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 ...از فداکاریهــای عظیــم بــرادر مهنــدس حســامخوشــنویس در خدمــت بــه
مقاومــت ،مــردم آن و همـهی لبنــان پــس از تجــاوز اســرائیل در ســال  2006م قدردانی
میکنیــم .حضــور ســریع و تواناییهــای برجســتهی او در اجــرای طرحهــای عمرانــی
و زیرســاختی دارای اثراتــی پســندیده بــود .و یکبــار دیگــر حضــور صادقانه و عاشــقانهی
جمهــوری اســامی ایــران را در کنــار مــردم مقــاوم لبنــان به تصویــر کشــید و ثابت کرد
کــه وفــاداری بــه فداکاریهــا و پاســداری از پیروزیهــا نیــاز بــه همــت و روحی ـهای
عظیــم هماننــد همــت و روحی ـهی حــاج حســام دارد .کســی کــه فعالیتهایــش بــه
نشــان شــهادت مز ّیــن شــد تــا شــاهدی باشــد بــر اخــاص و حضــورش در مســیر
سیدالشــهداء (ع) .مــا بــه شــهادت ایشــان هماننــد دیگــر دســتاوردها و روحیاتــش کــه
*
برایمــان نمــودی از عشــق ،صداقــت و مقاومــت بــود ،افتخــار میکنیــم.

*از ســخنان دبیــرکل حــزباهلل لبنــان ســید حســن نصــراهلل (دام حفظــه) دربــارهی بــرادر عزیــز ،مهنــدس
حســام خوشــنویس.

تشکر و قدرشناسی
الحمدهلل رب العالمین

از خانــوادهی شــهید ،بســتگان و دوســتانی کــه خاطــرات خــود را بــه مــا پیشــکش کردنــد،
تشــکر میکنیــم .سپاســی ویــژه داریــم از تیــم فعــال در هیئــت ایرانــی بــرای همــکاری
در امــر بازســازی لبنــان و شــرکت مهندســی عمــران و توســعه و ســازمان جهــاد ســازندگی
و واحــد فعالیتهــای رســانهای حــزباهلل لبنــان و هم ـهی کســانی کــه اگــر تــاش آنــان
نبــود ،ایــن اثــر بــه چــاپ نمیرســید.

تقدیمنامه
ٌ
أقصی ال َمدین ِه َر ُجل یَسعی
َو َجا َء مِن
َ

بــه خانــوادهی شــهید کــه بــا شــهادت او عزیــزی گرانقــدر را در دنیــای فانــی از دســت
دادنــد و شــفاعتکنندهای عزیــز در جهــان باقــی بهدســت آوردنــد.
به همراهان او در مسیر جهاد و فدارکاری،
بــه رهــروان و رهپویانــی کــه بــا خدمــت بــه محرومــان و مســتضعفان مســیر اطاعــت و
قــرب الهــی را میپیماینــد،
بــه ســرور مجاهــدان و رهبــر عــرب حضــرت ســید حســن نصــراهلل (حفظــه اهلل) کــه شــهید
تــا ســرحد عشــق او را دوســت میداشــت،
به حبلالمتین والیت ،ولی امیر مسلمین حضرت آیتاهلل خامنهای (دام ظله)،
بــه امیــد َ
منتظــر ،امــام زمــان (عــج) هــماو کــه ظهــورش نزدیــک اســت و ایمــان داریــم
شــب انتظــارش بــه صبــح خواهــد رســید،
ایــن صفحــات نورانــی و ارزشــمند از زندگــی شــهید حســام را بــه پــاس قدردانــی از
ـی بازســازی لبنــان ،هدی ـهی
تالشهــا و مجاهدتهایــش بــه عنــوان رئیــس هیئــت ایرانـ ِ
ایشــان میکنیــم.

فهرست

تقدیمنامه7...............................................................................................................................................
مقدمه10..................................................................................................................................................
زندگینامه شهید در چند سطر14.............................................................................................................
سرآغاز17.................................................................................................................................................
انقالب و امام19......................................................................................................................................
در جنگ تحمیلی21................................................................................................................................
این همان چیزی است که خواهیم خورد25............................................................................................
کوزههای سنگین27................................................................................................................................
خودکفایی29...........................................................................................................................................
با نگرانی منتظرش بودم31.....................................................................................................................
از مادرت هم پول میگیری33................................................................................................................
اولین و آخرین35.....................................................................................................................................
ترکم کن ،این مسیر دشوار است41........................................................................................................
روزی منحصربهفرد47.............................................................................................................................
جام خاطره49...........................................................................................................................................
مکانهایی مقدس51...............................................................................................................................
بازداشتی مبارک53..................................................................................................................................
بوستان حضرت معصومه (سالم اهلل علیها)57.........................................................................................
نماز و وعده61..........................................................................................................................................
این لطف من نسبت به تو خواهدبود63..................................................................................................
روز اول65................................................................................................................................................
چای ایرانی67..........................................................................................................................................
برکت زمان و مکان69............................................................................................................................
دروازهای به سوی قلب71.......................................................................................................................
اعتبار ایران73..........................................................................................................................................
حشرهای بیش نبود77..............................................................................................................................
چیزی جز عشق نبود79...........................................................................................................................
پیوند زمین به آسمان83..........................................................................................................................
پارک عیترون85......................................................................................................................................
بچهها مقاومت را بازی میکنند87..........................................................................................................
سهمی برای بزرگترها91......................................................................................................................
گردشی معنادار93....................................................................................................................................
میتوانی إیالت را هم ببینی95...............................................................................................................
آرزوهایی که تحقق نیافت97..................................................................................................................
مسیر فلسطین99.....................................................................................................................................
خدمتگزار حجاج101...............................................................................................................................
شرکت خواهم کرد103............................................................................................................................
هنر محبت105........................................................................................................................................
خانوادۀ شهدا107......................................................................................................................................
کبوتر109.................................................................................................................................................

از دوری او شکایت میکرد111...............................................................................................................
دو بار تاج سر من هستی113................... ................................................................................................
دعا115....................................................................................................................................................
پرچمها را باال ببرید117..........................................................................................................................
زبانی دشوار119.......................................................................................................................................
او کجاست؟!121.....................................................................................................................................
او با من رفیق است123..........................................................................................................................
آرامگاههای مقدس125...........................................................................................................................
افسون تواضع127...................................................................................................................................
کارگر فرودگاه و پیشخدمت رستوران129..............................................................................................
پدری بینظیر131...................................................................................................................................
رابطه با پدر135.......................................................................................................................................
سوءاستفاده از موقعیت137.....................................................................................................................
تا خجالت نکشند139..............................................................................................................................
او از آنان بود141.....................................................................................................................................
گفتم فقط یکی143.................................................................................................................................
بهترین ...بیشترین ...سریعترین145........................................................................................................
تصاویری که از ذهن پاک نمیشوند147................................................................................................
نقطهی مرزی حضرت فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها)149......................................................................
چهرهای دیگر151...................................................................................................................................
اینجا مکان مقدسی است153.................................................................................................................
جای او اینجا نبود155.............................................................................................................................
راز آن وابستگی عجیب159....................................................................................................................
مفهوم رحمت163...................................................................................................................................
پول چای165...........................................................................................................................................
از اینجا عبور خواهند کرد167.................................................................................................................
شارژ اضافی169......................................................................................................................................
بهحال خود میگریم171.........................................................................................................................
شکایتهای او در دفتری دیگر چاپ خواهد شد 173.............................................................................
همسر ،پسر و لبنان177..........................................................................................................................
عمل جراحی181.....................................................................................................