــه پرچــم بایــد  امــا مهنــدس ب
ــده بایســتد و آن را  ــل مشــکل پیش آم ــر برافراشــته شــود. او توانســت در مقاب ــدون تأخی ب
حــل کنــد. ســاعتی طــول نکشــید کــه جرثقیلــی آورد، طنــاب را تعمیــر نمــود و پرچــم را 
ــگاه  ــه پرچمــی ن ــه ایســتاد و از ســر شــوق ب ــان تعیین شــده برافراشــت. رضایتمندان در زم

کــرد کــه ســر بــه فلــک کشــیده بــود. 
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زبانی دشوار

روایتی از مهندس حسن زین*
پیــش از شــهادت مهنــدس، بــا او بــه عنــوان مترجــم همــکاری داشــتم. مهنــدس حســام 
عــالوه بــر زبــان مــادری اش بــه زبان هــای ترکــی، کــردی و فارســی افغانــی هــم صحبــت 
می کــرد. مشــغول یادگیــری زبــان انگلیســی هــم بــود زیــرا زبــان انگلیســی او را در نوشــتن 

ــاری می کــرد.  ــا موضوعــی پیرامــون پروژه هــای بازســازی ی رســاله ی دکتــری ب
ــدا را از خــودش  ــاب خ ــز کت ــود. هرگ ــم بســیار محکــم ب ــرآن کری ــا ق ــدس ب ــد مهن پیون
ــر  ــد. ه ــغول می ش ــرآن مش ــالوت ق ــه ت ــا ب ــوص صبح ه ــه به خص ــرد و همیش دور نمی ک
ــاز  ــم آغ ــرآن کری ــی از ق ــا صفحات ــی ســوار ماشــینش می شــد روز خــود را ب ــح وقت روز صب
می کــرد. رابطــه ی او بــا قــرآن و آیــات آن بســیار زیــاد بــود. قــرآن از مهم تریــن انگیــزه اش 
بــرای یادگیــری زبــان عربــی بــا وجــود مشــغله هایش بــود. دلــش می خواســت زبــان عربــی 
ــرآن و شــناخت اعجــاز  ــی ق ــا او را در فهــم معان ــرد ت ــاد بگی ــا همــه ی ســختی هایش ی را ب
لغــوی آن کمــک کنــد. از طرفــی ندانســتن زبــان عربــی او را آزار مــی داد و ایــن مســئله بــه 
ــه  ــان، شــخصیت ها، وزراء و... ب ــکاران، مهندس ــران، پیمان ــا کارگ ــاط او ب ــع ارتب نظــرش مان
شــمار می رفــت و او را بــا مشــکل مواجــه می ســاخت. یادگیــری زبــان عربــی بــه واســطه ی 
ــت و  ــخت اس ــی س ــان عرب ــن زب ــرا آموخت ــود. زی ــانی نب ــش کاِر آس ــغولیت هایش برای مش
ــه  ــا ک ــا آنج ــرد ت ــعی می ک ــود، س ــن وج ــا ای ــادی دارد. ب ــان زی ــه زم ــاز ب ــری آن نی یادگی
ــی  ــان عرب ــا زب ــه خاطــر بســپارد و از مــن هــم می خواســت ت ــی کلمــات را ب ــد معان می توان

ــن می گفــت: ــه م ــوزش دهــم. ب ــه او آم را ب
- فقط برایم ترجمه نکن... یاد بده تا عربی صحبت کنم.

ــه  ــش می خواســت ب ــد. دل ــرار کن ــم و او تک ــظ کن ــات را تلف ــا کلم ــن می خواســت ت از م
ــد.  ــت کن ــی صحب ــان عرب ــه زب ــرد ب ــعی می ک ــًا س ــم و مرتب ــم او باش ــم، معل ــای مترج ج
ــد  ــوار می ش ــی دش ــرد. کارش زمان ــرار می ک ــت، آن را تک ــاد می گرف ــه ای را ی ــی جمل وقت
کــه کنــارش نبــودم و مجبــور بــود بــرای فهــم زبــان عربــی و ترجمــه ی آن بــه فارســی بــه 
ــیاری  ــت بس ــود و ظراف ــین برانگیز ب ــش تحس ــای اول، تالش ــد. در ماه ه ــه کن ــودش تکی خ
ــف  ــی لطی ــش در کار، از طبع ــود جدیت ــا وج ــدس حســام ب ــورد. مهن ــه چشــم می خ در آن ب
ــزاح را دوســت داشــت و شــخصیتی بانشــاط و ســرزنده  ــود. م ــی خــوش برخــوردار ب و خلق
ــا فضــای جــدی  ــی بارهــا ســبب شــد ت ــان عرب ــری زب ــرای یادگی داشــت. تالش هــای او ب
کار، تلطیــف شــود و لبخنــدی برلــب همــگان بنشــیند. او خــود نیــز از ایــن موضــوع خوشــش 
ــک  ــر دارم ی ــه خاط ــاورد. ب ــود بی ــه وج ــی ب ــن موقعیت های ــرد چنی ــعی می ک ــد و س می آم

* از کارمندان هیئت ایرانی 
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ــا کلمــه ا ی دیگــر جایگزیــن کــرد و معنــا کامــاًل عــوض  ــار در مارون الــرأس کلمــه ای را ب ب
شــد. بــرای اشــاره بــه »اصبــع الجلیــل« گفــت »جبــل الخلیــل« . همگــی خندیدیــم و وقتــی 

عبــارت را بــرای او ترجمــه کــردم او هــم بســیار خندیــد. 
ــه ای را  ــام کلم ــدس حس ــی آورم. مهن ــاد م ــه ی ــری را ب ــرای دیگ ــه ماج ــن زمین در همی
ــود.  ــپرده ب ــر س ــه خاط ــنیده و آن را ب ــا ش ــم از کج ــی آورم نمی دان ــر نم ــه االن به خاط ک
ــده ای  ــا ع ــم. در آنجــا ب ــران رفتی ــه ســفارت ای ــر ب ــرادر زهی ــراه ب ــه هم ــدس ب ــن و مهن م
ــی از آنجــا  ــان آورد. وقت ــه زب ــان حرف هایــش آن کلمــه را ب ــات داشــت و در می ــرار مالق ق
بیــرون آمدیــم، بــرادر زهیــر بــه ایشــان گفــت کــه ایــن کلمــه معنــای خوبــی نــدارد. ناگهــان 
مهنــدس حیــرت زده ایســتاد. فــوراً نــزد کســی کــه آن کلمــه را بــه او گفتــه بــود، برگشــت 
و از او بســیار عذرخواهــی کــرد. بــا همــان ادب و فرهنگــی کــه در او ســراغ داشــتیم، اظهــار 
تأســف کــرد و از آن مــرد خواســت او را ببخشــد. حتــی برایــش قســم یــاد کــرد کــه معنــای 

ــت.  ــته اس ــه را نمی دانس کلم
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او کجاست؟!

روایتی از مهندس عباس حرب*
شــخصیت مهنــدس حســام بــا همــه ی مدیرانــی کــه در طــول زندگــی ام آنهــا را دیــده بودم 
تفــاوت داشــت. مــن در تمــام دوران زندگــی کاری ام، مــردی بــا جایــگاه او ندیــده بــودم کــه 
ــه  ــرکل اســت. ب ــک مدی ــی نداشــت کــه ی ــاری داشــته باشــد. برایــش اهمیت ــه رفت این گون
ــچ  ــودش را از هی ــرد. خ ــالش نمی ک ــه دســت آوردن آن ت ــرای ب ــود و ب ــایش نب ــال آس دنب
ــایر  ــد س ــا مانن ــرد ت ــعی می ک ــه س ــت. متواضعان ــاص نمی دانس ــران و خ ــر از دیگ ــر برت نظ
کارگرانــی باشــد کــه بــا او کار می کردنــد. بــا اخــالص زیــاد و بــدون ریــا کار می کــرد. مثــاًل 
وقتــی می خواســت قســمتی از جــاده ای را کــه بــه تازگــی بــه اتمــام رســیده بــود، بررســی 
ــر  ــه 2 کیلومت ــول آن ب ــر ط ــی اگ ــرد؛ حت ــی می ک ــاده ط ــیر را پی ــول مس ــام ط ــد، تم کن
ــوار  ــن کار س ــام ای ــرای انج ــا ب ــکاران خرده پ ــی پیمان ــران و حت ــه دیگ ــید. درحالی ک می رس
ــر  ــود و اگ ــایرین ب ــد س ــی مانن ــت کار یک ــدند. در وق ــردار می ش ــدرو و کول ــین های تن ماش
ــا  ــی. باره ــخیص ده ــران تش ــان دیگ ــتی او را در می ــناختی، نمی توانس ــل او را نمی ش از قب
اتفــاق می افتــاد کــه بــا مــا مشــغول انجــام کار بــود و کســی ســراغش را می گرفــت. وقتــی 
ــم، آن شــخص  ــه کارگــری نشــان می دادی ــا در حــال کمــک ب ــان کارگــران و ی او را در می

ــد.  ــت زده می ش به
ــذای  ــز می نشســت و از غ ــان می ــر ســر هم ــران و ب ــار کارگ ــذا در کن ــگام غ همیشــه هن
ــل  ــه قب ــتیم، ده دقیق ــه ای داش ــت جلس ــر هیئ ــه در دفت ــک دفع ــورد. ی ــا می خ ــاده ی آنه س
ــرخ  ــردن چ ــال عوض ک ــدم او را درح ــرون آم ــه بی ــی ک ــت، وقت ــرون رف ــا بی ــن از آنج از م
ماشــینش دیــدم. کارگــران زیــادی اطرافــش حضــور داشــتند، او می توانســت از یکــی از آنــان 
بخواهــد تــا کمکــش کننــد، امــا از هیچ کــس کمــک نخواســته بــود. بــه طرفــش دویــدم و 
از او خواســتم تــا کار را بــه مــن واگــذار کنــد، امــا به شــدت رد کــرد و بــا وجــود اصــرار زیــاد 

قبــول نکــرد.
گاهــی دلــم بــه حالــش می ســوخت، خــودش را خیلــی در انجــام کارهــا خســته می کــرد. 
ــا ســاعت 11 شــب طــول کشــید.  ــه ت ــی داشــتیم ک ــوب جلســه ای طوالن ــار در جن ــک ب ی
ــاره  مجبــور بــود کــه بعــد از جلســه بــرای بررســی بعضــی اوراق بــه بیــروت برگــردد و دوب
صبــح زود قبــل از ســاعت 7 بــه جنــوب بیایــد. آنچــه می دانــم ایــن اســت کــه وقتــی بــه 
بیــروت رســیده بــود تمــام شــب را بیــدار مانــده تــا آنچــه را کــه الزم بــود، بنویســد و آمــاده 

کنــد. 

ــن  ــفالت و بت ــد آس ــای تولی ــر کارخانه ه ــال – مدی ــدت 3 س ــه به م ــه ی نبطی ــی در منطق ــت ایران ــر هیئ ــر دفت * مدی
متعلــق بــه هیئــت ایرانــی در جنــوب لبنــان 
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او با من رفیق است

روایتی از مهندس عباس حرب*
هــر زمــان از مســیر یــا جــاده ای کــه مهنــدس حســام آن را ســاخته بــود، عبــور می کــردم 

و از اهالــی آن منطقــه و یــا مناطــق مجــاور می پرســیدم:
- آیا مهندس حسام را می شناسی؟
فوراً و بدون تردید، جواب می دادند:

- حتمًا می شناسم... با من رفیق است.
ایــن جملــه ای بــود کــه آن را بارهــا بــا گوش هایــم شــنیده بــودم. تــا اینکــه روزی تصمیــم 
ــا طبــق دســتور  ــم. ام ــد کار می کــرد، اخــراج کن ــی ب ــم یکــی از کارگــران را کــه خیل گرفت
ــرای  ــم و ب ــار کنی ــت رفت ــا عطوف ــران ب ــا کارگ ــود ب ــا خواســته ب ــه از م ــدس حســام ک مهن
اینکــه در حــق او ظلمــی نکــرده  باشــم، از او خواســتم نــزد مــن بیایــد. همــه ی حــق و حقــوق 
ــا در  ــد. ام ــرک کن ــا محــل کار را ت ــم و خواســتم ت ــه او پرداخت ــی بیشــتر از آن را ب او و حت

مقابلــم ایســتاد و بــا اعتمــاد بــه نفــس گفــت:
- تو نمی توانی مرا بیرون کنی، یعنی هیچ کس نمی تواند مرا بیرون کند.

- چرا؟!
- برای اینکه حاج حسام با من رفیق است.

زمانــی کــه جریــان را بــرای مهنــدس تعریــف کــردم و گفتــم دوســتش را اخــراج کــردم، 
خندیــد و گفــت:

- همه ی کارگران اینجا با من رفیق هستند.
وقتــی در محــل کار حاضــر می شــد بــه همــه ی کارگــران حتــی اگــر 50 نفــر هــم بودنــد، 
بــدون اســتثناء ســالم می کــرد؛ بــا آنهــا حــرف مــی زد و مهربانانــه رفتــار می کــرد. او حقیقتــًا 

بــا همــه دوســت بــود. شــاید هــم بیــش از یــک دوســت. 
ــه همــه خدمــت می کــرد. از شــدت تواضــع او  ــا تمــام وجــود ب ــران ب ــه ای در ســفرمان ب
خجالــت زده می شــدیم. قبــل از بازگشــتمان بــه لبنــان یــک مهمانــی صمیمانــه ترتیــب داد 
ــود و در  ــت نم ــراز محب ــا اب ــه م ــذار انجــام داد. ب ــا و تأثیرگ ــک ســخنرانی زیب ــان ی و برایم
پایــان از مــا خواســت تــا او را حــالل کنیــم. همســرم از شــنیدن ایــن حــرف متعجــب شــد، 

بــه طــرف مــن برگشــت و گفــت:
ــه خاطــر همــه ی زحمت هایمــان  ــا را ب ــد م ــم؟ او بای ــد او را حــالل کنی ــرای چــه بای - ب

حــالل کنــد. 

ــن  ــفالت و بت ــد آس ــای تولی ــر کارخانه ه ــال – مدی ــدت 3 س ــه به م ــه ی نبطی ــی در منطق ــت ایران ــر هیئ ــر دفت * مدی
متعلــق بــه هیئــت ایرانــی در جنــوب لبنــان 
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بــا هیچ کــس برخــورد بــدی نداشــت، درطــول ســفر مراقــب بــود تــا کامــاًل راحــت باشــیم. 
ــود، خــودش غــذا را  ــرد، آنجــا هــم در خدمــت مــا ب ــه رســتوران می ب حتــی وقتــی مــا را ب
ــا وجــود اینکــه  از آشــپزخانه می گرفــت و بــه گارســون ها مــی داد تــا ســر میزهــا بیاورنــد. ب
ــا  ــه آی ــرد ک ــؤال می ک ــت و س ــان می گش ــًا اطرافم ــود، مرتب ــر ب ــدود 150 نف ــا ح ــداد م تع
بــه چیــزی احتیــاج داریــم؟ درســت مثــل یــک پــدر کــه از فرزنــدان کوچــک خــود مراقبــت 

می کنــد، درطــول ســفر مراقــب مــا بــود و در پایــان ســفر هــم از مــا حاللیــت طلبیــد.



125

آرامگاه های مقدس

روایتی از استاد عباس قطایا*
در طــول دورانــی کــه در کنــار مهنــدس حســام بــودم، شــاهد پیونــدی قــوی میــان او و 
زیارتگاه هــا بــودم. هــر زمــان از کنــار مــزاری مقــدس یــا زیارتــگاه یکــی از بنــدگان صالــح 
ــه  ــن ب ــز در آن اماک ــه روح او ج ــل اینک ــد. مث ــا می ش ــًا وارد آنج ــت، حتم ــدا می گذش خ
آرامــش نمی رســید. وقتــی وارد آن فضاهــا می شــد، حالــت روحانــی و خاصــی بــه او دســت 
مــی داد. اگــر وقــت تنــگ بــود بــه خوانــدن دو رکعــت نمــاز و یــک دعــا اکتفــا می کــرد و بــا 
حســرت و برخــالف میلــش مثــل کســی کــه وطنــش را تــرک می کنــد از آن محــل خــارج 

می شــد. 
ــد. روی  ــه باش ــارت آن نرفت ــه زی ــدس ب ــه مهن ــود ک ــان نب ــی در لبن ــکان زیارت ــچ م هی
ــرس و جــو  ــاره ی آنهــا پ ــی می گشــت و از دیگــران درب ــن مکان های ــال چنی ــه دنب نقشــه ب
ــه  ــود ک ــی ب ــی داد. کاف ــوش م ــد، گ ــردم می دادن ــه م ــی ک ــه اطالعات ــت ب ــا دق ــرد. ب می ک
ــا  ــود اطالعــی، موثــق و ی ــه یکــی از خــواص ب ــی کــه متعلــق ب ــا مقامــی احتمال از مــزار ی
ــدس  ــکان مق ــض از آن م ــه آنجــا و کســب فی ــن ب ــرای رفت ــه ب ــد، بالفاصل ــق بیاب غیرموث
ــتگی  ــا بس ــت آنه ــه نّی ــا ب ــن زیارت ه ــواب ای ــر او ث ــه نظ ــت. ب ــی می گرف ــران پیش از دیگ

ــت.  ــر اس ــا دانا ت ــه نیت ه ــد ب ــت و خداون داش
ــه زیــارت حضــرت رقیــه ) ســالم اهلل  ــه زیــارت یکــی از امامزاده هــا، مثــاًل ب هــر زمــان ب
ــوز در  ــم او هن ــم و اعمــال مســتحب انجــام می دادی ــارت می کردی ــم، مــا زی علیهــا( می رفتی
حــال دعــا و نیایــش بــود. مــا منتظــر می ماندیــم تــا زیارتــش تمــام شــود، امــا هــر بــار آن 
قــدر طوالنــی می شــد کــه صبرمــان ســر می آمــد و مجبــور می شــدیم بــه او تذکــر بدهیــم:

- حاج حسام دیر شده است باید برویم.
ــت مان را  ــوند، درخواس ــت نش ــان اذی ــه اطرافی ــرای آنک ــق و ب ــن خل از روی ادب و حس

ــد.  ــا می مان ــی آنج ــا  ک ــد ت ــدا می دان ــه خ ــر ن ــت و اگ می پذیرف
کمــی قبــل از شــهادتش اوضــاع امنیتــی بــه شــدت متشــنج بــود. بــه ســوریه رفتــم تــا او 
را از فــرودگاه بیــاورم تــا در کمتریــن زمــان ممکــن بــه لبنــان برگردیــم. امــا او خواســت تــا 
در آن شــرایط دشــوار بــه طــرف حــرم حضــرت زینــب)س( بــروم. طبیعتــًا عکس العمــل مــن 
اعتراضــی شــدید بــود. امــا او مصرانــه می خواســت تــا قبــل از تــرک آنجــا بــه زیــارت خانــم 

حضــرت زینــب )س( برویــم. بــه مــن گفــت:
- غیرممکن است که از اینجا رد شوم و به زیارت نروم ... غیرممکن است!

* مسئول تبلیغات هیئت ایرانی
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ــارت او از حــرم حضــرت  ــن زی ــادی از آخری ــدت زی ــه م ــود ک ــل توجــه آن ب ــه ی قاب نکت
زینــب)س( نمی گذشــت، امــا بــه اعتقــاد او، ورود بــه دمشــق بــدون رفتــن بــه حــرم حضــرت 

و زیــارت ایشــان امــری غیرممکــن و بــه مثابــه گناهــی بــزرگ بــود. 
ــدم و  ــته اش ش ــلیم خواس ــود، تس ــرف نمی ش ــود منص ــم خ ــتم از تصمی ــون می دانس چ
خــودم را بــه خــدا ســپردم. در میــان راه ناگهــان بــه یــک ایســت بازرســی برخوردیــم کــه 
ــه  ــاط ب ــا احتی ــچ امنیــت نداشــت. ب ــود. جــاده هی ــه ارتــش ســوریه ب ــق ب خوشــبختانه متعل
ــر او، آن  ــه ی فک ــی داد و هم ــت نم ــز اهمی ــه هیچ چی ــدس ب ــم. مهن ــه دادی ــیرمان ادام مس
بــود کــه در حــق بانویــش حضــرت زینــب)س( کوتاهــی نکــرده باشــد و آن گونــه نباشــد کــه 
ــاد مــی آورم  ــه ی ــی ب ــه خوب ــرود. ب ــارت ن ــه زی ــد امــا، ب از نزدیکــی مرقــد ایشــان عبــور کن
وقتــی کــه بــه حــرم رســیدیم بــا وجــود آن کــه در حــرم بســته بــود، نامیــد نشــد و بــه دنبــال 
ــه او  ــه مــا اجــازه ورود دهــد. خیلــی ب مســئول حفاظــت حــرم رفــت و از او خواســت کــه ب
التمــاس کــرد تــا در را برایمــان بــاز کنــد. برایــش مهــم نبــود تــا بــا افتــاده حالــی در مقابــل 
شــخصی کــه بــه او اهمیتــی نمــی داد، التمــاس و خواهــش کنــد. جانــش را برتــر از زیــارت 
َســرورش حضــرت زینــب )س ( نمی دانســت. باالخــره نگهبــان در مقابــل اشــتیاق و اصــرار 
او تســلیم و مجبــور شــد در را بــاز کنــد. همین کــه نگهبــان در را بــاز کــرد مهنــدس گریــان 
در آســتانه ی در بــر زمیــن افتــاد. چهــره اش زمیــن را لمــس می کــرد و اشــک هایش جــاری 
بــود. مدتــی طوالنــی در کنــار در حــرم ایســتاد و پیشــانی اش را بــه آن تکیــه داد. از شــدت 
ــه  ــاه ب ــوان، متواضــع و پشــیمان از گن ــل انســانی نات ــد و باالخــره مث ــه بدنــش می لرزی گری
ــن نشســت و دســتانش را داخــل  ــر زمی ــح رســید، ب ــه ضری ــی ب ــت. وقت ــح رف طــرف ضری
شــبکه های آن بــرد. گریــان التمــاس می کــرد و طلــب شــفاعت می نمــود. نمی توانــم 
ــف  ــی توصی ــه خوب ــت ب ــب )س( می رف ــرت زین ــارت حض ــه زی ــه ب ــت او را هنگامی ک حال
کنــم. ر ابطــه ی او بــا حضــرت زینــب )س(، رابطــه ای خــاص بــود. در برابــر ضریــح ایشــان 
ــگار  ــذرد، ان ــه می گ ــش چ ــه در اطراف ــود ک ــم نب ــش مه ــد. برای ــود می ش ــود بی خ از خ
ــا حضــرت )س(  ــی ب ــد. گوی ــا محــو می شــد. هیچ کــس را نمی دی ــز فرامــوش و ی همــه چی
تنهــا بــود. بــه شــدت می گریســت و نالــه می کــرد. وقتــی او غــرق زیــارت و دعــا می شــد، 

ــتیم. ــز می گریس ــا نی ــی م همگ
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افسون تواضع

روایتی از استاد عباس قطایا*
ــه می شــد  ــر می گذاشــت. چگون ــر دیگــران تأثی ــا افســونی خــاص ب ــدس حســام ب مهن
ــا ایــن تعــداد آدم ارتبــاط داشــته باشــد و تــو نتوانــی  ــاور کــرد مســئولی در ســطح او، ب ب
حتــی یــک نفــر را پیــدا کنــی کــه از او آزرده باشــد و یــا تحــت تأثیــر او قــرار نگرفته باشــد؟ 
ــت  ــه او را دوس ــی، هم ــی و سیاس ــتگاه های دین ــا خاس ــا ی ــالف جایگاه ه ــود اخت ــا وج ب
ــی  ــر کس ــر ه ــا ب ــت ت ــی آن را داش ــود، توانای ــحورکننده ب ــردی مس ــًا م ــتند. او واقع داش
ــر بگــذارد. در طــول  ــا کوچــک، تأثی ــزرگ ی ــر، ب ــا فقی ــد ی ــه او را می شــناخت، ثروتمن ک
ــا همــه ی جدیتــی کــه در  کار داشــت  ــی نشــد. ب دوران مدیریتــش هیچ کــس از او عصبان
و بــا همــه ی اخــالص و فــداکاری کــه از خــود نشــان مــی داد، دارای روحیــه ای ســرزنده 
ــرده  ــروان گره ک ــا اب ــچ گاه ب ــرد و او را هی ــم نمی ک ــه اخ ــچ وج ــه هی ــود. ب ــاط ب و بانش
نمی دیــدی. بــا وجــود همــه ی مســئولیت هایش همیشــه لبخنــد بــه لــب داشــت. 
ــت  ــگاه و موقعی ــردی در جای ــد م ــه می ش ــود. چگون ــدازه خوش مشــرب و متواضــع ب بی ان
او تــا ایــن انــدازه متواضــع باشــد؟! بــه طــور مثــال دفتــر کارش شــباهتی بــه دفتــر یــک 
ــگاه  ــا جای ــران حتــی ب ــر دیگــر مدی ــد دفت ــر نداشــت و در آن از قوانیــن خــاص، مانن مدی
ــردار و  ــه واســطه، دفت ــازی ب ــود و نی ــاز ب ــرش همیشــه ب ــود. دِر دفت ــری نب ــر، خب پایین ت
ــه اثاثیــه ی  ــه او اطــالع دهــد. حتــی ب منشــی نبــود کــه درخواســت مالقــات کســی را ب
ــوع و مــدل آنهــا اظهارنظــر  ــگ، جنــس، ن ــت نمــی داد. در انتخــاب رن ــر کارش اهمی دفت
ــودن اجنــاس اعتــراض  ــا لوکــس ب ــودن قیمت هــا و ی ــاال ب ــه ب نمی کــرد. فقــط نســبت ب
ــم  ــده بودی ــان فهمی ــرور زم ــه م ــم. ب ــرده بودی ــادت ک ــار او ع ــن رفت ــه ای ــا ب ــرد. م می ک
ایــن جــزء خصوصیــات اوســت. یــک روز از صندلــی اتاقــش کــه بــه علــت کثــرت اســتفاده 
فرســوده شــده و دیگــر قابــل اســتفاده نبــود، شــکایت کــرد؛ امــا وقتــی صندلــی جدیــدی 
ــودش را  ــی خ ــی قبل ــت، صندل ــرد، آن را نپذیرف ــراض ک ــم اعت ــاز ه ــم، ب ــرای او آوردی ب
خواســت و صندلــی جدیــد را بــه یکــی از کارمنــدان داد. زمانــی کــه تعــدادی از همــکاران 
ــا  ــرد و ب ــاز می ک ــت، در را ب ــودش برمی خاس ــی زد، خ ــی در م ــد و کس ــرش بودن در دفت
وجــود مقامــش هرگــز اجــازه نمــی داد کســی در را برایــش بــاز کنــد و خــودش ایــن کار 
را انجــام مــی داد. خــودش از مهمانانــش، هرکســی کــه بودنــد، پذیرایــی می کــرد. بســیار 

* مسئول تبلیغات هیئت ایرانی
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ــه اطرافیانــش مــی داد؛ حتــی اگــر  ــود، چیــزی نمی خــورد مگــر از آن ب ــاز ب دســت و دل ب
ــه  ــرد و ب ــیم می ک ــر تقس ــات کوچک ت ــه قطع ــود، آن را ب ــی ب ــی خوراک ــه ی کوچک تک
همــه مــی داد. مهنــدس روش خاصــی در خــوردن انــار داشــت. اگــر انــاری داشــت آن را 

ــه همــه آمــوزش مــی داد.  ــار را ب ــن همــه تقســیم می کــرد و روش خــوردن ان بی
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روایتی از استاد عباس قطایا*
در ســفری کــه بــه ایــران داشــتیم، رفتــار او مــا را حیــرت زده و مجــذوب می کــرد. اگــر او 
ــی  ــًا می گفت ــی، حتم ــش کن ــتی توصیف ــدی و می خواس ــارش را می دی ــناختی و رفت را نمی ش
ــع  ــی و تواض ــت. فروتن ــتوران اس ــخدمت رس ــا پیش ــرودگاه و ی ــر ف ــروه، کارگ ــکار گ خدمت
ــز نمی نشســت مگــر  ــود. در رســتوران ســر می ــی ب ــر او برایمــان عجیــب و باورنکردن بی نظی
ــرار  ــان ق ــد مقابلش ــه می خواهن ــه ک ــته اند و هرچ ــه نشس ــه هم ــد ک ــن می ش ــه مطمئ آنک
ــود امــا مهنــدس آخریــن نفــر غــذا می کشــید،  ــا وجــود آنکــه تعــداد مــا 150 نفــر ب دارد. ب
ــد  ــگام بازدی ــذا کشــیده اند. در آن ســفر هن ــی غ ــدازه ی کاف ــه ان ــه ب ــن شــود هم ــا مطمئ ت
ــه  ــد، بلک ــی نمی ش ــتقل و خاص ــین مس ــده، ســوار ماش ــن دیدنــی برنامه ریزی ش از اماک
ــا  ــه آی ــرد ک ــو می ک ــا پرس وج ــک م ــک ت ــد. از ت ــوس می ش ــوار اتوب ــا س ــراه م ــه هم ب
چیــزی احتیــاج نداریــم؟ پــس از بازگشــت بــه لبنــان، بــه خاطــرات زیبــای آن ســفر چیــزی 
اضافــه کــرد کــه آن را هرگــز فرامــوش نمی کنــم. بــه مناســبت میــالد امــام زمــان )عــج( در 
مجموعــه ی پذیرایــی »فامیلــی َهــْوس« همــه ی کســانی را کــه در ســفر بــه ایــران حضــور 
داشــتند، گــردآورد و بــه زبــان فارســی در وصــف امــام )ع( برایمــان خوانــد. جایــگاه او مانــع 
از آن نشــد تــا در مقابــل دیگــران بــا صــدای زیبــا و بــه شــیوۀ خــودش برایمــان بخوانــد. 
ــی هیئــت ایرانــی ازســوی مهنــدس حســام یــادآور  حکایــت انتخــاب شــعار تبلیغات
اســت.  حســام  مهنــدس  منحصربه فــرد  رفتارهــای  همــه ی  نمــاد  و  او  اندیشــه های 
نمی خواســت شــعار، تبلیغاتــی و یــا چیــزی شــبیه بــه آن باشــد. چیــزی فراتــر از شــعارهای 
متــداول را در نظــر داشــت. در فرصتــی کــه داشــتیم، شــعارهایی را کــه فکــر می کردیــم بــه 
نظــرش نزدیک تــر اســت، پیشــنهاد کردیــم. مثــاًل گفتیــم: »در خدمــت ملــت لبنــان«، امــا او 
گفــت کــه بایــد دیدمــان را عمیق تــر کنیــم و از ایــن شــعارها فراتــر برویــم. تــا آنکــه خــود 
شــعاری پیــدا کــرد کــه تعبیــری بــود از آنچــه در درونــش بــود. هنــوز هــم آن شــعار، شــعار 

ــد: ــه می گوین ــی )ره( ک ــام خمین ــخنی از ام ــت. س ــی اس ــت ایران ــی هیئ تبلیغات
ــت  ــما من ــر ش ــا ب ــد، آنه ــت نگذاری ــردم من ــر م ــد ب ــه انجــام می دهی ــی ک ــرای خدمت »ب

ــد هســتند«. ــه ســوی خداون ــه راه شــما ب ــد ک دارن
مهنــدس همیــن گونــه فکــر می کــرد و بــدون تردیــد و بی هیــچ اغماضــی ایــن اندیشــه ی 

حقیقــی او بــود. 
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پدریبینظیر

روایتی از استاد عباس قطایا*
ــز  ــرایط کار نی ــود. ش ــم نب ــم، ک ــام کار می کردی ــدس حس ــا مهن ــه ب ــانی ک ــداد کس تع
دلخواهمــان بــود. سرنوشــت بــه رویمــان لبخنــد زده و مــا را در کنــار او جمــع کرده بــود. از 
مهنــدس خیلــی چیزهــا آموختیــم؛ درس هــا شــفاهی یــا کتبــی نبــود، بلکــه رفتــاری بــی کالم 
ــود کــه از هــر کالمــی رســایی بیشــتری داشــت. ســبک زندگــی اش، اخــالق واالیــش و  ب
توجــه و محبتــی کــه بــا آن مــا را دربــر گرفتــه بــود، بــه تنهایــی یــک مکتــب بــود. علی رغــم 
کارهــای فراوانــش بــه احــواالت شــخصی همــه ی مــا رســیدگی و شــخصًا بــه هرکــدام از مــا 
ــود  توجــه می کــرد. اگــر کارمنــدی غیبــت داشــت، علــت آن را می پرســید و اگــر مریــض ب
ــه حــل آن  ــراد می پرســید و اگــر مشــکلی داشــتند ب ــه عیادتــش می رفــت. از نیازهــای اف ب
ــد آرام  ــی کن ــت کمک ــر می توانس ــت و اگ ــاس می گرف ــن و آن تم ــا ای ــرد، ب ــک می ک کم
ــی  ــه از او کمک ــل از آنک ــود. قب ــش ب ــر دوش ــاری ب ــکل ب ــه آن مش ــگار ک ــت، ان نمی گرف
بخواهیــم، خــود از مــا ســؤال می کــرد. مــن از جملــه کســانی بــودم کــه او را تجربــه کــرده 
و شــاهد همــه ی ایــن رفتارهــا بــودم. بــدون اســتثنا هربــار کــه مــرا می دیــد حــال خانــواده 
و فرزندانــم را جویــا می شــد البتــه نــه یــک پرســش ســطحی و گــذرا بلکــه حــال تــک تــک 

ــات می پرســید.  ــا اســم و جزئی ــا را ب آنه
ــرای  ــا ب ــم ت ــم گرفتی ــود. تصمی ــی مانده ب ــتیم باق ــران داش ــه ای ــه ب ــفری ک دو روز از س
تهیــه ی برخــی وســایل و ســوغات بــه بــازار برویــم. طبیعــی بــود کــه گــردش در بــازار پنــج 
ســاعت یــا بیشــتر طــول می کشــید. وقتــی بــه هتــل برگشــتم، متوجــه شــدم زمانــی کــه در 
بــازار بــودم دختــرم حالــش بــد شــده اســت و مهنــدس حســام او را بــه همــراه همســرم بــه 
بیمارســتان رســانده. او تاکســی گرفتــه بــود در حالی کــه بــا اعتبــار و جایگاهــی کــه داشــت 
ــه بیمارســتان رفتــم و آنهــا  ــا یــک تلفــن صــد ماشــین احضــار کنــد. فــوراً ب می توانســت ب
ــا او حــرف  ــا دکتــر مشــغول صحبــت بــود. طــوری ب را پیــدا کردم.مهنــدس را دیــدم کــه ب
مــی زد کــه گویــی پــدر بیمــار اســت. مرتبــًا صحبــت می کــرد و بــا نگرانــی بــه ایــن طــرف 
ــرای او آزمایــش نوشــت و از  ــر ب و آن طــرف می رفــت. معاینــه ی دختــرم تمــام شــد و دکت

مــا خواســت تــا ســاعت 5 بــرای گرفتــن نتایــج آزمایــش بــه بیمارســتان برگردیــم. 
در ســالن هتــل منتظــر نشســته بــودم تــا رأس ســاعت تعیین شــده بــرای گرفتــن نتیجــه 
آزمایــش بــروم. ســاعت حــدود یــک ربــع بــه پنــج بــود کــه بــرای رفتــن از جایــم بلنــد شــدم. 
ــان  ــه اطرافی ــد و ب ــن می آی ــه از پله هــا پایی ــا عجل ــدم کــه ب ــدس را دی ــن لحظــه مهن در ای

می گویــد:
- من کار کوچکی دارم، می روم و برمی گردم، دیر نمی کنم.

* مسئول تبلیغات هیئت ایرانی
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- مهندس! کجا؟
وقتی اصرار آنها را دید، با عجله گفت:
- می روم تا نتیجه ی آزمایش را بگیرم.

جلو رفتم و گفتم:
- نه مهندس... خودم می روم.

امــا هرچــه اصــرار کــردم، قبــول نکــرد و مــن نتوانســتم او را از تصمیمــش منصــرف کنــم 
و باالخــره بــه ایــن نتیجــه رســید و گفــت:

- اگر اصرار داری که بیایی با هم می رویم.
ــار از هرکــس دیگــری جــز مهنــدس حســام ســر مــی زد، برایــم عجیــب  ــه رفت ایــن گون

بــود. 
یــک روز بــه اتفــاق هــم از بقــاع بــه ســمت بیــروت می رفتیــم. اطــالع داشــت کــه بایــد او 
را برســانم و بعــد بــرای دیــدن خانــواده ام بــه روســتایی در بقــاع برگــردم و دوبــاره بــا وجــود 
وقــت کمــی کــه داشــتم بــه بیــروت بیایــم. فقــط می خواســتم خانــواده ام را ببینــم و بــه آنهــا 

ســری زده باشــم. مهنــدس حســام گفــت:
- من هم با تو پیش خانواده ات می آیم. می خواهم آنها را ببینم.

ــت و  ــا رف ــه ب ــود ک ــش آن ب ــه هدف ــود بلک ــن نب ــواده ی م ــدن خان ــدف او دی ــلمًا ه مس
آمدهــای مکــرر اذیــت نشــوم، مســافت کمتــری طــی کنــم، و کمتــر خســته شــوم و فرصــت 
کافــی بــرای دیــدن خانــواده ام داشــته باشــم. مهنــدس مجبــور نبــود کــه بــا مــن بیایــد امــا 
ــاد  ــه خاطــر مــن تحمــل کــرد. در آن لحظــه خــودش را از ی او ســختی و خســتگی راه را ب
بــرد و فقــط بــه مــن فکــر کــرد و تنهــا بــه ایــن کار بســنده نکــرد بلکــه بــه واســطه ی ادب و 
ُحســن ُخلــق ســرآمدش، زمانــی کــه بــه آنجــا رســیدیم منتظــرم ننشســت بلکــه بــرای آنکــه 
ــا بچه هــا ســرگرم کــرد و بــه صحبــت و بــازی  احســاس بــدی نداشــته باشــم خــودش را ب
بــا آنهــا پرداخــت، کاری کــه آن را خــوب بلــد بــود و تــا زمانــی کــه مــن از او نخواســتم تــا 

برگردیــم او هیــچ نگفــت.
بــا همــه رئــوف و مهربــان بــود. بــا وجــود ســعی و تالشــی کــه در زمــان انجــام کارهــا از 
خــود نشــان مــی داد و دقــت نظــر و ریزبینــی باالیــی کــه داشــت و بــه ایــن صفــت شــناخته 
ــه  ــا هم ــت، ب ــی اس ــت باالی ــن دق ــن چنی ــه ی ای ــه الزم ــی ک ــود قاطعیت ــا وج ــد و ب می ش
ــرد. روزی  ــر می ک ــود، صرف نظ ــش نب ــل بخش ــه قاب ــتباهاتی ک ــی از اش ــود. حت ــان ب مهرب
یکــی از کارمنــدان بخــش مالــی ســندی را اشــتباه نوشــته بــود و بــه وضــوح هنــگام ثبــت 
آن ســند کوتاهــی و بی دقتــی کــرده بــود. در نتیجــه بیــن او و مدیــر مالــی دفتــر اختالفــی 
پیــش آمــد و چــاره ای جــز اخــراج او وجــود نداشــت. همگــی می دانســتیم کــه خطــا کــرده 
ــد نشــد و اخــراج را  ــه عکس العمــل تن ــا مهنــدس حســام، راضــی ب ــد اخــراج شــود ام و بای
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مجازاتــی خــارج از حــد دانســت. و نــه تنهــا ســند انفصــال او از کار را لغــو نمــود بلکــه، بــرای 
دیــدارش بــه خانــه ی او رفــت و از او بــه خاطــر اخراجــش عذرخواهــی کــرد. درصورتی کــه 
ــن  ــا همی ــده ب ــرد اخراج ش ــد و ف ــام ده ــم انج ــن ه ــک تلف ــا ی ــن کار را ب ــت ای می توانس
ــه دیــدارش رفــت و از او  کار هــم بســیار خوشــحال می شــد، امــا ایــن کار را نکــرد بلکــه ب
دلجویــی کــرد و در عیــن حــال بــرای او توضیــح داد کــه نمی توانــد از اشــتباهی کــه مرتکــب 
شــده، صرف نظــر کنــد امــا ایــن اشــتباه در محــل و جایــگاه خــودش جبــران خواهــد شــد.

ــا دیگــران توجــه نداشــت بلکــه همــه ی مــا را دور  ــه ارتبــاط خــودش ب مهنــدس فقــط ب
ــا  ــن م ــه در بی ــی را ک ــر و اختالف های ــا را نزدیک ت ــان م ــط می ــرد. رواب ــع می ک ــم جم ه
وجــود داشــت، برطــرف می نمــود. از مــا یــک خانــواده ســاخته بــود. خیلــی دوســت داشــت 
تــا همگــی بــر ســِر یــک ســفره ی غــذا بنشــینیم، در هرجایــی کــه غــذا می خوردیــم چــه در 
رســتوران و یــا در محــل کار، خــودش غــذا را بــه مــا تعــارف می کــرد و فضایــی پــر از دوســتی 
و شــادی بــه وجــود مــی آورد. او مثــل یــک پــدر بــود، امــا پــدری نمونــه کــه نظیــرش کمتــر 
ــان قلب هایشــان  ــواده ای کــه خــودش آنهــا را گــرد آورده و در می ــدر خان یافــت می شــود. پ
ــه آنهــا آموختــه بــود. مــا هنــوز هــم  الفــت و محبــت برقــرار ســاخته و چیزهــای زیــادی ب
ــزد و  ــان برمی خی ــم، آه از نهادم ــرت می خوری ــویم، حس ــع می ش ــم جم ــه دور ه ــی ک زمان

ــم.  ــدارش اشــک شــوق می ریزی ــرای دی ب
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رابطه با پدر

روایتی از استاد عباس قطایا*
در یکــی از روزهــا، پــدر مهنــدس بــرای اولیــن بــار بــه لبنــان آمــد. بــه آب و هــوای لبنــان 
عــادت نداشــت، حالــش دگرگــون شــد، بدنــش نتوانســت بــا آب و هــوا ســازگاری پیــدا کنــد 
ــه بیمارســتان بــرده بــود و مــن هــم بــه محــض  و بــه شــدت بیمــار شــد. مهنــدس او را ب
اطــالع بــه بیمارســتان رفتــم. در کنــار پــدرش در قســمت اورژانــس در انتظــار نشســته بــود. 

خیلــی خســته بــه نظــر می رســید. از او ســؤال کــردم:
- از کی اینجا هستید؟

- از حدود 2 ساعت پیش.
دوســتانی کــه همراهــم بودنــد از شــنیدن ایــن مطلــب خیلــی ناراحــت شــدند. بــه ســمت 
دفتــر بیمارســتان رفتــم تــا بــا مدیریــت صحبــت کنــم. امــا هنگامــی کــه مهنــدس مطلــع 

شــد بــه شــدت مخالفــت کــرد و نپذیرفــت. مــرا ســرزنش کــرد و گفــت:
ــتند  ــرادی هس ــام کار اف ــغول انج ــا مش ــی... آنه ــت کن ــا صحب ــا آنه ــدارد ب ــی ن - لزوم
ــا  ــد ام ــتان مان ــب در بیمارس ــاعت 11 ش ــا س ــدس ت ــدر مهن ــد. پ ــا بوده ان ــر از م ــه جلوت ک
ــه  ــدرش را ب ــًا او می توانســت پ ــا کســی صحبــت کنیــم. طبیعت ــا ب مهنــدس قبــول نکــرد ت
هــر بیمارســتانی کــه می خواســت، ببــرد و ایــن حــق را هــم داشــت. امــا ایــن کار را نکــرد. 
ــات  ــدازه ی مــردم دیگــر از امکان ــه ان ــا مثــل همــه ی مــردم باشــد و ب دلــش می خواســت ت

بهــره ببــرد. 
رابطــه ی او بــا پــدرش همــراه بــا عشــق و احترامــی فوق العــاده و بســیار درس آمــوز بــود؛  
ــری می کــرد.  ــی پیگی ــور را تلفن ــود و ام ــدرش همــه ی کارهــا را رهــا کــرده ب ــه خاطــر پ ب
حتــی بــرای لحظــه ای خــواب و یــا اســتراحت، حاضــر نشــد کــه بیمارســتان را تــرک کنــد. 
بــه یــاد دارم زمانــی کــه بــه اتفــاق مهنــدس بــه حــج رفتــه بودیــم، در حمــام از او خواســتیم 
تــا مــوی پــدرش را مــا کوتــاه کنیــم امــا او قبــول نکــرد و خــودش ایــن کار را انجــام داد. 
پــدر او پــس از شــهادت مهنــدس، در یکــی از مصاحبه هــای مطبوعاتــی، تفســیر زیبایــی 

از او داشــت. گفــت:
- شــهادت بــرای کســی کــه 30 ســال در راه آن تــالش می کنــد، چیــز عجیبــی نیســت... 
ــه  ــًا ب ــش زحمــت می کشــد، حتم ــه هدف ــرای رســیدن ب ــدت ب ــه م ــن هم ــه ای و کســی ک
ــه شــهادت او افتخــار  ــه خاطــر از دســت دادن او غمگینــم امــا ب آن خواهــد رســید... مــن ب

می کنــم.
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سوء استفاده از موقعیت

روایتی از استاد عباس قطایا*
مهنــدس حســام بــه عمــد موقعیــت خــود را از تــرس آنکــه حتــی بــه انــدازه ی ذره ای از 
ــب  ــبب تعج ــع س ــیاری از مواق ــن کار او در بس ــرد. ای ــان می ک ــود، پنه ــتفاده ش آن سوء اس
دیگــران می شــد. می تــوان بــرای آن نمونه هــای زیــادی آورد. مثــاًل در ضمــن ســفری کــه 
کارمنــدان هیئــت بازســازی بــه همــراه مهنــدس بــه ایــران داشــتند، قــرار بــود تــا بازدیــدی 
از کاخ شــاه داشــته باشــیم. تعــداد مــا زیــاد بــود، بنابرایــن بایــد در گروه هــای کوچک تــر و 
ــد  ــد کردن ــا از کاخ بازدی ــروه از م ــه دو گ ــد از آنک ــم. بع ــد می کردی ــات از کاخ بازدی ــه دفع ب
یــک گــروه آلمانــی بــرای بازدیــد آمدنــد. نگهبــان، بازدیــد مــا را متوقــف کــرد و بــه جــای 
مــا گــروه آلمانــی وارد کاخ شــدند. مهنــدس حســام اعتــراض کــرد و از او خواســت تــا نوبــت 

را رعایــت کنــد. امــا او گفــت:
- این ها یک گروه آلمانی مهم هستند.

مهندس که دلیل او را قانع کننده نمی دانست با اصرار گفت:
- کسانی که همراه من هستند از تمام اروپا مهم ترند.

نگهبان بر سر مهندس فریاد کشید:
- من تصمیم می گیرم نه تو.

در آن لحظــه حتــی بــه ذهــن مهنــدس حســام هــم خطــور نکــرد کــه کارت شناســایی اش 
را نشــان دهــد و خــودش را معرفــی کنــد تــا حقــی را کــه می پنداشــت مســتحق آن اســت 
ــا از شــنیدن صــدای  ــار زد. لبنانی ه ــدس را کن ــر شــد و مهن ــان بلند ت ــرد. صــدای نگهب بگی
نگهبــان کــه بــر ســر مهنــدس فریــاد می کشــید، تحمــل خــود را از دســت دادنــد. به هرحــال 
او مهنــدس حســام بــود و در نظــر آنهــا شــأن و مقــام باالیــی داشــت. تحمــل ایــن موضــوع 
برایشــان آســان نبــود و نمی توانســتند کــه بپذیرنــد کســی بــر ســر او فریــاد بکشــد. بنابرایــن 
بــر ســر نگهبــان ریختنــد و او را کتــک زدنــد. مهنــدس در آن اوضــاع متشــنج فقــط دیگــران 
ــاتی  ــا احساس ــود. آنه ــت ب ــدت ناراح ــه ش ــا ب ــرد. از کار بچه ه ــوت می ک ــش دع ــه آرام را ب
ــد و او خــودش  ــه خــود مهنــدس واگــذار می کردن ــد. بایــد کار را ب شــده و خطــا کــرده بودن
می توانســت مشــکل را حــل کنــد و حقشــان را بگیــرد. درآن لحظــه خبــر بــه قســمت اداری 
ــه  ــروه همراهــش ب ــان از ورود او و گ ــه نگهب ــد کســی ک ــدان کاخ رســید و فهمیدن و کارمن
ــرف دِر ورودی کاخ  ــه ط ــی ب ــت. همگ ــور اس ــده ی رئیس جمه ــرده، نماین ــری ک کاخ جلوگی
آمدنــد تــا از ایشــان عذرخواهــی کننــد و اوضــاع را سروســامان دهنــد. بــا خواهــش و احتــرام 
بســیار از او خواســتند کــه داخــل شــود. امــا مهنــدس حاضــر نشــد قبــل از آنکــه از نگهبــان 
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مضــروب عذرخواهــی کنــد وارد کاخ شــود. او را بوســید و مطمئــن شــد کــه دلخــوری نــدارد. 
ــرد و  ــت  ک ــش نصیح ــر کاخ و همراهان ــه مدی ــت ب ــرف کاخ می رف ــه ط ــه ب ــد درحالی ک بع

می گفــت:
- شــما بایــد حــق را رعایــت کنیــد ... بــدون توجــه بــه موقعیــت و یــا هــر چیــز دیگــری... 

اگــر آلمانی هــا اول بودنــد بایــد آنهــا قبــل از مــا وارد می شــدند.
ــر  ــد، متنف ــتفاده کن ــکار و از آن سوء اس ــود را آش ــت خ ــه موقعی ــی  ک ــدت از کس ــه ش او ب
ــگ  ــد از جــاده ای تن ــد. بای ــاع می رفتن ــه طــرف بق ــرادر کاظــم ب ــراه ب ــه هم ــی ب ــود. زمان ب
عبــور می کردنــد. ناگهــان از پشــت ســر آنهــا صــدای بــوق ماشــین های اســکورت یکــی از 
ــاز  ــان ب ــا راه برایش ــد ت ــوق  می زدن ــا ب ــه ی آنه ــود. هم ــد می ش ــی بلن شــخصیت های سیاس
شــود. بایــد دیگــران در کنــار جــاده توقــف می کردنــد و منتظــر می ماندنــد تــا آنهــا بــه طــور 
ــار بکشــد.  ــا کن ــد ت ــد. کاظــم دســتپاچه می شــود و ســعی می کن ــور کنن کامــل از جــاده عب
ــازه ی  ــا اج ــه آنه ــد و ب ــف نکن ــی توق ــد. یعن ــن کار را نکن ــد ای ــدس از او می خواه ــا مهن ام
عبــور ندهــد و طبیعتــًا کاظــم هــم کــه عاشــق ایــن جــور کارهاســت، بــه آنهــا راه نمی دهــد 
ــا  ــد ام ــبقت می گیرن ــا س ــین ها از آنه ــا از ماش ــد ت ــرد. چن ــذت می ب ــت ل ــن مأموری و از ای
ــد  ــوق می زنن ــدت ب ــام م ــد و در تم ــا می مانن ــِر آنه ــان پشــت س ــر همچن ــین های دیگ ماش
ــا اینکــه باالخــره جــاده پهــن و مشــکل برطــرف می شــود. آن وقــت کاظــم از مهنــدس  ت

می پرســد:
- چرا از من خواستید به آنها راه ندهم؟

ــه  ــد ب ــد. از جانشــان می ترســند، می خواهن ــدی دارن ــای ب ــان عادت ه - سیاســتمداران لبن
هــر قیمتــی کــه شــده حتــی بــه قیمــت بــه خطــر افتــادن جــان هموطنانشــان، امنیــت خــود 

را حفــظ کننــد.
و منظــورش ایــن بــود کــه ایــن شــخصیت سیاســی بــا وجــود آنکــه می دانــد جــاده باریــک 
اســت و تــالش راننــده بــرای بازکــردن جــاده او را بــه خطــر می انــدازد امــا بــه ایــن موضــوع 

ــی نمی دهــد.  اهمیت
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تا خجالت نکشند

روایتی از استاد عباس قطایا*
مهنــدس حســام مــردی ورزشــکار و فوتبالیســتی ماهــر بــود. تیــم فوتبالــی شــامل همــه ی 
مــا ایجــاد کــرد. توجــه خاصــی بــه جوانــان و ورزش داشــت. مــا بــه عنــوان هیئــت ایرانــی، 
تعــدادی زمیــن فوتبــال در مناطقــی از ضاحیــه ی جنــوب بیــروت ســاخته بودیــم، و خوشــحال 
ــته  ــار داش ــا را در اختی ــی از آن زمین ه ــم یک ــت بخواهی ــر وق ــتیم ه ــه می توانس ــم ک بودی
ــت بازســازی  ــن بچه هــای هیئ ــی دســت داد مســابقه ای بی ــه فرصت ــان ک باشــیم و هــر زم
ــا مســابقه ای داشــته  ــم ت ــم گرفتی ــن فرصــت دســت داد و تصمی ــم. باالخــره ای برگــزار کنی
باشــیم. مهنــدس از مــن خواســت تــا بــروم و بــرای رزرو جــا بــا یکــی از ورزشــگاه هایی کــه 
اخیــراً ســاخته بودیــم، هماهنــگ کنــم. امــا بــا مــن شــرط کــرد کــه نگویــم از طــرف هیئــت 

ایرانــی آمــده ام. از ایــن حــرف او متعجــب شــدم و گفتــم:
- چرا مهندس؟!

- تا از تو خجالت نکشند... و پول بگیرند... و خارج از نوبت هم به ما جا ندهند.
- امــا مهنــدس... اگــر مدیــر ورزشــگاه دوســت و آشــنایی داشــته باشــد، ممکــن اســت در زمانی 

کــه مــا زمیــن را می خواهیــم، آن را بــه آنهــا بدهــد ... درحالی کــه مــا ورزشــگاه را ســاخته ایم.
- ما نمی توانیم... همه باید نوبت را رعایت کند.

از مــا خواســت تــا بــرای اجــاره ی ورزشــگاه پــول روی هــم بگذاریــم. خــودش هم گذاشــت. 
از اینکــه ورزشــگاه قبــاًل رزرو شــده باشــد و نوبــت دیگــران را بــه مــا بدهنــد نگــران بــود. بــه 

نظــر او ایــن حقــی بــود کــه بایــد آن را رعایــت می کردیــم و می گفــت:
- اگر جای خالی نبود... مشکلی نیست.

ــر  ــت. از نظ ــده ام می گرف ــد، خن ــر  ش ــا ظاه ــره ی بچه ه ــه در چه ــکایتی ک ــه و ش از گل
مــا بــه عنــوان کارکنــان هیئــت ایرانــی و گروهــی برتــر، حــق داشــتیم کــه زمــان و جــای 
ــوان رئیــس ایــن هیئــت، مســئله  ــه عن ــی از نظــر مهنــدس ب ــم ول مناســب را انتخــاب کنی
کامــاًل متفــاوت بــود. بــه نظــر او اشــکالی نداشــت کــه دنبــال جــا بگردیــم، حتــی اگــر زمــان 
ــا  ــدند و ب ــور می ش ــا دلخ ــم. بچه ه ــرف کنی ــی، ص ــن خال ــردن زمی ــدا ک ــرای پی ــادی ب زی

ــد: ــی می گفتن نارضایت
- اگر پیدا نشد چی مهندس؟

و او به سادگی جواب  داد؟
- مشکلی نیست.
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او از آنان بود

روایتی از استاد عباس قطایا*
ــر  ــادل نظ ــم تب ــا ه ــرأس ب ــارک مارون ال ــل پ ــی داخ ــائل تبلیغات ــورد مس ــی درم وقت
ــی از  ــام یک ــه ن ــا را ب ــدام از آالچیق ه ــا هرک ــنهاد داد ت ــام پیش ــدس حس ــم، مهن می کردی
ــا  ــندیدند. ب ــن کار را نمی پس ــا ای ــا لبنانی ه ــم. ام ــذاری کنی ــرأس نام گ ــهدای مارون ال ش
ــی از  ــر کس ــاًل اگ ــم مث ــم. گفتی ــی آوردی ــش مثال ــم و برای ــت کردی ــاره صحب ــن  ب او در ای
ــی؟ او جــواب می دهــد در آالچیــق فــالن شــهید نشســته ام  ــو کجای دیگــری بپرســد کــه ت
ــی  ــری منف ــن تأثی ــل. و ای ــن قبی ــی از ای ــم و چیزهای ــازی می کن ــا ب ــان می کشــم و ی و قلی
ــان  ــا شــنیدن حرف هایم ــدس ب ــد. مهن ــد آن را بپذیرن ــواده ی شــهدا دارد و نمی توانن ــر خان ب
ــود،  ــهدا ب ــاد ش ــدن ی ــدف او زنده مان ــرد. ه ــنهادش صرف نظرک ــد و از پیش ــع ش ــوراً قان ف
ــا ایــن وجــود اصــرار  نــه رنجــش خانواده هــای آنــان. شــهدا خــط قرمــز مهنــدس بودنــد. ب

ــرای شــهدا کاری انجــام دهــد.  ــود، ب ــز ب ــش عزی داشــت در پارکــی کــه بســیار برای
ــران  ــتان های ای ــی از اس ــام یک ــه ن ــا را ب ــدام از آالچیق ه ــر ک ــم ه ــه او پیشــنهاد کردی ب
نام گــذاری کنیــم، در ابتــدا قبــول نکــرد چــون جهــاد و جهادگــران در رأس دلمشــغولی های 
ــاالی  ــه ب ــود ک ــن ب ــا شــرطی داشــت و شــرطش ای ــرد، ام ــت ک ــره موافق ــد. باالخ او بودن
هــر آالچیــق تابلوئــی نصــب شــود و مشــخصات هــر اســتان و اســامی شــهدا، مجروحــان، 
ــح روی آن  ــور واض ــه ط ــال ب ــا ح ــته ت ــته ی آن از گذش ــخصیت های برجس ــدان و ش مجاه
ــتیم  ــه می خواس ــم ک ــی ه ــود، زمان ــگی او ب ــه ی همیش ــئله دغدغ ــن مس ــود. ای ــته ش نوش
ــارک  ــه پ ــود آنک ــا وج ــم، ب ــی کنی ــارک طراح ــب در پ ــرای نص ــودی ب ــمه های یادب مجس
ــه ایــران بــود، راضــی نشــد کــه فقــط ایرانیــان را مــد نظــر داشــته باشــیم بلکــه  متعلــق ب
ــهید  ــد ش ــالم مانن ــان اس ــته ی جه ــای گذش ــزرگان دهه ه ــه ی ب ــت هم ــش می خواس دل
بهشــتی، امــام موســی صــدر، شــهید ســید محمدباقــر صــدر و امــام خمینــی )ره(، در آنجــا 

ــودی داشــته باشــند. یادب
ــود.  ــم ســؤال برانگیز ب ــه مجاهــدان و شــهدا برای ــه ی بی حــد او ب همیشــه عشــق و عالق
تــا اینکــه بــا نگاهــی بــه گذشــته ی او جــواب ســؤالم را پیــدا کــردم. ایــن مــرد، خــود جزئــی 
ــد از انقــالب در  ــل و بع ــی در همــه ی عرصه هــای جهــاد قب ــود. ســابقه ای طوالن ــان ب از آن
ایــران داشــت. عشــق او بــه مجاهــدان برخاســته از وابســتگی او بــه آنهــا بــود. همان طورکــه 
هــر انســانی خــودش را دوســت دارد، او نیــز آنــان را دوســت داشــت و آنهــا همــان چیــزی 
بودنــد کــه او بــود و می خواســت کــه باشــد. نمی توانســت از چیــزی کــه جزئــی از آن بــود، 
دور یــا جــدا شــود. عشــق و شــیفتگی او بــه شــهدا و آثــار آنهــا چیــزی نبــود جــز انعــکاس 
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آنچــه در درون داشــت. وقتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدم، اندوهــی عمیــق وجــودم را گرفــت و 
ــاًل آن را درک نمی کــردم.  ــودم کــه قب ــه نتیجــه ای رســیده ب ــخ قلبــم را فشــرد. ب حســی تل

غمــی بــزرگ بــر مــن مســتولی شــد و بــا یقیــن بــه خــودم گفتــم:
- این مرد بزرگ زمان زیادی نخواهد ماند... او از آنان است.

ــم  ــی مصــور و مه ــدم. احســان کتاب ــنا ش ــام احســان رجــب آش ــه ن ــردی ب ــا م ــا ب بعده
ــی کــه  ــود. او در حال ــه کــرده ب ــان تهی ــن فیلمــی از لبن ــران و عــراق و همچنی ــگ ای از جن
ــام از او  ــدس حس ــی مهن ــت زمان ــرد و گف ــف ک ــم تعری ــتان را برای ــن داس ــت ای می گریس
می خواهــد عکســی از او بگیــرد. احســان بــرای گرفتــن عکــس آمــاده می شــود، امــا دســت 
از کار می کشــد و منصــرف می شــود. مهنــدس علــت را می پرســد و احســان جــواب 

می دهــد:
- وقتــی بــرای گرفتــن عکــس پشــت ایــن دوربیــن قــرار می گیــرم، احساســات مختلفــی 
ــرم  ــه می خواهــم عکســش را بگی ــه شــخصی ک ــر نســبت ب ــد و اگ ــن دســت می ده ــه م ب
ــن  ــرای گرفت ــن ب ــد و م ــد ش ــهید خواه ــم، او ش ــدیدی کن ــه ی ش احســاس عشــق و عالق

عکــس شــما دچــار ایــن احســاس شــدم. 
مهندس می خندد و می گوید:

- نگران نباش... من می خواهم تو عکسم را بگیری.
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گفتم فقط یکی

روایتی از استاد عباس قطایا*
مــن و مهنــدس بــه همــراه شــخص دیگــری کــه از اهالــی بقــاع بــود و بــه آنجــا آشــنایی 
ــا  ــه آنج ــه ب ــی ک ــت زمان ــن عل ــه همی ــم. ب ــت بودی ــه در حرک ــرف آن منطق ــه ط ــت ب داش
رســیدیم مهنــدس از او خواســت تــا برایمــان غذایــی ســفارش دهــد. او چــون بــرای مهنــدس 
حســام احتــرام زیــادی قائــل بــود، بــه انــدازه ی شــش نفــر غــذا ســفارش داده بــود درحالی کــه 
مــا فقــط ســه نفــر بودیــم. مهنــدس از ایــن کار او ناراحــت شــد و در مــورد اســراف و نیازمنــدان 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــود. ب ــفارش داده ب ــذا را س ــود و غ ــاره ای نب ــر چ ــا دیگ ــرف زد. ام ــا او ح ب
خوردیــم و غــذا مقــدار زیــادی اضافــه آمــد. مهنــدس خجالــت نکشــید و در مقابــل چشــمان 
شــگفت زده ی آن مــرد از کارگــر رســتوران خواســت تــا ترتیبــی دهــد کــه باقی مانــده ی غــذا را 
بــا خودمــان ببریــم. غــذا را در ماشــین گذاشــت و بــه طــرف بیــروت حرکــت کردیــم. وقتــی بــه 

اطــراف ضاحیــه رســیدیم، گدایــی از مــا درخواســت پــول کــرد. مهنــدس از او پرســید:
- برای چه پول می خواهی؟
- گرسنه هستم. غذا نداریم.

مهندس ظرف غذا را به او داد و گفت:
- اگر گرسنه باشی این ظرف به دردت می خورد.

میــان مــن و مهنــدس روابــط محکمــی حاکــم بــود و بــه خاطــر عالقــه ی زیــادی کــه بــه 
او داشــتم، ســعی می کــردم حتــی اندکــی موجبــات ناراحتــی و عصبانیــت او را فراهــم نکنــم. 
او هــم بــا مــن رفتــاری بســیار مهربــان و دوســتانه داشــت. بــا ایــن حــال یــک روز مهنــدس 
را عصبانــی کــردم. ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه از مــن خواســت تــا دســتمالی بــه او بدهــم، 
بــا عجلــه 4 عــدد دســتمال از جعبــه درآوردم و بــه او دادم. مهنــدس بــا عصبانیــت بــه مــن 

نگاهــی کــرد و گفــت:
- عبااااااس ... گفتم فقط یکی.

- اما من...
- یک دستمال خواستم... چرا 4 تا دادی؟

بعد با آرامش پدری که فرزندش را نصیحت می کند، گفت:
- زیــاده روی در ایــن کار نشــانه ی شــدت ارتبــاط و محبــت تــو نیســت، ایــن اســراف اســت 
عبــاس. مــن فقــط یــک دســتمال احتیــاج داشــتم. اگــر مــرا دوســت داری هــر وقــت از تــو 
چهــار دســتمال خواســتم و تــو احســاس کــردی کــه بــه یکــی بیشــتر احتیــاج نــدارم، فقــط 

یــک دســتمال بــه مــن بــده.
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بهترین... بیشترین... سریعترین

روایتی از استاد عباس قطایا*
ــه  ــت ب ــم. در آن وق ــو بودی ــال ن ــتانه ی س ــود. در آس ــیده ب ــفر رس ــازه از س ــدس ت مهن
ــد آن را  ــم. بای ــدا می کردی ــد اه ــال جدی ــاز س ــه در آغ ــودم ک ــیدهایی ب ــه سررس ــر  تهی فک
ــا امــکان توزیــع مناســب آن برای مــان فراهــم شــود.  قبــل از ســال نــو چــاپ می کردیــم ت
ــر  ــای دیگ ــه برنامه ه ــیدها ب ــه ی سررس ــا برنام ــان ب ــا هم زم ــت ت ــن خواس ــدس از م مهن

ــم: ــه او گفت ــم. ب ــت بازســازی هــم رســیدگی کن هیئ
ــا ســال  ــزی ت ــم. چــون چی ــام کنی ــا اول کار سررســیدها را تم ــده ت ــدس، اجــازه ب - مهن
ــر کاری، سررســیدها را چــاپ  ــل از ه ــد قب ــم اســت. بای ــان ک ــده و وقتم ــی نمان ــد باق جدی

ــم. کنی
ــش  ــه حرف های ــینم و ب ــا بنش ــت ت ــن خواس ــود از م ــده ب ــع نش ــم قان ــه از حرف درحالی ک

گــوش کنــم:
- تو مرا به یاد حکایتی از یک راننده افغانی می اندازی.

- چه حکایتی؟
- وقتــی در افغانســتان بــودم، همیــن مســئولیتی را کــه در لبنــان دارم آنجــا هــم داشــتم: 
کار بازســازی. یــک روز بــه همــراه یــک راننــده ی افغانــی بــه یــک ســفر کاری می رفتیــم. در 
طــول مســیر مشــغول اوراقــم بــودم و بــا هــم صحبــت نمی کردیــم. وقتــی از اوراق خــالص 
شــدم، خواســتم از وجــود راننــده اســتفاده ای کــرده باشــم و اطالعاتــی در مــورد منطقــه از او 

بگیــرم. بــه او گفتــم:
ــه  ــرد، ب ــم ک ــین را ک ــرعت ماش ــه س ــم. بالفاصل ــو بپرس ــؤال از ت ــد س ــم چن - می خواه
طــرف راســت جــاده رفــت و توقــف کــرد. فکــر کــردم مشــکلی پیــش آمــده اســت یــا چیــزی 

بــا ماشــین برخــورد کــرده. از او پرســید: چــرا توقــف کــردی؟! او در پاســخم گفــت:
- من نمی توانم در یک زمان هم رانندگی کنم هم به چیزی گوش دهم.

ــم  ــا می توانی ــم؟ م ــن کار را بکنی ــم همی ــا ه ــی م ــاال نظــرت چیســت؟ می خواه ــب ح ُخ
ــت  ــم هیچ وق ــش ببری ــن روش کار را پی ــه ای ــر ب ــم. اگ ــام دهی ــم انج ــا ه ــد کار را ب چن

ــم.  ــه کار کنی ــان در ده برنام ــد هم زم ــانیم. بای ــا برس ــه دنی ــان را ب ــم خودم نمی توانی
ــاپ  ــم و چ ــم نیاوری ــت ک ــه وق ــرای آنک ــید، ب ــیدها رس ــردن سررس ــان آماده ک ــی زم وقت
آنهــا بــه تأخیــر نیافتــد، بــه مــدت دو هفتــه از ســاعت هفــت شــب یعنــی بعــد از نمــاز عشــاء 
ــرد؛  ــا کار می ک ــا م ــب ها ب ــم ش ــدس ه ــم. مهن ــح کار می کردی ــه ی صب ــاعات اولی ــا س ت
ایــن درحالــی بــود کــه روز هــم گرفتاری هــای زیــادی داشــت. شــبی تــا نمــاز صبــح بیــدار 
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ــود و  ــده ب ــی مان ــای خدمات ــام کاره ــرای انج ــم ب ــداهلل ه ــرادر عب ــم. ب ــم و کار کردی ماندی
بــرادر دانیــال هــم کمک مــان می کــرد دانیــال فــردا هــم کارهایــی داشــت کــه بایــد انجــام 
مــی داد، بایــد بــرای یــک برنامــه ی آموزشــی از ســاعت 7/5 صبــح در جایــی حاضــر می شــد. 
ــا از  ــت. ام ــاج داش ــتراحت احتی ــه اس ــدیداً ب ــم ش ــود و بدن ــرده ب ــته ک ــرا خس ــار کار م فش
ــاج  ــتراحت احتی ــه اس ــود و ب ــًا خســته ب ــم حتم ــون او ه ــت می کشــیدیم چ ــدس خجال مهن
ــم  ــادی انتظــارش را می کشــید. منتظــر بودی ــردا هــم کارهــای زی داشــت، ضمــن اینکــه ف
ــا بــرای نمــاز صبــح  ــداد. بنابرایــن صبــر کردیــم ت کــه او پیشــنهاد اســتراحت بدهــد، امــا ن
بــرود. ســعی کــردم قبــل از تمام شــدن نمــاز مهنــدس، کــه معمــواًل هــم طــول می کشــید، 
بــرادر دانیــال را بــه فــرار قانــع کنــم. در ابتــدا قبــول نکــرد امــا باالخــره خســتگی متقاعــدش 
ــت در  ــردا نمی توانس ــرد ف ــتراحت نمی ک ــی اس ــت و کم ــر نمی رف ــرود و اگ ــه ب ــرد ک ک
ــا هــم بــه ســرعت فــرار کردیــم. همیــن کــه  برنامــه ی آموزشــی شــرکت کنــد. بنابرایــن ب
بــه خانــه رســیدم، تلفــن زنــگ خــورد. گوشــی را برداشــتم و صــدای مهنــدس حســام را از 

آن طــرف خــط شــنیدم:
- عباس کجایی؟ چرا رفتی خانه؟!

وقتــی دیــدم کــه او هنــوز آنجاســت، خجالــت کشــیدم. امــا بــا همــان لطــف همیشــگی و 
بــا صدایــی مهربــان و بــه زبــان عربــی ضعیــف گفــت:

- بسیار خب، امشب منتظرت هستم.
ــط داشــت بلکــه  ــار او رب ــه اخــالص و ایث ــه کارکــردن فقــط ب ــم این گون ــم بگوی نمی توان
ــدس  ــای مهن ــی از رفتاره ــا و مثال های ــا نمونه ه ــود. اینه ــی او ب ــبک زندگ ــن روش و س ای
ــازی  ــت بازس ــای هیئ ــت برنامه ه ــدات و مدیری ــام تعه ــی انج ــاره ی او و چگونگ ــود. درب ب
ــرد و در  ــرار می ک ــه تک ــعاری را ک ــود دارد. ش ــی وج ــای فراوان ــط او، مثال ه ــی توس ایران
چهارچــوب آن عمــل می نمــود و از مــا نیــز می خواســت تــا در کارهایمــان بــه عنــوان خــط 

مشــی بــه آن تکیــه کنیــم ایــن بــود:
- بهترین کار... با بیشترین زحمت... در کمترین زمان ممکن

تــا امــروز کارهــای او ضرب المثــل اســت. مــن اطمینــان دارم هــر ســازمانی کــه بعــد از او 
کارهایــش را دنبــال کنــد، از دیــدن کارنامــه ی هیئــت ایرانــی شــگفت زده خواهــد شــد. بــاور 
نخواهــد کــرد کــه ایــن تیــم بــا ایــن کیفیــت و ایــن زحمــت و در کمتریــن زمــاِن ممکــن، 

ایــن همــه پــروژه را بــه اتمــام رســانده باشــد.
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تصاویری که از ذهن پاک نمی شوند

روایتی از استاد عباس قطایا*
زمانــی کــه ایــن مــرد بــا آن همــه مشــغله ی کاری و جایــگاه و موقعیــت بــاالی اجتماعــی، 
ــدیم.  ــب می ش ــرد، متعج ــوف می ک ــا معط ــه بچه ه ــود را ب ــه خ ــالش و توج ــترین ت بیش
ــه  ــد. ب ــت بودن ــرای او در اولوی ــودکان ب ــگاه ها، ک ــا و گردش ــاخت پارک ه ــگام س در هن
ــرد.  ــر می ک ــا فک ــش آنه ــت و آرام ــادی، امنی ــازی، ش ــی، ب ــات تفریح ــردن امکان فراهم ک

ــت.  ــه داش ــا توج ــی بچه ه ــری و بدن ــد فک ــه رش ــن ب همچنی
ــرد، در  ــازی می ک ــال ب ــا فوتب ــا بچه ه ــام ب ــدس حس ــه مهن ــی را ک ــای زیبای صحنه ه
کنارشــان می نشســت و بــا آنهــا حــرف مــی زد، از یــاد نمی بــرم. صحنه هایــی کــه در ذهــن 
ــر می شــوم. او روشــی منحصربه فــرد در  ــادآوری آنهــا بســیار متأث مــن حــک شــده اند و از ی

ــا بچه هــا داشــت.  ــن ب ــاط گرفت ارتب
یــک روز بــه طــرف محــل کارمــان می رفتیــم. ماشــین مــا جیــپ بزرگــی بــود. از روســتایی 
ــان  ــد، در هم ــدس او را دی ــرد. مهن ــواری می ک ــا دوچرخه س ــه ای در آنج ــم. بچ ــور کردی عب
نزدیکــی توقــف کردیــم. از ماشــین پیــاده شــد و بــه طــرف کــودک رفــت. خــم شــد و بــا 
ــه مهنــدس بدهــد. کــودک هــم  ــا دوچرخــه اش را ب ــد از او خواســت ت او صحبــت کــرد. بع
دوچرخــه اش را بــه او داد. مهنــدس ســوار شــد و مســافت کوتاهــی را پــا زد و ســپس دوچرخــه 
ــه  ــه ب ــا ژســتی متعجبان ــگاه کــرد و بعــد ب ــره ن ــه دوچرخــه خی ــد. مدتــی ب ــه او برگردان را ب

کــودک گفــت:
- دوچرخه ات خیلی قشنگه... دوچرخه ی محکمی داری ... از ماشین من قشنگ تره!!

بــه کــودک نــگاه می کــردم. بــا غــرور دســتی بــه دوچرخــه اش کشــید. احســاس می کــرد 
کــه آن را بیشــتر از قبــل دوســت دارد و بــا افتخــار بــه آن نــگاه می کــرد. شــادی او از داشــتن 

آن دوچرخــه دو برابــر بیشــتر از گذشــته شــده بــود. 
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نقطۀ مرزی حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها(

روایتی از استاد عباس قطایا*
نقطــه ی مــرزی حضــرت فاطمــه زهــرا ) س ( بــرای او مــکان ویــژه ای بــه شــمار می آمــد. 
ــود. روزی از  ــه مــرز ب ــه فلســطین اشــغالی و کامــاًل چســبیده ب آنجــا نزدیک تریــن مــکان ب
ــام »مــرز فاطمــه« ســؤال کــرد.  ــه ن مــن علــت نام گــذاری ایــن محــل کامــاًل مــرزی را ب
ــن  ــه ای ــه را ک ــام فاطم ــه ن ــی ب ــر جوان ــت تأســف بار دخت ــذاری محــل و حکای ــت نام گ عل

ــم گفــت: ــود، برایــش شــرح دادم. در جواب ــام او نام گــذاری شــده ب ــه ن محــل ب
- تصمیــم دارم تــا داســتان آن دختــر جــوان بیچــاره را از اذهــان مــردم پــاک کنــم و نــام 
ایــن مــرز را بــا نــام خانــم فاطمــه زهــرا )س( عــوض کنــم تــا قلب هــای مــردم از شــنیدن 

آن نــام بیــش از آنکــه اندوهگیــن شــود، بــه وجــد آیــد. 
زمانــی کــه ایــن پیشــنهاد را داد مشــغول ســاخت یــک پــارک در امتــداد آن محــل بــود؛ 
پارکــی بــا همــه ی وســایل ورزشــی و بــرای همــه ی گروه هــای ســنی. در ســاخت آن نهایــت 
ــا اینکــه پارکــی  ــغ نکــرد. ت ــوآوری دری ــه کار بســت و از هیــچ ن توجــه و تــالش خــود را ب
ــادی  ــرای جمعیــت زی ــه وجــود آمــد و مقصــدی شــد ب ــا همــه ی ســنین ب ــا متناســب ب زیب
از ســنین مختلــف کــه از روســتای »کفــرکال« بــه صــورت گروهــی و بــرای ورزش  بــه آن 
ــود.  ــرده ب ــران ک ــیار نگ ــرز را بس ــتقر در م ــغالگران مس ــئله اش ــن مس ــد. ای ــارک می آمدن پ
صــدای وســایل ورزشــی و شــادی بی انــدازه ی مــردم و کــودکان در برابــر چشــم های آنهــا، 
ــا  ــد، آنه ــادی می کردن ــاس ش ــتر احس ــردم بیش ــدر م ــر ق ــد و ه ــان می ش ــبب آزردگی ش س

ــیدند.  ــذاب می کش ــتر ع بیش
ــاال بــردن آن  ــه نظــر مــا یکــی از دالیــل احــداث دیــوار حائــل مقابــل ایــن پــارک و ب ب
توســط رژیــم صهیونیســتی همیــن بــود. امــا مهنــدس حســام درصــدد بــود تــا بــه نحــوی 
ــان اجــازه ی احــداث پل هایــی  ــت لبن ــن کار آنهــا را بدهــد. در نظــر داشــت از دول پاســخ ای

بلندتــر از دیــوار آنهــا را کســب کنــد.
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چهره ای دیگر

روایتی از استاد عباس قطایا*
ــه  ــق او ب ــوب و عش ــدای خ ــر ص ــالوه ب ــام ع ــدس حس ــر مهن ــای دیگ ــر از ویژگی ه اگ
ــود،  ــال ب ــه فوتب ــدان ب ــرد. او از عالقه من ــد ک ــم تعجــب خواهی ــان بگوی ــرام برایت ادب و احت
ــز به شــمار  ــک ســرگرمی، بلکــه فوتبالیســتی ماهــر و طــراز اول نی ــوان ی ــه عن ــط ب ــه فق ن
ــل  ــل، تمای ــم مقاب ــل تی ــود در مقاب ــوان خ ــش ت ــرای افزای ــا ب ــدام از تیم ه ــد. هرک می آم
داشــت تــا مهنــدس در آن تیــم بــازی کنــد. مهنــدس هــم بازیکــن بــود و هــم نقــش داور را 
برعهــده داشــت. یعنــی خودمــان ترجیــح می دادیــم کــه هــم بــازی کنــد و هــم داور مســابقه 
باشــد. ایــن مســئله دو علــت داشــت: اول آنکــه او بــه بــازی فوتبــال و قوانیــن آن آشــنایی 
کامــل داشــت و ثانیــًا مهنــدس در جایــگاه داور، بســیار عــادل و منصــف بــود و حــِق همــه 
ــه آن تشــویق  ــز ب ــی توجــه داشــت و دیگــران را نی ــال خیل ــه فوتب ــت می کــرد. او ب را رعای
ــت روزی  ــش می خواس ــازد. دل ــال بس ــن فوتب ــا زمی ــرد ت ــعی می ک ــه س ــرد و همیش می ک
تیــم منتخــب ایــران بــا تیــم لبنــان در زمیــن فوتبــال مارون الــرأس رقابــت داشــته باشــند. 
ــی از  ــت. یک ــم داش ــری ه ــای دیگ ــدس عالقه مندی ه ــه مهن ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج جال
ــرد و  ــواری می ک ــر اسب س ــوارکار ماه ــک س ــل ی ــود. او مث ــوارکاری ب ــن ســرگرمی ها، س ای
توانایــی خوبــی در کنتــرل اســب داشــت. یــک بــار کــه از تــوان او در کنتــرل اســب و هدایــت 

آن توســط مهنــدس تعجــب کــرده بــودم، بــه او گفتــم:
- مهندس تو سوارکار خیلی ماهری هستی!

ــه  ــرم )ص( ب ــر اک ــی دوســت دارم... اســب زیباســت. اواًل پیامب ــن اســب را خیل ــه م - بل
اسب ســواری توصیــه کرده انــد... ثانیــًا مــن از اسب ســواری لــذت می بــرم و در زمــان 

ــم. ــی می کن ــاس آزادی و رهای ــتر احس ــری بیش ــان دیگ ــر زم ــوارکاری از ه س
ــی  ــه ی خاص ــم عالق ــی ه ــه عکاس ــود. او ب ــنا ب ــر او ش ــرگرمی های دیگ ــه س از جمل
ــود  ــش را از خ ــود. دوربین ــرگرمی او ب ــن س ــی مهم تری ــت عکاس ــوان گف ــاید بت ــت، ش داش
ــود و عشــق  ــان ب ــی از لبن ــاوی عکس های ــه ح ــزرگ داشــت ک ــه ای ب ــرد. پوش ــدا نمی ک ج
ــان نبــود کــه آلبومــی  ــه ایــن ســرزمین نشــان مــی داد. منطقــه ای در لبن و عالقــه ی او را ب

ــد. ــته باش ــدس نداش ــزد مهن مخصــوص ن

* مسئول تبلیغات هیئت ایرانی
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اینجا مکان مقدسی است 

روایتی از مادر شهید عماد مغنیه
ــا  ــا م ــا ب ــود، ام ــاط ب ــا او در ارتب ــه ب ــهید مغنی ــهادت ش ــل از ش ــام قب ــدس حس مهن
روابــط خانوادگــی نداشــت. ایشــان را بــه واســطه ی همــان ارتباطــی کــه بــا شــهید عمــاد 
داشــت، بعــد از جنــگ 33 روزه می شــناختیم. بعــد از شــهادت عمــاد بــود کــه ایشــان را 
از نزدیــک مالقــات کردیــم و دیدارهــای شــخصِی ایشــان از خانــواده ی مــا بیشــتر شــد. 
ــدگان  ــی و دیدارکنن ــای ایران ــراه هیئت ه ــه هم ــات ب ــه دفع ــار و ب ــت یک ب ــد وق هرچن
ــان  ــید روابطم ــا می کوش ــن دیداره ــن ای ــد و در ضم ــا می آم ــات م ــرای مالق ــر ب دیگ
هرچــه بیشــتر عمیــق شــود. در خــالل آن دیدارهــا بــود کــه بــا جوانــب مختلف شــخصیت 
ایشــان آشــنا شــدیم و فهمیدیــم کــه ایشــان تــا چــه انــدازه متدیــن، مهربــان، باعطوفــت، 
ــاد  ــاج عم ــهادت ح ــت. او از ش ــژه شهداس ــردان آن و به وی ــت و م ــه مقاوم ــته ب وابس
بســیار متأثــر بــود و حــاج عمــاد را ماننــد مــا کــه اعضــای خانــواده ی او بودیــم، دوســت 

ــت: ــاره ی او می گف ــه درب ــت. همیش می داش
- عزیزترین انســان را از دست دادم.

ــس از  ــی پ ــه حت ــی ک ــت، ارتباط ــخن می گف ــی س ــاد خیل ــاج عم ــا ح ــان ب از ارتباطش
ــت: ــدس می گف ــت. مهن ــه داش ــان ادام ــاد همچن ــهادت عم ش

- من همیشــه فکر می کنم که حاج عماد زنده و در کنار من اســت.
ــه  ــبت ب ــق او نس ــت و عش ــورد، محب ــم می خ ــه چش ــش ب ــه ی دیدارهای ــه در هم آنچ
ــاد را  ــهید عم ــی ش ــای خال ــد ج ــم او می خواه ــس می کردی ــه ح ــی ک ــا جای ــود ت ــا ب م

ــد.  ــر کن برایمــان پ
بــه  بــه همــه و به خصــوص  بــود.  او ویــژه  نبــود،  انســانی معمولــی  مهنــدس 
ــی آورم  ــه خاطــر م ــرام می گذاشــت. ب ــرد و احت ــت می ک خانواده هــای شــهدا بســیار محب
یــک دفعــه کــه بــه دیــدار مــا آمــده بــود، دربــاره ی شــهید عمــاد، کارهایــش و شــخصیت 
ــگام  ــن هن ــت. در ای ــک ریخ ــد و اش ــر ش ــیار متأث ــدس بس ــم. مهن ــت می کردی او صحب
ــا  ــه در آنج ــردی ک ــرش ِگ ــر روی ف ــت. ب ــاق رف ــط ات ــه وس ــت و ب ــش برخاس از جای
ــتم.  ــرش بایس ــر روی ف ــل او ب ــه در مقاب ــت ک ــن خواس ــد از م ــتاد و بع ــود ایس ــن ب په
ــن کار را بپرســم از او اطاعــت کــردم و  ــل ای ــدون آنکــه دلی ــود ب ــر ب چــون بســیار متأث
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در کنــارش بــر روی فــرش ایســتادم. بعــد از مــن خواســت کــه بــه جایــم برگــردم. بــه 
ــو کشــید و بوســید.  ــم را ب ــای پای ــاد و ج ــن افت ــر زمی ــردم، خــم شــد و ب ــگاه می ک او ن

ــت:  ــرد و گف ــن ک ــه م ســپس نگاهــی ب
- اینجا مکان مقدسی است و شما مردمان مقدسی هستید...
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جای او اینجا نبود

روایتی از حاج ابومصطفی حجازی*
ــان و در  ــه لبن ــدس ب ــا ورود مهن ــان ب ــا هم زم ــان را در ملیت ــالدی کارم ــال 2006 می س
کنــار او آغــاز کردیــم. تصورمــان از او ماننــد تصورمــان از دیگــر شــخصیت های مهــم بــود. 
او فرســتاده ی جمهــوری اســالمی و نماینــده ی ولی فقیــه در لبنــان بــود. در لحظــه ی ورود و 
اســتقبال از او بی نهایــت دســتپاچه و نگــران بودیــم. پیشــنهاد اولیــن دیدارمــان را مهنــدس 
داد. بــرای نهــار از او دعــوت کــردم، امــا نپذیرفــت و از مــن خواســت تــا بــه مکانــی ســاده و 
دور از تشــریفات برویــم. ســعی می کــرد تــا در همــان اولیــن دیــدار تعارفــات را از بیــن ببــرد. 
ــا  ــد و فاصله ه ــرد، می خندی ــوخی می ک ــرد، ش ــاز ک ــراد ب ــان اف ــتانه را می ــط دوس ــاب رواب ب
ــگام انجــام کار و به خصــوص  ــره توانســت تشــریفات اداری را در هن را برمی داشــت و باالخ
ــه خانه هایشــان  ــه آنک ــه ب ــدون توج ــردم ب ــه ی م ــا هم ــرد. ب ــن بب ــان جلســات از بی در زم
در کــدام منطقــه اســت و یــا در چــه ســطح اجتماعــی و یــا علمــی قــرار دارنــد، بــا گرمــی 
ــاس  ــا او احس ــم ب ــگاه، ه ــر جای ــروه از نظ ــرد گ ــن ف ــرد. پایین تری ــورد می ک و تواضــع برخ
ــدرت  ــن ق ــا و همچنی ــه قلب ه ــرای ورود ب ــی ب ــوان عجیب ــدس ت ــرد. مهن ــتی می ک دوس
ــث آزار و  ــه باع ــی زد ک ــر نم ــت از او کاری س ــظ دوســتی ها داشــت. هیچ وق ــی در حف عجیب
ــر می شــد،  ــا گذشــت زمــان دوســتی هایش عمیق ت ــراد شــود، بلکــه برعکــس، ب رنجــش اف
ــالوه  ــد. ع ــن می ش ــان روش ــخصیت او برای م ــتری از ش ــای بیش ــت و زوای ــا می گرف صف
ــتعداد و  ــت، اس ــورد، صداق ــه چشــم می خ ــدار در او ب ــن دی ــه در اولی ــر تواضــع خاصــی ک ب
ــا  ــرد. باره ــتر می ک ــه او بیش ــق مان را ب ــکارش، عش ــا و اف ــام کاره ــاص او در انج روش خ
ــد خــود  ــد و ایده هــای جدی ــا مشــغول کار بودن ــه ســراع مهندســانی می رفــت کــه در ملیت ب
ــق  ــت و عش ــور دیان ــول مح ــه ح ــی ک ــکار و ایده های ــت، اف ــان می گذاش ــا در می ــا آنه را ب
ــت.  ــا سرچشــمه می گرف ــه خــدای یکت ــش ب ــه از ایمان ــد؛ عشــقی ک ــه مقاومــت می چرخی ب
ــه  ــم ک ــم داری ــا تصمی ــت، ام ــده اس ــرا درنیام ــه ی اج ــه مرحل ــوز ب ــش هن ــی طرح های برخ
إن شــاءاهلل آنهــا را اجــرا کنیــم. از آن جملــه احــداث یــک مســیر پیــاده رو بــه مــوازات مســیر 
ــدان  ــه مجاه ــه ک ــل داشــت همان گون ــا هرکــس تمای ــا اســت ت ــه ســوی ملیت ماشــین رو ب
زمانــی کــه ملیتــا خــط مقــدم مقاومــت بــود پیــاده بــه طــرف آن حرکــت کردنــد، پیــاده بــه 
طــرف ملیتــا بیایــد. مهنــدس همیشــه می گفــت کــه تاریــخ مقاومــت از زمــان رســول اکــرم 
)ص( بایــد ثبــت شــود. اعتقــاد داشــت کــه مقاومــت طرحــی اســت کــه از زمــان حضــرت 
آدم )ع( آغــاز شــده. دوســت نداشــت مــردم از اصــل و ریشــه ی مقاومــت فاصلــه بگیرنــد و 

می گفــت:
* مدیر مرکز سیاحتی ملیتا و از دوستان مهندس حسام
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- بایــد مــردم را بــه اصل شــان پیونــد دهیــم... در ایــران چیــزی نافــذ و تأثیرگــذار در ایــن 
بــاره وجــود دارد کــه مــا امــروزه بــه ایــن مقاومــت پایــدار رســیده ایم... مقاومتــی کــه ادامــه 
دارد ... و منبــع و منشــأ آن ایمــان، اســالم نــاب محمــدی و اســالم امــام علــی )ع( و کربــال 

اســت. 
دلــش می خواســت همــه ی ایــن حرف هــا را بنویســد و در جایــی از ملیتــا در معــرض دیــد 

قــرار دهــد تــا هرکــس کــه بــه آنجــا می آیــد، آن را بخوانــد. می گفــت:
ــت  ــده ی مقاوم ــورد فای ــس در م ــده هیچ ک ــد در آین ــا را بفهمن ــن چیزه ــردم ای ــر م - اگ

ــرد.  بحــث نخواهــد ک
ــود  ــت. وج ــر می گذاش ــیار تأثی ــا بس ــام در م ــدس حس ــخصیت مهن ــی ش ــای نوران جنبه ه
ــا را در خاطــرم تداعــی می کــرد،  ــری زیب ــان تصوی ــدای حضــورش در کنارم او از همــان ابت
تصویــری کــه از همــان روزهــای اول انقــالب ایــران بــه آن عشــق می ورزیــدم، تصویــری از 
امــام خمینــی ) ره ( رهبــر انقــالب، کــه می فرمــود: »اگــر بــه مــن بگوییــد خدمتگــزار بهتــر 

از ایــن اســت کــه بگوییــد رهبــر«.
ــت دارد،  ــای در دس ــینی چ ــک س ــه ی ــی درحالی ک ــام خمین ــر ام ــر تصوی ــان عم ــا پای ت
ــام  ــاج حس ــاد ح ــه ی ــس ب ــدن آن عک ــا دی ــرا ب ــم چ ــود. نمی دان ــاک نمی ش ــم پ از ذهن
ــود  ــش آن ب ــاید علت ــد. ش ــده می ش ــه وضــوح دی ــر ب ــن تصوی ــره ی او در ای ــادم. چه می افت

ــود.  ــب ب ــن مکت ــاگردان همی ــده از ش ــی زن ــز مثال ــه شــهید حســام نی ک
ــک  ــد ی ــید، مانن ــاس کار می پوش ــه لب ــی ک ــود، زمان ــریف ب ــانی ش ــام انس ــدس حس مهن
کارگــر کار می کــرد و عــرق از تنــش جــاری می شــد و خســتگی وجــودش را فرامی گرفــت. 
ــه  ــم، بیشــتر از هم ــر بگوی ــراق نکــرده ام اگ ــرد. اغ ــه می ک ــه معامل ــن گون ــا نفســش ای او ب
ــا و  ــاق لباس ه ــواب، ات ــه، رختخ ــین او خان ــرد. ماش ــتراحت می ک ــه اس ــر از هم کار و کمت
ــرد چطــور می توانســت الگــوی  ــی می ک ــور زندگ ــن ط ــه ای ــود. انســانی ک ــوری اش ب غذاخ
ــود. همیشــه در کمــال فروتنــی می گفــت:  دیگــران نباشــد؟ تواضــع و ایمــان او نامحــدود ب
ــدم.  ــی )ره( نمی دی ــام خمین ــری از ام ــن در او جــز تصوی ــن خدمتگــزار شــما هســتم. و م م
ــا قبــل از  ــا آمــد هرگــز ت ــه ملیت ــی کــه ب ــود کــه غــذا می خــورد و از زمان آخریــن کســی ب
آنکــه مطمئــن شــود همــه ی بــرادران غــذا خورده انــد، غــذا نخــورد. اوضــاع و احــوال همــه 
را می پرســید. درســت ماننــد شــیخ راغــب حــرب )رض( زمانــی کــه ایتــام مبــره را سرپرســتی 
ــای  ــب میدان ه ــه در قل ــی ک ــاس موســوی )رض( هنگام ــا همچــون شــیخ عب ــرد و ی می ک

ــارز می گذاشــت.  ــرادران مب ــرد غــذا دهــان ب نب
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بعــد از همــه می خوابیــد، بعــد از همــه غــذا می خــورد و بــا دســتان خــودش کارهایــش را 
انجــام مــی داد. او کســی بــود کــه توانســت بــه خانه هــای مــردم وارد شــود، آنهــا را ببینــد و 
بــه قلب هایشــان نزدیــک شــود. او کســی بــود کــه بــه دنبــال مــا گشــت تــا بــه مــا خدمــت 
ــه واســطه ی ویژگی هــای خاصــی  ــرد ب ــن م ــات او هســتیم. ای ــا شــرمنده ی زحم ــد و م کن
برجســته بــود کــه تــا قبــل از شــهادتش آن را درک نکــردم. بــرای رفتــن عجلــه داشــت و بــار 
مســئولیت هایش را ســبک کــرد. آن چهــره ی نورانــی بــه مــن اطمینــان مــی داد کــه جــای 

او اینجــا بــر روی ایــن زمیــن خاکــی نبــود. 
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راز آن وابستگی عجیب

روایتی از مهندس سلطان اسعد*
نمی دانــم آن پیونــد عجیــب و محکمــی را کــه میــان مهنــدس حســام و شــهدا و مبــارزان 
وجــود داشــت، چــه بنامــم. آن وابســتگی شــدید نقطــه ضعــف او بــود یــا نقطــه قوتــش؟ در 
ــارزان و  ــه مب ــود. عشــق ب ــی و شناخته شــده نب ــدون شــک رابطــه ای معمول ــر صــورت ب ه
ــر قلــب و همــه ی وجــود او حکومــت می کــرد و در همــه ی حــرکات و ســکنات او  شــهدا ب
بــه چشــم می خــورد. همیشــه بــه یــاد آنهــا بــود، انــگار عطــر آنهــا را در فضــای تنفســش، 
استشــمام می کــرد. گویــا در حیرتــی بــود کــه از بیــان آن عاجــز بــود. آنــان را بــا چشــمانی 
ــود و  دیگــر، غیــر از چشــمان مــا می دیــد. آنهــا در خاطــرش حضــور داشــتند، هرجــا کــه ب
هــر زمانی کــه برایــش میســر می شــد ایــن دلبســتگی عجیــب را بــا کالم و رفتــارش آشــکار 

می کــرد. 
ــا  ــن ب ــدت آشــنایی م ــودم. م ــد ب ــه او را شــناختم، در جســتجوی راز آن پیون ــی ک از زمان
ــی  ــی زمان ــس یعن ــس از آتش ب ــال 2006 پ ــگ 33 روزه در س ــان جن ــود، از پای ــاه نب او کوت
کــه هیئــت ایرانــِی بازســازی لبنــان بــه اینجــا آمــد و مــن از ســوی شــورای اجرایــی بــرای 
ــًا خیلــی زود همدیگــر  پیگیــری عملیــات بازســازی انتخــاب شــدم، او را می شــناختم. طبیعت
ــان شــهادت او  ــا زم ــی ت ــم. مالقات هایمــان در ضمــن جلســات و بازدیدهــای میدان را دیدی
ادامــه داشــت و مــن در تمــام ایــن مــدت در جســتجوِی کشــف آن راز بــودم: راز آن دلبســتگی 

شــدید. 
وقتــی عطــر مقاومــت و جهــاد می وزیــد، ماننــد عاشــقی دلباختــه کــه از یــاد معشــوق و یــا 
ــارۀ  دیــدن اثــری از او، چهــره اش تغییــر می کنــد، خطــوط چهــره اش دگرگــون می شــد. درب
ــرد.  ــت می ک ــوی آن حرک ــه س ــرد و ب ــتجو می ک ــًا جس ــید و آن را عمیق ــت می پرس مقاوم
ــه ســید  حســن  ــه حــزب اهلل و تقدیــس مقاومــت و محبــت ویــژه اش ب اخــالص او نســبت ب
 نصــراهلل، برخاســته از عشــقی بی مثــال نســبت بــه جهــاد و مجاهدیــن بــود. او اعتقــاد داشــت 
کــه رهبــری ســید حســن نصــراهلل نعمتــی از جانــب خداونــد اســت. کار در لبنــان را فرصتــی 
بــرای کار ذیــل حــزب اهلل بــه شــمار مــی آورد. اولیــن دیــدار او پــس از ورود بــه لبنــان، دیــدار 
بــا حضــرت ســید حســن بــود و در آن دیــدار وظایفــی را کــه در زمــان حضــورش در لبنــان 
بــه انجــام آن خواهــد پرداخــت، شــرح داد و موافقــت اولیــه را از ایشــان دریافــت کــرد. ســید 
حســن کســی بــود کــه مســئله ی تغییــر نــام او را مطــرح کــرد و پیشــنهاد داد تــا بــه مــردم 
بــا نــام دیگــری غیــر از حســن شــاطری معرفــی شــود. مهنــدس بالفاصلــه پذیرفــت و نــام 

حســام خوشــنویس برگزیــده شــد، نامــی کــه تــا زمــان شــهادتش بــا آن شــناخته شــد. 

* معاون شورای اجرایی حزب اهلل و نماینده ی آن در هیئت ایرانی
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ــن  ــان داشــته باشــد و ای ــت اطمین ــی مقاوم ــه نحــوی از آمادگ ــرد ب ــواره ســعی می ک هم
ــه   ــر تجــاوزی از ســوی دشــمن علی ــه اگ ــری می کــرد ک ــی پیگی ــع موثق موضــوع را از مناب
ــا آن را  ــوان رویارویــی ب حــزب اهلل صــورت بگیــرد، حــزب اهلل در ســطح مقاومــت و ملــت، ت

دارد. 
روزی بــه اتفــاق از جــاده ی ناقــورهـ  مرجعیــون بازدیــد می کردیــم. آن پــروژه از بزرگ تریــن 
طرح هایــی بــود کــه مهنــدس حســام آن را بــه اتمــام رســانید. بــه روســتای العزیــه رســیدیم. 
روســتایی در منطقــه ای زیبــا، در دل کــوه، بــا درختــان ســر بــه فلــک کشــیده و مشــرف بــر 
دریــا. روســتایی کــه در روز بســیار زیبــا بــه نظــر می رســید. حــاج حســام آه بلنــدی کشــید 

و گفــت: 
- اینجا زیباترین جای زمین است.

به او گفتم: 
ــر  ــی زیبات ــران مکان های ــه در ای ــد ک ــد، می دان ــران را بشناس ــس ای ــام هرک ــاج حس - ح
ــق  ــان مناط ــد در لبن ــز می دان ــد نی ــان را بشناس ــه لبن ــس ک ــر ک ــود دارد و ه ــا وج از اینج
زیباتــری وجــود دارد. درســت اســت کــه اینجــا زیباســت، امــا مناطــق زیباتــر از اینجــا، کــم 
نیســت. می دانــم کــه ایــن افســوس تــو برخاســته از زیبایــی ایــن مــکان نیســت بلکــه بــه 
خاطــر نزدیکــی آن بــه فلســطین اســت. آن را زیبــا می بینــی چــون محــل مقاومــت و جهــاد 

اســت. 
کامــاًل واضــح بــود کــه ابــراز احساســات او هیــچ ربطــی بــه جغرافیــای منطقــه نداشــت. 
مهنــدس بــا چشــمانی متفــاوت بــا چشــمان مــا می دیــد و همــه چیــز را بــه گونــه ای دیگــر 
ــت  ــر او حکوم ــش ب ــی قلب ــد. گوی ــاد می تپی ــرای جه ــدت ب ــه ش ــش ب ــرد. قلب ــس می ک ح
می کــرد و در رفتارهــا، کالم، ســکوت، چهــره و چشــمانش مجالــی بــرای حضــور هیــچ چیــز 
ــه  ــی داد. جاودان ــا را نم ــده از آنه ــار برجای مان ــهدا و آث ــن، ش ــاد، مجاهدی ــز جه ــری ج دیگ
کــردن یــاد و خاطــره ی شــهدا روش او بــود. اگــر کســی از جاده هایــی کــه مهنــدس ســاخته، 
ــر  ــهدا را ب ــام ش ــد ن ــی می توان ــه راحت ــد، ب ــور کن ــود، عب ــرده ب ــض ک ــا تعری ــفالت و ی آس

هرکــدام از آنهــا مالحظــه نمایــد.
درخواســتی از ســوی خانواده هــای شــهدا و مجاهدیــن وجــود نداشــت کــه مهنــدس آن را 
ــا مختصرکــردن  ــی درصــدد کاســتن و ی ــاوت باشــد. حت ــه آن بی تف ــا نســبت ب ــد و ی رد کن
ــی داد.  ــام م ــر انج ــدون تأخی ــت ها را ب ــه ی آن درخواس ــد و هم ــم برنمی آم ــته ه آن خواس
ــرش می ایســتاد و  ــه در براب ــرد، متعجبان ــراض می ک ــن کار او اعت ــه ای ــر کســی نســبت ب اگ

می گفــت:
- آنهــا خانــواده ی شــهید هســتند... آنهــا برکت هایــی هســتند کــه شــهدا بــرای مــا باقــی 

گذاشــته اند. 
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بــا شــناخت گذشــته ی او بــه رازش پــی بــردم. او حســن شــاطری بــود. یکــی از اعضــای 
انقــالب اســالمی ایــران از ابتــدای آن؛ زمانــی کــه هنــوز نوجوانــی بیشــتر نبــود. ســپس بــه 
عضویــت ســپاه پاســداران درآمــد و در درگیری هــای شــدید جبهه هــای جنــگ حضــور پیــدا 
ــه حســاب می آمــد حضــور  کــرد. در کردســتان کــه یکــی از ســخت ترین مناطــق جنگــی ب
داشــت. در سردشــت و مناطــق دیگــر نیــز از همه چیــز گذشــت و بــرای جهــاد بــه خطــوط 
ــدادی از  ــرد و تع ــرکت ک ــه ها ش ــا و حماس ــیاری از عملیات ه ــت. در بس ــه رف ــدم جبه مق
دوســتان او بــه شــهادت رســیدند. او آنجــا بــه آســمان نزدیــک بــود، بــه انــدازه ای کــه قلــب 
ــا  ــاد از آنه ــار جه ــه غب ــی ک ــق آن چهره های ــا از طری ــکافت. در آنج ــش را می ش و روح
ــود، پیونــد و  ــه زیبایــی مطلــق آنهــا را پوشــانده ب پــاک نمی شــد، چهره هایــی کــه عشــق ب
ارتباطــی بــا آســمان وجــود داشــت. مهنــدس نمی توانســت از آنــان جــدا شــود، خــودش هــم 
ایــن را نمی خواســت. همچنــان بــه ریســمانی از تقــدس و طهــارت چســبیده بــود و جدایــی 
از آن را نمی خواســت و بــه آن چشــم دوختــه بــود. هرچنــد کــه دیگــر مکانــش متفــاوت بــود 
امــا عطــر آن را در مجاهــدان، شــهدا و خانواده هــای آنهــا جســتجو می کــرد. تــا جایــی کــه 
ــه دعــا  ــداری نزدیــک، دســت ب ــرای دی ــان و ملتمــس ب ــه می کــرد و گری ــر او غلب شــوق ب

برمی داشــت. 
ــی در  ــورد. گوی ــم می خ ــه چش ــتر در او ب ــوح بیش ــا وض ــئله ب ــن مس ــر ای ــای آخ در ماه ه
جایــی دیگــر بــود، اتفاقــات ســوریه او را بــه خــود مشــغول کــرده بــود و تغییــری جدیــد در 
چهــره، حــرکات و لبخنــد مهنــدس بــه وجــود آورده بــود. مثــل کســی بــود کــه در ُشــرف 
ــود.  ــان نب ــه لبن ــران ب ــا از ای ــه ســوریه ی ــان ب ــی از لبن ــن جا به جای ــا ای ــی اســت. ام جا به جای
ایــن جابه جایــی از جنــس زمیــن نبــود؛ رفتــن بــه جایــی بــود کــه کســی جــز افــرادی مثــل 
او آنجــا را نمی شــناختند. گمــان می کردیــم کــه ایــن ســفِر کارِی او ســفر کاری دیگــری را در 
پیــش خواهــد داشــت، امــا خطــوط چهــره اش چیــز دیگــری را نشــان مــی داد. قبــل از رفتنــش 
در مــورد بعضــی کارهــا از او مشــورت خواســتیم، او هــم نظــرش را داد. بــه مــا گفــت کــه بــه 
ســوریه مــی رود و تــا زمــان بازگشــتش تعــدادی اوراق کاری را آمــاده کنیــم. امــا بــرای رفتــن 

عجلــه داشــت در حالی کــه قلبــش از شــوق و انتظــار دیگــر بــه تنــگ آمــده بــود. 
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مفهوم رحمت

روایتی از آقای یعقوب قصیر*
مهنــدس حســام فقــط در ظاهــر متدیــن نبــود بلکــه شــخصیتش آمیختــه بــه تقــوا بــود؛ 
ــعی  ــواره س ــورد. او هم ــم می خ ــی به چش ــه خوب ــش ب ــام کارهای ــت در انج ــن خصوصی ای
ــرای  ــام کار و اج ــدس از روش انج ــد. مهن ــام ده ــن انج ــو احس ــه نح ــا را ب ــرد کاره می ک
پروژه هــا به خصــوص پروژه هــای راه ســازی توســط لبنانی هــا، متعجــب می شــد و بــا 
خاطــری آزرده بــه منطقــی کــه مــردم لبنــان براســاس آن تربیــت شــده بودنــد، می نگریســت. 
حتــی برخــی از افــراد باایمــان هــم کارهایشــان را بــه درســتی انجــام نمی دادنــد. او از دســت 
ــه  ــی می شــد و دائمــًا ب ــد، عصبان ــی می کردن ــار مســئولیت شــانه خال ــر ب کســانی کــه از زی
ــی اعتــراض می کــرد. اگــر جــاده ای را امســال  ــکاران لبنان نحــوه ی انجــام کار توســط پیمان
ــن روال  ــد و ای ــفالت کن ــم آن را آس ــر ه ــال دیگ ــد در س ــور می ش ــرد، مجب ــفالت می ک آس
ــی انجــام نشــده و شــروط قیدشــده در  ــه خوب ــود کــه کار ب ادامــه داشــت. علــت هــم آن ب
قــرارداد در آن رعایــت نشــده بــود و در نتیجــه، کاری بــی دوام و بی کیفیــت صــورت گرفتــه 
ــا  ــم و ی ــی ک ــر کار در فرصت ــی اگ ــرد، حت ــول نمی ک ــی را قب ــچ توجیه ــدس هی ــود. مهن ب
ــواًل  ــه معم ــود ک ــی ب ــل و بهانه های ــن دالی ــود. ای ــیده ب ــان رس ــه پای ــار ب ــود اعتب ــا کمب ب
پیمانــکاران بــرای دفــاع از خــود می گفتنــد. بــه اعتقــاد او، کار خــوب فقــط بــه اندکــی تدبیــر 
و انبوهــی اخــالص نیــاز داشــت. مرتبــًا بــه کارگــران می گفــت: کســی کــه کاری را بــه نحــو 

ــرد**. ــرار می گی ــد ق ــورد رحمــت خداون احســن انجــام دهــد، م
ــت  ــت: رحم ــده ی آن می گف ــه انجام دهن ــده ب ــام ش ــی انج ــه خوب ــد کاری ب ــر می دی و اگ
خداونــد شــامل حــال تــو می شــود. او معتقــد بــود رحمتــی کــه بــه واســطه ی انجــام درســت 
ــر  ــه ب ــی اســت ک ــردد بلکــه رحمت ــرد نمی گ ــود آن ف ــط شــامل خ ــازل می شــود، فق کار، ن
ــت  ــد چــه مل ــل بوده ان ــه در آن دخی ــد و همــه ی کســانی را ک ــرود خواهــد آم ســر همــه ف
ــا هدیه هایشــان و یــا هرکــس دیگــری را کــه در  ــا کمک هایشــان و ملــت ایــران ب لبنــان ب

آن ســهمی داشــته اســت، هرچنــد بــه میــزان انــدک، دربــر خواهــد گرفــت. 
ــورد و  ــف می خ ــدت تأس ــه ش ــد، ب ــوب را می دی ــه ی نامطل ــا نتیج ــان کاری ب ــر زم او ه
بــه مجــری آن کار می گفــت: در ایــن کار هیــچ رحمتــی نیســت و در حقیقــت زندگــی ات را 

هــدر داده ای.
ــن  ــرد و م ــت می ک ــران صحب ــکاران و کارگ ــا پیمان ــورد ب ــن م ــع در ای ــی مواق در خیل

* مترجــم و مســئول روابــط عمومــی هیئــت ایرانــی، مســئول روابــط  عمومــی و تبلیغــات جمعیــت امداد رســانی خیریــه 
در حــال حاضــر

** اشاره به حدیث رسول اکرم)ص(. َرِحَم اهلل َمن َعِمَل َعَماًل َفَأتَقَنُه.
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ــرد و آن را  ــه درســتکاری تشــویق می ک ــا را ب ــًا آنه ــردم. مرتب ــه می ک ــش را ترجم حرف های
ــت: ــا می گف ــه آنه ــه ی تواضــع و ادب ب ــا هم ــی داد. ب ــط م ــه رحمــت الهــی رب ب

ــود...  ــل می ش ــی تبدی ــبک زندگ ــه س ــئله ب ــن مس ــا ای ــتم. ام ــده نیس ــن موعظه کنن - م
اگــر بخواهیــم رحمــت خداونــد بــر مــا نــازل شــود، بایــد وظایفمــان را، چــه فــردی و چــه 

ــه بهتریــن شــکل انجــام دهیــم.  اجتماعــی ب
توجیهات او را قانع نمی کرد و به فرد خطاکار می گفت:

- زمانــی کــه تصمیــم داری تــا کاری را بــه درســتی انجــام دهــی امــا اعتبار پیش بینی شــده 
از ســوی دولــت و یــا هیئــت ایرانــی برایــت کافــی نیســت، بــرادر! یــا مســئله را بــا مــن در 
میــان بگــذار و یــا انجــام آن کار را بــه عنــوان صدقــه ای جــاری بــرای خــودت و خانــواده ات 
در نظــر بگیــر. ایــن جــاده ممکــن اســت ســال ها در خدمــت مــردم باشــد و در تمــام ایــن 

مــدت صدقــه ی جاریــه بــرای تــو خواهــد بــود.
ــه ســخن کوچــک و  ــه ب ــود ک ــی آن ب ــت اله ــب رحم ــرای جل ــای او ب ــر تالش ه از دیگ
ــد و می خواســت  ــل کوچکــی می آم ــر طف ــی اگ ــی داد. حت ــوش م ــی گ ــر جمع ــزرگ در ه ب

ــت: ــن می گف ــه م ــنید و ب ــش را می ش ــام حرف ــت تم ــا دق ــی و ب ــه خوب ــد ب ــی بزن حرف
- بــا دقــت گــوش کــن، شــاید کاری یــا موضوعــی پنهانــی باشــد کــه او می خواهــد بــه 

اطــالع مــا برســاند و دانســتن آن بــرای مــا فایــده ای داشــته باشــد... 
ــر در  ــی اگ ــم. حت ــاد می گرفت ــادی ی ــای زی ــردم و چیزه ــتفاده می ک ــای او اس از حرف ه
ــد  ــان را بزنن ــک حرف هایش ــا تک ت ــت ت ــان می خواس ــم از آن ــردم بودی ــی از م ــان جمع می
ــن کار را  ــم و ای ــت کن ــد، ثب ــه می گوین ــم و هرچ ــوش کن ــوب گ ــت خ ــن می خواس و از م

این گونــه توجیــه می کــرد:
- وقتــی مشــغول انجــام کار و یــا پــروژه ای هســتیم، ممکــن اســت در کارمان شــکاف هایی 
وجــود داشــته باشــد کــه خودمــان متوجــه آن نشــویم و یــا مســئله ای وجــود داشــته باشــد کــه 
مــا از آن بی خبریــم. از آنجایــی کــه نقــش مــا جســتجوی مشــکالت مــردم، دردهــای آنهــا 
و قــرار دادن مرهــم بــر روی زخم هایشــان اســت، بایــد بدانیــم کــه هــر مجروحــی، خــودش 
جراحتــش را بهتــر می شناســد. ایــن مــردم در واقــع همــان مجروحــان هســتند. بنشــین و بــه 

حرف هایشــان گــوش بــده و نظراتشــان را ثبــت کــن. 
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پول چای

روایتی از آقای یعقوب قصیر*
ــاز  ــس از نم ــوراً پ ــت و ف ــواب برمی خاس ــب از خ ــاز ش ــرای نم ــر ب ــوع فج ــل از طل او قب
ــدم  ــیدم، می دی ــر می رس ــه دفت ــه ب ــح ک ــاعت 8 صب ــد. س ــه کار می ش ــغول ب ــح مش صب
ــوان مترجــم او را همراهــی  ــه عن ــادی از کارهــا را انجــام داده اســت. مــن ب کــه حجــم زی
ــای  ــرف چ ــرای ص ــن ب ــات از م ــی اوق ــد، گاه ــام می ش ــان تم ــی کارم ــردم و وقت می ک
دعــوت می کــرد ولــی هرگــز اجــازه نمــی داد کــه پــول چــای را بــه حســاب هزینه هــای کار 

بگذاریــم و می گفــت:
- این از حساب هیئت نیست. این از حساب من است.

از جیــب خــودش پــول چایمــان را پرداخــت می کــرد و راضــی نبــود کــه از حســاب هیئــت 
حتــی بــرای دو فنجــان چــای هزینــه کنــد، درحالی کــه بهــای چــای فقــط 2000 لیــره لبنــان 

ــت: ــود. می گف ب
- کارم دیگر تمام شده و االن با تو نشسته ام.

ــر حرف هــای او هســتم.  ــوز هــم بســیار تحــت تأثی ــم و هن ــادی آموخت ــای زی از او چیزه
ــت: ــن می گف ــه م ب

ــان نیســت  ــب خودم ــط از جان ــم، فق ــام می دهی ــه انج ــری ک ــر کار خی ــا ه ــوب! م - یعق
بلکــه از ســوی مقاومــت، خانواده هــای شــهید، رهبــر انقــالب، جمهــوری اســالمی و از ســوی 

امــام زمــان )عــج( اســت.
ــنیدم.  ــان او نش ــن« را از زب ــه ی »م ــز کلم ــردم، هرگ ــا او کار ک ــه ب ــالی ک ــی 5 س در ط
ــرد و  ــان می ک ــی داد، پنه ــه انجــام م ــری را ک ــای خی ــوان داشــت کاره ــه در ت ــا آنجــا ک ت
ــه  ــام داده ام بلک ــن« آن را انج ــه »م ــت ک ــدند، نمی گف ــه آن کار می ش ــران متوج ــر دیگ اگ

ــم. ــام داده ای ــا« آن را انج ــت »م می گف
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از اینجا عبور خواهند کرد

روایتی از آقای یعقوب قصیر*
ــدازه  ــر آســفالت را ان ــه ی بتــن زی ــم، مهنــدس ضخامــت الی در بعلبــک کــه کار می کردی
ــه اش در  ــه تجرب ــا توجــه ب ــدس ب ــا مهن ــه معمــواًل انجــام نمی شــد. ام ــت، کاری ک می گرف
ــن کار  ــت و ای ــرآب اس ــه ای پ ــک، منطق ــه ی بعلب ــه منطق ــت ک ــازی می دانس ــر جاده س ام

ــت: ــت. می گف ــروری اس ض
- اگر زیر قیر، بتن قرار ندهیم، جاده حرکت می کند و ترک برمی دارد.

انجام این کاِر سخت در تمام طول جاده، برایم عجیب بود و به او می گفتم:
- چــرا بایــد ایــن کار پرمشــقت در تمــام طــول مســیر انجــام شــود. ایــن مســیر حــدود 25 

کیلومتــر و انجــام ایــن کار بســیار ســخت اســت. 
اما او با رضایت کامل از کاری که انجام می داد، در جوابم می گفت:

- مــردم از ایــن جــاده بــرای رفتــن بــه جبهــه عبــور خواهنــد کــرد و شــهید خواهنــد شــد... 
زمانــی کــه از ایــن جــاده می گذرنــد بــرای مــن، تــو و هرکســی کــه در ایــن کار بــا مــا بــوده 

اســت، دعــا خواهنــد کرد.
مثــل ایــن کالم را تــا آن موقــع نشــنیده بــودم، هیچ کــس این گونــه بــه یــک جــاده نــگاه 

ــنیدم: ــا از او می ش ــرد. باره نمی ک
ــان  ــور از آن آس ــا عب ــد ت ــم باش ــم محک ــن می خواه ــد. بنابرای ــهدا از اینجــا می گذرن - ش
ــه  ــم ب ــه می کنی ــه هزین ــی ک ــه ی اموال ــت: هم ــد. و می گف ــی باش ــدگاری آن طوالن و مان

ــدارد. ــدازه ی یــک قطــره ی خــون یکــی از شــهدای مقاومــت اســالمی ارزش ن ان
ایــن گفتــار و ایــن طــرز عمــل او، فقــط منحصــر بــه احــداث جــاده ی بقــاع نبــود بلکــه در 
ــا ایــن شــیوه و دیــدگاه عمــل  ــه اتمــام رســاند، ب همــه ی جاده هایــی کــه مهنــدس آن را ب
ــگاه می کــرد و ســرانجام خــود نیــز یکــی از آنهــا  ــه شــهیدان ن ــه ب می کــرد. آری او این گون

شــد.
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شارژ اضافی

روایتی از آقای یعقوب قصیر*
ــی  ــه ای کــه می رســیدیم، حت ــه هــر منطق ــف، ب درخــالل بازدیدهایمــان از مناطــق مختل
ــه  ــدس در آن منطق ــود و مهن ــه نب ــردم آن منطق ــدس و م ــان مهن ــه ای می ــچ رابط ــر هی اگ
هیــچ پــروژه ای را انجــام نــداده بــود، مــردم زیــادی منتظــر اســتقبال از مهنــدس و عــرض 
ــا  ــه آنه ــه آوازه اش ب ــران ک ــده ی ای ــدس، نماین ــتند مهن ــا می خواس ــد. آنه ــه او بودن ادب ب
ــای  ــد از فرقه ه ــتقبال می آمدن ــرای اس ــه ب ــی ک ــد. مردم ــک ببینن ــود، را از نزدی ــیده ب رس
ــان  ــه خانه هایش ــدس را ب ــان مهن ــا. آن ــیحیان و دروزی ه ــلمانان، مس ــد: مس ــف بودن مختل
ــز  ــته نی ــای برجس ــخصیت ها و چهره ه ــدگان، ش ــان دعوت کنن ــد و در می ــوت می کردن دع
ــه  ــت ک ــار می رف ــه انتظ ــرد و این گون ــد انتخــاب می ک ــدس بای ــد. مهن ــه چشــم می خوردن ب

ــت: ــن می گف ــه م ــا او ب ــد. ام ــاب کن ــا را انتخ ــناس ترین آنه ــن و سرش مهمتری
- دعوت فقیرترین آنها را قبول می کنیم

- بسیار خب. اما اگر چیزی برای پذیرایی از تو نداشته باشد؟
- تو مسئولیتش را به عهده می گیری: یعقوب.

بعــد از اصــرار اهالــی همیشــه ســعی می کــرد کــه بــه منــزل فقیرتریــن آنهــا بــرود. امــا 
اگــر در آن روســتا خانــه ی شــهیدی بــود، اوضــاع فــرق می کــرد چــرا کــه مهنــدس در ابتــدا 
ــواده ی آن شــهید می رفــت و ایــن کار برایــش در  ــه دیــدار خان و قبــل از انجــام هــر کاری ب
اولویــت بــود. اگــر آن خانــواده ی شــهید از او درخواســتی داشــت »هرچــه کــه بــود« ســعی 
می کــرد تــا هــر چــه زودتــر آن خواهــش را بــرآورده ســازد، درســت ماننــد امــر واجبــی کــه 
ــراز ارادت نســبت بــه خانواده هــای شــهدا  در آن جــای بحــث و تأملــی وجــود نداشــت. از اب
ــاس  ــان التم ــرد و از آن ــرور می ک ــاس غ ــا احس ــامد گویی آنه ــت و از خوش ــاس رضای احس
ــا آنهــا گــرم  دعــا داشــت. از شــدت عشــق بــه آنهــا اشــک از چشــمانش جــاری می شــد. ب
ــا  ــید و ب ــهادتش می پرس ــوه ی ش ــی او و نح ــات زندگ ــهید، جزئی ــاره ی ش ــت و درب می گرف

ــه حرف هایشــان گــوش مــی داد. از او پرســیدم: ــه دقــت ب حالتــی معنــوی ب
- مهندس! چرا اصرار داری که همه ی جزئیات زندگی شهدا را بدانی؟

- آنان یک مکتبند. یک مکتب کامل یعقوب.
ــق  ــس عمی ــت نف ــر رضای ــم، از س ــرون می آمدی ــهیدی بی ــه ش ــه از خان ــان ک ــر زم و ه

می گفــت: و  می کشــید 
- امروز شارژ اضافه شدیم.
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بهحالخودمیگریم

روایتی از آقای یعقوب قصیر*
وقتــی عمــاد مغنیــه بــه شــهادت رســید، بــه محــل کار رفتــم تــا خبــر شــهادت او را بــه 
مهنــدس بدهــم. بــه مــن گفــت کــه قبــاًل خبــر بــه او رســیده اســت. بــه ســمت اتــاق خــودم 
ــدت  ــد. از ش ــارج ش ــش خ ــدم از اتاق ــود دی ــک ب ــز اش ــمانش لبری ــه چش ــم. درحالی ک رفت

گریــه ی او متأثــر شــدم، خواســتم بــه او دلــداری بدهــم، گفتــم:
- باید تحمل کرد.

درحالی که اشک هایش را پاک می کرد، گفت:
- مــن بــه خاطــر شــهید عمــاد گریــه نمی کنــم، مــن بــه حــال خــودم گریــه می کنــم. بــه 
ایــن کشــور کــه جبهه هــای جنــگ در مقابــل دشــمن صهیونیســتی در آن بــاز اســت، آمــدم 

امــا در برابــر تــو ایســتاده ام و شــهادت روزی ام نمی شــود.
ــاد امــام علــی )ع( افتــادم کــه خدمــت رســول اکــرم )ص( رســید  ــه ی از ایــن حــرف او ب
ــه شــهادت  ــی )ع( ب ــام عل ــد، پــس کجاســت؟ ام ــه مــن وعــده ی شــهادت دادی و گفــت: ب
رســید امــا نــه در جبهــه و شمشــیر بــه دســت، بلکــه در محــراب نمــاز. شــهید حســام هــم 
ــهدا،  ــای ش ــه خانواده ه ــه ب ــی ک ــید. در همان جای ــهادت رس ــه ش ــت ب ــراب مأموری در مح

ــرد.  ــت می ک ــا خدم ــتضعف م ــت مس ــان و مل مقاوم
ــه مناســبت روز قــدس،  ــار ب ــا شــبکه ی المن در آخریــن دیدارمــان بعــد از مصاحبــه ی او ب

ــم: ــه او گفت ــاندم. ب ــه دســتش می رس ــه ای را ب ــد نام بای
- امروز خوشحال به نظر می رسی؟

خندید و گفت:
- معلــوم اســت کــه خوشــحالم. بــرادران شــبکه المنــار کلیــد فلســطین را بــه مــن هدیــه 

کردنــد.
از آن اتفــاق خیلــی خوشــحال بــود. معمــواًل اگــر کســی هدیــه ای نمادیــن بــه او مــی داد، 
ــا  ــرد، گوی ــرق می ک ــن یکــی ف ــا ای ــد. ام ــش باقی می مان ــن برای ــوب نمادی ــان چهارچ درهم

ــود.  ــد وارد مســجداالقصی ش ــا آن کلی ــد ب ــه االن می توان ــرد ک احســاس می ک
ــه چشــمانش  ــگ در ســوریه اســت. ب ــه مشــغول بازســازی ویرانه هــای جن می دانســتم ک
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ــه  ــان ب ــی از همراهانم ــدس. یک ــد مهن ــت کن ــدا حفظ ــم: خ ــودم گفت ــا خ ــردم و ب ــگاه ک ن
شــوخی گفــت:

- مهندس حسام از چهره ات معلوم است که دو ماه بیشتر زنده نیستی.
ــدم.  ــدت رنجی ــه ش ــش ب ــن حرف ــه از ای ــد و در آن لحظ ــرده ش ــم فش ــوخی او قلب از ش
نمی دانــم چــرا؟ امــا وقتــی کــه خبــر شــهادت مهنــدس بــه مــن رســید بــه یــاد آن حــرف 

ــادم. افت
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شکایت های او در دفتری دیگر چاپ خواهد شد

روایتی از آقای یعقوب قصیر*
مهنــدس حســام بــه شــدت از غفلــت و ســهل انگاری هایی کــه در لبنــان اتفــاق می افتــاد، 

ــت: ــورد و می گف ــف می خ تأس
ــان آمــدم، اطــالع داشــتم کــه در اینجــا مشــکالتی در جاده هــا و راه هــا  ــه لبن - وقتــی ب
ــا  ــت. م ــز هس ــری نی ــای دیگ ــا و درده ــا غصه ه ــه اینج ــدم ک ــد فهمی ــا بع ــود دارد، ام وج
ــی از  ــه بعض ــدیم ک ــه ش ــان متوج ــا ناگه ــازیم، ام ــاده بس ــری ج ــدار مختص ــا مق ــم ت آمدی
ــق  ــه آن مناط ــاخت ب ــام زیرس ــه ن ــزی ب ــد و چی ــت نخورده ان ــر و دس ــوز بک ــق هن مناط
ــم اینجــا همــه  ــا دیدی ــود، ام ــا بازســازی ویرانه هــای جنــگ ب ــت م نرســیده اســت. مأموری
چیــز از اســاس ویــران اســت. مثــل اینکــه کســی پلــی را بــدون پایــه ســاخته باشــد. بنابرایــن 
ــه همیــن دلیــل  ــه ســاخت پــل بپردازیــم. ب مجبــور شــدیم اول پایه هــا را بســازیم و بعــد ب

ــید.  ــول کش ــان ط مأموریت م
هیــچ وقــت بــه کاری ناتمــام و نادرســت راضــی نمی شــد. ایــن چیــزی بــود کــه همیشــه 

و همه جــا از آن ســخن می گفــت: بایــد آن گونــه کار کنیــم کــه خــدا راضــی باشــد. 
ــاد،  ــاق می افت ــش اتف ــران در دوران مأموریت ــت دیگ ــه به دس ــی ک ــکالت و تأخیرهای مش
ــر در  ــا تأخی ــوب ی ــه ی نامطل ــد و نتیج ــتفاده می زدن ــه سوء اس ــت ب ــا دس ــود. آنه ــیار ب بس
ــد. معمــواًل مشــکالتی کــه درحیــن ســاخت جاده هــا  ــه می کردن ــل کاِر خــوب را توجی تحوی
ــدس  ــون مهن ــد چ ــود نمی آم ــه وج ــدس ب ــرای مهن ــد، ب ــود می آم ــه وج ــران ب ــرای دیگ ب
ــه  ــی را ک ــر راه ــرد. او ه ــی می ک ــاده بررس ــت آب را در ج ــیر حرک ــت مس ــه دق ــام ب حس
ــا  ــت ت ــر می گرف ــیر در نظ ــول مس ــام ط ــور آب در تم ــرای عب ــی ب ــاخت، کانال های می س

ــت: ــود. می گف ــاد نش ــی ایج ــفالت ها آبگرفتگ روی آس
- آب و آسفالت با هم نمی سازند.

ــختی ها و  ــت س ــه عل ــم ب ــد و آن ه ــا می ش ــی کاره ــر برخ ــبب تأخی ــن کار او س همی
ــود کــه در برخــی مناطــق وجــود داشــت. در ایــن مواقــع مهنــدس می گفــت: مشــکالتی ب

- کــدام بهتــر اســت؟ راهــی درســت کنیــم کــه بعــد از یــک ســال خــراب شــود و یــا راهــی 
بســازیم کــه بیشــتر از 50 ســال دوام بیــاورد. بعضــی تأخیرهــا اشــکال ندارد.

مشــکالت پیش بینی  نشــده او را خیلــی اذیــت می کــرد، مشــکالتی کــه بــه نظــر 
ــچ  ــت و هی ــر می گذاش ــت س ــا را پش ــه ی آنه ــدس هم ــا مهن ــد. ام ــدنی می آمدن حل نش
ــه بهتریــن وجــه انجــام دهــد. گاهــی کــه بــرای  چیــزی مانــع آن نمی شــد کــه کارش را ب

* مترجــم و مســئول روابــط  عمومــی هیئــت ایرانــی. مســئول روابــط  عمومــی و تبلیغــات جمعیــت امدادرســانی خیریــه 
در حــال حاضــر
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ــی وجــود دارد  ــم، مشــخص می شــد در آن مســیر کابل هــای تلفن ســاخت جــاده ای می رفتی
ــرات  ــه اطــالع وزارت مخاب ــدس موضــوع را ب ــه در بررســی ها لحــاظ نشــده اســت. مهن ک
ــن  ــد. بنابرای ــی نمی دادن ــا اصــاًل جواب ــد و ی ــر می کردن ــخ تأخی ــا در پاس ــا آنه ــاند، ام می رس
ــا و  ــر روی آن کابل ه ــی ب ــرد، پل ــدا می ک ــی پی ــد و راه حل ــه کار می ش ــت ب ــدس دس مهن
ــد.  ــر نیافت ــه تأخی ــود و کار ب ــام ش ــور از روی آن انج ــا عب ــاخت ت ــن می س ــبکه های تلف ش
ــدس  ــا مهن ــرد. ام ــکایت می ک ــه و ش ــد، از او گل ــع می ش ــن کار مطل ــرات از ای ــی مخاب وقت
ــه کارش  ــاده اســت ب ــی نیفت ــه اتفاق ــی ک ــی داد. گوی ــچ پاســخی نم ــرد و هی ســکوت می ک

ــت: ــی داد. می گف ــه م ادام
- چطور کار را متوقف کنم؟ درحالی که در شرایط اضطرار قرار داریم.

ــتند  ــه نمی توانس ــانی ک ــوی کس ــیاری را از س ــب بس ــای نامناس ــا و عکس العمل ه حرف ه
آن همــه اخــالص و فــداکاری را تحمــل بیاورنــد، شــاهد بــود امــا همــه ی آنهــا را بــا روشــی 
تأثیرگــذار تحمــل می کــرد. از رفتــار او و میــزان صبــر و تحملــش تعجــب می کردیــم. ولــی 
تأثیــر او زمانــی بــر مــا بیشــتر بــود کــه فــردی بــا کالم و تهمتــی او را می رنجانــد و مــورد 
آزار قــرار مــی داد. مهنــدس کامــاًل ســکوت می کــرد و کارش را ادامــه مــی داد، گویــی چیــزی 
ــا  ــا مقامــات و شــخصیت های بســیاری در ارتبــاط بــود، همان هایــی کــه ب نشــنیده اســت. ب
ــدس  ــا مهن ــا وزراء ب ــدگان ی ــی از نماین ــد. برخ ــان او را می رنجاندن ــا و تهمت هایش حرف ه
ــازی و  ــی را بازس ــیرهای خاص ــان مس ــه برایش ــتند ک ــد و از او می خواس ــاس می گرفتن تم
آســفالت کنــد. طبیعتــًا مهنــدس نمی پذیرفــت، امــا بــه هیــچ کدامشــان »نــه« نمی گفــت و 
کاری هــم انجــام نمــی داد. او بــه حــق افــراد نــگاه می کــرد و نــه بــه مناصب شــان. حقــوق 
همــه ی مــردم در نظــر او یکســان بــود. هــر زمــان کــه حقــی و یــا نیــازی در کار نبــود، کاری 
ــرد،  ــا ســکوت می ک ــت. ام ــرار می گرف ــا ق ــای آنه ــاج تهمت ه ــن آم ــی داد. بنابرای انجــام نم
عزمــش را جــزم می نمــود و کارش را بــا رضایــت و اخــالص بــه پایــان می رســاند. درســت 
مثــل اینکــه اتفاقــی نیفتــاده اســت. هــرکاری را بــا دقتــی بســیار بــاال انجــام مــی داد. حتــی 
ــرد  ــری می ک ــت در کارش بازنگ ــرار می گرف ــت ق ــرزنش و تهم ــه، س ــرض گل ــی در مع وقت

و می گفــت:
- بگذارید ببینیم کجا را اشتباه رفته ایم؟

ــوی  ــردم جل ــه م ــاد ک ــاق می افت ــه گاهــی اتف ـ توفیقی ــک  ــاده ی بعلب ــان ســاخت ج در زم
ــد.  ــور نمی دادن ــازه ی عب ــا اج ــه آنه ــد و ب ــر را می گرفتن ــفالت و قی ــل آس ــای حام کامیون ه
ــه آسفالت نشــدن جاده هــای روستایشــان و راه هــای  ــراض ب ــه نشــانه ی اعت ــن کار آنهــا ب ای

ــد: ــد و می گفتن ــراض می کردن ــا اعت ــود. آنه ــه ب ــود در آن منطق ــی موج فرع
- مــا 50 ســال اســت کــه منتظــر آســفالت هســتیم ... االن اجــازه نمی دهیــم بــدون آنکــه 

خیــری از آن بــه مــا برســد، از اینجــا عبــور داده شــود. 
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ــه  ــات می شــد، ن ــر در انجــام عملی ــا ســبب تأخی ــود اینکــه کار آنه ــا وج شــهید حســام ب
ــه ی  ــح اضاف ــا مصال ــا ب ــی داد ت ــی م ــه ترتیب ــد، بلک ــی نمی ش ــا عصبان ــت آنه ــا از دس تنه
آســفالت، برخــی از مسیرهایشــان آســفالت شــود. او مشــکالت آنهــا را بــه خوبــی می فهمیــد و 
می دانســت کــه علــت اصلــی ایــن کار محرومیت هــای زیــادی اســت کــه از نســلی بــه نســل 
ــرد و بیشــتر خواسته هایشــان را  ــورد می ک ــت برخ ــا مالطف ــا ب ــا آنه دیگــر رســیده اســت. ب
ــرای آنهــا کار ســطحی انجــام  ــا ب ــکاران ســفارش می کــرد ت ــه پیمان ــرآورده می ســاخت. ب ب
ــد در  ــی را کــه در آســفالت راه هــای مهــم در نظــر می گیرن ــد، بلکــه همــه ی مالحظات ندهن
ــه مهنــدس پیشــنهاد  ــکاران ب ــد. پیمان ــه نحــو احســن در نظــر بگیرن جاده هــای آنهــا نیــز ب

می دادنــد:
- مــا بــه آنهــا قیــر و آســفالت می دهیــم تــا هرطــور کــه خودشــان می خواهنــد ایــن کار 

را انجــام دهنــد.
ــرد و  ــن کار را رد می ک ــدت ای ــه ش ــدس ب ــد، مهن ــول می کردن ــم قب ــی ه ــر اهال ــا اگ ام

می گفــت:
ــه کار  ــوری ب ــد ط ــن بای ــت. بنابرای ــلمین اس ــال مس ــی از بیت الم ــر جزئ ــفالت و قی - آس

ــد.  ــته باش ــی دوام داش ــای طوالت ــرای مدت ه ــه ب ــود ک ــه ش گرفت
ــی  ــا جــز خوب ــد ام ــادی را دی ــان، نامهربانی هــای زی ــان حضــورش در لبن ــدس در زم مهن
ــی  ــرد. حت ــی نک ــا را علن ــکالت و بی حرمتی ه ــود و آن مش ــکایتی ننم ــز ش ــرد و هرگ نک

ــه او گفتــه شــد: زمانــی کــه ب
- برای چه این مسائل را در روزنامه ها منتشر نمی کنید؟

در جوابشان کالمی عمیق گفت که بسیاری معنای آن را نفهمیدند:
- همه اینها بدون آنکه من بخواهم در دفتری بزرگ ثبت خواهد شد.
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همسر، پسر و لبنان

روایتی از آقای یعقوب قصیر*
ــه اش  ــه خان ــیار ب ــراه او بس ــه هم ــان آورد، ب ــه لبن ــواده اش را ب ــدس خان ــه مهن زمانی ک
ــه ای  ــرد. رابط ــب می ک ــود جل ــرا به خ ــه م ــا همســرش توج ــاص او ب ــم. رابطــه ی خ می رفت
ــده  ــا ندی ــان زوج ه ــتم، در می ــه داش ــی ک ــا و ارتباطات ــه ی تجربه ه ــا هم ــر آن را ب ــه نظی ک
بــود. وقتــی رابطــه ی میــان آن دو را بــا روابطــی کــه میــان زوج هــای موفــق برقــرار بــود، 
ــه  ــه ب ــی ک ــودت و محبت ــر م ــالوه ب ــود. ع ــر ب ــزی فرات ــه چی ــردم، آن رابط ــه می ک مقایس
ــاده  ــی فوق الع ــا احترام ــوأم ب ــدنی ت ــدی وصف ناش ــد، پیون ــده می ش وضــوح در میانشــان دی
میــان آنهــا برقــرار بــود و مــن از دیــدن آن ارتبــاط متعجــب می شــدم. بســیار پیــش می آمــد 
ــات در  ــه دفع ــب و ب ــا ش ــح ت ــی از صب ــدم. گاه ــا می گذران ــا آنه ــی را ب ــی طوالن ــه زمان ک
ــرام  ــه در آن احت ــنیدم ک ــه ای نش ــدس کلم ــان مهن ــار از زب ــی یک ب ــودم. حت ــان ب کنارش
ــم«  ــان را »خانم ــدت ایش ــام م ــد. در تم ــرش نباش ــه همس ــبت ب ــی نس ــی واضح و قدردان
ــی  ــد. گوی ــار می کردن ــکل رفت ــن ش ــه همی ــدس ب ــا مهن ــز ب ــان نی ــرد. ایش ــاب می ک خط
هیــچ آالیــش، ضعــف و یــا اخمــی بــه آن رابطــه  راه نداشــت. بســیار می شــنیدم کــه همســر 

ــت: ــه او می گف ــده ب ــخنانی دلگرم کنن ــدس س مهن
ــا روشــی درســت  ــم اســت... شــما ب ــه شــما ســالمتی بدهــد... اجــر شــما عظی - خــدا ب

ــم؟ ــت کن ــم کمک ــور می توان ــو چط ــن بگ ــه م ــی... ب ــاد می کن جه
ــت  ــواده نمی توانس ــراوان و دوری از خان ــغله های کاری ف ــود مش ــا وج ــه ب ــدس ک مهن
ــاط  ــران نق ــرای جب ــد، همســرش را تکیه گاهــی ب ــزل رســیدگی کن ــورات من ــه ام شــخصًا ب
ــود را  ــی خ ــورات خانوادگ ــطه ی او ام ــت و به واس ــزل، می دانس ــور من ــش در اداره ی ام ضعف
ــری  ــد، او پی گی ــادآوری می کردن ــدس ی ــه مهن ــی را ب ــان نکات ــر ایش ــرد. اگ ــری می ک پیگی

ــت: ــدس گف ــر مهن ــودم. همس ــان آن دو ب ــی در می ــاهد گفتگوی ــار ش ــرد. یک ب می ک
- باید کار کوچکی برای خانه انجام دهیم.

- خیر است حاج خانم...
- پســرت در ســن بلــوغ اســت... پرانــرژی اســت... جنب و جــوش جوانــی دارد... می ترســم 

به واســطه ی دوســتان نابــاب بــه خطــا بــرود.
- شما چه پیشنهادی می کنید خانم؟

ــر  ــی تأثی ــتر می توان ــت بیش ــب و زیبای ــا روش مناس ــما ب ــی... ش ــارش باش ــتر کن - بیش
ــذاری. بگ

* مترجــم و مســئول روابــط  عمومــی هیئــت ایرانــی، مســئول روابــط  عمومــی و تبلیغــات جمعیــت امداد رســانی خیریــه 
در حــال حاضــر
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و بالفاصلــه بعــد از آن مهنــدس حســام ســعی می کــرد تــا خــودش را بــه پســرش نزدیک تر 
ــع شــود و از او  ــارش باشــد. از خواســته هایش مطل ــا آنجایی کــه امــکان دارد در کن ــد و ت کن
مراقبــت بیشــتری کنــد. بــرای آنکــه هــم انــرژی او تخلیــه شــود و هــم حرفــه ای بیامــوزد، او 
را وارد کار کــرد و بعــد تصمیــم گرفــت تــا در دفتــر مشــغول شــود. بــرای ایــن کار از کارمنــدان 

آنجــا اجــازه گرفــت و گفــت:
ــی  ــت فراغت ــا وق ــم ت ــم کن ــان آن ک ــا از زم ــم و ی ــرک کن ــم کارم را ت ــن نمی توان - م
ــا  ــق هســتید او را ب ــما مواف ــر ش ــم. اگ ــرار ده ــار پســرم ق ــاورم و آن را در اختی به دســت بی

ــاورم.  ــر بی ــه دفت خــودم ب
بعد به طرف کارمندانی رفت که با کامپیوتر کار می کردند و به آنها گفت:

- جوانــی کــه وقــت آزاد دارد دلــش می خواهــد اوقــات فراغتــش را پرکنــد... و چــون مــن 
نمی توانــم فرصتــی بــرای پســرم خالــی کنــم و زبــان اینجــا را هــم بلــد نیســت تــا او را بــه 
کســی بســپارم کــه همراهیــش کنــد، بنابرایــن اگــر اجــازه می دهیــد او را بــا خــودم بیــاورم 
تــا بعضــی کارهــا را از شــما یــاد بگیــرد و در کنارتــان کار کنــد. البتــه او را اســتخدام نخواهــم 

کــرد و بــه او حقــوق هــم نخواهــم داد. مخارجــش را هــم خــودم پرداخــت می کنــم.
بعدهــا مهنــدس در ســفرهای کاری ســبک، پســرش را بــه همــراه مــی آورد، بــدون آنکــه 
ــه  ــرد به طوری ک ــش می ک ــن کار ترغیب ــه ای ــف ب ــای مختل ــا روش ه ــد، ب ــور کن او را مجب
ــا  ــب می شــد. گاهــی از مــن می خواســت ت ــد، داوطل ــرای اینکــه همراهمــان بیای خــودش ب
ــد  ــد؟ مهنــدس می خواســت کــه او حــس نکن ــا بیای ــا م ــا تمایــل دارد ب از او بپرســم کــه آی
مجبــور بــه آمــدن اســت و ایــن مســئله ســبب احســاس تکلیفــی در او نشــود. نمی خواســت 
ــادی  ــدت زی ــا م ــرد. ام ــن بب ــردن از آن را در او از بی ــذت کار و بهره ب ــف، ل ــس تکلی ــا ح ت
نگذشــت کــه او بــه پــدرش گفــت کــه تصمیــم بــه ازدواج دارد، لبنــان را تــرک کــرد و بــه 

ایــران برگشــت و بــا یــک دختــر خانــم ایرانــی نامــزد و ســپس ازدواج کــرد.
مهنــدس حســام عاشــق لبنــان بــود، عشــقی کــه همــواره در بســیاری از حرف هایــش آن 
ــد کــه مهنــدس حســام را دوســت داشــتند  را بیــان می کــرد و چــه بســیار لبنانی هایــی بودن
و بــه او دلبســته بودنــد. آنهــا وقتــی بــه ایــن موضــوع فکــر می کردنــد کــه روزی مأموریــت 
ــران بازخواهــد گشــت و شــاید دیگــر  ــه ای ــه پایــان خواهــد رســید و ب مهنــدس در لبنــان ب
بــه لبنــان برنگــردد، تأســف می خوردنــد. برخــی از بــرادارن به واســطه ی شــدت محبتــی کــه 
نســبت بــه او داشــتند از او می خواســتند بــه هــر طریقــی مثــل کاری یــا هــر چیــز دیگــری 
بــا لبنــان در ارتبــاط باشــد، چیــزی کــه پــس از پایــان مأموریتــش او را در لبنــان نگــه دارد. و 
ســرانجام بــه نتیجــه ی معقولــی رســیدند کــه نیت شــان را بــرآورده می ســاخت. بنابرایــن بــا 
اصــرار و پافشــاری از مهنــدس خواســتند کــه فکــر آنهــا را عملــی کنــد. پســرکوچک مهنــدس 
ــدس پیشــنهاد  ــه مهن ــا ب ــود. آنه ــان ب ــزرگ او در لبن ــا پســر ب ــود ام ــران ازدواج کرده ب در ای
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کردنــد تــا از پســر بزرگــش بخواهــد بــا دختــری لبنانــی ازدواج کنــد و مهنــدس حســام هــم 
موافقــت کــرد و گفــت:

- این موضوع مرا خیلی خوشحال می کند... إن شاءاهلل که اتفاق بیفتد.
ــی  ــد از بعض ــرادران و بع ــی ب ــری بعض ــک و پیگی ــا کم ــاری و ب ــه اجب ــدون هیچ گون ب
دیدارهــای خانوادگــی متعــدد، باالخــره پســرش تصمیــم بــه ازدواج گرفــت و موضــوع را بــه 
پدرگفــت. مهنــدس حســام کــه از درخواســت او بســیار خشــنود بــود، ایــن خبــر را بــه بــرادران 

داد و گفــت:
- دامادتــان در لبنــان می مانــد... از مــن خواســتید چیــزی در لبنــان بگــذارم مــن هــم ایــن 

کار را کــردم، فقــط جــاده و ســاختمان باقــی نگذاشــتم، پســرم را هــم گذاشــتم.
بــه ایــن ترتیــب مراســم عقــد برگــزار شــد و قبــل از مراســم ازدواج، مهنــدس حســام بــه 
ــدار  ــه دی ــران آمدیــم و ب ــه ای ــرای عــرض تســلیت ب شــهادت رســید. پــس از شــهادت او ب
همســر ایشــان حاجیه خانــم اُم احســان رفتیــم. حرف هــای ایشــان مــا را بســیار متأثــر کــرد، 
ــمندی  ــخنان ارزش ــد. س ــرل کنن ــان را کنت ــد اشک هایش ــادر نبودن ــن ق ــه حاضری به طوری ک

ــم: ــز آن را فرامــوش نمی کنی ــد کــه هرگ گفتن
ــه رضــای  ــتیم ب ــا راضــی هس ــا م ــود... ام ــن می ش ــدس اندوهگی ــان از دوری مهن - انس
خــدا... شــهادت هــدف او بــود و االن خشــنود اســت... خیلــی برایــم زیباســت وقتی کــه فکــر 
می کنــم ائمــه ی معصومیــن )ع( از امــام علــی )ع( تــا امــام حســن عســگری)ع( همگــی بــه 
ــه شــهادت رســیدند  ــن از اســالم ب ــن تکفیری هــا و منحرفی ــد همی دســت انســان هایی مانن
ــرور  ــان به دســت همیــن آدم هــا ت ــه لبن و شــهید حســام هــم هنــگام بازگشــت از ســوریه ب
ــم؟  ــحال نباش ــم خوش ــور می توان ــد، چط ــحال می کن ــی خوش ــرا خیل ــئله م ــن مس ــد... ای ش
آنهایــی کــه همســر مــرا بــه شــهادت رســاندند، همان هایــی هســتند کــه ائمــه ی معصومیــن 
را بــه شــهادت رســاندند، بنابرایــن بــدون شــک او نیــز بــا ائمــه ی معصومیــن محشــور خواهــد 

شــد...
اشک هایش را پاک  کرد، کمی سکوت کرد و گفت:

- از لحظــه ی اولــی کــه بــا او ازدواج کــردم، احســاس می کــردم کــه روزی او را به عنــوان 
یــک شــهید از دســت خواهــم  داد... جنــگ تمــام می شــد و یــا آغــاز می شــد ... مــن منتظــر 

چنیــن روزی بــودم.
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عمل جراحی 

روایتی از آقای یعقوب قصیر*
ــرای  ــس ب ــدگان مجل ــا نماین ــور و ی ــا رئیس جمه ــمی مان ب ــای رس ــالل دیداره در خ
ارائــه ی گــزارش و یــا در جلســاتی کــه بــا وزارت راه درخصــوص بررســی قراردادهــا داشــتیم، 

ــا صداقــت و شــّفافّیت برایشــان توضیــح مــی داد: مهنــدس حســام ب
ــر  ــتم... ه ــهدا هس ــه ش ــت ب ــز در راه خدم ــن ذره ای ناچی ــتم... م ــات نیس ــن دیپلم - م
کاری انجــام داده ام جــز اندکــی نبــوده اســت... احســاس می کنــم هنــوز به طــور کامــل بــه 
تکلیفــم عمــل نکــرده ام. مشــکل مــن ایــن اســت کــه زبــان دیپلماســی را نمی فهمــم و بــا 

ــم. ــخن می گوی ــت س صداق
ــت و ســرزنش  ــورد مالم ــی داد، م ــتند، انجــام نم ــا می خواس ــه آنه ــان آنچــه را ک ــر زم ه
ــی را متعهــد می شــد، همــه ی راه هــای  ــرار می گرفــت. وقتــی ســاخت جــاده ای اصل آنهــا ق
فرعــی مرتبــط بــا آن را نیــز بــا وجــود آنکــه در قراردادهــا ذکــر نشــده بــود، آســفالت می کــرد 

ــت: ــا می گف ــاز هــم ســرزنش می شــد. در پاســخ آنه و ب
- اگــر شــما پزشــک باشــید و مثــاًل بــرای برداشــتن غــّده ای از بــدن یــک بیمــار دســت بــه 
عمــل جراحــی بزنیــد و در حیــن عمــل متوجــه شــوید کــه در کنــار موضــِع عمــل تومــوری 
وجــود دارد، آیــا آن را بــه حــال خــود رهــا می کنیــد؟! مــا هــم زمانی کــه بــر روی پــروژه ای 
ــه کار هســتیم و متوجــه می شــویم کــه مســائل دیگــری وجــود دارد کــه ســبب  مشــغول ب
ــای  ــا جاده ه ــر م ــم؟... اگ ــا کنی ــه آن را ره ــت ک ــت اس ــود، درس ــردم می ش ــج م درد و رن
فرعــی را اصــالح نکنیــم، ممکــن اســت در آینــده مشــکالت دیگــری به وجــود آیــد، آن وقــت 

اســت کــه بــه مــن معتــرض خواهیــد شــد ... پــس چــه کنــم؟
ــا سیاســت نداشــت  ــع نمی شــدند. او ارتباطــی ب ــن منطــق واضــح او هــم قان ــا ای ــا ب آنه

ــد: ــه می گفتن ــان مصّران ــا همچن ــا آنه ــود. ام ــردم ب ــت م ــه مســتقیمًا در خدم بلک
- بــرای ســاخت هــر راهــی در لبنــان یــک پوشــش سیاســی وجــود دارد و هیــچ خدمتــی 

بــدون مابــه ازای سیاســی نیســت.
ــرد،  ــل کســروان« ک ــه ی »جبی ــاده ای در منطق ــه ســاخت ج ــدام ب ــدس اق ــه مهن زمانی ک
ــت.  ــمار نمی رف ــگ به ش ــاده از جن ــرا آن ج ــت زی ــرار گرف ــا ق ــراض آنه ــاج اعت ــدت آم به ش

در پاســخ بــه آنهــا گفــت:
- اهالــی روســتا یک بــار، دوبــار، ســه بار پیــش مــن آمدنــد و از من خواســتند کاری برایشــان 
انجــام دهــم. می دانســتم کــه مســیر ترددشــان چقــدر نامناســب اســت. نمی توانســتند جــز 

* مترجــم و مســئول روابــط  عمومــی هیئــت ایرانــی، مســئول روابــط  عمومــی و تبلیغــات جمعیــت امدادرســانی خیریــه 
در حــال حاضــر
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بــا ســختی از آن عبــور کننــد. به خاطــر آن جاده هــا ماشین هایشــان به شــدت آســیب 
می دیــد و حــوادث زیــادی بــه وجــود می آمــد. درخواســتی برایتــان فرســتادم تــا بــا ســاخت 

آن جــاده موافقــت کنیــد و بعــد دســت بــه کار شــدم.
- اما شما کار را قبل از دریافت جواب شروع کردید.

- مشــکل ایــن اســت کــه وقتــم کــم اســت و هیــچ توجیهــی بــرای اتــالف وقــت وجــود 
نــدارد. امکانــات هــم کــه فراهــم بــود، بنابرایــن آیا درســت اســت که مــردم را با مشکالتشــان 

بــه حــال خــود رهــا کنــم درحالی کــه بیــش از چندین بــار دِر خانــه ام را زده انــد؟
ــش او  ــطه پی ــوان واس ــی را به عن ــد و کس ــول می کردن ــت پ ــا از او درخواس ــی وقت ه خیل

ــت: ــرد و می گف ــته ی او را رد می ک ــدس خواس ــا مهن ــتادند ام می فرس
- من وظیفه ندارم به شما پول بدهم... من موظفم خودم کارها را انجام دهم.

ــا  ــا ب ــرد. او می خواســت ت ــج می ب ــود، رن ــان کار او و خواســته ی آنهــا ب ــی کــه می از تفاوت
ــود   ــع شــخصی خ ــال مناف ــا به دنب ــا آنه ــود ام ــک ش ــدا نزدی ــه خ ــردم ب ــل مشــکالت م ح
ــر  ــه تأخی ــع سیاســی کــه کارش را ب ــا همــه ی آن موان ــا تالشــی خســتگی ناپذیر ب ــد. ب بودن
ــا  ــگ ب ــد؛ جن ــادی می جنگی ــای زی ــگام کار در جبهه ه ــرد. او هن ــارزه می ک ــت، مب می انداخ

ــخصی. ــع ش ــهل انگاری و مناف ــاد، س ــت، فس سیاس
هیچ کــس جــز او تــوان مبــارزه بــا  آن همــه مشــکل را نداشــت و بــا وجــود آنکــه در تمــام 
ــد،  ــام دادن ــیرش انج ــنگ اندازی در مس ــرای س ــیاری ب ــای بس ــت او تالش ه دوران مأموری
تمــام قــد در برابرشــان ایســتاد. او بــا همــان فهــم همیشــگی اش بــا آنهــا مبــارزه می کــرد. 
ــتاد و  ــان می ایس ــد. در برابرش ــود می دی ــر خ ــید در براب ــنِی خورش ــه روش ــت را ب ــا حقیق گوی

می گفــت:
ــه  ــق ب ــال متعل ــن م ــا هــر شــخص دیگــری نیســت. ای ــن ی ــه م ــق ب ــال متعل ــن م - ای
شهداســت، مالــی اســت بــرای خدمــت بــه مــردم ... آیــا دوســت داریــد کــه ایــن امــوال را 
ــه بیشــتر از نصــف آن را  ــید ک ــن باش ــد؟ مطمئ ــا را انجــام دهی ــان پروژه ه ــد و خودت بگیری
ــه آن امــوال  ــاد و هرگــز ب ــد داد. و ایــن مســئله هرگــز اتفــاق نخواهــد افت ــه هــدر خواهی ب

نمی رســید.
یک بــار تعــدادی از مســئوالن رســمی بــرای بازدیــد بــه مناطــق جنوبــی آمدنــد. وقتــی بــه 

همــراه مهنــدس بــه محــل احــداث پــل انصــار رســیدند، مهنــدس از یکــی از آنهــا پرســید:
- ساخت این پل قبل از تجاوز رژیم صهیونیستی چقدر برای شما هزینه داشت؟

ــدس  ــد جــواب داد کــه 880.000 دالر. مهن ــت و بع ــرش تمــاس گرف ــا دفت آن مســئول ب
ســال احــداث پــل را هــم ســؤال کــرد و او جــواب داد کــه پــل در ســال 2003 میالدی ســاخته 
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شــده بود. مهنــدس حســام گفــت:
ــن  ــه اســت... م ــش یافت ــان افزای ــه آن زم ــه نســبت ب ــواد اولی ــه قیمــت م ــد ک - می دانی
ــرای مــا چقــدر هزینــه داشــته  ــه شــما نمی گویــم کــه ســاخت مجــدد ایــن پــل ب خــودم ب

ــاور نخواهیدکــرد. اســت، چــون مطمئنــم کــه ب
سپس مهندسی را که مسئول اجرای پروژه ی پل بود، صدا کرد و گفت:

- من چقدر بابت این پل به تو پرداخت کرده ام؟
- 90.000 دالر

- با توجه به اینکه عالوه بر پل، دشمن همه ی اطراف آن را نیز ویران کرده بود.
همــه حیــرت کردنــد و از شــنیدن ایــن رقــم غافلگیــر شــدند. تنهــا بــا یــک حســاب ســاده 
می شــد نتیجــه گرفــت کــه مهنــدس بــا مبلغــی کــه قبــاًل بــرای ســاخت پــل هزینــه شــده 

بــود، می توانســت ده پــل دیگــر هــم بســازد.
او لبخند می زد و به من می گفت:

ــحال  ــوند، خوش ــناخته می ش ــان ش ــیله ی اعمالش ــت به وس ــا در قیام ــه آنه ــی ک - آن زمان
ــئول  ــان مس ــد آن ــه داری ــا را نگ ــود »آنه ــه می ش ــا گفت ــه آنه ــه ب ــد. زمانی ک ــم  ش خواه

ــتند*«. هس
ــؤاد ســنیوره و برخــی از وزراء،  ــان، ف ــا نخســت وزیر لبن ــا وجــود دیدارهــای متعددمــان ب ب
نمی کردنــد.  ایرانــی  هیئــت  فعالیت هــای  درخصــوص  اطالع رســانی  هیچ گونــه  آنهــا 
ــه جــزء و رقم هــای دقیــق از پروژه هــای  درحالی کــه گزارش هــای حــاوی آمارهــای جــزء ب
ــن  ــا ای ــم ت ــور بودی ــن مجب ــم. بنابرای ــال می کردی ــان ارس ــی را برایش ــت ایران ــی هیئ اجرای
گزارش هــا را از طریــق جرایــد و یــا طــی مصاحبه هــای تلویزیونــی منتشــر کنیــم. در یکــی 

ــت: ــی را گف ــل ایران ــن ضرب المث ــدس ای ــا مهن از مصاحبه ه
ــه  ــا اگــر خــودش را ب ــدار می شــود ام ــی، بی ــدار کن - اگــر کســی خــواب باشــد و او را بی

خــواب زده باشــد، هرقــدر هــم کــه تــالش کنــی بیــدار نخواهــد شــد. 
امــا بعــد از مــن خواســت تــا ایــن بخــش از حرف هایــش را ترجمــه نکنــم. مــن کــه شــاهد 
زحمــات او و شــدت دلخــوری اش از اتفاقــات جــاری بــودم برخــالف میلــش عمــل کــردم و 
ــل را ترجمــه  ــودم، ضرب المث ــرار گرفته ب ــر ق ــه از رنج هــای او به شــدت تحــت تأثی درحالی ک
ــل  ــه ی آن ضرب المث ــون ترجم ــدم. چ ــیمان ش ــر پش ــه ی آن بیش ت ــا از ترجم ــردم، ام ک
بحرانــی در روابــط ایــران و لبنــان به وجــود آورد و روابــط دولــت بــا هیئــت ایرانــی را متشــنج 
ــراض  ــد و اعت ــت ش ــه دخال ــور ب ــران مجب ــه ی ای ــور خارج ــه وزارت ام ــی ک ــا جای ــرد ت ک

* 24 صاّفات
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ــزب اهلل وارد  ــش ح ــرادران جنب ــم ب ــد ه ــرد. بع ــه اعالم ک ــن جمل ــه ای ــبت ب ــودش را نس خ
عمــل شــدند و از هیئــت ایرانــی خواســتند کــه خــود را درگیــر مناقشــه بــا دولــت نکنــد. زیــرا 
ایــن کار آن طورکــه آنهــا می گفتنــد، ســودی نخواهــد داشــت. خــودم را به خاطــر کاری کــه 
ــردم. در  ــدا نمی ک ــرای خــودم پی ــچ توجیهــی ب ــردم و هی ــی ســرزنش می ک ــودم، خیل کرده ب
شــرایط روحــی بــدی بــودم . پیــش مهنــدس رفتــم تــا به خاطــر مشــکلی کــه مــن مســبب 

ــد: ــد و بگوی ــرا به شــدت ســرزنش کن ــردم م ــم. آرزو می ک ــودم، عذرخواهــی کن آن ب
- تو باید هرچه را که من می خواهم بگویی.

اما هیچ نگفت. فقط گفت:
- تــو در برابــر خــدا بــه تکلیفــت عمــل کــردی. آن چیــزی را کــه مــن در درون داشــتم بــه 

زبــان آوردی... واجــب اســت کــه ســخن حــق در برابــر حاکــم ظالــم گفتــه شــود.
از حرفش قلبم به اطمینان رسید و روانم پس از آن همه آشفتگی آرام  شد.
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وقتیشیرپیرمیشود

روایتی از مهندس عزام کوثرانی*
ــوری اســالمی  ــه جمه ــرا نســبت ب ــان م ــه عشــق و ایم ــود ک ــدس حســام کســی ب مهن
ــاداری او را  ــان بســیاری از ســخنانش وف ــرد. در می ــت ک ــی آن تقوی ــردان انقالب ــران و م ای
نســبت بــه جمهــوری اســالمی و رهبــر آن امــام  خامنــه ای )دام ظلــه( و ایمــان راســخ او را بــه 
ــه  ــالدی زمانی ک ــال 2007 می ــردم. س ــاس می ک ــمنانش احس ــر دش ــران در براب ــروزی ای پی
فریــاد آمریــکا و اســرائیل بــرای تهدیــد ایــران بلنــد شــد، همــه ی مــا از اینکــه واقعــًا ممکــن 
بــود بــه ایــران حملــه شــود، ترســیدیم. جــّو خطرناکــی بــود. شــبی کــه تنــش تبلیغاتــی بــه 

ــیدم: ــدس پرس ــیده بود از مهن ــود رس اوج خ
- جمهــوری اســالمی ایــران در مقابــل ایــن تهدیــد چــه خواهدکــرد؟ چقــدر احتمــال خطــر 

وجــود دارد؟ آیــا حملــه ای اتفــاق خواهــد افتــاد؟
درحالی که لبخند می زد به من نگاهی کرد و گفت:

- حاج عزام شما در لبنان جنگل دارید؟
از سؤالش تعجب  کردم و گفتم:

- مهندس این چه ربطی به سؤال من دارد؟
ــه  ــد زمانی ک ــی  دی ــی، خواه ــگاه کن ــوب ن ــت، خ ــگل اس ــه در جن ــیری را ک ــر ش - اگ
ــه حضــور  ــکار متوج ــه ش ــد، به طوری ک ــال می کن ــکارش را در ســکوت دنب ــوان اســت، ش ج
ــان  ــه هم ــا وقتی ک ــی آورد. ام ــگ درم ــه چن ــل او را ب ــش کام ــد در آرام ــود و بع او نمی ش
ــش را  ــرد و دندان های ــد، می غ ــره می کش ــش نع ــن صدای ــا بلندتری ــود، ب ــر می ش ــیر پی ش
نشــان می دهــد، تــا دیگــران را بترســاند و اعالم کنــد کــه مــن هــم هســتم. ایــن وضعیــت 
ــد، نعــره می کشــد و تهدیــد  ــاد می زن امــروز آمریکاســت. ماننــد شــیر پیــری اســت کــه فری

ــت. ــش نیس ــی بی ــت غّرش ــا در نهای ــد، ام می کن

* مدیــر دفتــر شــرکت مهندســی ســاخت و توســعه ی جنــوب – معاونــت شــرکت مهندســی امــور هیئــت ایرانــی در 
حــال حاضــر
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ترور انسانیت

روایتی از آقای سمیردکاش*
در جنــگ 33 روزه حداقــل 300 ســاختمان 8 تــا 10 طبقــه در محلــه ی حــارة حریــک در 
جنــوب بیــروت ویــران  شــد. همچنیــن بــه حــدود 300 بنــای دیگــر خســارت های ســنگینی 
ــید.  ــه 90% می رس ــارت ها ب ــزان خس ــت. می ــن  رف ــی از بی ــات زیربنای ــد و تأسیس وارد گردی
حکومــت لبنــان فقــط بــرای آواربــرداری بناهــا اقدام کــرد و همیــن میــزان کار هــم چندیــن 
ــان  ــت لبن ــد. حکوم ــول انجامی ــا به ط ــا و کارگره ــا، کامیون ه ــیله ی بولدوزره ــاه به وس م
تــوان ســاخت مجــدد ویرانه هــا را نداشــت. چــاره ای جــز آن نبــود کــه بعــد از تجــاوز دشــمن 
کار بازســازی آغــاز شــود. همگــی به دنبــال راهــی بــرای بازســازی منطقــه بودنــد. تــا اینکــه 
هیئــت ایرانــی بــه لبنــان آمــد و در آن زمــان هیچ چیــز بهتــر از ورود ایــن هیئــت بــه همــراه 

ــه لبنــان نبــود. ــه و منحصربه فــردش ب رئیــس نمون
در آن زمــان مــن شــهردار حــارة حریــک بــودم و چنــد ماهــی پــس از جنــگ بــا مهنــدس 
حســام آشــنا شــدم. ایشــان بــه همــراه آقــای حســن جشــی بــه دفتــرم در شــهرداری آمدنــد 
ــه  ــد و ب ــه  دادن ــک ارائ ــارة حری ــده ی ح ــای ویران ش ــازی بناه ــرای بازس ــی را ب و ایده های
ایــن ترتیــب دیدارهــای بعــدی مــا شــکل گرفــت. در تمــام آن مــدت مــا مســیحی ها میــان 
ــالص،  ــم. اخ ــاس نمی کردی ــی احس ــام، حجاب ــدس حس ــالم مهن ــان و اس ــیحیت خودم مس
ــای  ــود. او ایده ه ــد ب ــر از ح ــش فرات ــن خلق و تواضع ــت داری، حس ــی، امان ــت، مهربان صداق
ــود.  ــه نداده ب ــل از او آنهــا را ارائ ــر کــه هیچ کســی قب ــی بی نظی ارزشــمندی داشــت، ایده های
ــرای بازســازی ســاختمان ها و همین طــور روش بازســازی آنهــا مطــرح  ــی کــه او ب طرح های
می کــرد، بــه آن معنــا بــود کــه حــارة حریــک جدیــدی بنــا خواهــد شــد کــه نه تنهــا شــباهتی 
بــه گذشــته نــدارد بلکــه از جهــت شــکل ســاختمان ها و راه هــا و زیرســاخت ها بســیار بهتــر 

خواهــد بــود. 
هــرگاه می خواســت طرحــی را بــه اجــرا درآورد بــه شــهرداری می آمــد و نظــر مــا را جویــا 
ــر  ــرفته و برت ــی پیش ــاوی طرح های ــگ ح ــش و فرهن ــت دان ــه های او از جه ــد. نقش می ش
ــه او پیشــنهاد  ــه ب ــر نظــری را ک ــم. ه ــه تصــّورش را می کردی ــود ک ــزی ب ــر از آن چی و بهت
ــعی  ــه ی س ــت. هم ــرد، می پذیرف ــن می ک ــی را تأمی ــع عموم ــه مناف ــم درصورتی ک می کردی
او بازســازی منطقــه و بازگشــت اهالــی بــه خانه هایشــان در کمتریــن زمــان ممکــن بــود. بــه 
ــروژه ی »وعــد«  ــان  نقشــه های پ ــی به دقــت گوش مــی داد و آنهــا را در جری حرف هــای اهال

ــا صبــری عجیــب آن را برایشــان توضیــح مــی داد.  می گذاشــت و ب
همــه ی اهالــی حــارة حریــک، چــه آنهایــی کــه ســاکن آنجــا بودنــد و چــه آنهایــی کــه 
ــهرداری  ــل ش ــنی را در مح ــیعه و س ــا از ش ــه ی آنه ــناختند. هم ــدس را می ش ــد، مهن نبودن
ــا  ــه آنه ــع شــود. به طوری ک ــا مطل ــزرگ آنه ــا از خواســته های کوچــک و ب جمــع می کــرد ت

* شهردار سابق حارة حریک – مسئول پیگیری فعالیت های هیئت ایرانی در چهارچوب مقررات شهرداری
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حتــی نــوع کاشــی و رنگــی را کــه دوســت داشــتند، انتخــاب می کردنــد. در صورتی کــه تنهــا 
ــد  ــی می ش ــه مدع ــد، صاحب خان ــم می ش ــی ک ــی از اهال ــه ی یک ــر از مســاحت خان ــم مت نی
ــار  ــی در کن ــی و لبنان ــان ایران ــود. مهندس ــی ش ــا راض ــرد ت ــران می ک ــدس آن را جب و مهن
ــراه او در محــل  ــه هم ــد. ب ــاری کنن ــه اهدافــش ی ــا او را در رســیدن ب او حضــور داشــتند ت
ــکار، مهنــدس  ــا پیمان ــا همــه، ب ــاره ی طرح هایــش ب ساخت وســازها گشــت  می زدیــم. او درب
ناظــر و کارگــران گفتگــو می کــرد؛ و مرتبــًا در میــان مناطــق حــارة، شــیاح، جنــوب و بقــاع 
ــان  ــازی لبن ــا دلواپســی اش بازس ــرد و تنه ــبانه روز کار می ک ــد، ش ــود. نمی خوابی ــد ب رفت وآم
به خصــوص حــارة حریــک بــود، محلــه ای کــه قلــب مقاومــت در آن می تپیــد و مــا آنجــا را 

ــم.  ــت می نامی ــت مقاوم پایتخ
هیــچ اختــالف نظــری بــا هــم نداشــتیم، وقتــی طرحــی را ارائــه مــی داد و مــا هــم طــرح 

ــت: ــرد و می گف ــت می ک ــا پیشــنهادمان موافق ــم، ب ــش مطــرح می کردی دیگــری را برای
- چرا که نه؟ این طوری هم می توانیم انجامش دهیم.

خالصــه بگویــم: اگــر هیئــت ایرانــی فــردی ماننــد مهنــدس حســام را در حــارة حریــک 
نداشــت، طرحــی هماننــد طــرح »وعــد« هرگــز در تاریــخ لبنــان اتفــاق نمی افتــاد و امــکان 

انجــام چنیــن طرحــی بــا ایــن وســعت، ســرعت و دقــت وجــود نداشــت. 
ریاســت شــهرداری حــارة حریــک از مــن گرفته شــد زیــرا هــر شــخصی نمی توانــد بیــش 
ــر شــهردار به طــور دوره ای  ــد و تغیی ــی بمان ــن ســمت باق از 12 ســال به طــور مســتمر در ای
ــا  ــدم. م ــی مان ــهرداری باق ــای ش ــی از اعض ــوان یک ــان به عن ــا همچن ــت. ام ــروری اس ض
ــه هــر مناســبتی مهنــدس حســام را به واســطه ی  اعضــای شــهرداری حریــک هنــوز هــم ب
ــام  ــهید حس ــر ش ــم. ب ــاد می آوری ــت، به ی ــان گذاش ــرزمین و قلب هایم ــر س ــه ب ــری ک تأثی
ــه ای کاش در  ــم ک ــم. آرزو می کنی ــرت می خوری ــدان او حس ــتیم و از فق ــت می فرس رحم

ــود.  ــن نب ــی این چنی ــّیت اله ــا مش ــد، ام ــی می مان ــان باق میانم
ــرور  ــد کــه یــک ت ــز گفتن ــوده. برخــی نی ــرور سیاســی ب ــرور او یــک ت ــه شــد کــه ت گفت
ــده.  ــر و ای ــرور فک ــود، ت ــگ ب ــرور فرهن ــرور او ت ــم ت ــن می گوی ــا م ــت. ام ــی بوده اس نظام
ــت  ــا دوس ــد. آنه ــرور کردن ــانیت را ت ــر از انس ــه ای کم نظی ــا نمون ــم: آنه ــم بگوی می خواه
نداشــتند تــا کســانی ماننــد مهنــدس حســام در آن همــه تاریکــی کــه اطــراف مــا را احاطــه 

کــرده اســت، حضــور داشــته باشــند.
مــن و همــه ی اهالــی حریک، مســیحی و غیرمســیحی، ســاکن و غیرســاکن و همه کســانی 
کــه او را می شــناختند و آن همــه لطافــت، ایمــان و ایده هــای پســندیده در او ســراغ داشــتند، 
جــای خالــی او را احســاس می کنیــم. همگــی او را دوســت داریــم و در غیابــش و حضــوری 
کــه همیشــه در میــان مــا خواهــد داشــت، از او قدردانــی می کنیــم. در شــورای شــهر همیشــه 
از دیــدن نقشــه های شــهرداری بــه یــاد او می افتیــم و او را در خیابان هــا، میدان هــا و 
ســاختمان های شــهر می بینیــم. همــه از حضــورش و خدمــات ارزنــده اش سپاســگزاریم و تــا 

زمانی کــه زنــده هســتیم در خاطــرات مــا باقــی خواهدمانــد.
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جنبه های قانونی 

روایتی از وکیل، عباس دبوق*
وظیفــه ی مــن نظــارت قانونــی بــر کارهایــی بــود کــه مهنــدس حســام بــا دولــت لبنــان 
ــا شــرکت ها و  ــه ب ــی ک ــا و توافق نامه های ــر قرارداده ــارت ب ــن نظ ــرد. همچنی ــف می ک تعری
پیمانــکاران بــه امضــاء می رســاند. مــا در دولــت بــا افــرادی تعامــل داشــتیم کــه از هوشــیاری 
ــه  ــم ک ــی کار می کردی ــا پیمانکاران ــل ب ــد و در مقاب ــوردار بودن ــی الزم برخ ــم قانون و فه
ــا درخصــوص پرداخــت حــق و  ــا آنه ــواًل ب ــی داشــتند و معم ــور قانون ــا ام آشــنایی کمــی ب
ــا  ــزد م ــی ن ــه حق ــد ک ــی بودن ــواًل مدع ــان معم ــم. آن ــکل برمی خوردی ــه مش ــان ب حقوقش
ــه اختالفــی  ــا آنهــا ب ــا ســعی کنــم ب ــا ایــن وجــود مهنــدس از مــن می خواســت ت ــد. ب دارن
ــورد  ــا در م ــا آنجــا هســتیم. ام ــه آنه ــت ب ــرای خدم ــا ب ــه م ــاد داشــت ک برنخــورم و اعتق
ــت  ــرار داش ــدس اص ــید، مهن ــاء می رس ــه امض ــی ب ــای خارج ــا طرف ه ــه ب ــی ک قراردادهای
کــه همــه ی بندهــای قــرارداد بــرای طــرف مقابــل کامــاًل واضــح باشــد و آنهــا تــا از چیــزی 
ــی  ــرارداد کــه ابهامات ــی از ق ــد، به خصــوص بندهای ــد آن را امضــاء نکنن اطــالع کامــل ندارن

ــم: ــه او می گفت ــت. ب داش
- مهندس! لزومی ندارد که همه ی بندها شفاف سازی شود.

ــا  ــه همــه ی کارهــا ب ــرا ب ــر شفاف ســازی آنهــا اصــرار داشــت، زی امــا شــهید همچنــان ب
ــه ضــرر  ــر ب ــی اگ ــت، حت ــب حــق را می گرف ــرد. همیشــه جان ــگاه می ک ــی ن روشــی اخالق
خــودش بــود و حقــوق دیگــران را بــه انــدازه ی تــار مویــی ضایــع نمی کــرد و در مقابــل اگــر 

ــا اوســت، از حقــش کوتــاه نمی آمــد.  تشــخیص مــی داد کــه حــق ب
ــا یکــی از شــرکت های خارجــی بــه مشــکلی برخوردیــم. آن شــرکت وظیفــه ی  ــار ب یک ب
تأمیــن روشــنایی جــاده ی مارون الــرأس را از طریــق انــرژی خورشــیدی برعهــده داشــت. امــا 
در اواخــر کار طبــق توافقــات قیدشــده عمــل نکــرد و کار را بــه اتمــام نرســاند. بنابرایــن میــان 
ــه مــن ارجــاع داده شــد.  هیئــت بازســازی و آن شــرکت اختــالف به وجــود آمــد. موضــوع ب
مهنــدس حســام خــود نیــز وارد شــد و از مــن خواســت تــا به عنــوان وکیــل آن شــرکت عمــل 
کنــم و از حقــوق آنهــا قبــل از حقــوق شــرکت دفــاع نمایــم. تــا بــه ایــن ترتیــب هیچ گونــه 

ظلمــی متوجــه آنهــا نشــود.
5 یــا 6 مــاه قبــل از شــهادت مهنــدس حســام خوشــنویس بــه اتفــاق هــم بــرای نظــارت 
بــر جــاده ای کــه ســاخت آن بــه اتمــام رســیده بــود بــه بقــاع رفتیــم. مهنــدس حســام کار را 
بــه پیمــان کاران خرده پــا واگــذار کــرده بــود تــا هــم آنهــا را تشــویق کــرده باشــد و هــم بــه 
ــی، شــرایط شــرکت های  ــواًل از نظــر قانون ــن شــرکت ها معم ــرده  باشــد. ای ــا کمکــی ک آنه

* وکیل هیئت ایرانی 
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بــزرگ از جملــه بیمــه ی کارگــران و... را نداشــتند. زمانی کــه بــر رونــد کار در آنجــا نظــارت 
می کردیــم، حادثــه ای رخ داد. کارگــر یکــی از همیــن شــرکت ها مشــغول جوشــکاری بــود. در 
ایــن لحظــه راننــده ی غلتــک، ماشــین را روشــن کــرد، جلــو رفــت و بعــد بــه ســمت کارگــری 
ــه  کــه مشــغول جوشــکاری بــود بــه عقــب برگشــت و او را دچــار حادثــه کــرد. کارگــر را ب
بیمارســتان منتقــل کردیــم. بــا وجــود آنکــه آن کارگــر، کارگــر هیئــت بازســازی نبــود، شــهید 
حســام بــه رســاندن او بــه بیمارســتان اکتفــا نکــرد، کارهایــش را تعطیــل کــرد و در کنــار او 
مانــد تــا از حالــش مطمئــن شــود. شــرکت بیمــه از پرداخــت هزینه هــای درمــان امتنــاع کــرد 
ــا وجــودی کــه هزینه هــا برعهــده ی  چــون کارگــر زیر مجموعــه هیئــت بازســازی نبــود و ب
پیمانــکار بــود، مهنــدس همــه ی هزینه هــای درمــان او را پرداخــت کــرد و تــا زمانی کــه بــه 
ــتان  ــر از بیمارس ــه کارگ ــرد. زمانی ک ــری می ک ــورات او را پیگی ــد، ام ــک ش ــودی نزدی بهب
مرخــص شــد، مهنــدس بــاز هــم بــه او کمــک مالــی می کــرد تــا جایی کــه تصمیــم گرفــت 
بــرای او خانــه ای بخــرد. قیمــت خانــه خیلــی بــاال بــود و مهنــدس تــوان آن را نداشــت کــه 
به تنهایــی ایــن کار را بکنــد. در نهایــت تصمیــم گرفــت کــه مبلغــی را از کســانی کــه تــوان 
مالــی دارنــد، جمــع کنــد. آن کارگــر بــا وجــود آنکــه از کارگــران هیئــت بازســازی نبــود هــر 
چنــد وقــت یکبــار بــه دفتــر هیئــت ســر مــی زد و ادعــای خســارت می کــرد. آخریــن بــاری 
کــه بــه آنجــا آمــد، مهنــدس اتفاقــًا در دفتــرش بــود و او را مالقــات کــرد. اوضــاع کارگــر 
بهتــر شــده بــود، آدرس منزلــش در ســوریه را بــه مهنــدس داد تــا بــرای دیــدارش بــه آنجــا 

بــرود امــا شــهادت مهنــدس مانــع از آن شــد کــه بتوانــد بــه دیــدار او بــرود.
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روایتی از وکیل، عباس دبوق*
او نمــاد یــک انســان زاهــد، عابــد و متواضــع بــود. تواضعــش در نحــوه ی لبــاس پوشــیدن، 
برخــورد بــا دیگــران و روش تعامــل او بــا مــردم بــه چشــم می خــورد. در هــر جــا کــه تــو را 
می دیــد، طــوری رفتــار می کــرد کــه گویــی در خانــه ی او هســتی. تــا آنجــا از تــو اســتقبال 
ــه رو شده اســت. برایــت فنجــان  ــو روب ــا ت ــار ب ــرای اولیــن ب می کــرد کــه فکــر می کــردی ب
چــای مــی آورد و خــودش تعــارف می کــرد. اگــر زمــان صــرف نهــار پیــش او بــودی تــا قبــل 
ــو نمــی داد. آن قــدر  ــه ت ــو را در غذایــش شــریک کنــد، اجــازه ی تــرک آنجــا را ب از آنکــه ت

ــت می کشــیدی کــه لطفــش را رد کنــی.  اصــرار می کــرد کــه خجال
شــهید حســام 4 روز قبــل از مــن بــه حــج مشــرف شــد. وقتــی بــه آنجــا رســیدم خیلــی 
ــردم،  ــدا ک ــم. او را به ســختی پی ــن ســراغش را گرفت ــرای همی ــم. ب ــودم او را ببین مشــتاق ب
چــون خیلــی گرفتــار بــود. فهمیــدم کــه 25 حاجــی را از ایــران بــه همــراه خــود آورده اســت 
ــود و  ــته ب ــا گذاش ــار آنه ــل در اختی ــور کام ــش را به ط ــد. وقت ــت می کن ــا خدم ــه آنه ــه ب ک
ــه  ــان را تأمیــن می کــرد. وقتــی از او پرســیدم کــه چــرا تمــام مــدت ب همــه ی نیازهــای آن

ــواب داد: ــد، ج ــت می کن ــا خدم آنه
- به واســطه ی آنهــا می توانــم بیشــتر ســود کنــم... مــن طمــع کار هســتم... اجــر بیشــتری 

می خواهــم. 
همیشــه چهــره ای گشــاده داشــت، از نگاه کــردن بــه او ســیر نمی شــدی، لبخنــد 
از چهــره اش محــو نمی شــد. زمانی کــه حجــاج بــرای انجــام عبادت هــای مســتحبی 
ــا  ــا حاجی ه ــتم ب ــه می خواس ــود. زمانی ک ــا ب ــاج آنه ــن مایحت ــغول تأمی ــد او مش می رفتن
بــروم در برابــرش احســاس شرمســاری می کــردم. چطــور می توانســتم او را رهــا کنــم و بــه 
ــط  ــم و فق ــه ترکــش کن ــرد ک ــور می ک ــرا مجب ــا او م ــر ملحــق شــوم؟ ام ــای دیگ حاجی ه
برایــش دعــا کنــم. در تمــام مــدت ســفر این گونــه رفتارکــرد. زمانی کــه از حــج برمی گشــتیم 
در هواپیمــا از جایــش برخاســت و آن را بــه دیگــری داد و خــود در جلــوی هواپیمــا بــر روی 

ــدار نشســت.  ــی مهمان صندل
هنگامی کــه بــه همــراه خانــواده ام بــه ایــران آمــده بودیــم، آنهــا از دیــدن حســن ُخلــق و 
رفتــار بزرگ منشــانه ی او متعجــب می شــدند. خــودش را موظــف بــه خدمــت بــه همراهانــش 
دیگــران  بــه  مشــغول خدمت رســانی  لحظــه  هــر  در  را  او  به طوری کــه  می دانســت؛ 
ــه  ــرد. ب ــت می ک ــئله او را ناراح ــن مس ــت و ای ــکر نداش ــع تش ــس توق ــدی. از هیچ ک می دی
ــود.  ــه ب ــا وظیف ــی داد، تنه ــه دیگــران انجــام م ــت ب ــرای خدم ــه ب ــده ی او هــرکاری ک عقی

* وکیل هیئت ایرانی 
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دائمــًا تــالش می کــرد تــا نســبت بــه کســی کوتاهــی نکــرده باشــد. مــدام در جهــت آســایش 
تــو می کوشــید، گویــی تــو هــدف او بــودی. از همــه ی وقتــش بــرای خدمــت بــه اطرافیــان 

ــران می بخشــید.  ــه دیگ ــار داشــت، ب ــه در اختی ــرد و هرآنچــه را ک ــتفاده می ک اس
هــر زمــان از شــهادت حــرف می زدیــم، مهنــدس حســام دربــاره ی آن بــه تفصیــل ســخن 
می گفــت. بــا هیجــان از شــهادت حــرف مــی زد و چهــره اش دگرگــون می شــد. درســت مثــل 
انســانی کــه از عشــق خــود ســخن می گویــد. مــا ایــن اشــتیاق را در چشــمانش، در آهنــگ 
صدایــش و در کلماتــش می دیدیــم. گویــی بــا همــه ی وجــود، دیــدار پــروردگارش را حــس 

می کــرد. 
ــل از  ــرد. قب ــدار را درک می ک ــی دی ــید. نزدیک ــر می رس ــحال به نظ ــر خوش ــای آخ روزه
ــا او کار  ــان رســاند و از همــه ی کســانی هــم کــه ب ــه پای شــهادتش پرونده هــا را بســت و ب

ــد. ــف را ببندن ــای مختل ــرد پرونده ه ــت می ک ــد، درخواس می کردن
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برنامه ای کامل 

روایتی از آقای حسن شعیتلی*
ــه  ــود. ب ــال آن هــم نب ــی به دنب ــران داشــتیم، آرامــش نداشــت، یعن ــه ای در ســفری کــه ب
خــودش توجــه نمی کــرد و تــا زمانی کــه از حضــور همــه مطمئــن می شــد، آرام نمی گرفــت. 
ــاِن یــک خانــواده ی بــزرگ از همــه مراقبــت می کــرد. موقــع صــرف غــذا،  مثــل پــدِر مهرب
زمــان ســوار شــدن بــه اتوبــوس و در هــر کاری حتــی در جا به جاکــردن ســاک ها بــه همــه 
کمــک می کــرد. در آن ســفر برنامــه ی کاملــی داشــتیم. تقریبــًا همــه جــای ایــران را دیدیــم؛ 
ــران مــی روم  ــه ای اماکــن مذهبــی و ســیاحتی، مــزار شــهدا و مجاهدیــن. هــر زمــان کــه ب
بــه یــاد مــی آورم کــه مهنــدس مــا را بــه بازدیــد از نقــاط مختلفــی بــرد کــه بــدون وجــود او 
رفتــن بــه آنجــا برایمــان ســخت بــود. بــه اهــواز رفتیــم، جایی کــه هــزاران نفــر در جنــگ 
میــان ایــران و عــراق بــه شــهادت رســیده بودنــد، جایی کــه دکتــر مصطفــی  چمــران، کســی 
کــه فرهنــگ جهــاد علیــه دشــمن صهیونیســتی را در اذهــان مــا ریشــه دار کــرد و در کنــار 
امــام  موســی صــدر از مؤسســان جنبــش أمــل بــود، بــه شــهادت رســیده بــود. در ســالن آنجــا 
شــخصی حضــور داشــت کــه برایمــان از شــهید چمــران می گفــت. از مهنــدس خواســتم تــا 
اجــازه دهــد از خاطراتــم بــا شــهید چمــران بگویــم ـ مــا در آغــاز شــکل گیری جنبــش أمــل در 
کنــار هــم بودیــم. از ایــن موضــوع اســتقبال کــرد و مــن آنچــه را به خاطــر داشــتم، تعریــف 
ــا آنچــه را کــه در ســالن  کــردم. در کنــار مــزار دکتــر چمــران، مهنــدس از مــن خواســت ت
گفتــم در مقابــل دوربیــن تلویزیــون هــم بگویــم. آن روز برنامــه ای بــرای تکریــم خانــواده ی 
شــهدایی کــه در ســفر همراهمــان بودنــد، ترتیــب داده بــود. از مــن هــم به عنــوان خانــواده ی 
شــهید تجلیــل کــرد، اصــاًل انتظــارش را نداشــتم. خیلــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم. اطــالع 
ــا او  ــودم. ام ــه ب ــه او نگفت ــتم. ب ــهید هس ــرادر ش ــد ب ــام می دان ــدس حس ــه مهن ــتم ک نداش
خــودش موضــوع را پرســیده بــود. بــرادرم حســین در حســینیه ی روســتای معرکــه همــراه بــا 

ــه شــهادت رســیده بود. شــهید محمدســعد ب
مهنــدس حســام مرتبــًا بــه ســوریه می رفــت. معمــواًل هــر هفتــه بــا او تمــاس می گرفتــم 
ــدرم را  ــودم و پ ــوال خ ــت و اح ــاس می گرف ــن تم ــا م ــم، او ب ــاس نمی گرفت ــن تم ــر م و اگ
ــراغ  ــه در او س ــی ک ــرام و ادب ــان احت ــا هم ــد و ب ــا می آم ــه ی م ــه خان ــد. او ب ــا می ش جوی
ــی داشــت و  ــت کم ــود و وق ــار ب ــه گرفت ــت ک ــر وق ــرد. ه ــو می ک ــدرم گفتگ ــا پ ــتیم ب داش
ــن  ــدرم مطمئ ــت و از ســالمت پ ــی تمــاس می گرف ــد، تلفن ــان بیای ــه دیدارم نمی توانســت ب

ــف  ــای مختل ــرای طرح ه ــی در اج ــت ایران ــا هیئ ــه ب ــراء ک ــکاری إس ــی و پیمان ــرکت بازرگان ــر ش ــب و مدی * صاح
ــرادر شــهید حســین شــعیتلی. ــل – ب ــش أم ــرد- از اعضــای جنب ــکاری ک هم
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ــت.  ــا داش ــاس دع ــان التم ــاند و از ایش ــالم می رس ــه او س ــد. ب می ش
ــر  ــی خب ــی دوســت داشــت. وقت ــدس حســام وابســته شــده بود و او را خیل ــه مهن ــدرم ب پ
شــهادتش را شــنید بســیار غمگیــن شــد. االن هــم هــر زمــان نــام مهنــدس حســام در مقابــل 
ــر  ــدس را در دفت ــار مهن ــن ب ــود. آخری ــاری می ش ــود، اشــک از چشــمانش ج او آورده می ش
هیئــت بازســازی دیــدم، نگذاشــت قبــل از خــوردن نهــار از آنجــا بــروم. در همــان روز حــس 
ــتم فشــردم و او را در  ــان اســت، دســتش را بیشــتر در دس ــن دیدارم ــن آخری ــه ای ــردم ک ک

آغــوش گرفتــم و بوســیدم. 
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اگر وزیر بود

روایتی از شیخ فایز علویه*
ــا  ــت ت ــاس گرف ــی تم ــای مختلف ــا جاه ــم. ب ــی کنی ــا را خط کش ــا جاده ه ــود ت ــرار ب ق
ــی باالســت،  ــد کــه قیمت هــا خیل ــی دی ــع از جــاده را بپرســد. وقت ــر مرب خط کشــی هــر مت
ــا قیمــت ماشــین خط کشــی و مــواد اولیــه مثــل  کمــی فکــر کــرد و بعــد تمــاس گرفــت ت
ــه ماشــین  ــت ک ــم گرف ــه ســرعت حســاب کرد و در آخــر تصمی ــره را بپرســد. ب ــگ و غی رن
خط کشــی و مــواد اولیــه را خــودش خریــداری کنــد و بــرای انجــام کار، کارگــر بگیــرد. بــه 
ایــن ترتیــب بــا هزینــه ی کمتــر، کاری بهتــر عایدمــان می شــد. در مــورد آســفالت هــم بــه 
همیــن روش عمــل  کــرد، چنــد کارخانــه ی آســفالت و بتــن را راه انــدازی کــرد و ماشــین آالت 
را خریــداری نمــود. به نحــوی دلســوزانه کار می کــرد کــه گویــی مالــک پــروژه اســت و نــه 
یــک نماینــده ی موظــف بــه انجــام کار. همگــی حتــی کســانی کــه در وزارت کار بودنــد از 
نحــوه ی عملکــرد او، شــگفت زده می شــدند. او تقریبــًا دو مــاه بعــد از جنــگ 33 روزه کارش 
را آغــاز کــرد و در مدتــی کوتــاه توانســت چنــد کارخانــه ی آســفالت و بتــن راه انــدازی کنــد، 
ــکاری  ــد. هم ــب می کردن ــود، تعج ــا کرده ب ــه در هزینه ه ــی ک ــی بزرگ ــه از صرفه جوی هم
ــاًل شــرط می گذاشــت کــه  ــود. مث ــداول ب ــر از روش هــای مت ــه روشــی غی ــا دیگــران ب او ب
خــود در ارتبــاط مســتقیم و بــدون واســطه بــا پیمانــکاران باشــد و بتوانــد بــر کار آنهــا نظــارت 
ــب  ــه جی ــه ب ــی ک ــن مبلغ ــب از هدررفت ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــری کن ــا را مســتقیمًا پیگی و کاره
ــًا قصــد  ــا ایــن روش کار، جــز کســانی کــه واقع واســطه ها می رفــت، جلوگیــری می کــرد. ب
کار داشــتند، متخصــص و کســانی کــه مخلصانــه کار می کردنــد، کنــارش باقــی نمی ماندنــد. 
ــز  ــت. همه چی ــود نداش ــود« در کارش وج ــود. »نمی ش ــن نب ــش غیرممک ــچ کاری برای هی
ــرد و  ــت می ک ــب نگاه ــا تعج ــت، ب ــن اس ــی غیرممک ــه او می گفت ــر ب ــت. اگ ــکان داش ام

می گفــت:
- نگــو غیرممکــن اســت... بگــو ســخت اســت... بگــو کــه نمی خواهــی... ولــی نگــو کــه 

غیرممکــن اســت. 
و عمــاًل انجــام آن را ثابــت می کــرد. هــر غیرممکنــی را در عمــل ممکــن می ســاخت و آن 
را بــه بهتریــن وجــه انجــام مــی داد. گویــا ســختی ها در برابــر اصــرار، سرســختی و توانایــی 

ــد.  ــرود می آوردن ــم ف ــا، ســر تعظی ــردن راه حل ه ــاالی او در پیدا ک ب
ــا هــم در ماشــین بودیــم. تلفنــش زنــگ خــورد، آن طــرف خــط یکــی از وزراء  یــک روز ب
ــه باغــش منتهــی می شــود،  ــه ب ــا مســیری را ک ــر از او خواســت ت ــود، او را شــناخت. وزی ب

* مدیــر دفتــر جمعیــت فعالیت هــای شــهری در منطقــه ی جنــوب النهــر وابســته بــه حــزب اهلل – هماهنگ کننــده ی 
طرح هــای اجرایــی روســتاهای منطقــه بــا هیئــت ایرانــی.
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ــا  ــم ت ــا بروی ــه آنج ــم ب ــاق ه ــه اتف ــع ب ــان موق ــا هم ــدس خواســت ت ــد. مهن ــفالت کن آس
بــه آن مســیر نگاهــی بیانــدازد. بــا هــم بــه آنجــا رفتیــم، تمــام طــول مســیر را بــه خوبــی 
دیدیــم و متوجــه شــدیم کــه آن جــاده از ابتــدا تــا انتهایــش آســفالت شــده اســت. جــاده ای 
ــا وزیــر تمــاس گرفــت و گفــت کــه جــاده  طوالنــی بــود. در کنــارش ایســتاده بــودم کــه ب
دارای آســفالت خوبــی اســت و مشــکلی نــدارد. وزیــر گفــت کــه چــه اشــکالی دارد تــا مجــدداً 

آســفالت و از ایــن بهتــر شــود؟ مهنــدس پاســخ داد:
ــه آســفالت  ــاز ب ــن امــوال محــروم و جــاده ای را کــه نی -حــرام اســت کــه دیگــران از ای

ــرای شــما آســفالت کنــم. ــدارد، ب ن
 خیلــی از مــردم هســتند کــه از خدمت کــردن بــه آدم هــای بانفــوذ بــرای تقویــت روابطشــان 
و به کارگیــری آن در مواقــع نیــاز، خوشــحال می شــوند امــا مهنــدس حســام جــز رابطــه اش 

بــا خداونــد به هیــچ رابطــه ی دیگــری نیــاز نداشــت. 
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شیخ عبداالمیر قبالن
نایب رئیس مجلس اعالی شیعه در لبنان

بایــد بگوییــم کــه مهنــدس حســام در واقــع بــه جنــوب لبنــان عشــق می ورزیــد. بــا مــردم 
آنجــا طــوری درآمیخــت کــه حقیقتــًا جزئــی از آنــان شــد. بــه همیــن خاطــر اگــر خــارج از 

ــی.  ــا می یافت ــر از جنوبی ه ــردی، او را جنوبی ت ــات می ک ــام را مالق ــدس حس ــا مهن فض

سید هاشم صفی الدین
رئیس شورای اجرایی حزب اهلل

ــه ی  ــا هم ــال ب ــد س ــی چن ــه در ط ــم ک ــت دادی ــزی را از دس ــت و عزی ــرادر، دوس ــا ب م
ــا  ــنایی م ــی از آش ــدت کم ــود. م ــردم آن ب ــت و م ــت مقاوم ــداکاری در خدم ــالص و ف اخ
ــکلی  ــرعت و به ش ــه س ــناختیم. او ب ــه او را می ش ــود ک ــال ها ب ــی س ــا گوی ــت ام می گذش
مانــدگار توانســت در همــان مــدت بــه قلب هــا، خانه هــا، شــهرها، روســتاها و آداب و رســوم 
مــا وارد شــود. شــهید حســام فقــط یــک مهنــدس نبــود، او مجاهــدی فــداکار و بخشــنده بــود 
کــه به واســطه ی کارهــای میدانــی و ســرعت عمــل بــاال در انجــام کارهــا از دیگــران متمایــز 
بــود. مــا بــه نمونه هایــی ماننــد او بســیار نیازمندیــم، هــر چنــد کــه شــکر خــدا از نمونه هایــی 
ــر و  ــه ای بســیار برت ــا شــهید حســام نمون ــاک و بخشــنده بی بهــره نیســتیم، ام ــن پ این چنی
ــی )ره( را  ــدان امام خمین ــر فرزن ــالب و تصوی ــن، انق ــی، تدّی ــت ایران ــه اصال ــود ک ــی ب الگوی

ــد. منعکــس می کــرد... ایــن الگــو بــرای همــه ی مــا حجــت باقــی خواهــد مان

شهید دکتر غضنفر رکن آبادی
سفیر سابق جمهوری اسالمی ایران در لبنان

مهنــدس حســام به طــور شــبانه روزی بــرای خدمــت بــه جامعــه ی لبنــان تــالش می کــرد 
ــه  ــاز ب ــه( باشــد. ایــن کار نی ــا ترجمــان افــکار امــام  خمینــی )ره( و امــام   خامنــه ای )دام ظل ت
ــن راه  ــق در ای ــا عش ــه ب ــه، بلک ــا عالق ــه ب ــام ن ــدس حس ــت. مهن ــاد داش ــتکاری زی پش
می کوشــید و هرگــز احســاس خســتگی نمی کــرد. انجــام ایــن کار برایــش همچــون انجــام 
ــی  ــم ختم ــرای او مراس ــران ب ــفارت ای ــه در س ــود. روزی ک ــاز و روزه ب ــد نم ــی مانن فرایض
برگــزار شــد، از دیــدن آن همــه لبنانــی کــه بــرای گفتــن تســلیت بــه ســفارت آمــده بودنــد، 
ــی از زحمــات  ــرای قدردان ــر شــدم. بعضــی خانواده هــا از روســتاها و شــهرهای دور ب غافلگی
ــخصی  ــه ش ــر آنک ــد مگ ــل نمی ش ــر حاص ــن ام ــد. و ای ــده بودن ــکر از او آم ــدس و تش مهن
عاشــقانه رســالت و مأموریــت خــود را بــه انجــام رســانده باشــد و بــه همیــن خاطــر خداونــد 

ــا شــهادت گرامــی داشــت.  او را ب
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شیخ نبیل قاووق
نایب رئیس شورای اجرایی حزب اهلل

دربــاره ی او می گوینــد: مهندســی موفــق بــود، می گوینــد: مجاهــدی صــادق بــود، 
ــود  ــهادت ب ــق ش ــد: عاش ــود، می گوین ــتگی ناپذیر ب ــص و خس ــی مخل ــد: فرمانده می گوین
و آن را در همــه ی میدان هــای جهــاد از افغانســتان و ایــران گرفتــه تــا عــراق و لبنــان طلــب 
می کــرد، می گوینــد: حــاج حســام کاریزمــا داشــت. امــا حقیقــت آن اســت کــه ایمــان و تقوای 
حــاج حســام ســبب آن همــه صداقــت، اخــالص، تواضــع، جهــاد، عشــق بــه امام خمینــی و 

ــد.  ــج( در او می ش ــد )ع ــم آل محم ــوای قائ ــهادت تحــت ل ــوق ش ــه ای و ش امام خامن

استاد غازی العریضی
وزیر کار و حمل و نقل لبنان ) 2013 – 2008(

ــا وزارت کار هیئــت ایرانــی، در مرحلــه ی اول از جهــت کیفیــت و  دســتاوردهای مرتبــط ب
ــای  ــود. پروژه ه ــر ب ــده، بی نظی ــای انجام ش ــاالی کاره ــم ب ــت حج ــه ی دوم از جه در مرحل
ــود، ســبب رفــاه  آنهــا در مناطــق دوردســت و محرومــی کــه از ابتــدا مظلــوم واقــع شــده ب
ــان را مضاعــف  ــر آن مــردم آن شــد. مردمــی کــه اســرائیل آمــد و ظلــم و ســتم وارد شــده  ب
ــه  ــود، بلک ــا نب ــت راه ه ــا مرم ــا و ی ــاخت پل ه ــط س ــی فق ــت ایران ــن کار هیئ ــرد. بنابرای ک
آنهــا در تقویــت اعتمــاد بــه نفــس ملــت لبنــان، پایــداری آنهــا و اطمینــان و رضایــت آنهــا از 

ــدند.  ــیده، ســهیم ش ــه انجــام رس ــای ب طرح ه
ــه  ــرا ک ــم، چ ــاد می آوری ــه ی ــام داد، ب ــه انج ــی ک ــطه ی کارهای ــرد را به واس ــن م ــا ای م
ــای  ــود برج ــت از خ ــاری مثب ــرد آث ــن م ــوند. ای ــادآوری می ش ــان ی ــا کارهایش ــان ها ب انس

ــد. ــد مان ــی خواه ــان باق ــت لبن ــان مل ــه در اذه ــاری ک گذاشــت، آث

شیخ احمدالزین
قاضی شهر صیدا در امور شرعی

ــوریه و در کل  ــان، س ــات او در لبن ــا و خدم ــه تالش ه ــت ک ــی  اس ــام کس ــدس حس مهن
منطقــه فرامــوش نمی شــود. خدمــات او نشــانگر خط مشــی جمهــوری اســالمی ایــران بــود 
ــی و  ــی، قوم ــالف مذهب ــود اخت ــا وج ــود ب ــالمی خ ــه ی اس ــدن دیرین ــطه ی تم ــه به واس ک
ــن خط مشــی را به شــکلی  ــا ای ــد. م ــرادری و شــفقت دعــوت می کن ــه ب ــی، ملت هــا را ب زبان
بــارز و آشــکار در شــخص مهنــدس حســام دیدیــم و از خداونــد رحمــت و جّنتــش را بــرای 

ــم. ــب می کنی ــان، طل ایش
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خانم رباب صدر
رئیس مؤسسات امام موسی صدر

مهنــدس حســام بــه راه و روش امام موســی صــدر در کمــک و یاری رســانی بــدون اســتثناء 
بــه همــه ی مــردم اعتقــاد داشــت، بــدون هیــچ اختــالف و یــا تبعیضی. 

بنابرایــن نتیجــه آن بــود کــه همــه ی مــردم در درونشــان بــرای او احتــرام خاصــی قائــل 
بودنــد.

دکتر خلیل حمدان
عضو هیئت رئیسه ی جنبش أمل

ــام در اداره ی  ــهید حس ــالص ش ــت و اخ ــه ای از جّدّی ــاهد صحن ــک ش ــار از نزدی ــک ب ی
ــون  ــودم. ســؤال کــردم: چــرا آن دو کامی ــوب ب ــه ی جن ــات ســاخت جــاده ای در منطق عملی
ــی  ــود را خال ــار خ ــر ب ــای دیگ ــا کامیون ه ــا شــده اند، ام ــاده ره ــار ج ــل آســفالت در کن حام
ــس  ــا پ ــار آنه ــر داشــته اند و ب ــون تأخی ــده ی آن دو کامی ــه  شــد: رانن ــن گفت ــه م ــد؟ ب کردن
ــی نشــود، چــون  ــا خال ــار آنه ــا ب ــدس حســام دســتور داده اســت ت فرســتاده می شــود. مهن
ــری  ــا ام ــئله در کشــور م ــن مس ــده اند... و ای ــارج ش ــتورالعمل ها خ آن دو از محــدوده ی دس

ــود.  عجیــب ب

استاد سعید ناصرالدین
مسئول واحد مشاغل آزاد جنبش أمل/ عضو کمیته ی مرکزی تشکیل شده از سوی حزب اهلل 

و جنبش أمل برای همراهی با هیئت ایرانی 
در بازدیدهایــی کــه پــس از جنــگ از مناطــق آســیب دیده داشــتیم، بــا دیــدن حجــم ویرانی ها 
ــرم  ــت و پنجه ن ــگ دس ــده از جن ــای باقی مان ــا مصیبت ه ــه ب ــی ک ــوال مردم ــاع و اح و اوض
می کردنــد، متأثــر شــد و دلــش بــه درد آمــد. بــه همیــن خاطــر تمــام وقــت خــود را صــرف 
کــرد تــا آثــار تجــاوز دشــمن را در کمتریــن زمــان ممکــن از بیــن ببــرد. مهنــدس بــا ایــن هدف 
در ابتــدا، خانــه و خانــواده ی خــود را در ایــران گذاشــت و بــه لبنــان آمــد تــا فرصــت بیشــتری 
بــرای انجــام کار داشــته باشــد. آنهــا بعــداً بــه لبنــان آمدنــد. ایــن مســئله شــدت عشــق او بــه 
فــداکاری بیشــتر را نشــان می دهــد. او مهندســی موفــق بــود، بهتریــن کســی کــه جمهــوری 
ــر  ــالمی به خاط ــوری اس ــا از جمه ــرد. م ــان ک ــام کار در لبن ــه انج ــف ب ــالمی او را موظ اس

فرســتادن شــخصی همچــون مهنــدس حســام بــه لبنــان، تشــکر می کنیــم. 
ــًا از فقــدان مــردی اســتثنایی چــون او  ــد شــهید حســام را رحمــت کنــد، مــا حقیقت خداون

متضــّرر شــدیم.   
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مهندس سلطان اسعد
معاونت شورای اجرائی حزب اهلل

ــش دو روش  ــک دان ــا ی ــک و ی ــک تکنی ــوان ی ــی به عن ــک کار مهندس ــام ی ــرای انج ب
ــه  ــروژه مرحل ــر پ ــه در آن ه ــج و قدیمــی اســت ک ــان روش رای وجــود دارد: روش اول، هم
ــده،  ــود، ســپس بررســی ها انجــام ش ــاز می ش ــده آغ ــک ای ــا ی ــی رود. ب ــو م ــه جل ــه مرحل ب
هزینه هــا بــرآورد و اجــرای کار شــروع می شــود. امــا در روش دوم کــه یــک روش خالقانــه 
ــرا  ــه ی اج ــه مرحل ــده ی موجــود در ذهــن را مســتقیمًا ب ــد ای ــدس می توان ــک مهن اســت، ی
درآورد. تعــداد کمــی از مهندســین قــادر بــه انجــام ایــن کار هســتند. شــهید حســام از جملــه ی 
ایــن افــراد بــود. زمــان، عاملــی اساســی در موفقیــت و یــا شکســت او در انجــام مأموریــت در 
لبنــان بــود. خســارات بســیار بــود و مــردم خواهــان بازگشــت بــه خانه هــا و ســر کارهایشــان 
ــان  ــا زم ــرد و منتظــر انجــام بررســی ها ت ــدس روش اول را انتخــاب می ک ــر مهن ــد. اگ بودن
ــه ی  ــود تجرب ــا وج ــا ب ــود. ام ــف کرده ب ــت را تل ــادی از وق ــدار زی ــد، مق ــروع کار می ش ش
ــد  ــاز کن ــاز را آغ ــات ساخت و س ــی ها، عملی ــا بررس ــان ب ــا هم زم ــود توانســت ت مهندســی خ
ــدون  ــا به شــکلی فنــی و ب ــود ت و اگــر در حیــن انجــام کار مشــکلی پیــش می آمــد، قــادر ب
تعطیل کــردن پــروژه بــرای انجــام بررســی بیشــتر، آن را حــل کنــد و ایــن کاری اســتثنایی 

بــود.

مهندس حسن حجازی 
مسئول واحد مشاغل آزاد حزب اهلل

ــن  ــه اولی ــی ک ــرد؛ مکتب ــاد ک ــاز ایج ــد در کار ساخت وس ــی جدی ــام مکتب ــهید حس ش
ــن انجــام آن  ــل در ضم مشــخصه ی آن حضــور مســتقیم در عرصــه ی کار و همراهــی کام
بــود. او کارهــا را حتــی در روزهــای گــرم و ایــام روزه داری از دفتــر مدیریــت نمی کــرد بلکــه 
تمــام ســاعات روز، از صبــح زود تــا آخریــن ســاعات شــب در محــل پروژه هــا حضــور داشــت. 
ــده ی  ــه عقی ــت. ب ــه  داد، بخششــی بی من ــداکاری ارائ ــد در ف ــر آن، او روشــی جدی ــالوه ب ع
ــود  ــرده ب ــم ک ــود را تقدی ــه خــون خ ــی ک ــر ملت ــم، در براب ــا انجــام می دادی ــه م او کاری ک
ــود را  ــت خ ــود. او مأموری ــا ب ــر از کار م ــیار گرانبها ت ــا بس ــون آنه ــود. خ ــه ب ــن وظیف کمتری
ــردم، درحــال  ــه آن م ــا خدمــت ب ــع ب ــی آورد و درواق ــه شــمار م ــارزه ب ــادت و مب نوعــی عب

ــود.  ــی از مقاومــت ب ــارزه و جزئ مب
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شیخ حسن زعیتر
مسئول مناطق جبل لبنان و شمال در حزب اهلل

ــرباز، کار  ــک س ــد ی ــل همانن ــدان عم ــئولیتش، در می ــام دوران مس ــام در تم ــهید حس ش
می کــرد. حرکــت جهــادی او در عرصــه ی عمــل، ماننــد آبشــاری از بخشــش و فــداکاری در 
راه آرمانــی کــه آن را یــاری می کــرد و بــه وســیله ی آن یــاری می شــد، در جریــان بــود. او 
بــه واســطه ی امتیــازات شــخصیتی و صفــات اخالقــی خــود اســتحقاق آن را داشــت تــا حتــی 
قبــل شــهادت لقــب »شــهید زنــده« را بگیــرد و بــه واســطه ی ایمــان و اعتقــاد عمیــق بــه 
اینکــه خدمــت بــه خــدا بــا خدمــت بــه خلــق مّیســر می شــود، اســتحقاق لقــب »شــهید« را 

بعــد از شــهادت داشــت.

حجت االسالم علیرضا پناهیان
مشاور فرهنگی رهبر جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خامنه ای )دام ظله(

شــهید شــاطری بــرای بازســازی لبنــان بــه آنجــا رفــت، امــا کاری کــه او انجــام داد خیلــی 
بیشــتر از بازســازی بــود. در ســوره های بســیاری از قــرآن کریــم دربــاره ی اجــر بزرگــی کــه 
شــامل حــال ســازندگان مســاجد می شــود، ســخن گفتــه شــده اســت. امــا برطبــق تفاســیر 
گفتــه می شــود کــه منظــور از آبادکــردن مســاجد در قــرآن، آبادکــردن فیزیکــی و یــا مــادی 
نیســت، بلکــه آبادکــردن معنــوی اســت. همــان کاری کــه شــهید شــاطری کــرد. او به شــکلی 

معنــوی لبنــان را بازســازی کــرد و بازســازی مــادی بــرای او وســیله ای بیشــتر نبــود.

آقای نواف موسوی
نماینده ی مجلس لبنان ) فراکسیون وفاداری به مقاومت(

ــنویس را  ــام خوش ــهید حس ــوده ی ش ــد و کارآزم ــتان توانمن ــز دس ــوب هرگ ــان و جن لبن
فرامــوش نخواهــد کــرد. بــه هرکجــا کــه می رویــم یادمــان خواهــد آمــد کــه ایــن مســیر را 
شــهید حســام خوشــنویس بــاز کــرد. حقیقتــًا بایــد بگوییــم کــه جنــوب لبنــان هیــچ گاه شــاهد 
راه هایــی بــا ایــن کیفیــت کــه هیئــت ایرانــی آن را احــداث کــرد، نبــوده اســت. مــردم در هــر 
مکانــی کــه عبــادت کننــد به خاطــر خواهنــد آورد کــه دســتان مهنــدس حســام خوشــنویس 
پــس از تجــاوز اســرائیل کشورشــان را بازســازی کــرد. یــاد و خاطــره ی او همچنــان در اذهــان 

ــد.  همــه ی لبنانی هــا باقــی خواهــد مان



205

استاد عبدالمجید صالح
نماینده ی مجلس لبنان )فراکسیون توسعه و آزادی(

شــهید حســام همچــون گوهــری نایــاب در دل دریــای فســادی بــود کــه مــا در آن زندگــی 
ــه انجــام رســاند،  ــان ب ــی در لبن ــت ایران ــه هیئ ــادی ک ــم. به رغــم کارهــای بســیار زی می کنی
ــن  ــان مرســوم اســت – در ای ــه در لبن ــان ک ــد و واســطه گری – آنچن ــی از زدوبن ــز حرف هرگ
هیئــت نشــنیدیم. می توانیــم حســن انجــام پروژه هــا را از ســوی آنهــا شــاهد باشــیم و در رأس 
ــا 20 ســال دیگــر اســتحکام خواهــد داشــت. ــه واســطه ی کیفیــت آن ت آن جاده هایــی کــه ب

مهنــدس حســام نمونــه ی مــردان رســالت محوری اســت کــه انســان آرزو می کنــد تــا ابعــاد 
سیاســی، اجتماعــی، خدماتــی و ارزشــی زندگــی او حکومــت کننــد. او بــا ایــن ویژگی هــا و در 
رأس آنهــا تواضعــش، بــه رهبــری بــزرگ کــه لبنــان او را می شناســد یعنــی دکتــر مصطفــی 

چمــران شــباهت داشــت.

دکتر جمال الطقش
نماینده ی سابق مجلس لبنان)فراکسیون وفاداری به مقاومت(

مهنــدس حســام انســانی جهان وطــن و بــه دور از هرگونــه جهت گیــری مذهبــی، فرقــه ای، 
ــود.  ــرای همــه، شــنونده ی طــراز اول و همیشــه متبســم ب ــود. پذی ــه ای ب ــا قبیل ــژادی و ی ن
ــای  ــازی ویرانه ه ــتاق بازس ــیار مش ــد، بس ــان آم ــه لبن ــگ 33 روزه ب ــس از جن ــه پ زمانی ک
تجــاوز رژیــم صهیونیســتی بــود. او در امــر بازســازی خــودش را همچــون مجاهــدی در حــال 
ــود کار  ــام وج ــا تم ــراوان، ب ــختی های ف ــم س ــر به رغ ــن خاط ــه همی ــت. ب ــارزه می دانس مب

می کــرد. هرگــز شــکایتی نکــرد و شــوق خدمــت بــه مــردم، همیشــه همراهــش بــود.

استاد علی خریس
نماینده ی مجلس لبنان)فراکسیون توسعه و آزادی(

مــردم دغدغــه ی اصلــی شــهید حســام بودنــد. همیشــه تکــرار می کــرد کــه ایــران هرچــه 
انجــام دهــد در برابــر آنچــه ملــت لبنــان در رویارویــی بــا دشــمن صهیونیســتی تقدیــم کرده اند، 
ناچیــز اســت. بــه همیــن دلیــل کارهایــش را بــا دقــت کامــل، بــدون خطــا و بــا بهتریــن کیفیت 
انجــام مــی داد. نکتــه ی دیگــری کــه در شــخصیت او بــه چشــم می خــورد، اطــالع و آگاهــی او 
نســبت بــه مســائل بــود. آنچنــان دربــاره ی لبنــان بــا همــه ی جزئیــات بحــث و گفتگــو می کــرد 
کــه گمــان می کــردی او یــک لبنانــی اســت و در مــورد فلســطین آن چنــان حــرف مــی زد کــه 
ــان  ــه گم ــت ک ــه می گف ــرب آن گون ــان ع ــت و از جه ــطینی اس ــک فلس ــردی ی ــر می ک فک

می کــردی یــک عــرب اســت.
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دکتر علی مقداد
نماینده ی مجلس لبنان)فراکسیون وفاداری به مقاومت(

هــرگاه شــهید حســام را به خاطــر مــی آورم، به یــاد همــه ی معانــی وفــا، پاکــی، اســتقامت 
ــی  ــای بزرگ ــم. شــهادت او همچــون تاجــی زینت بخــش کاره ــت اســالمی می افت و مالطف
ــی  ــیار بزرگ ــی بس ــاک او ارزش روحان ــه روح پ ــام داد و ب ــش انج ــول حیات ــه در ط ــود ک ب

افــزود...

استاد نوارالساحلی
نماینده ی مجلس لبنان)فراکسیون وفاداری به مقاومت(

می خواهــم بــر جنبــه ی مهمــی از شــخصیت شــهید حســام تمرکــز کنــم و آن جمــع میــان 
ــات در  ــن صف ــی از ســوی دیگــر اســت، درحالی کــه ای ــدرت و توانای تواضــع از یک ســو و ق
ــه او دارای  ــم ک ــل می گوی ــن دلی ــه همی ــض می باشــد. ب ــاوت و متناق ــی متف ــت صفات حقیق
خلــق و خویــی شــبیه اهــل بیــت )ع( بــود؛ شــخصیتی ممتــاز کــه هرچــه بگوییــم، نخواهیــم 
توانســت نســبت بــه او ادای دیــن کنیــم. او ســربازی گمنــام بــود کــه بــا شــهادتش شــناخته 
شــد. او را فرماندهــی یافتیــم کــه هماننــد رهبــران فرماندهــان دیگــر، تــا زمانی کــه آنهــا را 

ــم.  ــان را نمی دانی ــم قدرش ــت می دهی از دس

دکتر مصطفی بدرالدین
رئیس جمعیت کار شهری/ شهردار سابق نبطیه

شــهید حســام فقــط یــک شــخص فنــی و اهــل کار نبــود بلکــه او مهندســی باهــوش بــا 
ــده ای را  ــر ای ــاال ه ــا ســرعتی ب ــه می توانســت ب ــود ک ــاال ب ــاز و ســرعت عمــل ب ــی ب ذهن
دریافــت کنــد. وقتــی مجموعــه ای از طرح هــا را کــه شــهرداری نبطیــه خواســتار اجــرای آن 
ــنگ  ــه س ــود ک ــت. او کســی ب ــا را درمی یاف ــرعت آنه ــه س ــم، ب ــه می دادی ــه او ارائ ــود، ب ب
ــه کار مهندســی، بُعــدی انســانی بخشــیده بود. از  ــود یعنــی ب و انســان را بــه هــم آمیختــه ب
ایــن رو بــه شــهر نبطیــه چهــره ای نمونــه داد، به طوری کــه می توانــد پایتخــت جبــل عامــل 

و جنــوب باشــد.
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مهندس محمد الحرکه
شهردار برج البراجنه 

ــم، از شــدت فعالیــت و تحــرک او غافلگیرشــدیم.  وقتــی بعــد از جنــگ 33روزه او را دیدی
بــرای بازســازی آنچــه ویــران شــده بــود در کمتریــن زمــان ممکــن، آرامــش نداشــت و دائمــًا 
ــا زمانــی کــه ضاحیــه به شــکل ســابقش و یــا حتــی زیباتــر  تکــرار می کــرد کــه پیــروزی ت
برنگشــته، حاصــل نشــده اســت. اســرائیل آثــار تجــاوزش را پشــت ســرش برجــای گذاشــت و 

مــا آن آثــار را محــو می کنیــم تــا تنهــا چیــزی کــه باقــی می مانــد، پیــروزی باشــد.

استاد نبیل شدید
شهردار جرمق

شــهید حســـام بــا وجــود اختـــالفاتی کــه وجــود داشــت به هیچ کــس با دیـــدی فرقــه ای و 
یــا مذهبـــی نــگاه نمی کــرد. انســان ها در نــگاه او یــا در دیــن بــرادر بودنــد یــا در انســانّیت. 
از مراجــع مســئول در لبنــان خواســتم تــا خیابانــی در شــهر جرمــق را بــه نــام او نام گــذاری 
کننــد، طبیعتــًا او از مــا انتظــار پــاداش نداشــت. او فــداکاری کــرد و رفــت امــا زنــدگان بایــد 

قــدر آنچــه را بخشــید بداننــد و نــام او را جاودانــه ســازند.

آقای محمد سعید الخنسا
شهردار الغبیری

ــی بازســازی،  ــت ایران ــس هیئ ــه رئی ــد ک ــه می دانن ــک، دوســت و دشــمن هم دور و نزدی
مهنــدس حســام و گــروه همراهــش، بهتریــن کارهــا را انجــام داد و مشــابهی در کیفیــت و 
تعــداد نــدارد. آیــا در لبنــان منطقــه، روســتا و یــا جــاده ای وجــود دارد کــه مهنــدس حســاِم 
متواضــع، باتجربــه و پــاک را نشناســد؟ هــر درختــی و هــر پیچــی در جبــل عامــل، ضاحیــه 
ــا افتخــار  ــد ب ــه آرامــش نداشــت، می شناســد. بای ــی را ک ــدس آن ســفیر آبادان ــاع، مهن و بق
بگویــم کــه او حتــی بیــش از اکثــر مســئولین و وزیــران لبنانــی، ایــن کشــور را می شــناخت.
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مهندس ولید جابر
مدیرکل شرکت آرش

ــا  ــن جنبه ه ــدام از ای ــر ک ــه ه ــت ک ــی داش ــب مختلف ــام جوان ــهید حس ــخصیت ش ش
ــاز  ــای ممت ــای مهندســی و اجــرای پروژه ه ــه در دنی ــود ک ــود. او مهندســی ب شگفتی ســاز ب
ــود. از ســویی  ــان اهــل عمــل ضرب المثــل ب ــه، الگــوی دیگــران و در می ــا کمتریــن هزین ب
انســانی مؤمــن، مســلمان و پــاک بــود کــه در ایمــان، تدّیــن و اخــالق پســندیده سرمشــق 

ــد. ــاب می آم ــه حس ــران ب دیگ

مهندس رضا عطوی
مدیر سابق دفتر هیئت ایرانی بازسازی در شهر صور

ــود  ــادی وج ــی بنی ــدگاه و هدف ــه دی ــرد بلک ــر کار، کار نمی ک ــا به خاط ــام تنه ــهید حس ش
داشــت کــه او را بــه ســمت خــود هدایــت می نمــود. یــک روز بــه مــن گفــت بــا اموالــی کــه 
در اختیــار دارد می توانــد در ظــرف یک ســال کارش را در لبنــان بــه اتمــام برســاند امــا دلــش 
ــن  ــه همی ــد. ب ــت کن ــردم خدم ــه اقشــار بیشــتری از م ــول ب ــان پ ــا هم ــه ب می خواســت ک
علــت اقــدام بــه خریــد کارخانه هــای آســفالت و بتــن در مناطــق جنــوب و بقــاع کــرد تــا در 
ــا او دایــره ی خدماتــش را  هزینه هــای پروژه هــا صرفه جویــی کنــد، کاری کــه ســبب شــد ت

گســترش دهــد. ایــن نــگاه او بســیار اســتراتژیک بــود.

مهندس حسین خیرالدین
مدیرکل شرکت معماری

آنچــه در شــخصیت مهنــدس حســام توجــه مــرا بــه خــود جلــب می کــرد، حضــور مــداوم 
و توانایــی او بــر ادامــه ی کار بــود. او قــدرت آن را داشــت کــه در یــک دیــدار میــان جایــگاه 
رســمی خــود به عنــوان رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی و جایــگاه مردمــی اش جمــع کنــد؛ 
کاری کــه ســبب می شــد تــا مــردم بــا هــر شــأن و مقامــی در اطرافــش حلقــه بزننــد، او را 
ــا او رابطــه برقــرار  دوســت داشــته باشــند و هماننــد دوســتی از جنــس خودشــان همــواره ب

کننــد.
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مهندس محمد حاج موسی
مدیر دفتر هیئت ایرانی در منطقه ی بقاع

ــرد.  ــز ک ــه را متمای ــاع آن منطق ــه ی بق ــی در منطق ــام پروژه های ــا انج ــام ب ــهید حس ش
یــک بــار بــه او گفتــم: بــا ایــن همــه مشــکالت اگــر هرکــس دیگــری به جــای شــما بــود، 
حتمــًا کار را رهــا می کــرد. در جوابــم گفــت: مــا از انجــام مأموریت هــای ســخت خوشــحال 
ــاداش آن هــم  می شــویم، هــر وقــت مشــکالت بیشــتر باشــد، ســختی ها بیشــتر و اجــر و پ

ــود. ــف می ش مضاع

حاج عباس قدوح
مسئول واحد ارتباطات عربی حزب اهلل

شــهید حســام هماننــد یــک رویــا ســبک بال امــا تأثیرگــذار از میــان مــا رفــت. او توانســت 
ــهیم  ــا س ــاک اینج ــی خ ــط در آبادان ــرد. او فق ــاال بب ــان را ب ــی لبن ــای عمران ــطح طرح ه س
نبــود بلکــه در آبادســازی انســان نیــز ســهم داشــت. دغدغــه ی او ســاخت پــارک، پــل و یــا 
ــود کــه ســطح فرهنــگ و درک  ــی ب ــه ی خدمات ــود بلکــه هدفــش ارائ گشــودن جاده هــا نب
ــه  ــرای نمون ــاند. ب ــت برس ــای مقاوم ــه ســطح آرزوه ــرد و آن را ب ــاال بب ــی را ب انســان لبنان
هــدف او از ســاخت پــارک تنهــا جنبــه ی تفریحــی آن نبــود بلکــه هدفــش ایجــاد فرصتــی 
بــرای آدم هــا بــود تــا جــان تــازه ای بگیرنــد و بــه شــکلی صحیــح بیاندیشــند. او بــه معنــای 

واقعــی کلمــه در ســاخت جامعــه ســهم داشــت. 

عالمه شیخ صمدی آملی
خطیب و مدرس حوزه ی علمیه

ــا  ــوا م ــاٌل َصَدق ــَن ِرج ــَن الُمؤِمنی ــود: ]ِم ــه ی شــریفه ب ــن آی شــهید شــاطری مصــداق ای
لــوا تَبدیــاًل[ چــه  ــُه َوِمنُهــم َمــن َینَتِظــُر َو مــا بَدَّ ــِه َفِمنُهــم َمــن َقضــیٰ نَحَب َ َعلَی عاَهــُدوا اهللَّ
بســیار میدان هــای جهــاد در ایــران، کردســتان، لبنــان و یــا هــر جــای دیگــر کــه مهنــدس 
ــای  ــه ی مأموریت ه ــاطری در هم ــهید ش ــه ش ــه را ک ــردم، هرآنچ ــه درک ک را در آن بره
خــود انجــام داد، حفــظ آبــروی جمهــوری اســالمی ایــران بــود. مــن او را ســفیر جمهــوری 
ــا خدماتــش  ــود. او ب ــروی جمهــوری اســالمی و چهــره ی اســالم ب اســالمی نمی نامــم.او آب

ــه جمهــوری اســالمی و اســالم عــزت بیشــتری بخشــید. ب
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حسام خوشنویس: اگر اعداد و ارقام را اعالم کنیم رسوایی به بار می آورد
بسام القنطار*

مهندســی ایرانــی از بــدو ورود بــه لبنــان، 18 ســاعت در طــول روز به عنــوان سرپرســت هیئــت 
ایرانــی بازســازی لبنــان، مشــغول کار اســت. انتقــادات حســام خوشــنویس نســبت بــه کابینــه ی 
ــه ی کار در  ــرای ادام ــزه ی او ب ــت، از انگی ــن هیئ ــتاوردهای ای ــن د س ــل نادیده گرفت ــان به دلی لبن
ــام  ــدس حس ــردن مهن ــه. راضی ک ــر برنام ــه ب ــال اضاف ــدت 3 س ــم به م ــت؛ آن ه ــان نکاس لبن
خوشــنویس بــرای افشــای مبالــغ مصرفــی ایــن هیئــت در راه بازســازی لبنــان از زمــان شــروع به 
کار تاکنــون دشــوار اســت؛ هیئتــی کــه فعالیت هــای خــود را بالفاصلــه بعــد از توّقــف جنــگ در 
14 آوریــل 2006 میــالدی آغــاز کــرد. نماینــده ی رئیس جمهــوری اســالمی ایــران در بازســازی 
لبنــان کــه هم اکنــون ســاکن دائــم لبنــان اســت و سرپرســتی پروژه هــای متعــدد عمرانــی را بــه 
عهــده دارد، از گفتــن رقــم هزینه هــا ابایــی نــدارد امــا اعتقــاد دارد کــه: »اعــالم اعــداد و ارقــام 
بــدون روح چــه فایــده ای دارد؟ مــا می خواهیــم کــه مــردم لبنــان بداننــد کــه چــه پروژه هایــی تــا 
امــروز بــه نتیجــه رســیده اســت. ولــی بــاور کنیــد کــه اگــر از رقــم پرداختــی جهــت پروژه هــای 
عمرانــی پــرده برداریــم و حسابرســی دقیقــی نســبت بــه بررســی ایــن ارقــام صورت  گیــرد، آنــگاه 
درگیــر بحــث و جدل هایــی بی انتهــا دربــاره ی مبالــغ هنگفتــی کــه در پروژه هــای مختلــف بــه 
ــرای مــا اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ملــت لبنــان  هــدر رفتــه اســت می شــویم. آنچــه کــه ب
مطمئــن باشــند کــه مــا همــه ی معیارهــای درجــه یــک در ساختمان ســازی بین المللــی را رعایــت 
کرده ایــم؛ از مهندســین متخصــص و مشــاوران کارکشــته کمــک گرفتیــم و اجــرای پروژه هــا را 
به وســیله ی ناظــران مــورد اعتمــاد مســتقیماً زیــر نظــر گرفتیــم و ســنجش های دوره ای را بــرای 
ــن  ــم.« از مهم تری ــام دادی ــا انج ــتفاده در پروژه ه ــورد اس ــاختمانی م ــواد س ــت م ــن کیفی تضمی
پروژه هایــی کــه هیئــت ایرانــی آنهــا را بــه اتمــام رســاند، ســاخت 11 جــاده اســت. ایــن بهتریــن 
ــد: آنچــه کــه  ــح آن می گوی ــد و در توضی ــه می کن ــی اســت کــه مهنــدس خوشــنویس ارائ مثال
تاکنــون بــه ســرانجام رســیده 199 کیلومتــر راه در حــال ســاخت در 12 جــاده اســت کــه یکــی از 
مهم تریــن آنهــا آزاد راه بعلبــک - بزالیــه می باشــد. 109 کیلومتــر دیگــر در 12 جــاده در دســت 
بررســی اســت. 165 کیلومتــر در 587 جــاده ی فرعــی و داخلــی بــه بهره برداری رســیده اســت. 72 
راه در دســت ســاخت و 52 کیلومتــر در 33 راه در دســت بررســی اســت. خوشــنویس بــا در دســت 
گرفتــن کاغــذ و قلــم اقــدام بــه رســم نقشــه ی راه هــای در دســت بررســی می نمایــد: »شــرایط 
ــس  ــاندم و مجل ــالع رس ــه اط ــالمی را ب ــک اس ــی و بان ــک بین الملل ــوی بان ــده از س اعالم ش
ــرای راه ســازی از 20  بازســازی و توســعه آن را تأییــد کــرد؛ در ایــن شــرایط آمــده اســت کــه ب
ســانتیمتر زیرســازی و 2 الــی 4 ســانتیمتر آســفالت اســتفاده شــود. مــا ایــن شــرط را نمی پذیریــم. 
چــرا کــه هــر راهــی براســاس نتایــج آزمایش هــای خاک شناســی نیــاز بــه زیرســازی و آســفالت 
خــاص خــود را دارد. از ایــن رو آزمایشــگاه مرکــزی خاک شناســی را بنــا نهادیــم. از هــر 150 متــر 

* روزنامه ی األخبار – پنجشنبه 16 مارس 2008 میالدی
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ــگام حفــاری جاده هــای  ــم؛ و متأســفانه هن ــرداری کردی در هــر مســیر، جهــت آزمایــش نمونه ب
ــه  ــه هیچ گون ــدیم ک ــه ش ــن نکت ــه ای ــا متوج ــر آنه ــاک زی ــرداری از خ ــرای نمونه ب ــی ب قدیم
زیرســازی بــرای جاده هــا صــورت نگرفتــه بــود. فقــط چندیــن الیــه آســفالت فشــرده روی هــم 
ــده نمی شــد.«  ــد، دی ــه از آســفالت محافظــت کن ــه زیرســاختی ک ــود و هیچ گون ــه ب ــرار گرفت ق
وی افــزود: »می دانــم کــه ایــن مســئله رســوایی بزرگــی را در لبنــان بــه راه می انــدازد. از مــردم 
می شــنیدیم کــه برخــی راه هــا در لبنــان هــر ســاله آســفالت می شــود امــا مجــدداً بعــد از مدتــی 
کیفیــت خــود را از دســت می دهــد. در هنــگام اجــرای پروژه هــای راه ســازی در بعضــی از مناطــق 
تــا 70 ســانتیمتر اقــدام بــه زیرســازی کردیــم و بــر روی آن از الیــه ای بــه ضخامــت 5 ســانتیمتر 
از آســفالت کمــک گرفتیــم. همچنیــن مــاده ای بــه نــام ژئوتکســتال را از ترکیــه، ایــران و یونــان 
ــن  ــه کار گرفته شــد و کــه ای ــن زیرســازی ب ــم کــه جهــت عایق بنــدی طبقــه ی زیری وارد کردی
ــز  ــه توســعه ی راه هــا نی ــن حــال ب ــود. در عی ــان بی ســابقه ب روش در پروژه هــای راه ســازی لبن
توجــه داشــتیم. به نحــوی کــه بــر اثــر تــردد وســایط نقلیــه ی مختلــف و عوامــل طبیعــی راه هــای 
ــه  ــه هایی ک ــد: »در نقش ــه  می کن ــنویس اضاف ــند.« خوش ــرات نباش ــد تعمی ــده نیازمن ساخته ش
مجلــس توســعه و بازســازی بــرای جــاده ی بعلبــک – بزالیــه تصویــب کرده بــود، اشــاره شــده بود 
ــور  ــا عب ــل از آنه ــون اتومبی ــی 9 میلی ــه ای ساخته شــود کــه 8 ال ــد به گون ــا بای ــن جاده ه ــه ای ک
کننــد بــدون اینکــه نیــاز بــه تعمیــر داشــته باشــند. ولــی مــا تصمیــم گرفتیم کــه ایــن مقــدار را به 
دو برابــر افزایــش دهیــم و جــاده ای احــداث کنیــم کــه تا عبــور 20 میلیــون اتومبیل دچار مشــکل 
نشــود. از این ســو مجبــور بودیــم کــه مشــخصات فنــی راه ســازی را از همــه نظــر ارتقــا دهیــم.«

پل هــا و موضــوع پل ســازی، خــود داســتان دیگــری دارد. خوشــنویس وظیفــه ی ســاخت 
ــده  ــیدند، برعه ــرداری رس ــه بهره ب ــا 2006 ب ــال 1998 ت ــه از س ــی را ک ــه ی پل های هم
ــا ایــن تفــاوت کــه پل هــای ساخته شــده توســط هیئــت ایرانــی هزینــه ای معــادل  گرفــت ب
ــار مشــخص  ــام و آم ــا بررســی ارق ــه ی ســاخت پل هــای قدیمــی داشــت. ب یک ســوم هزین
می شــود کــه 10 پــل اصلــی و حیاتــی را هیئــت بازســازی بــه اتمــام رســانده اســت، 4 پــل 
در دســت اجراســت و 6 پــل نیــز در حــال تحقیــق و بررســی اســت. همچنیــن 13 پــل فرعــی 

بــه اتمــام رســیده و 77 پــل فرعــی در دســت ســاخت اســت. 
اکنــون دلیــل عــدم اعــالم هزینــه ی پروژه هــا روشــن تر می شــود. چــرا کــه اعــالم اعــداد 
ــدردادن  ــزرگ و ه ــی ب ــی از فســاد مال ــه حاک ــای رســوایی بزرگی اســت ک ــه معن ــام ب و ارق
ــارد دالری  ــی بدهــی متراکــم 44 میلی ــل اصل ــن موضــوع دلی ــان اســت. و ای بودجــه در لبن

ــد. ــان را روشــن می کن ــت لبن مل
ــود و  ــرح می ش ــازی مط ــی بازس ــت ایران ــه هیئ ــبت ب ــه نس ــی ک ــا رد اتهامات ــنویس ب خوش
ــد کــه سیاســت  ــد می کن ــد، تأکی ــن هیئــت را دارای زمینه هــای سیاســی می دان فعالیت هــای ای
جمهــوری اســالمی مبنــی بــر احتــرام بــه کلیــه ی عقایــد اســت. امــا در عیــن حــال نارضایتــی 
ــا  ــؤاد ســنیوره ب ــان و شــخص نخســت وزیر ف ــت لبن خــود را از نحــوه ی برخــورد نامناســب دول
ــر  ــداف سیاســی نیســتم و اگ ــال اه ــن به دنب ــد: »م ــی دارد. وی می گوی ــراز م ــی، اب ــت ایران هیئ
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کســی بــه حقــوق مــن تجــاوز کنــد از آن دفــاع خواهم کــرد. نخســت وزیر ســنیوره بــا مــا برخــورد 
خوبــی نداشــته و مــا را نادیــده گرفته اســت. اغلــب گفته هــای ایشــان را از ابتــدای ســال 2007 
میــالدی کــه پروژه هــای فــوری و کوتاه مــدت را بــه پایــان رســانده بودیــم، دنبــال کــردم و بــا 
وجــودی کــه گزارش هــای کاری را بــه ایشــان ارائــه داده بودیــم، ایشــان گفــت کــه هیئــت ایرانــی 
بــا مــا مشــورت نمی کنــد. ایــن اهانتــی اســت کــه نمی تــوان آن را پذیرفــت. تمامــی اقدامــات 
مــا براســاس توافق نامه هایــی اســت کــه از ســوی مجلــس توســعه و بازســازی، مجلــس جنــوب، 
ــز در  ــد و برخــی نی ــرورش و شــهرداری های مربوطــه تأیی وزارتخانه هــای بهداشــت و آموزش وپ

مراســم رســمِی تنفیــذ از جانــب شــخص نخســت وزیر امضــا شــده اســت.«
ــه  ــازی 60 مدرس ــت بازس ــه هیئ ــت ک ــنیوره گف ــه س ــد: »هنگامی ک ــح می ده وی توضی
ــان  ــا زم ــم )ت ــازی کرده بودی ــه را بازس ــع 102 مدرس ــا درواق ــت م ــانده اس ــام رس ــه اتم را ب
نــگارش گــزارش در مــارس 2008 میــالدی بازســازی 140 مدرســه بــه پایــان رســیده اســت، 

10 مدرســه در حــال بازســازی و بازســازی 7 مدرســه در دســت بررســی اســت.( 
ــی از حضــور در  ــات قبل ــی علی رغــم توافق ــد قبان ــان، خال ــرورش لبن ــر آموزش و پ ــی وزی حت
برنامــه ی افتتــاح مــدارس بازسازی شــده شــانه خالی کــرد. وی دلیــل ایــن کار را عــدم شــرکت 
ــرد و  ــا عنوان ک ــر گروه ه ــط دیگ ــده توس ــدارس ساخته ش ــک از م ــچ ی ــاح هی ــر در افتت وزی
ــای نخســت وزیر ســنیوره  ــا بگــذارد. همچنیــن آق ــن قاعــده را زیرپ گفــت کــه نمی خواهــد ای
ــدارس  ــاح م ــم افتت ــان، در مراس ــمی ایش ــدگان رس ــا نماین ــی ب ــات قبل ــم توافق ــز علی رغ نی
بازسازی شــده بــه بهانــه ی آنکــه ایــن مــدارس، غیردولتــی هســتند و از گذشــته نماینــده ای از 
ــت،  ــه اس ــدارس حضــور نمی یافت ــه م ــم این گون ــرکت در مراس ــرای ش ــوی نخســت وزیر ب س
شــرکت نکــرد. ایــن ماجــرا مــرا یــاد ضرب المثلــی ایرانــی می انــدازد کــه می گویــد: »شــخصی 
را کــه خوابیــده اســت می تــوان بیدارکــرد؛ امــا آنکــس کــه خــود را به خــواب زده اســت هرگــز 
ــی  ــت ایران ــگاه هیئ ــه ن ــد ک ــاً می گوی ــه را علن ــن نکت ــنویس ای ــرد.« خوش ــوان بیدارک نمی ت
بــرای فعالیــت در لبنــان نگاهــی اســتراتژیک و درازمــدت اســت؛ از ایــن روســت کــه فعالیــت 
هیئــت ایرانــی به مــدت ســه ســال دیگــر تمدیــد شــد و در حــال حاضــر هــم درحــال توســعه ی 
فعالیت هــای خــود می باشــد و صدهــا درخواســت همــکاری از شــهرداری های مختلــف جهــت 
اجــرای پروژه هــای توســعه و بازســازی دریافــت کــرده. وی همچنیــن تأکیــد کــرد: »بــا ایــن 
وجــود مــا از اجــرای هیــچ پــروژه ی جدیــدی و همــکاری بــرای بــه سرانجام رســاندن پروژه های 
پیچیــده شــانه خالــی نمی کنیــم، چــرا کــه مــا ملــت لبنــان را ملتــی مقــاوم و فــداکار می دانیــم؛ 
نــه ملتــی نیازمنــد بــه خدماتمــان. ایــن ملــت در طــول ســالیان گذشــته به ســبب عــدم وجــود 

عدالــت در جهــان و وحشــیگری رژیــم صهیونیســتی، مــورد ظلــم واقــع شده اســت.«
صحبــت بــا مهنــدس خوشــنویس حتمــًا بــه موضوعــات سیاســی نیــز کشــیده می شــود؛ در 
پاســخ بــه ســؤالی پیرامــون نگرانی هــای موجــود دربــاره ی ادامــه ی فعالیــت هیئــت ایرانــی 
ــه  ــی ب ــای آمریکای ــدن ناوه ــوص نزدیک ش ــا و علی الخص ــن روزه ــنج ای ــت متش در وضعی

ســواحل لبنــان می گویــد: »لبنــان بیــدی نیســت کــه بــا ایــن بادهــا بلــرزد«.
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حسام خوشنویس

راجانا حمیه*
ما برای خدمت رسانی به ملت مقاومت اینجا هستیم.

خوشحالم از اینکه پسرم با دختری لبنانی ازدواج می کند.
حــزب اهلل لبنــان ســاعت 4 عصــر امــروز از رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان مهنــدس 
حســام خوشــنویس در مراســمی در مرکــز فرهنگــی شــهرداری غبیــری، تجلیــل بــه عمــل 
ــت را  ــان و مقاوم ــه لبن ــود ک ــل می ش ــش تجلی ــر موفقیت های ــردی به خاط ــروز از م آورد. ام

دوســت دارد.
ــا وی  ــت. آنه ــی کیس ــخص ایران ــه آن ش ــد ک ــان می دانن ــه« لبن ــای »حارت ــا بچه ه تنه
ــر  ــگ ویرانگ ــد از جن ــان بع ــازی لبن ــی بازس ــت ایران ــس هیئ ــدس و رئی ــوان مهن را به عن
ــام  می شناســند. انســانی کــه نامــی هماننــد ســایر مــردم داشــت. مهــم نیســت کــه ایــن ن
حقیقــی بــود یــا مســتعار. آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه »او انســانی بــود هماننــد مــا کــه 
نســبت بــه همــه محبــت داشــت و بســیار کــم ناراحــت می شــد.« همراهــان نزدیــک او در 

ــد. ــش می کنن ــه توصیف ــان این گون لبن
حســام خوشــنویس یــا حســن شــاطری، تفاوتــی نــدارد. ممکــن بــود کــه حســام بــا نــام 
حســن بــه اینجــا بیایــد »امــا بــاز هــم مهندســی کاربلــد بــود« ایــن را حســن جشــی، رئیــس 

ــد. ــازی»وعد« می گوی ــروژه ی بازس ــره ی پ هیئت مدی
هنگامی کــه خوشــنویس بــه شــهادت رســید، همــه مشــغول تحلیــل شــدند: ایــن مــرد کــه 
بــود؟ یکــی از فرماندهــان ســپاه پاســداران ایــران در لبنــان چــه می کــرد؟ چــرا دولــت لبنــان 
توضیحــی دربــاره ی هویــت او نمی دهــد؟ ســؤاالت زیــادی مطــرح  شــد. امــا دربــاره ی اینکــه 
او چــه ســهم بزرگــی در بازســازی مناطــق زیــادی از لبنــان داشــت هــم ســخنی گفتــه شــد؟ 
ــه  ــان ب ــی بازســازی لبن ــت ایران ــس هیئ ــوان رئی خوشــنویس در 14 آگوســت 2006 به عن
تنهایــی و بــدون خانــواده، بــه لبنــان آمــد. بــا مأموریتــی خدماتــی هماننــد افــراد دیگــری کــه 
از دیگــر کشــورها بــرای کمک رســانی آمدنــد. به هیچ وجــه انســانی غیرعــادی نبــود. او هــم 

زندگــی و خاطــرات خــود را داشــت.
بــه محــض رســیدن، کار خــود را آغــاز کــرد. اســتراحت نمی کــرد. و مــدام تکــرار می کــرد 
کــه: »مــا بــرای خدمــت بــه ملــت مقــاوم لبنــان اینجــا هســتیم.« مهنــدس حســن حجــازی 

از دوســتان وی می گویــد: بــرای خدمــت بــه ملــت لبنــان روزانــه 18 ســاعت کار می کــرد.
ــه  ــود ک ــی ب ــن جای ــر کارش آخری ــندید؛ دفت ــینی را نمی پس ــت میزنش ــرد، پش ــن م ای
ــش  ــر خاطرات ــد و دفت ــک کن ــد را چ ــای روز بع ــا برنامه ه ــت ت ــا می رف ــه آنج ــب ها ب ش

* روزنامه ی األخبار – پنجشنبه 21 فوریه ی 2013
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ــود،  ــه ی او ب ــاق مجــاور دفتــر، کــه خان ــا در ات ــی کارش و ی را بنویســد. شــب را روی صندل
ــی  ــت بازســازی پروژه های ــه هیئ ــی ک ــن مناطق ــًا بی ــاند. خوشــنویس دائم ــح می رس ــه صب ب
ــا  ــان ت ــوب لبن ــک روز از جن ــول ی ــود. در ط ــد ب ــال رفت و آم ــت در ح ــدام داش ــت اق در دس
ــاز  ــر برمی گشــت ب ــه دفت ــان را سرکشــی می کــرد و شــب وقتــی ب ــا شــمال لبن هرمــل و ت

ــد. ــم نمی خوابی ه
ــا او  یــک روز تــا ســاعت 5 صبــح بیــدار بــود و دو تــن از جوانــان هیئــت بازســازی نیــز ب
ــاد  ــه ی ــا ب ــه. قطای ــال علوی ــت، و دانی ــانه ای هیئ ــئول رس ــا، مس ــاس قطای ــد: عب کارمی کردن
ــتش  ــی او و دوس ــود ول ــوده می ش ــته و خواب آل ــداد خس ــی بام ــاعات ابتدای ــه در س دارد ک
نمی توانســتند برونــد و مهنــدس را تنهــا بگذارنــد، بنابرایــن منتظــر می ماننــد تــا او بــرای نمــاز 
ــه اتــاق دیگــر بــرود و در آن لحظــه فــرار می کننــد. هنــوز بــه خانــه نرســیده بودند  صبــح ب
ــا  ــد: »بچه ه ــه می گوی ــود ک ــنیده می ش ــدس ش ــدای مهن ــورد و ص ــگ می خ ــن زن ــه تلف ک

فقــط بــرای نیــم ســاعت دیگــر برگردیــد. «
ــه از  ــی ک ــط وقت ــود. فق ــواب نب ــت خ ــنویس وق ــرای خوش ــب ب ــران؛ ش ــس دیگ برعک
ــه دفتــر برمی گشــت و گاهــی هــم بعــد از نمــاز صبــح چــرت کوچکــی مــی زد.  بازدیدهــا ب
اطرافیــان او از اینکــه در روز بعــد بســیار ســرحال و بانشــاط بــه کار مشــغول می شــد و هیــچ 

ــد.  ــب می کردن ــد تعج ــد نمی ش ــواب بلن ــر از خ روزی دی
ــید.  ــر می رس ــه دفت ــدس ب ــوردن مهن ــان صبحانه خ ــا زم ــه صبح ه ــاد دارد ک ــه ی ــا ب قطای
ــا. ســپس در  ــی چــای و خرم ــس از آن فنجان ــر و گــردو و پ ــل هــر روز: پنی ــه ای مث صبحان
ــا آن  ــراه ب ــم هم ــودش ه ــی داد و خ ــوش  م ــرآن گ ــه ق ــا ب ــه اول را تنه ــل، 45 دقیق اتومبی

ــرد.  ــالوت می ک ت
در زندگــی او مســائل حاشــیه ای وجــود نداشــت. حجــازی می گویــد فقــط دوبــار درخصوص 
ــار زمانــی بــود کــه آقــای ســنیوره، نخســت وزیر  مســائلی غیــر از کار صحبت کــرد: اولیــن ب
بــا خنثی ســازی مین هــا توســط وی موافقــت نکــرد. در آن روز مهنــدس خوشــنویِس آرام، بــا 
چهــره ای کــه شــباهتی بــه روزهــای دیگــر نداشــت، عصبانــی شــد و ایــن اولیــن بــاری بــود 
کــه از رابطــه ی بــدش بــا ســنیوره حــرف زد و دفعــه ی دوم زمانــی بــود کــه بــا شــعف بســیار 
ــت خوشــحالی اش از او  ــا عل ــد ت ــی خوشــحالم و منتظــر می مان ــد: خیل ــه حجــازی می گوی ب

پرســیده شــود و پاســخ می دهــد: پســرم بــا دختــری لبنانــی ازدواج خواهدکــرد.
ــان دوســت  دارم و آن به خاطــر خــود  ــب را در لبن ــزی غری ــود: مــن چی ــه ب ــار گفت یــک ب

ــت اســت.  ــل وجــود مقاوم ــان نیســت بلکــه به دلی لبن
قطایــا بــه یــاد دارد کــه هفتــه ای نمی گذشــت مگــر اینکــه مهنــدس درخواســت می کــرد 
ــوار دفتــر کار او کــه هــر روز  ــرود. لیســت مالقات هــا و دی ــواده ی شــهیدی ب ــه دیــدار خان ب

عکــس یــک شــهید جدیــد بــه آن اضافــه می شــد، گــواه ایــن مطلــب اســت.
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ــهید را  ــدر ش ــت پ ــه دس ــت مصّران ــهیدی می رف ــواده ی ش ــدار خان ــه دی ــه ب ــار ک هرب
می بوســید و عکســی از شــهید را درخواســت می کــرد و بــه فرزنــدان شــهید عبارتــی را کــه 
همــه بــه یــاد دارنــد می گفــت: »مــا بــه شــما افتخــار می کنیــم.« ایــن جملــه ای بــود کــه 

در اولیــن مالقــات بــه یاســر، فرزنــد شــهید ســید عبــاس موســوی هــم گفــت.
ــرای ایــن مــرد بنــدرت پیــش می آمــد و اگــر پیــش می آمــد مســابقات  اوقــات فراغــت ب
ــی  ــد. گاه ــاب می خوان ــا کت ــت و ی ــال می پرداخ ــازی فوتب ــه ب ــرد، ب ــی را دنبال می ک ورزش
اوقــات کــه بــرای خریــد لبــاس بــه بــازار می رفــت، بــه کشــور تولیدکننــدۀ لباس هــا دقــت 
ــد:  ــازی می گوی ــای حج ــد. آق ــی نمی خری ــای غیرایران ــع لباس ه ــب مواق ــرد و در اغل می ک
ــورد؛  ــا می خ ــار را عصره ــه. نه ــه صبحان ــر ب ــی داد مگ ــی نم ــت خاص ــش اهمی ــه غذای »ب
ــه  ــت ک ــی می خواس ــر کم ــد. اگ ــورده  می ش ــول راه خ ــه در ط ــود ک ــاندویچی ب ــواًل س معم
ــه و  ــوش، تبول ــی داد: فت ــه اش را م ــورد عالق ــی م ــذای لبنان ــه خــودش برســد ســفارش غ ب

مرغ بریــان.
دوســتانش ایــن جزئیــات را تنهــا پــس از شــهادت او یــادآوری کردنــد. زمانی کــه دِر اتــاق 
کارش برخــالف همیشــه بســته شــد؛ اتاقــی کــه دفتــر خاطراتــش را در خــود جــای داده بــود. 

ــار کیســت. ــون در اختی ــر اکن ــد کــه آن دفت و هیچ کــس نمی دان

راز مخفی کاری
ــدام  ــت اق ــای در دس ــه ی پروژه ه ــاره ی هزین ــنویس درب ــدس خوش ــه از مهن ــی ک هنگام
ــرد: »آنچــه  ــواب بســنده می ک ــک ج ــه ی ــا ب ــد، تنه ــؤال می ش ــان س ــی در لبن ــت ایران هیئ
ــی  ــد«. ول ــری نمی کن ــم براب ــهید ه ــون ش ــره ی خ ــک قط ــا ی ــی ب ــم حت ــام دادی ــا انج م
ایــن رازداری دلیــل دیگــری نیــز داشــت. و آن چیــزی بــود کــه روزنامــه ی االخبــار در مــی 
ــود  ــام ش ــی انج ــم و حساب رس ــا را اعالم کنی ــر هزینه ه ــود: »اگ ــه ب ــالدی گفت 2008 می
ــد.«  ــد آم ــود خواه ــه وج ــان ب ــوال در لبن ــتردۀ ام ــالف گس ــون ات ــادی پیرام ــای زی بحث ه
ــد  ــا تعه ــد و ب ــنیوره ش ــؤاد س ــت وزیر ف ــمی نخس ــری رس ــث موضع گی ــه باع ــه ای ک جمل

ــید. ــان رس ــه پای ــانه ها ب ــور در رس ــدم حض ــرای ع ــنویس ب خوش
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ایرانی ها پروژه های بازسازی را تنها با 9% هزینه برآوردشده ی اولیه به پایان 
رساندند.

زینب یاغی*
از آنجایــی کــه ایــران از حــزب اهلل لبنــان پشــتیبانی می کنــد؛ هــر کمکــی کــه بــه لبنــان 
ــز  ــول بحث برانگی ــق معم ــم طب ــاز ه ــد، ب ــت باش ــه مثب ــم ک ــدر ه ــر چق ــد، ه ــم کن تقدی
اســت. از ایــن رو غیــر قابــل پیش بینــی نبــود کــه دولــت نخســت وزیر فــؤاد ســنیوره بــرای 
ــت در  ــج دول ــی به تدری ــذارد. ول ــرط بگ ــگ 33روزه« ش ــد از »جن ــران بع ــانی ای کمک رس

ــد. ــا ش ــن کمک ه ــن ای ــه پذیرفت ــور ب ــت و مجب ــرار گرف ــده ق ــل کار انجام ش مقاب
بــه گفتــه ی مهنــدس حســام خوشــنویس رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان، پیشــنهاد 
ــی،  ــود، چــرا کــه هیئــت ایران ــادی برخــوردار ب ــان از اهمیــت زی ــرای بازســازی لبن ــران ب ای
ــه  ــگ ب ــه در جن ــبکه های فاضــالب را ک ــا و ش ــا، پل ه ــات، راه ه ــه ی مؤسس ــازی هم بازس
ــه  ــی را ک ــروژه ی زیر بنای ــی ســاخت هــر پ ــت؛ یعن ــه عهــده گرف ــل شــده بود ب ــه تبدی ویران
بــه شــهروندان لبنانــی مربــوط می شــد، بــه اســتثناء برخــی خانه هــای مســکونی کــه دولــت 

بــرای بازســازی آنهــا ســازوکار ویــژه ای اندیشــیده بــود.
ــگ، هیئتــی بلندپایــه بــه ریاســت معــاون  خوشــنویس می گویــد: بعــد از پایــان جن
ــه  ــر کار ب ــرو و وزی ــر نی ــت، وزی ــر بهداش ــراه وزی ــه هم ــعید لو ب ــران، س ــوری ای رئیس جمه
لبنــان آمــد و طــی جلســات متعــدد توانایــی ایــران را بــرای کمــک بــه رئیس جمهــور ســابق 
ــالم   ــنیوره اع ــواد س ــت وزیر، ف ــری و نخس ــس، نبیه ب ــس مجل ــود و رئی ــل لح ــان، امی لبن
ــدی  ــورت نق ــا به ص ــن کمک ه ــا ای ــت ت ــان خواس ــان از آن ــت وزیر لبن ــا نخس ــتند ام داش
ــود  ــد خ ــر صالح دی ــا ب ــت بن ــرد و دول ــرار گی ــان ق ــزی لبن ــک مرک ــت و بان ــار دول در اختی
ــی در پاســخ  ــت ایران ــس هیئ ــد. رئی ــدام نمای ــاز اق ــورد نی ــای م ــه اجــرای پروژه ه نســبت ب
گفــت کــه پرداخــت پــول، آســان ترین راه اســت ولــی مســئله ی مهــم بازســازی تأسیســات 
ــی  ــح داد از آنجای ــت. و توضی ــران کرده اس ــگ آن را وی ــه جن ــت ک ــی اس ــی و حیات زیربنای
کــه ایرانی هــا دارای تجربــه ی خوبــی در امــر بازســازی ســریع و بــا کیفیــت می باشــند لــذا 
ــازی را مســتقیمًا به دســت  ــات بازس ــه عملی ــد ک ــح می ده ــوری اســالمی ترجی ــت جمه دول
بگیــرد چــرا کــه کشــور ایــران شــاهد جنگــی طوالنــی بــا عــراق بــوده و همچنیــن خســارات 
ــن  ــت و ای ــرده اس ــه ک ــیاری را تجرب ــی بس ــوانح طبیع ــیل ها و س ــا، س ــی از زلزله ه ناش

ــد. ــرار ده ــا ق ــار لبنانی ه ــود را در اختی ــای خ ــه تجربه ه ــی را دارد ک آمادگ
بــا نخســت وزیر ســنیوره  مذاکــرات فشــرده و ســختی  اضافــه می کنــد کــه  وی 
ــزب اهلل  ــه ح ــک ب ــرای کم ــما ب ــت: ش ــرات گف ــن مذاک ــت وزیر در ای ــت و نخس صورت گرف
ــا  ــی م ــای اجرای ــه پروژه ه ــان درحالی ک ــت لبن ــه دول ــک ب ــه کم ــد و ن ــان آمده ای ــه لبن ب

* روزنامه ی السفیر – پنجشنبه 31 ژانویه ی 2008
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ــرد  ــؤال ک ــی س ــت ایران ــنیوره از هیئ ــن س ــت. همچنی ــان را در برمی گرف ــق لبن ــام مناط تم
کــه اگــر جنــگ مناطقــی غیــر از جنــوب لبنــان و ضاحیــه ی بیــروت را ویــران کرده بــود، آیــا 
ــد  ــدون تردی ــی ب ــت ایران ــس هیئ ــد؟ و رئی ــان کمــک می کردی ــه لبن ــن ب ــم این چنی ــاز ه ب
ــه ی  ــه هم ــرائیل ب ــه اس ــم ک ــاد داری ــرا اعتق ــود زی ــور ب ــًا این ط ــه، حتم ــد: بل پاســخ می ده
ــن  ــد. ای ــی ندارن ــچ تفاوت ــا هی ــرای م ــف ب ــان ســتم کــرده اســت و مناطــق مختل ــت لبن مل
نــگاه جمهــوری اســالمی ایــران بــه لبنانی هاســت و نظــر شــخصی مــن نیســت. همچنیــن 
یــادآوری می کنــد کــه آغــاز کمک هــای دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه کشــور لبنــان 

ــت. ــالدی بوده اس ــال 1979 می ــالب در س ــروزی انق ــگام پی از هن

هزینه ی کمتر؛ کیفیت باالتر
همچنیــن اعالم کــرد کــه پروژه هــای نیمــه کاره ی بســیاری از ســوی کشــورهای کمک رســان 
در لبنــان باقــی  مانــده بــود کــه تعــدادی از پیمانــکاران لبنانــی بــا نظــارت کارشناســان ایرانــی 
بــر کیفیــت اجــرای پروژه هــا، آنهــا را بــه اتمــام رســاندند. خوشــنویس تمایلــی بــه فاش کــردن 
ــی  ــدام مال ــدارد. چــرا کــه مســئله عــرض ان ــرای پروژه هــا ن بودجــه ی در نظــر گرفته شــده ب
نیســت بلکــه مســئله ی اصلــی، اجــرای پروژه هــا بــا اســتانداردهای قابــل قبــول اســت. ولــی 
در بیــان ایــن نکتــه صراحــت دارد کــه، هزینــه ای کــه ایــران بــرای اجــرای پروژه هــا پرداخــت 
ــا  ــن پروژه ه ــام ای ــرای انج ــمی ب ــده ی رس ــای پیش بینی ش ــد هزینه ه ــا 9 درص ــرده تنه ک
بــوده اســت. به عنــوان مثــال پیش بینــی اولیــه بــرای طراحــی و اجــرای پــل ابواالســود، مبلــغ 
یــک میلیــون دالر بــود و ایــن موضــوع در شــماره ی ســپتامبر گذشــته ی نشــریه ای کــه مجلس 
ــروژه  ــن پ ــرای اجــرای ای ــد ذکــر شده اســت، درحالی کــه ب توســعه و بازســازی منتشــر می کن
تنهــا 98 هــزار دالر هزینــه شــد. وی علــت ایــن مســئله را ســپردن مســتقیم کار بــه پیمانــکاران 

و ممنوعیــت برداشــت بخشــی از بودجــه ی واگــذاری کار بــه پیمانــکاران دیگــر عنوان کــرد.
ــا  ــه؟ ی ــد؟ بودج ــتری دارن ــت بیش ــک اهمی ــد، کدام ی ــؤال می کن ــنویس س ــا خوش در اینج
ــد کــه در پروژه هــای ســازندگی و  ــن موضــوع اشــاره می کن ــه ای ــل؟ و ب ــت ســاخت پ کیفی
بازســازی، امــوال بســیاری بــه هــدر رفتــه اســت و می افزایــد: تــا آنجــا کــه مــن خبــر دارم 
کمک هــای مالــی بســیاری بــه دولــت لبنــان شده اســت کــه حتــی بیشــتر از بودجــه ی الزم 
ــدی  ــن جدول بن ــان ضم ــت لبن ــر دول ــد و اگ ــگ می باش ــای جن ــازی ویرانی ه ــرای بازس ب

ــل خواهــد شــد. ــه بهشــت تبدی ــان ب ــد، لبن ــت نمای ــی مدیری ــق، پروژه هــا را به خوب دقی
وی افــزود: پیمانــکاران بســیاری نســبت بــه روش بازســازی راه هــا و پل هایــی کــه مــا آن 
ــه روش شــما پروژه هــای  ــا ب ــر م ــد: اگ ــرض هســتند و می گوین ــم، معت ــه عهــده گرفته ای را ب
راه ســازی را اجــرا کنیــم؛ پــس از آن بیــکار خواهیــم شــد. چــرا کــه مــا تقریبــاً هــر دو ســال 
یک بــار بایــد راه هــا را تعمیــر و ترمیــم کنیــم امــا روش شــما ســبب می شــود کــه جــاده هــا 

ــم باشــند! ــر و ترمی ــه تعمی ــاز از هرگون ــادی بی نی ــرای ســال های متم ب
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پروژه های اعالم شده با تأییدیه ی رسمی
ــازی و  ــه راه س ــدام ب ــان اق ــت لبن ــالع دول ــدون اط ــی ب ــت ایران ــود هیئ ــه می ش گفت
ــراد  ــا نظــرات شــخصی اف ــا را تنه ــن گفته ه ــد؛ خوشــنویس ای ــوب می کن جاده کشــی در جن
ــئول در  ــات مس ــروژه ای از مقام ــر پ ــام ه ــرای انج ــازی ب ــت بازس ــه هیئ ــرا ک ــد، چ می دان
ــرد. همچنیــن اضافــه  وزارتخانه هــای مربوطــه و یــا شــهرداری ها مجــوز الزم را می گی
می کنــد هیئــت بازســازی لیســتی جــزء بــه جــزء از پروژه هــا را بــه همــراه همــه ی نقشــه ها 
بــه وزارتخانه هــای مربوطــه و مجلــس توســعه و بازســازی ارائــه داده اســت. وی پرونــده ی 
ــا و  ــامل جاده ه ــه ش ــی را ک ــد و جداول ــاز می کن ــراه دارد، ب ــه هم ــه ب ــازی ای را ک بازس

روســتاهای واقع شــده در مســیر آنهاســت نشــان می دهد.
وزارتخانــه هماننــد  اعالم می کنــد کــه  آگاه در وزارت کار  منبعــی  از ســویی دیگــر 
کمک هــای ســایر دولت هــای یاری رســان، لیســت مربــوط بــه پروژه هــای در دســت 
ــاور  ــر مش ــان طاه ــت. غس ــه اس ــل گرفت ــت وزیری تحوی ــی را از نخس ــت ایران ــداث هیئ اح
ــی  ــت ایران ــه هیئ ــد ک ــاره می کن ــب اش ــن مطل ــه ای ــز ب ــازی نی ــر بازس ــت وزیر در ام نخس
ــازی  ــعه و بازس ــس توس ــه و مجل ــای مربوط ــه وزارت خانه ه ــا را ب ــام پروژه ه ــت تم لیس
ــد. ــد می کن ــوع را تأیی ــن موض ــز ای ــازی نی ــعه و بازس ــس توس ــت و مجل ــل داده اس تحوی
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هیئت ایرانی ساخت 9 پل و 6 پل عابر پیاده و 600 راه فرعی را به پایان رساند

فاتن قبیسی*
را تضمیــن می کنــد.  کار  انجــام  پیش بینی شــده، ُحســن  خوشــنویس: »هزینه هــای 

ویرانه هــای باقی مانــده از جنــگ اولویــت مــا هســتند.«
در بســیاری از مناطــق و شــهرهای لبنــان کــه در زمــان جنــگ 33روزه هــدف موشــک باران 
ــرای مشــارکت در  ــی ب ــت ایران ــه چشــم می خــورد: »هیئ ــو ب ــن تابل ــد، ای ــه بودن ــرار گرفت ق
بازســازی لبنــان«. هیئــت ایرانــی یکــی از برجســته ترین طرف هــای کاری بــود کــه عــالوه 
ــیب دیده از  ــق آس ــازی در مناط ــاختمانی، راه س ــژه ی س ــای وی ــی پروژه ه ــام برخ ــر انج ب

جنــگ را بــه عهــده گرفــت. 
 بــا توجــه بــه اینکــه مناطــق جنــوب، بقــاع و ضاحیــه در منطقــه ی تحــت پوشــش ایــن 
ــای  ــه حجــم وســیع روســتاهای آســیب دیده، کارگاه ه ــه ب ــا توج ــرد و ب ــرار می گی ــت ق هیئ
عمرانــی در جنــوب و بقــاع در شــرف راه انــدازی هســتند. بنــا بــر مــدارک موجــود در هیئــت 
ــر احــداث  ــا نظــارت هیئــت، در منطقــه ی ضاحیــه عــالوه ب بازســازی، شــهرداری تهــران ب
راه هــای فرعــی، شــش پــل عابــر پیــاده را نیــز روی جــاده ی فــرودگاه  احــداث کرده اســت.

در پاســخ بــه ایــن پرســش که چــرا همچنــان بســیاری از راه هــای ضاحیــه از کیفیــت خوبی 
ــار بازســازی راه هــای آســیب دیده در  برخــوردار نیســتند، می گویــد: »ایــن هیئــت فقــط اختی
ــازی از  ــت بازس ــه هیئ ــد ک ــاره می کن ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ــگ را دارد«. وی ب ــان جن جری
دولــت لبنــان درخواســت کــرد تــا دو پــل بئرالعبــد و حی األبیــض را نیــز بازســازی کنــد امــا 
دولــت اعالم کــرد کــه عربســتان ســعودی بازســازی ایــن دو پــل را بــه عهــده گرفته اســت.

ــه  ــی ک ــا راه های ــی و ی ــای فرع ــازی راه ه ــروژه ی راه س ــروز 600 پ ــا ام ــی ت ــت ایران هیئ
ــه  ــر را ب ــش از 330 کیلومت ــد به طــول بی ــه یکدیگــر متصــل می کن ــف را ب ــتاهای مختل روس
اتمــام رســانده اســت. . تنهــا در بقــاع 92 راه فرعــی بــه بهره بــرداری رســیده  و 14 راه دیگــر 
در دســت احــداث اســت. طــول ایــن راه هــا بالــغ بــر 45 کیلومتــر و اغلــب آن در شــهر بعلبــک 

اســت.
ایــن هیئــت دو پــل العاصــی اصلــی و فرعــی را نیــز بــه اتمــام رســانده و همچنیــن احــداث 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــاز کرده اســت. ب ــر را آغ ــول 25 کیلومت ــه به ط ــک و التوفیقی ــن بعلب راه بی
بــر اســاس تفاهم نامــه  بــا مجلــس توســعه و بازســازی، اعتبــاری بالــغ بــر 25 میلیــون دالر 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــا  ــه ب ــر تفاهم نام ــر بناب ــول 12 کیلومت ــوادی به ط ــک – ب ــاده ی بعلب ــداث ج ــروژه ی اح پ
شــهرداری زحلــه؛ بــا مشــارکت 4 شــهرداری و اعتبــار یــک میلیــون و پانصــد هــزار دالر و بــا 

* روزنامه ی السفیر – پنجشنبه 15 نوامبر 2007
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ــردد. ــاز می گ ــد فطــر آغ ــد از عی ــه بع ــالل – زحل ــور از راه کســاره – ت عب
ــع  ــش از 110 شــهرک واق ــوب، کار احــداث راه هــای حــدود 70 شــهرک از بی ــا در جن ام
ــه اتمــام رســیده  ــر مســیر تعــدادی از شــهرک های شــمالی ب ــه، عــالوه ب در جنــوب رودخان
اســت. ســاخت 7 پــل نیــز تمــام شده اســت کــه شــامل پل هــای: ابواالســود و العدوســیه در 
نبطیــه و پل هــای صرفنــد و سکســکیه و بابلیــه و انصاریــه در دار تقلــه می باشــد. در همیــن 
حــال، آماده ســازی پــل خیــزران در مرحلــه ی نهایــی اســت و پل هــای جســرالوادی االخضــر 
و الشــقعه در دســت احــداث هســتند. عــالوه بــر ایــن، پروژه هــای دیگــری در جنــوب و بقــاع 

ــه ی رســمی می باشــند.  در انتظــار تأییدی
ــه  ــت ک ــی اس ــو از کارمندان ــروت ممل ــفارات« در بی ــان »س ــی در خیاب ــت ایران ــر هیئ دفت
مشــغول بررســی نقشــه ها هســتند. برخــی بــه زبــان فارســی صحبــت می کننــد و برخــی بــه 
زبــان عربــی و لهجــه ی لبنانــی. نماینــده ی جمهــوری اســالمی ایــران در امــر بازســازی لبنــان، 
حســام خوشــنویس، بــا ارائــه ی نقشــه هایی دربــاره ی پروژه هــای راه ســازی توضیــح می دهــد. 
ــاره ی  ــری  درب ــام دارد و تصمیم گی ــار ت ــروت اختی ــر در بی ــن دفت ــه ای ــد ک ــد می کن وی تأکی

ــرد. ــر صــورت می گی ــن دفت ــه در ای ــران، ک ــه در ای ــا ن پروژه ه
خوشــنویس می گویــد: برخــی راه هــا در جریــان جنــگ تنهــا در بخشــی از مســیر آســیب 
دیده انــد ولــی مــا تصمیــم گرفتیــم کــه تمــام طــول راه را به طــور کامــل بازســازی کنیــم. 
ــرای  ــوب، بســیار ب ــع در جن ــان شــهرک های واق ــای ارتباطــی می ــد راه ه ــن می گوی همچنی
مــردم آزار دهنــده بــود کــه نســبت بــه بازســازی و ترمیــم آنهــا اقــدام کردیــم. و در میــان آن 
ــود  ــد از جنــگ آنهــا را باز ســازی کــرده ب ــی وجــود داشــت کــه وزارت راه بع راه هــا، راه های

ــاره خــراب شــده بودند.« امــا پــس از مــدت کوتاهــی دوب

دو سند همکاری
هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان در اکتبــر 2006 میــالدی کار خــود را پــس از امضــای دو 

ــرد. ــاز ک ــا حکومــت آغ ــه ب تفاهم نام
تفاهم نامــه ی اول، بازســازی پــل العاصــی و تفاهم نامــه ی دوم ترمیــم و آماده ســازی 
ــیب  ــگ 33روزه آس ــتقیمًا از جن ــه مس ــود ک ــوب ب ــه ی جن ــی منطق ــای داخل ــی راه ه تمام
ــوری  ــوض جمه ــای بالع ــتوانه ی هدای ــه پش ــه ب ــن دو تفاهم نام ــام ای ــد و انج ــده بودن دی
اســالمی ایــران بــه لبنــان امضــاء  شــد. همچنیــن براســاس متــن ایــن تفاهم نامــه باز ســازی 
پل هــای: خیــزران، بابلیــه، ابواالســود، انصاریــه، انصاریــه )دار تقلــه(، عدوســیه، سکســکیه و 

ــد. ــول ش ــی مّح ــرف ایران ــد به ط صرفن
همچنین این تفاهم نامه، بازسازی چهار مسیر اصلی زیر را شامل می شود:

مسیر صور – قانا – تبنین
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مسیر صور – برج – برج رحال صریفا
مسیر نبطیه – غندوریه – بنت جبیل

مسیر نبطیه – کفرحونه – مشغره

همچنیــن در ایــن تفاهم نامــه تأکیــد شــده اســت کــه مبالــغ مصرفــی بایــد بــا هماهنگــی 
وزارت راه لبنــان هزینــه شــود.

ــزان ایــن  ــد کــه می ــی ذکرشــده در تفاهم نامــه، خوشــنویس می گوی ــغ اهدائ ــاره ی مبل درب
ــد.  ــا می باش ــی ها و پروژه ه ــه ی بررس ــای هزین ــه برمبن ــت، بلک ــده اس ــخص نش ــغ مش مبل
ــی  ــن 300 ال ــر راه ســازی بی ــر کیلومت ــه ی ه ــه هزین ــد ک ــه اشــاره می کن ــن نکت ــه ای وی ب

400 هــزار دالر اســت.
ــا در  ــتر پل ه ــداث بیش ــد: »کار اح ــا می گوی ــن پروژه ه ــرای ای ــدت اج ــاره ی م وی درب
ــداث  ــه کار اح ــود ک ــرار ب ــزی ق ــق برنامه ری ــت. طب ــان رسیده اس ــه پای ــاع ب ــوب و بق جن
ــاد و مشــکالت  ــی بارندگی هــای زی ــان برســد، ول ــه پای ــاه ب ــوب طــی 8 م ــی جن 4 راه اصل
ــه 12 مــاه افزایــش داد و تاکنــون 50 الــی 70 درصــد مراحــل کار  موجــود، ایــن مــدت را ب
بــه اتمــام رســیده اســت. عــالوه بــر آن، هیئــت ایرانــی بــا مشــکالت دیگــری نیــز روبــه رو 
شــد. خوشــنویس می گویــد: »هیچ گونــه طــرح یــا تحقیقــات اولیــه و نقشــه ای در اختیارمــان 
نبــود. مــا بــه حداقــل داده هــا بــرای بررســی نیــاز داشــتیم ولــی ایــن مطالــب حتــی در اختیــار 
ــی  ــه نقشــه برداری توپوگراف ــدا ب ــم. ابت ــر شــروع کردی ــن از صف ــود. بنابرای ــز نب وزارت راه نی
ــس از آن  ــم. پ ــرداری کردی ــم نمونه ب ــق یک مترونی ــا عم ــه ت ــاک منطق ــم و از خ پرداختی
ــاه  ــدت دوم ــی را به م ــم و تیم ــی کردی ــیرها را بررس ــدام از مس ــر ک ــک در ه ــم ترافی حج
مأمــور بررســی حجــم و نــوع اتومبیل هــای عبــوری از راه هــا کردیــم تــا بتوانیــم آمــار واقعــی 

ــم. ــاز داشــتیم، به دســت آوری ــه نی آنچــه را ک
 بــرای آزمایــش خــاک، در هــر صــد متــر، خــاک را حفــر کردیــم و از طبقــات زیریــن آن 
ــه  ــن منطق ــوع زمی ــن ن ــا از قابلیــت زیرســازی و همچنی ــم ت ــرداری کردی عکاســی و نمونه ب

ــران کمــک گرفتیــم. ــان و ای ــرای ایــن کار از آزمایشــگاه هایی در لبن آگاهــی پیــدا کنیــم. ب
ــاز  ــدی را آغ ــی های جدی ــات، بررس ــام آزمایش ــد از انج ــد: بع ــه می ده ــنویس ادام خوش
ــم.  ــن کردی ــت، تعیی ــاز داش ــزی نی ــا خاک ری ــرداری و ی ــه خاک ب ــه ب ــی را ک ــم. نقاط کردی
همچنیــن از الیــه ای از مــاده ی ژئوتکســتال )شــبیه بــه موکــت کــه از خــارج از کشــور وارد 
کردیــم( بــرای مقاوم ســازی زمیــن اســتفاده شــد. بعــد از آن هــم از ســه طبقــه زیرســازی و 

دو طبقــه آســفالت اســتفاده شــد.
یکــی دیگــر مشــکالت مــا، وجــود شــبکه های زیر زمینــی در لبنــان بــدون انجــام هرگونــه 
بررســی و نقشــه بــود. هــر نقطــه ای را کــه حفــر کردیــم بــه شــبکه ای زیرزمینــی رســیدیم. 
ــم.  ــل کنی ــری منتق ــق پایین ت ــه عم ــانی را ب ــبکه ی آبرس ــه ش ــم ک ــور بودی ــن مجب بنابرای



224

همچنیــن ارتباطــات شــبکه ی فاضــالب را در فاصله هــای صدمتــری در دو طــرف مســیرها 
در نظــر گرفتیــم تــا در آینــده توســط کســانی کــه در ایــن مســیرها اقــدام بــه ساخت و ســاز 
ــزوم  ــع ل ــا درمواق ــن کار کانال کشــی هایی انجــام شــد ت ــرای ای ــب نشــود. ب ــد، تخری می کنن
ــه  ــازی ب ــوند و نی ــل ش ــا متص ــن کانال ه ــه ای ــاختمان ها ب ــالب س ــای فاض ــط لوله ه فق

حفــاری مجــدد نباشــد.
ــاران در کنــار جاده هــا تعبیــه شــد و در  همچنیــن جوی هــای آب جهــت جمــع آوری آب ب
ــا از عــرض 4  ــه راه ه ــود ک ــن ب ــه ای ــن نکت ــت. مهم تری وســط هــم کانال کشــی صورت گرف

الــی 5 متــر بــه عــرض 10 متــر تعریــض شــدند.

فرصت های شغلی برای متخصصین و کارگران لبنانی
ــز  ــی نی ــروی کار لبنان ــی از نی ــت ایران ــا هیئ ــه آی ــن موضــوع ک ــاره ی ای ــنویس درب خوش
ــم.  ــک گرفتی ــی کم ــگاه های لبنان ــی و آزمایش ــاوران لبنان ــت: »از مش ــد گف ــتفاده می کن اس
ــی در دســت  ــه در احــداث 4 راه اصل ــم ک ــک داری ــکار درجه ی ــان 14 پیمان ــن در لبن همچنی
ــدا  ــد. در ابت ــای لبنانی ان ــی نیروه ــی همگ ــران میدان ــتند. کارگ ــه کار هس ــاخت مشــغول ب س
ــا بررســی ها متوجــه شــدیم  ــی ب ــم ول ــان بیاوری ــه لبن ــران ب ــروی کار از ای خواســتیم کــه نی
کــه بخــش قابــل توجهــی از پیمانــکاران لبنانــی بعــد از جنــگ 33روزه بــی کار شــده اند و هــر 
ــروی کار شــامل متخصــص، مهنــدس، نقشــه کش و کارگــر ســاده  کــدام در حــدود 500 نی

ــم. ــی همــکاری داری ــکار لبنان ــا 14 پیمان ــون ب ــذا هم اکن ــد. ل دارن
آیــا ایــن پیمانــکاران براســاس اســتانداردهای الزم در پروژه هــای هیئــت بازســازی اقــدام 

می کننــد؟
ــا  ــت، ام ــختی اس ــر کار س ــورد نظ ــتانداردهای م ــه اس ــدی ب ــد پایبن ــنویس می گوی خوش
ــن  ــه امضــا شــده ای ــی ک ــی در قراردادهای ــم. حت ــا آموزش هــای الزم را می دهی ــه آنه ــا ب م
نــکات بــه روشــنی و وضــوح ذکــر شــده و قراردادهــای ســختی منعقــد شــده اســت. مــا بــه 
ــم  ــی می گیری ــای بانک ــا ضمانت ه ــل از آنه ــم و در مقاب ــت می دهی ــکاران پیش پرداخ پیمان
تــا حســن انجــام کار را بــرای مــا ضمانــت کننــد و مســئولیت اموالــی را کــه تحویــل گرفته اند 
برعهــده داشــته باشــند. مــا بســیار بــه نحــوه ی انجــام کار حساســیم. مــن نماینــده ی دولــت 
ــی و  ــف سرکش ــای مختل ــه پروژه ه ــم، ب ــاس کار می پوش ــه لب ــه روز در هفت ــا س ــتم ام هس
مســافت های 5 کیلومتــری را پیــاده طــی می کنــم تــا بــر جزئیــات کامــل اجــرای پروژه هــا 
ــدگان و  ــدادی از نماین ــروژه تع ــر پ ــرای ه ــل اج ــن در مح ــم. همچنی ــارت داشته باش نظ

مهندســان مــا حضــور دارنــد.
وی افــزود: جهــت ضمانــت کیفیــت پروژه هــا، پیمانــکاران را موظــف بــه انجــام 
ســنجش هایی خــاص کردیــم و هرکــس در ایــن کیفیت ســنجی ها نتیجــه ی مطلــوب 
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ــت. وی در  ــی آن اس ــوب احتمال ــع عی ــروژه و رف ــرار پ ــه تک ــف ب ــاورد موظ ــت نی را به دس
ــد  ــر رون ــرای سرکشــی ب ــد: ب ــد و می گوی ــوردی مشــخص اشــاره می کن ــه م ــن رابطــه ب ای
ــا  ــد. ب انجــام کار پلــی در زهرانــی، بــه آنجــا رفته بــودم. کارگــران مشــغول بتون ریــزی بودن
ســنجیدن کیفیــت بتــون متوجــه شــدم کــه بتــون متناســب بــا نیــاز پــروژه تهیــه نشــده اســت 
لــذا همان جــا دســتور توّقــف عملیــات و تهیــه ی بتــون بــا کیفیــت مــورد نظــر را صادرکــردم.

ــا  ــت م ــا هیئ ــهرداری ها ب ــه ش ــد ک ــاره می کن ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ــنویس ب خوش
به خصــوص در جهــت تملیــک بعضــی امــالک و ایجــاد تغییــرات در شــبکه ی آب رســانی و 

ــد.  ــکاری الزم را دارن ــرق هم ب

پروژه های در صف انتظار
بــه مــوازات کارگاه هــای فعــال، راه هــای دیگــری نیــز در جنــوب و بقــاع در دســت تحقیــق 
و بررســی هســتند کــه عبارتنــد از: بعلبــک – الطیبــه، حنیــه – صدیقیــن، بیاضــه – یاریــن، 
ــم –  ــه – عربصالی ــالط – برغــز – مشــغره، النبطی ــون، ب ــل – مرجعی ــوره – بنــت جبی الناق
جبــاع، الدویــر – الشــرقیه – البابلیــه – خــط ســاحلی و ملیــخ – اللویــزه. همچنیــن دو بخــش 
از پــروژه ی جــاده ی بعلبــک ـ بقــاع یعنــی قســمت التوفیقیــه – رأس بعلبــک و رأس بعلبــک 
– بقــاع کــه به خاطــر وجــود اراضــی مردمــی نیــاز بــه اســتمالک دارنــد. البتــه قســمت ســوم 

یعنــی بزرگــراه بعلبــک – التوفیقیــه آغــاز شــده اســت.
نماینــده ی جمهــوری اســالمی ایــران در پاســخ بــه ســؤال مــا، تأکیــد می کنــد کــه تمامــی 
ــه  ــی ک ــتاها و مناطق ــتثنای روس ــه اس ــر ب ــگ اخی ــیب دیده از جن ــای آس ــا و جاده ه راه ه
ــد، در فهرســت  کاری هیئــت بازســازی  بازســازی آنهــا را قطــر و ســعودی برعهــده گرفته ان
قــرار دارنــد. وی افــزود: هیئــت بازســازی تاکنــون 350 درخواســت بازســازی راه هــای مختلف 
را از شــهرداری های لبنــان دریافــت کــرده اســت امــا بســیاری از آنهــا از جنــگ اخیــر آســیب 
ــل  ــده قاب ــم در آین ــن مســئله ه ــی ای ــد ول ــرار ندارن ــا ق ــت کاری م ــذا در اولوی ــد، ل ندیده ان

بحــث و رســیدگی خواهــد بــود.
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او کیست؟ مهندس حسام خوشنویس؟ و یا سردار حسن شاطری؟

روزنامه ی النهار*
ــی  ــه خوب ــه ب ــت ک ــی اس ــای کس ــه معن ــس ب ــوش[ نوی ــه ی ]خ ــی کلم ــان فارس در زب
می نویســد. و ایــن نــام واقعــًا متناســب بــا شــخصیت دوگانــه ای اســت کــه مهنــدس حســام 
خوشــنویس بــرای خــود انتخــاب کــرد. شــخصی کــه بعــد از شــهادت او مشــخص شــد کــه 

وی همــان ســردار حســن شــاطری اســت.
ــم او  ــا می دانی ــت، ام ــم اس ــیار ک ــه بس ــخصیت دوگان ــن ش ــاره ی ای ــا درب ــات م اطالع
ــراه  ــه هم ــه او ب ــی ک ــود؛ جنگ ــراق ب ــران و ع ــاله ی ای ــگ 8 س ــی جن ــدگان قدیم از رزمن
پاســداران انقــالب اســالمی در آن می جنگیــد. دیــری نپاییــد کــه نظــر مســئوالن را بــه خــود 
جلــب کــرد و بــه نیــروی قــدس ملحــق شــد؛ نیرویــی نظامــی کــه تنهــا بــه عملیات هــای 
ــه  ــان ب ــت طالب ــس از ســقوط حکوم ــردازد. در ســال 2001م پ ــران می پ ــاک ای ــارج از خ خ
افغانســتان رفــت و پــس از آن در ســال 2006م و پــس از جنــگ 33روزه میــان اســرائیل و 

ــود. ــگ ب ــای جن ــت او بازســازی ویرانه ه ــد. مأموری ــان آم ــه لبن حــزب اهلل ب
ــوان  ــا او به عن ــال 2007 م ب ــز در س ــس تایم ــه ی لس آنجل ــه روزنام ــه ای ک در مصاحب
ــت:  ــنویس گف ــاند، خوش ــام رس ــه انج ــان ب ــازی لبن ــرای بازس ــران ب ــژه ی ای ــده ی وی نماین
ــان  ــازی لبن ــرای بازس ــی ب ــار معین ــالمی اعتب ــوری اس ــورها، جمه ــر کش ــالف دیگ برخ

ــد.  ــرآورده کن ــان را ب ــای لبن ــام نیازه ــه تم ــی دارد ک ــت و آمادگ ــداده اس ــص ن تخصی
خوشــنویس بــه ایــن روزنامــه گفــت: کمک هــای ایــران بــه لبنــان تاکنــون از مبلــغ 155 

میلیــون دالر گذشــته اســت.
روزنامه نــگار لبنانــی کــه ایــن مصاحبــه را انجــام داده اســت می گویــد: مصاحبــه در دفتــر 
کار خوشــنویس در منطقــه ی حــارة حریــک و بــه زبــان عربــی صــورت  گرفــت. پشــت ســر 

خوشــنویس تصویــر بزرگــی از ضاحیــه ی جنوبــی بیــروت نصــب شــده بود.
امــا دوگانگــی هویــت خوشــنویس و مأموریت هــای او و نقــش واقعــی او در لبنــان از میــان 
بیانیه هایــی مشــخص شــد کــه حــزب اهلل لبنــان و ســفارت ایــران به طــور جداگانــه پــس از 

کشته شــدن مهنــدس حســام خوشــنویس توســط تروریســت ها انتشــار دادنــد.
در ایــن میــان خبرگــزاری ایرانــی فــارس نیــز بیانیــه ای از ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
منتشــر کــرد کــه در آن آمــده بــود: ســردار حســن شــاطری قربانــی کمینی شــد کــه مزدورانی 

کــه در جهــت منافــع اســرائیل کار می کننــد بــرای او کار گذاشــته بودنــد. 
ــب  ــود جل ــه خ ــال 2010 ب ــنگتن را از س ــه واش ــنویس توج ــه خوش ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
کــرده بــود، زمانی کــه خزانــه داری آمریــکا نــام وی را در فهرســت اشــخاص تحــت تعقیــب 

بــه جــرم پشــتیبانی مالــی و فنــی از حــزب اهلل لبنــان قــرار داد.

* به نقل از روزنامه ی فرانسوی Le Figaro  - 15 فوریه ی 2013
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ترور سردار سازندگی؛ راه ایران دیگر امن نیست

علی األمین*
منابــع ایرانــی تــرور مهنــدس حســام خوشــنویس، رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان را 
در راه بازگشــت او از دمشــق بــه بیــروت، بــه »اســرائیل« و »گروه هــای تروریســتی« نســبت 
داده انــد. بنــا بــه گــزارش خبرگــزاری ایرانــی مهــر، مراســم تشــییع ســردار حســام خوشــنویس 
روز گذشــته )پنجشــنبه( در تهــران بــا حضــور فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
ــرور مهنــدس خوشــنویس از هویــت دیگــر  و جمعــی از فرماندهــان نظامــی برگــزار شــد. ت
ــون  ــرده برداشــت. مســئله ای کــه ســؤاالت بســیاری را پیرام او، ســردار حســن شــاطری، پ
علــت تــرور او و مســئول ایــن تــرور بــه وجــود مــی آورد؛ تــروری کــه بنــا بــه گفتــه ی منابــع 
ــون  ــی او کــه تاکن ــه کشته شــدن دو همــراه لبنان ــروت، ب ــران در بی ــه ســفارت ای ــک ب نزدی

هویــت آنهــا نیــز مشــخص نشــده اســت، منجــر شــد.
ــا خوشــنویس در خــالل فعالیــت وی به عنــوان مدیــر عملیــات  نویســنده ی ایــن ســطور ب
بازســازی لبنــان کــه ایــران در جنــوب، بقــاع و دیگــر مناطــق آســیب دیده از جنــگ 33روزه ی 
ــی داشته اســت. ــی طوالن ــه ی مطبوعات ــد مصاحب ــود، چن ــه ب ــه عهــده گرفت ســال 2006 م ب

ــزی و  ــه برنامه ری ــود ک ــی ب ــاره ی پروژه های ــی درب ــا توضیحات ــن مصاحبه ه ــی ای محــور اصل
اجــرای آن بــه هیئــت ایرانــی ســپرده شــده بــود. ایــن گفتگو هــا کــه بخــش زیــادی از آن 
ــیده اســت،  ــاپ رس ــه چ ــه ب ــؤون جنوبی ــه ی ش ــال های 2007 و 2008م در مجلّ ــن س در بی
مــرا بــا شــخصیتی کارآزمــوده در مدیریــت طرح هــای عمرانــی آشــنا کــرد کــه بــر اســاس 
ــطه ی  ــت. او به واس ــی می پرداخ ــای عمران ــرای پروژه ه ــی و اج ــه بررس ــق ب ــی دقی اطالعات
ــی را در  ــزرگ عمران ــای ب ــه مســئولیت انجــام طرح ه ــپاه پاســداران ک ــه س وابســتگی اش ب
ــود در زمینه هــای  ایــران پــس از پایــان جنــگ ایــران و عــراق برعهــده داشــت، توانســته ب
عمرانــی تجــارب بزرگــی کســب کنــد. کســانی کــه بــا ســپاه پاســداران ایــران آشــنایی دارنــد، 
ــت و اداره ی  ــی، از مالکی ــی و امنیت ــای نظام ــر فعالیت ه ــالوه ب ــرو ع ــن نی ــه ای ــد ک می دانن
ــت و  ــوردار اس ــران برخ ــز در ای ــزرگ نی ــعه ی ب ــرمایه گذاری و توس ــه ی س ــن مؤسس چندی
ــی از  ــان، یک ــازی لبن ــرکت کننده در بازس ــی ش ــت ایران ــم هیئ ــر بگویی ــت اگ ــوده نیس بیه
مؤسســات وابســته بــه ســپاه پاســداران اســت و مهنــدس خوشــنویس نیــز یکــی از ســرداران 

ســپاه پاســداران بــود.
ــپاه در  ــای س ــی  از اعض ــوان یک ــنویس به عن ــدس خوش ــه مهن ــم ک ــد کن ــد تأکی ــا بای ام
ــان  ــده ی بازســازی لبن ــا 2011 تمام وقــت، مشــغول پیگیــری پرون طــول ســال های 2007 ت
بــود. ســند ایــن ســخن، اطالعــات گســترده ی او از پروژه هــای عمرانــی، اســامی روســتاها و 

* روزنامه ی صدی البلد – 15 فوریه ی 2013
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ــر  ــل او ب ــراف کام ــز اش ــی و نی ــی و اصل ــای فرع ــا و راه ه ــیب دیده، پل ه ــهرک های آس ش
مشــکالتی اســت کــه هــر یــک از پروژه هــا بــا آن روبــه رو بودنــد، همچنیــن اشــراف حاصــل 
از ارتبــاط بــا مــردم و شــرکت های کارگــزار و البتــه آگاهــی وی از حّساســیت های سیاســی.

خالصــه بگویــم کــه او مأموریــت خــود را بــا دقــت و اخــالص بــه پایــان رســاند. موضوعــی 
کــه بســیاری از لبنانی هــا شــاهد آن بودنــد. خصوصــًا اهالــی شــهرک هایی در جنــوب، بقــاع 
ــه  ــازی را ب ــل راه س ــی از قبی ــازی در آن پروژه های ــت بازس ــه هیئ ــی ک ــه ی جنوب و ضاحی
ســرانجام رســاند. موفقیتــی کــه خوشــنویس به عنــوان مدیــر هیئــت بازســازی لبنــان بــه آن 
دســت پیــدا کــرد، دری را بــرای ســرمایه گذاری در نقــاط دیگــر بــه روی او گشــود. به عنــوان 
مثــال ســوریه در آینــده اولیــن کاندیــدا در ایــن زمینــه خواهــد بــود چــرا کــه ســوریه بــه زودی 
ــًا  ــود. قطع ــد ب ــازی خواه ــی و بازس ــای عمران ــیم فعالیت ه ــرای تقس ــی ب ــاهد صحنه های ش
تاکنــون آینــده ی ســوریه مشــخص نیســت ولــی حکومت هــای پرقــدرت ســعی می کننــد کــه 
تمامــی احتمــاالت ممکــن را در نظــر داشــته باشــند و ایــران کــه هزینــه ی سیاســی و مردمــی 
زیــادی در ســوریه به خاطــر دفــاع از نظــام اســد پرداخــت کــرده اســت، ســعی دارد شــکافی 
را کــه در دیــوار اپوزیســیون نظــام اســد ایجــاد کرده اســت، توســعه دهــد و بــرای دســتیابی 
ــه ای را دنبــال می کنــد کــه طــی آن ایرانــی کــه در بحــران شــریک  ــه ایــن هــدف معادل ب
بــوده اســت، در حــل بحــران نیــز شــریک خواهــد بــود و ایرانــی کــه از نظــام اســد پشــتیبانی 
ــاه مــی ســال 2007 م و  ــار بایســتد. در م ــان بازســازی ســوریه کن ــد در زم کرده اســت، نبای
در گفتگویــی منتشرشــده، مرحــوم مهنــدس خوشــنویس در پاســخ بــه ســؤال مــن گفــت: مــا 
زمان بنــدی خاصــی بــرای حضــور در لبنــان نداریــم، تــا آنجــا کــه ویرانه هــای جنــگ وجــود 

داشته باشــند و نیازمنــد تــالش مــا باشــد، مــا هســتیم.
ــازی  ــرز بازس ــش از م ــد و پروژه های ــان مان ــی در لبن ــازی ایران ــت بازس ــن رو هیئ از ای
ــان ادامــه  ــر رفــت و همچن ــان فرات آســیب های جنــگ و اجــرای پروژه هــای محــدود در لبن

دارد.
ــد. ایــن از نظــر  ــود کــه بعضــی از رســانه ها آن را مطرح کردن ــه ســوریه امــری ب انتقــال ب
سیاســی مســئله ی عجیبــی نبــود کــه ایــران بازســازی ســوریه را بــه عهــده گیرنــد. چــرا کــه 

ایــران بــدون تــرس و واهمــه از ســوریه و نظــام اســد پشــتیبانی کــرده بــود.
ــرای ایــران داشــته باشــد و هــدف از  ممکــن اســت تــرور مهنــدس خوشــنویس پیامــی ب
آن اخطــار بــه ایــران اســت کــه بــه بهانــه ی بازســازی به دنبــال حضــور در ســوریه ی آینــده 
نباشــد. همچنیــن دور از تصــّور نیســت کــه تــرور وی پیامــی از جانــب اســرائیل باشــد کــه 
در آن بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــده اســت کــه پــس از ایــن، راه بیــن دمشــق و بیــروت امــن 

نیســت.
ــورت  ــی ص ــرور در زبدان ــات ت ــه عملی ــت ک ــن اس ــانگر ای ــت آمده نش ــات به دس اطالع
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گرفتــه. ایــن راه همان گونــه کــه بســیاری می داننــد راهــی بــرای رســیدن ایــران و حــزب اهلل 
بــه ســوریه و بالعکــس اســت. راهــی کــه در حــال حاضــر از امنیــت الزم برخــوردار نیســت. 
ــای  ــب گروهک ه ــرائیل در قال ــد اس ــالم کرده ان ــزب اهلل اع ــه ح ــک ب ــع نزدی ــه مناب ــرا ک چ

نظامــی ســوری در ایــن منطقــه حضــور دارد. 
ــزب اهلل  ــی ح ــان دهنده ی نگران ــقم آن، نش ــت و س ــر از صح ــات، صرف نظ ــن اطالع ای
از ایــن نکتــه اســت کــه ایــن مســیر از ایــن پــس فاقــد امنیــت الزم باشــد، و ایــن مســئله 
مســتوجب تمهیــدات امنیتــی بیشــتری در ایــن منطقــه اســت. امــری کــه ممکــن اســت بــه 

ــاره و یــا تکــرار حمــالت هوایــی اســرائیل بــه جریــان بیانجامــد. رویارویــی دوب
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در گفتگوی ویژه با »األمانة«

هیئت تحریریه*
هیئــت ایرانــی مأمــور در بازســازی لبنــان در صــدر فهرســت کشــورهایی قــرار گرفتــه اســت 
کــه پــس از جنــگ 33 روزه ی 2006 م بــه کمــک لبنــان شــتافتند. نکتــه ای کــه فعالیت هــای 
ایــن هیئــت را از دیگــر کشــورها متمایــز می کنــد، برعهــده گرفتــن پروژه هــای متنــوع اســت. 
ــی آســیب دیده و ویران شــده  ــار جنــگ، بازســازی تأسیســات زیربنای ــه پاک ســازی آث از جمل
ــی و  ــای اصل ــه راه ه ــی از جمل ــات زیربنای ــی تأسیس ــطح کیف ــردن س ــن آن باالب و مهمتری
فرعــی. در همیــن حــال ایــن هیئــت از طریــق اجــرای پروژه هــای متعــدد خدمــات بســیاری 
نیــز بــه شــهرداری های مختلــف انجــام داد کــه بــه بهبــود وضعیــت مناطــق آســیب دیده از 

ــد. ــان کمــک به ســزایی می کن ــه لبن جنــگ اســرائیل علی
اگــر در مناطــق مختلــف به خصــوص جنــوب، بقــاع و ضاحیــه رفت و آمــد کنیــم حتمــًا آثــار 
ــم پل هــای  ــه بازســازی و ترمی ــد. از جمل ــم  دی ــه چشــم خواهی ــی را ب ــت ایران ــات هیئ خدم
ــتی و  ــز بهداش ــاجد، مراک ــدارس، مس ــی، م ــگاه های ورزش ــتان ها و باش ــاده، بوس ــر پی عاب

درمانــی، پروژه هــای برق رســانی و....
وقتــی هــدف از ایــن پروژه هــا را کــه مهنــدس حســام خوشــنویس رئیــس هیئــت ایرانــی 
ــاوم و  ــت مق ــد: »پشــتیبانی از مل ــان می کن ــه بی ــان آن را این گون مشــارکت در بازســازی لبن
ــه«  ــده از جنــگ بی رحمان ــار به جــا مان ــان و مشــارکت در بازســازی بعضــی از آث شــریف لبن
بدانیــم، خواهیــم  دیــد کــه در پــِس همــه ی ایــن کمک هــا اندیشــه ای واال وجــود دارد کــه 
جمهــوری اســالمی ایــران و ســاختار آن بــه ایــن اندیشــه تعلــق دارد و آن عمــل بــه حدیــث 
شــریفی از پیامبــر اکــرم )ص( اســت کــه »مــْن أْصبــَح َو لـَـْم َیْهتــم بأمــوِر الُمســلمین َفلیــَس 
بُِمســلم«. آن کــس کــه صبــح کنــد و به رفــع مشــکالت مســلمانان اهتمــام نــورزد مســلمان 

نیســت.
مهنــدس خوشــنویس بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه پروژه هــای بــه اتمــام رســید و یــا در 
حــال اجــرا توســط ایــن هیئــت، از جملــه در بخــش راه ســازی، در چهارچــوب تــالش بــرای 

توســعه ی پایــدار از طریــق فعال ســازی ارتبــاط میــان مناطــق مختلــف اســت.
»األمانــه« در چهارچــوب پیگیــری نقــش کشــورهای کمک رســان، کــه از دولــت و ملــت 
لبنــان پشــتیبانی کردنــد، در ایــن شــماره در گفتگویــی بــا مهندس حســام خوشــنویس از نقش 
پررنــگ جمهــوری اســالمی ایــران در پشــتیبانی از ملــت لبنــان کــه بــر مبنــای رهنمودهــای 

امــام ســید علــی خامنــه ای )حفظــه اهلل( صــورت می گیــرد، پــرده برمــی دارد.
از تأســیس هیئــت بازســازی ایرانــی آغــاز می کنیــم. ایــن هیئــت چگونــه و بــا چــه هدفــی 

ــکیل شد؟ تش
* مجله ی األمانه – 6 نوامبر 2010
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معــاون  ریاســت  بــه  بلندپایــه  پایــان جنــگ جــوالی 2006م؛ هیئتــی  از  بعــد   _
رئیس جمهــوری اســالمی ایــران بــه همــراه بعضــی از وزرا بــه جمهــوری لبنــان ســفر کردنــد 
ــران از ملــت  ــه تبییــن پشــتیبانی جمهــوری اســالمی ای ــی ب ــا مســئوالن لبنان ــدار ب و در دی
لبنــان در برابــر هجــوم دشــمن صهیونیســتی پرداختنــد. در آن زمــان یــک نفــر بــه عنــوان 
ــای  ــوب و فعالیت ه ــان منص ــازی لبن ــران در بازس ــور ای ــار رئیس جمه ــده ی تام االختی نماین
هیئــت ایرانــی بــه صــورت عملــی آغاز شــد. هــدف از تشــکیل هیئــت بازســازی، پشــتیبانی از 
ملــت مقــاوم و شــریف لبنــان و مشــارکت در بازســازی بعضــی از آثــار به جامانــده از جنــگ 
ــم  ــد: »مــن أصبــح و ل ــود کــه مــی فرمای ــه حدیــث شــریف نبــوی ب ــه و عمــل ب بی رحمان
ــه رفــع مشــکالت  یهتــم بأمــور المســلمین فلیــس بمســلم.« آن کــس کــه صبــح کنــد و ب

ــورزد، مســلمان نیســت. مســلمانان اهتمــام ن
ــرار  ــه ای ق ــن طــرح در چــه مرحل ــس از گذشــت بیــش از ســه ســال از آغــاز ای ــروز پ ام

ــد؟ داری
_ طــی ایــن مــدت پیشــرفت زیــادی در اجــرای پروژه هــا در زمینه هــای مختلــف تأسیســات 
زیربنایــی، راه ســازی، پل ســازی، مــدارس و ... داشــته ایم. مــا هــم اکنــون در حــال تکمیــل 
ــده از  ــیب های به جا مان ــم آس ــه حج ــه اینک ــه ب ــا توج ــتیم. و ب ــا هس ــن پروژه ه ــی از ای برخ
جنــگ بســیار وســیع بودنــد، بازســازی آن نیــز تالشــی گســترده می طلبیــد. هیئــت بازســازی 
ایرانــی تاکنــون حــدود 70 درصــد پروژه هــا را بــه پایــان رســانده اســت و 30 درصــد دیگــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــز ضروری اس ــه نی ــن نکت ــه ای ــاره ب ــند. اش ــرا می باش ــت اج در دس
ــه کاره  ــد، نیم ــل آن بوده ان ــه تکمی ــد ب ــه متعه ــی را ک ــورها پروژه های ــی از کش ــه برخ اینک
رهــا کردنــد و آن پروژه هــا نیــز بــه هیئــت ایرانــی واگــذار شــد لــذا تغییراتــی در آمارهــا رخ 

خواهــد داد.
ــرای  ــی ب ــا تاریخ ــت و ی ــتمر اس ــی مس ــی طرح ــازی ایران ــت بازس ــای هیئ ــا فعالیت ه آی

ــده؟ ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــن فعالیت ه ــای ای انته
_ در ابتــدا بــرای ایــن هیئــت، ســقف زمانــی یــک ســاله تعییــن شــد ولــی بــا توجــه بــه 
ــا ســه ســال  ــی ت ــن ســقف زمان ــا، ای ــه ی پروژه ه ــات و گســترش دامن حجــم وســیع عملی
تمدیــد شــد. و هــم اکنــون بــه نظــر می رســد کــه عملیات هــای مختلــف بیــش از ایــن نیــز 
بــه طــول بیانجامــد، چــرا کــه بعضــی از پروژه هایــی کــه هیئــت ایرانــی در توافــق بــا دولــت 
لبنــان بــه عهــده می گیــرد نیــاز بــه زمــان بیشــتری دارد. همچنیــن طــرح محرومیت زدایــی 
از مناطــق جنــوب و بقــاع، در صــورت تصویــب بــر ایــن مــدت زمانــی تأثــر خواهــد گذاشــت.

آیا توسعه ی داخلی لبنان نیز در طرح های هیئت ایرانی پیش بینی شده؟
_ حتمــًا و ایــن مســئله بــرای همــه روشــن اســت. یکــی از اهــداف دشــمن صهیونیســتی 
ــعه و  ــان را از توس ــا لبن ــت ت ــان اس ــف لبن ــق مختل ــی مناط ــاد ناامن ــروزی و ایج جنگ اف
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ــر ُمشــکالت  ــی و فق ــای زندگ ــه روزمرگی ه ــان را ب ــوان لبن ــروی ج ــازدارد و نی پیشــرفت ب
ــه در  ــرار گرفت ــه آن اســت کــه نقــاط هــدف ق ــرای ایــن گفت مشــغول ســازد. دلیــل مــن ب
ــاها،  ــاجد، کلیس ــتان ها، مس ــدارس، بیمارس ــی، م ــات زیربنای ــراً تأسیس ــر، اکث ــگ اخی جن
ــا فعالیت هــای نظامــی  خانه هــای مســکونی، پل هــا و دیگــر مــواردی کــه هیــچ ارتباطــی ب
ــی در امــر بازســازی  ــوان گفــت کــه هیئــت ایران ــه می ت ــن زمین ــوده اســت. در ای ــد، ب ندارن
فعالیتــی دو وجهــی دارد. ایــن هیئــت عــالوه بــر بازســازی آثــار و آســیب های به جامانــده از 
جنــگ، بــه ارتقــاء بعضــی از طرح هــای متفرقــه در مناطــق آســیب دیده نیــز می پــردازد. بــه 
ــاره  ــا اش ــفالت راه ه ــا و آس ــض اتوبان ه ــا و تعری ــر جاده ه ــه تعمی ــوان ب ــال می ت ــوان مث عن
کــرد کــه بــه امنیــت تــردد و تســهیل رفــت و آمــد بیــن مناطــق مختلــف می انجامــد. امــری 

ــر ســطح اقتصــادی مناطــق داشــته باشــد. ــر مهمــی ب ــد تأثی کــه می توان
طرح هــای هیئــت بازســازی چگونــه و بــه چــه نســبتی بیــن مناطــق مختلــف توزیــع شــده 

است؟
ــه اجــرای پروژه هــای  _ هیئــت ایرانــی براســاس حجــم آســیب دیدگی مناطــق، نســبت ب
ــاع و  ــوب، بق ــق جن ــع مناط ــد و بالطب ــری می کن ــف تصمیم گی ــق مختل ــی در مناط عمران
ــیب های آن  ــتی و آس ــم صهیونیس ــالت رژی ــده ی حم ــش عم ــروت بخ ــی بی ــه جنوب ضاحی
را متحمــل شــده اند. از ایــن رو ایــن مناطــق بــه نســبت دیگــر مناطــق، در اولویــت بودنــد.

همــکاری شــهرداری ها و مؤسســات جامعــه ی مدنــی را بــا هیئــت ایرانــی چگونــه ارزیابــی 
می کنیــد؟

_ شــکر خــدا در ایــن خصــوص اتفــاق نظــر و همــکاری بســیار خوبــی بیــن هیئــت ایرانی و 
مؤسســات مدنــی شــکل گرفتــه بــود و در اکثــر مــوارد بــه نقــاط مشــترک خوبــی چــه از لحاظ 
ــن  ــًا ای ــیدیم. قطع ــی و ... رس ــات عموم ــق، خدم ــعه ی مناط ــر و توس ــه تعمی ــا و چ پروژه ه
امــر بــدون کمــک مــردم خــوب ایــن مناطــق ممکــن نبــود. مــن از ایــن فرصــت اســتفاده 
ــهرداری ها،  ــای ش ــی رؤس ــه تمام ــبت ب ــود را نس ــکر خ ــر و تش ــب تقدی ــم و مرات می کن

ــراز مــی دارم. ــان اب اتحادیه هــای شــهری و مــردم خــوب مناطــق مختلــف لبن
شهرداری ها چگونه از خدمات هیئت بازسازی ایرانی بهره مند می شوند؟

_ موضــوع عملیــات عمرانــی به خصــوص در جایــی کــه مربــوط بــه امــور روزمــره ی جامعه 
ــردم  ــع درخواســت هایی از ســوی م ــت. در بعضــی مواق ــه دو صــورت شــکل می گرف ــود ب ب
ــه ی کاری  ــت ها را در برنام ــن درخواس ــید. ای ــی می رس ــت ایران ــه هیئ ــهرداری ها ب ــا ش و ی
خــود قــرار می دادیــم و بــا بررســی و تحقیــق و تأییــد آن نســبت بــه اجــرای آن درخواســت 
اقــدام می کردیــم. از دیگــر ســو هیئــت ایرانــی بــا بررســی و تحقیــق دربــاره امکانــات فنــی 
ــه  ــهرداری ها ارائ ــه ش ــه ب ــعه ی منطق ــت توس ــنهاداتی را جه ــه، پیش ــر منطق ــود در ه موج
ــدن آن  ــه اجرایی ش ــبت ب ــنهادات نس ــن پیش ــا ای ــهردار ها ب ــت ش ــس از موافق ــرد و پ می ک

ــم. ــل می کردی عم
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ــا  ــادی ب ــکالت زی ــت، مش ــروع فعالی ــی در ش ــازی ایران ــت بازس ــه هیئ ــت ک ــی اس بدیه
ــر؟ در  ــا خی ــتند ی ــما هس ــر ش ــان آن مشــکالت گریبانگی ــا همچن ــان داشــت. آی ــت لبن دول
ــس  ــون وزارت راه و مجل ــمی همچ ــئولین رس ــی و مس ــت ایران ــان هیئ ــط می ــن رواب ضم

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــازی را چگون ــعه و بازس توس
ــا تمــام قــوا و  ــی ب ــرای همــه روشــن شــد کــه هیئــت ایران _ الحمــدهلل پــس از آنکــه ب
بــدون هیچ گونــه منــت و یــا قصــد و غرضــی فعالیت هــای عمرانــی خــود را پــی می گیــرد، 
ــا مســئولین رســمی نیــز بهبــود یافــت و همــکاری و هماهنگی هــا بیــش از پیــش  روابــط ب
شــده اســت. به خصــوص کــه بعضــی از مســئولین از وزارت راه و مجلــس توســعه و بازســازی 
و دیگــر مســئولین از مراحــل اجــرای پروژه هــای هیئــت بازدیــد کردنــد و بــا کیفیــت بــاالی 
ــرای  ــران ب ــزات پیشــرفته ای کــه جمهــوری اســالمی ای فنــی مهندســی انجــام کار و تجهی
ــر  ــن ام ــدند. ای ــنا ش ــک آش ــت، از نزدی ــرده اس ــم ک ــیب دیده تقدی ــق آس ــازی مناط بازس
کمــک به ســزایی بــه برداشــتن موانــع و مشــکالت از ســر راه مــا کــرد. البتــه مــا همچنــان 
اعتقــاد داریــم کــه ظرفیت هــای خوبــی بــرای خدمــت بیشــتر بــه ملــت لبنــان وجــود دارد و 

ــد. ــد کــه از ایــن ظرفیت هــا کمــال اســتفاده را ببرن مســئولین لبنانــی وظیفــه دارن
پیام شما از سوی جمهوری اسالمی ایران به ملت لبنان چیست؟

ــئول  ــران و مس ــالمی ای ــوری اس ــده ی رئیس جمه ــوان نماین ــه عن ــخصه ب ــن به ش _ م
ــه  ــان و دیگــری خطــاب ب ــت لبن ــه مل ــام دارم: یکــی خطــاب ب ــده ی بازســازی، دو پی پرون

ــئوالن. مس
بــه ملــت شــریف لبنــان می گویــم کــه در مقابــل مشــکالت و ســختی ها صبــر و مقاومــت 
پیشــه کنــد، تمــام ســعی خــود را بــرای حفــظ وحــدت ملــی بــه کار بنــدد و در نگاهبانــی از 
ــه دســت آمــده اســت کوتاهــی  ــان ب ــا خــون شــهیدان و پایمــردی قهرمان آنچــه تاکنــون ب

نــورزد و ان شــاءاهلل نمونــه ای مثال زدنــی بــرای دیگــر کشــورهای منطقــه خواهنــد بــود.
امــا پیــام مــن بــه مســئوالن لبنانــی ایــن اســت کــه قــدر ایــن ملــت را بداننــد. چــرا کــه 
ــا  ــد ب ــن رو بای ــادار اســت و از ای ــن خــود وف ــه کشــور و دی ــت کــرد کــه ب ــان ثاب ــت لبن مل
ــه  ــدوارم ک ــرد. امی ــت کار ک ــن مل ــت ای ــاه و امنی ــن رف ــرای تأمی ــر ب ــه تمام ت ــت هرچ جدی
لبنانی هــا بــا وحــدت و پشــتیبانی از کشــور خــود همــه ی دشــمنانی را کــه بــه خــاک لبنــان 

طمــع دارنــد خــوار کننــد.
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وداع ایران با مهندس شهید حسام خوشنویس 
حسن حیدر*

ــاطری  ــن ش ــدس حس ــهید مهن ــخت، ش ــای س ــرد مأموریت ه ــا م ــالمی ب ــوری اس جمه
)حســام خوشــنویس( در زادگاهــش، شــهر ســمنان مرکــز اســتان ســمنان در شــمال ایــران 
و در میــان حــزن و انــدوه خانــواده ی داغــداری کــه فرزنــد خــود را طــی عملیــات تروریســتی 
ــه  ــدی کــه عمــر خــود را در راه خدمــت ب ــود وداع کــرد؛ فرزن ــه از دســت داده ب ناجوانمردان
مقاومــت و اجــرای هــزاران پــروژه ی عمرانــی در داخــل و خــارج از کشــور و بــه ویــژه در امــر 
بازســازی ویرانی هــای حاصــل از هجــوم اســرائیل در ســال 2006م بــه لبنــان صــرف کــرد.

تشییع مهندس شهید حسن شاطری )حسام خوشنویس(
مهندســی کــه خــود در آبادســازی شــهرها، شــهرک ها، مناطــق و منــازل مشــارکت داشــت، 
در شــهر خــود مالــک خانــه ای نبــود؛ شــهری کــه بــرای اســتقبال از فرزنــد خــود کــه بــرای 

دفــاع از اصــول امــت اســالمی در خــون خــود غلتیــده بــود، بــه کلــی تعطیــل شــد.
مراســم تشــییع او صبــح جمعــه بــا عبــور از خیابان هــای متعــدد شــهر ســمنان و در میــان 
ــن  ــش از ای ــر پی ــناختند و اگ ــب او را می ش ــه اغل ــد ک ــاز ش ــی آغ ــت داغ دار و گریان جمعی
ارتبــاط نزدیکــی بــا او نداشــتند، آنچــه پــس از شــهادتش دربــاره او نقــل شــد، کافــی بــود 

ــد. ــل کن ــان، تبدی ــرای آن ــرام و دوست داشــتنی ب ــل احت ــه شــخصی قاب ــه او را ب ک
تشییع کنندگان، پایداری در راه مقاومت را فریاد می زدند

پــدر شــهید در گفتگویــی بــا پایــگاه خبــری العهــد گوشــه ای از زندگــی فرزنــدش را تشــریح 
ــا ادای  کــرد و گفــت: مهنــدس حســن شــاطری مقاومــت و لبنــان را دوســت داشــت. وی ب
ــزود: مــن  ــرار داده و اف ــان را خطــاب ق ــان و مقاومــت و حــزب اهلل، آن ــت لبن ــه مل ــرام ب احت
ــان و  ــه مقاومــت، لبن ــان و ب ــه شــما و عــزت و کرامت ت ــوان پیشکشــی ب ــه عن ــدم را ب فرزن

ــم. ــم می کن ــزب اهلل تقدی ح
فرزنــد شــهید نیــز گفــت کــه پــدرش عاشــق لبنــان و ملــت آن بــود و همیشــه می گفــت 
ــه  ــت ک ــد. او می گف ــذب می کن ــه او را ج ــود دارد ک ــب وج ــئله ای غری ــان مس ــه در لبن ک
ــل  ــاع و جب ــوب و در بق ــا جن ــان از شــمال ت ــی لبن ــان اهال ــت و عشــق در می ــی، محب گرم
ــه  ــن نکت ــه ای ــود، ب ــز ب ــه چشــمانش از اشــک لبری ــهید درحالی ک ــد ش ــد. فرزن ــوج می زن م
اشــاره کــرد کــه پــدرش زمانــی کــه او بــا یــک دختــر لبنانــی ازدواج کــرد، بســیار خوشــحال 
ــر اســت. چــرا کــه  ــن ســرزمین محکم ت ــا ای ــا ب ــون رابطــه ی م ــه مــن گفــت: اکن ــود و ب ب
اکنــون حــس می کنیــم کــه لبنــان جزئــی از خانــواده ی مــا اســت. وی گفــت پــدرم عاشــق 

فلســطین اشــغالی بــود.
جمعیتی عظیم در تشییع شهید حسام خوشنویس شرکت کردند

ــی از  ــی و جمع ــخصیت های سیاس ــی، ش ــان نظام ــور فرمانده ــا حض ــییع، ب ــم تش مراس
*. پایگاه خبری العهد – 15 فوریه 2013
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ــه امامــت ســید  ــان پــس از نمــاز جمعــه آغــاز شــد و پــس از آن نمــاز میــت ب حــزب اهلل لبن
عیســی طباطبایــی کــه بــه نمایندگــی از ســوی ســفارت ایــران در لبنــان در مراســم حضــور پیدا 
کــرده بــود، اقامــه گردیــد و مهنــدس شــهید در روضۀ الشــهداء ســمنان بــه خــاک ســپرده شــد.

رئیس جمهــور ایــران، محمــود احمدی نــژاد، در بیانیــه ای بــه ایــن مناســبت، تأکیــد 
کــرد کــه هــدف قــرار گرفتــن مهنــدس شــهید بــه وســیله دســتان خیانتــکار صهیونیســم و 
ــت در  ــدرت مقاوم ــوان و ق ــز او و ت ــای موفقیت آمی ــان دهنده ی تالش ه ــزدوران آن، نش م

ــر دشــمنان اســت. براب
همچنیــن دوســتان شــهید، پیــام تســلیت وزیــر راه لبنــان، غــازی العریضــی را بــه خانواده ی 

شــهید ابــالغ کردند.
ــام  ــهید حس ــه راه و روش ش ــق ب ــاداری و عش ــاد وف ــرکت کنندگان فری ش

ــردادند ــنویس را س خوش
همچنیــن در روز پنجشــنبه ی گذشــته قبــل از انتقــال شــهید بــه ســمنان، مراســم تشــییع 
ــپاه  ــده س ــه( و فرمان ــه ای )دام ظل ــام خامن ــده ی ام ــور نماین ــا حض ــران ب ــکوهی در ته باش
پاســداران انقــالب اســالمی، ســردار محمدعلــی جعفــری و جمــع کثیــری از شــخصیت های 

سیاســی و نظامــی ایرانــی برگــزار شــد.
سید عیسی طباطبائی بر پیکر شهید نماز می گزارد

در لبنــان نیــز غضنفــر رکن آبــادی، ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در لبنــان، بعدازظهــر 
ــروت  ــرب بی ــع در غ ــران در بئرحســن واق ــفارت ای ــی در س ــن روز متوال ــرای دومی ــه ب جمع
ــود.  ــه مناســبت شــهادت مهنــدس حســام خوشــنویس ب پذیــرای تســلیت اقشــار مختلــف ب
ــور  ــده ی رئیس جمه ــاف، نماین ــه ایلی عس ــی از جمل ــای مختلف ــه هیئت ه ــر جمع بعدازظه
ــیخ  ــان ش ــوری لبن ــی جمه ــده ی مفت ــلمانی، نماین ــود س ــیخ محم ــلیمان، ش ــان میشل س لبن
ــی،  ــی  عبدالکریم عل ــری، عل ــم جعف ــی اعظ ــالن، مفت ــد قب ــیخ احم ــی، ش ــید قبان محمدرش
ســفیر ســوریه و تعــداد زیــادی از شــخصیت های سیاســی، اجتماعــی، و حزبــی دیگــر بــرای 

تقدیــم تســلیت در محــل ســفارت حضــور یافتنــد.
ســفیر ایــران روز جمعــه در ســخنانی گفتــه بــود: مهنــدس خوشــنویس نقــش عظیمــی در 
بازســازی لبنــان پــس از تجــاوز ســال 2006 رژیــم صهیونیســتی داشــت. وی همچنیــن علــت 
تــرور ســردار شــهید خوشــنویس را نقــش وی در همیــن زمینــه دانســت و تأکیــد کــرد ایــن 
راه ادامــه دارد. ایــن شــهید تنهــا بــه ســتم دیدگان خدمــت و از مقاومــت پشــتیبانی می کــرد 
ــد  ــرائیلی نمی خواه ــه دشــمن اس ــن مســئله اســت ک ــر ای ــل ب ــن دلی ــرور وی بزرگ تری و ت
ــد  ــه خواه ــیر ادام ــن مس ــده داد ای ــادی وع ــد. رکن آب ــت یاب ــت دس ــه موفقی ــیر ب ــن مس ای

یافــت و افــزود هیــچ چیــز جلــوی ادامــه ی حرکــت مــا در ایــن مســیر را نخواهــد گرفــت.
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علی عواضه*
مهنــدس حســام خوشــنویس، نامــی کــه بــا دســتاوردها و پروژه هــای توســعه و بازســازِی 
تأمیــن اعتبــار شــده از ســوی جمهــوری اســالمی ایــران کشــور لبنــان، گــره خــورده اســت. 
اســمی کــه بــرای ملــت لبنــان بیگانــه نیســت. او کســی اســت کــه نقشــی اساســی در نظارت 
بــر بازســازی آثــار به جای مانــده از هجــوم اســرائیل در جــوالی  2006 م برعهــده داشــت. 

ــعت  ــه وس ــهید ب ــتاوردهای ش ــت، دس ــان را در برگرف ــر لبن ــگ سراس ــه جن ــا ک و از آنج
ــرد.  ــارت می ک ــف نظ ــی مختل ــروژه ی عمران ــر 5480 پ ــه وی ب ــود. به طوری ک ــور ب کل کش
پروژه هایــی کــه از بیــروت و بقــاع شــروع می شــد و تــا جنــوب ادامــه داشــت. درحالی کــه او 
بــر حســن انجــام کار و بهتریــن کیفیــت اصــرار داشــت. آنچــه از خوشــنویس می دانیــم ایــن 
ــدگان قدیمــی حاضــر در جبهه هــای  ــد ســال 1960 م اســت و او از رزمن اســت کــه او متول
جنــگ ایــران و عــراق بــوده اســت، جنگــی کــه بــه مــدت 8 ســال بــه طــول انجامیــد. در 
ــد کــه نظــر مســئولین را  ــری نپایی ــد و دی ــار پاســداران انقــالب اســالمی جنگی آنجــا در کن
ــال  ــد. در س ــددی ش ــای متع ــئولیت ها و مأموریت ه ــده دار مس ــرد و عه ــب ک ــود جل ــه خ ب
ــس از آن در  ــت. و پ ــتان رف ــه افغانس ــان ب ــت طالب ــقوط حکوم ــس از س ــالدی پ 2001 می
ســال 2006 م و پــس از جنــگ تمــوز میــان اســرائیل و حــزب اهلل بــه لبنــان آمــد. مأموریــت 

ــود. ــگ ب ــای جن ــازی ویرانه ه او بازس
ــه  ــا او ب ــالدی ب ــال 2007 می ــز در س ــس تایم ــه ی لس آنجل ــه روزنام ــه ای ک در مصاحب
عنــوان نماینــده ی ویــژه ی ایــران بــرای بازســازی لبنــان داشــت، خوشــنویس گفــت: برخالف 
دیگــر کشــورها، جمهــوری اســالمی اعتبــار معینــی بــرای بازســازی لبنــان تخصیــص نــداده 

اســت و آمادگــی دارد کــه تمــام نیازهــای لبنــان را بــرآورده کنــد. 
ــه 18  ــک ب ــواب نداشــت. نزدی ــرار و خ ــد آرام و ق ــا آم ــه اینج ــدس ب ــه مهن ــی ک از زمان
ســاعت در روز بــه طــور مــداوم مشــغول کار بــود. بــرای نمــاز صبــح بــا اراده و پرنشــاط بــه 
ــم  ــط ســه ســاعت، آن ه ــه فق ــچ نشــانه ای از اینک ــه هی ــواب برمی خاســت ک نحــوی از خ
پــس از روزی ســخت و طوالنــی خوابیــده اســت، در او نبــود. نمــاز می خوانــد، صبحانــه اش 
را کــه معمــواًل شــامل پنیــر و گــردو و کمــی چــای و خرمــا بــود می خــورد و ســپس کار را 

ــه. ــای متفرق ــدون حرف ه ــری و ب ــچ تأخی ــدون هی ــرد، ب ــروع می ک ش
ــرد  ــری می ک ــی پیگی ــور میدان ــکل حض ــه ش ــا را ب ــرفت پروژه ه ــنویس پیش ــهید خوش ش
ــر  ــی خــاص در هن ــرای خــود مکتب ــا داشــت. او ب ــر نحــوه ی انجــام آنه ــژه ب ــری وی و تأثی
ــه  ــه هم ــد: ب ــدس حســن حجــازی می گوی ــه دوســت او مهن ــه ک ــاری داشــت. آن گون معم

*. پایگاه اینترنتی Slab news – 11 فوریه 2014
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بوســتان هایی کــه هیئــت در ضاحیــه ی جنوبــی و در جنــوب و دیگــر مناطــق احــداث کــرده 
ــا را  ــت آنه ــرد و وضعی ــیدگی می ک ــان رس ــا و درخت ــه گل ه ــرد. ب ــی می ک ــود، سرکش ب
ــت  ــت. درس ــر داش ــت نظ ــان را تح ــت از گیاه ــاری و حفاظ ــوه ی آبی ــرد. نح ــی می ک بررس
ماننــد پــدری کــه از فرزندانــش نگهــداری می کنــد. نــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه بــه دقــت 
ــان را دوســت می داشــت. و  ــت لبن ــن کشــور و مل ــود، بلکــه چــون ای ــد ب در کارش عالقمن

ــت اینجــا هســتیم. ــت مقاوم ــه مل ــت ب ــرای خدم ــا ب ــرد: م همیشــه تکــرار می ک
ظاهــر دنیــا و مناصــب و القــاب آن برایــش هیــچ ارزشــی نداشــت. هیــچ گاه اتاقــی را بــه 

خــود اختصــاص نــداد و دفتــر کار خــود را در راهــرو بــه راه انداخــت.
ــت  ــه درخواس ــر اینک ــت مگ ــه ای نمی گذش ــت. هفت ــهدا داش ــه ش ــژه ای ب ــه ی وی عالق
ــواده ی شــهیدی  ــدار خان ــه دی ــار کــه ب ــواده ی شــهدا را نداشــته باشــد. هــر ب ــا خان ــدار ب دی
می رفــت مصرانــه دســت پــدر شــهید را می بوســید و عکســی از شــهید درخواســت می کــرد 
تــا بــه آلبــوم ویــژه عکــس شــهدا اضافــه کنــد. همیشــه ایــن عبــارت را بــه فرزنــدان شــهدا 

ــم.«  ــار می کنی ــما افتخ ــه ش ــا ب ــت: »م می گف
»آنچــه کــه مــا انجــام داده ایــم بــا یــک قطــره از خــون شــهید هــم برابــری نمی کنــد«. 
ــای  ــرای پروژه ه ــه ی اج ــش هایی از هزین ــر پرس ــه در براب ــه همیش ــود ک ــی ب ــن عبارت ای
ــار از  ــه ی االخب ــا روزنام ــی ب ــه در گفتگوی ــد از آنک ــوص بع ــه خص ــت، ب ــی می گف عمران
ــر  ــی خب ــه ی بازســازی از ســوی دولتمــردان لبنان ــادی در زمین ضایع شــدن امــوال بســیار زی

ــد. ــب ش ــنیوره را موج ــؤاد س ــت وزیر ف ــمی نخس ــراض رس ــه اعت ــی ک داد. حرف های
هنگامــی کــه مأموریــت هیئــت ایرانــی بــه روزهــای پایانــی خــود نزدیــک می شــد، شــهید 
بســیار ناراحــت بــود. در یکــی از جلســات از وی دربــاره ی علــت ناراحتــی اش ســؤال شــد. در 

پاســخ گفــت: لبنــان و ملتــش را دوســت دارم. چگونــه از آنهــا جــدا شــوم؟
همچنین شهید درباره ی ملت لبنان این گونه گفته بود:

آنچــه از ملــت مقــاوم و صبــور لبنــان خواســتارم ایــن اســت کــه هر گونــه قصــور و تقصیــر 
چــه از جانــب مدیریــت هیئــت ایرانــی و چــه از جانــب بــرادران کارگــر در ایــن پروژه هــا را بــر 
مــا ببخشــند. هــدف مــا در هیئــت ایرانــی، بازســازی و تکمیــل پیــروزی ملــت لبنــان آن گونــه 
کــه ســید حســن نصــراهلل عنــوان می کنــد، بــود. امــا آن پیــروزی بزرگــی کــه ملــت لبنــان 
ــر و  ــه ی بازســازی داشــتیم، مهم ت ــا در زمین ــه آن دســت یافــت از هــر دســتاوردی کــه م ب
عظیم تــر بــود. مســئولین ایرانــی و ملــت بــزرگ ایــران هیــچ گاه لبنــان را فرامــوش نمی کننــد 

و همیشــه در کنــار شــما خواهنــد مانــد.
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تصویر شهید در کودکی
تصویر شهید در جبهه

تصویر شهید در جبهه در اوایل جنگ

در جبهه در کنار همرزمانش تصویر شهید در جبهه

تصویر شهید در جبهه
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شهید در دوران جوانی

در جبهه در کنار همرزمانش

درحال ادای سوگند نظامی

تصویر شهید در جبهه

شهید پس از فارغ التحصیلی از دانشکده ی افسری
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درحال احترام به رهبر انقالب

دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران
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تقدیر از سوی رهبر مقاومت سید حسن نصراهلل

تصویر شهید به همراه پدرش



246



247

در مکه مکرمه همراه پسرش احساندرکنار پسرش احسان در طبیعت حریصا – لبنان
تصویری خانوادگی در زمان مراسم حج همراه عروسش فرح در جنوب لبنان
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تصویری خانوادگی در دیدار با سید هاشم صفی الدین

در شهر معیصره در حال بازی فوتبال

درکنار فرزندانش احسان و مهدی در ایام حج
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همراه با همسر و دخترش در حریصا – لبنان
همراه با پسرکوچکش مهدی در سواحل بیروت

تصویر خانوادگی در جنوب لبنان

درکنار فرزندانش احسان و مهدی در ایام حج
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در کنار غار باستانی- هرملدر موزه گردشگری ملیتا
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در پارک ایران – جنوب لبناندر کنار غار باستانی- هرمل



252



253

در مقابل تصویر یادبود بشیر علویه – مارون الرأس، جنوب لبنان

در ساحل دریا – بیروت
در حال بررسی یکی از جاده ها – جنوب لبنان
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مراسم تجلیل در کنگره ی اندیشه و ادب. تصویری با حضور نائب 
رئیس شورای اجرایی حزب اهلل، شیخ نبیل قاووق

در کنــار مســئول واحــد مشــاغل آزاد حــزب اهلل، مهنــدس 
حســن حجــازی

ــهر  ــه و ادب – ش ــره ی اندیش ــل در کنگ ــم تجلی مراس
صــور

درحال سخنرانی در مراسم رسمی مدرسه ی الغبیری
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ــتقبالی کــه توســط ســفارت ایــران در  در مراســم جشــن اس
ــد ــزار ش ــروت برگ بی

ــران  ــر چم ــران دکت ــهر ته ــورای ش ــس ش ــدار رئی دی
ــروت  ــران از بی ــی چم ــهید مصطف ــرادر ش ب

افتتاح بزرگراه بعلبک – بیروت

در حال سخنرانی در مراسم افتتاح یکی از پروژه ها
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درکنار قاسم هاشم و محمد حیدر از نمایندگان مجلس

بازدیــد کاری بــه همــراه معــاون شــورای اجرائــی 
حــزب اهلل، مهنــدس ســلطان اســعد

درکنار ایوب حمید از نمایندگان مجلس

افتتاح یکی از طرح ها
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ــه  ــی مؤسس ــن فارغ التحصیل جش
ســمارت

مراسم افتتاح یکی از پروژه ها با 
حضور یاسین جابر

در حرم حضرت زینب )س(

در پشت بلدوزر به همراه شیخ محمد یزبک و آقای صفوی از وزراء
در دیدار با رئیس بیمارستان سان تیریز
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مراســم افتتاحیــه ی گســترش جــاده ی مرجعیــون – الناقــوره بــا حضــور علــی حســن خلیــل از وزراء و جمعــی از 
دســت اندرکاران

ــه ی شــرعی حــزب اهلل،  ــه همــراه رئیــس کمیت ــا حضــور محمــد صفــدی از وزراء ب مراســم جشــنی در بعلبــک ب
آیــت اهلل شــیخ محمــد یزبــک
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در کنار جمعی از کارکنان سفارت جمهوری اسالمی ایران ضمن بازدید از جنوب

کنفرانس خبری با حضور سفیر جمهوری اسالمی ایران، رضا شیبانی و رئیس مجلس سازندگی و توسعه  مهندس نبیل جسر
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در حــال بازدیــد از یکــی از پل هــای در دســت 
احــداث – جنــوب

زمــان افتتــاح پل هــای بزرگــراه جنــوب بــا حضــور وزیــر محمــد فنیــش و معــاون او علــی خریــس و رئیــس مجلــس 
ســازندگی و توســعه مهنــدس نبیــل جســر و ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران

در حــال بازدیــد از یکــی از پل هــای در دســت احــداث در 
کنــار مهنــدس حســین زیــن
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همراه با خانم رباب صدر در طی دیدار از مؤسسات امام موسی صدر

درکنار وزیران غازی عریضی و غازی زعیتر در  جــاده ای  از  بازدیــد  درحــال 
جنــوب 
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در مراسم افتتاحیه ی جشنواره ی تجاری در بعلبک

در مراسم استقبالی که سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت برگزار کرد.
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در مراسم استقبالی که سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
بیروت برگزار کرد. 

مراسم اهدا جوائز در مسابقات ورزشی در جنوب

ــاج  ــزب اهلل، ح ــاغل آزاد ح ــد مش ــئول واح ــار مس درکن
ــداد ــت ام ــن جمعی ــازی در جش ــن حج حس

ــوری اســالمی  ــه ســفارت جمه ــتقبالی ک در مراســم اس
ــزار کــرد.  ــروت برگ ــران در بی ای
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تجلیل از او در مؤسسه ی سمارت

در کنار معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان شیخ نعیم قاسم و مدیر بیمارستان رسول اعظم )ص( در جشن جمعیت امداد





در کنار مرقد شیخ شهدای مقاومت شیخ راغب الحرب



270

دختر و پسر شهید در کنار پیکر او

مراسم تشییع شهید در تهران 

مراسم تشییع شهید در تهران 

سید عیسی طباطبایی بر سر تابوت شهید
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مراسم تشییع شهید در تهران

مراسم تشییع شهید در تهران

مراسم تشییع شهید در تهران

مراسم تشییع شهید در تهران
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تصویر و پالکارد گرامیداشت 
شهید درجنوب لبنان

پالکارد گرامیداشت شهید در جنوب لبنان

پالکارد گرامیداشت شهید در بیروت

مراسم عزاداری شهید
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پالکارد شهید در جنوبمعاون دبیر کل حزب اهلل شیخ نعیم قاسم در مراسم گرامیداشت شهید

پالکارد شهید در بقاع
پالکارد شهید ازسوی جنبش أملپالکارد شهید در مارون الرأس
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فرزند کوچک شهید مهدی درحال گریه بر جنازه ی پدر

پدران شهدای مقاومت در حال حمل تصویری از شهید
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تصویر شهید بر یکی از بناهایی که او ساخت

مراسم ختم در جنوب 

مراسم یادبود شهید در کمیته ی امداد

مراسم ختم در مؤسسه رساالت





»ما آمده بودیم که مردانه بمیریم... 
در پیچ و خم جنگ دلیرانه بمیریم... 

آنجا که جنون حاکم بی چون و چرا بود،
شوریده و شیدایی و مستانه بمیریم... 

سخت است در این شهرکه در بین رفیقان، 
این گونه پریشان و غریبانه بمیریم... 
مهلت بده  ای عمر نفس  گیر که شاید،

خونین کفن و شاد و شهیدانه بمیریم«.
و سپس شهید در انتهای آن اضافه کرد: »إن شاءاهلل«...




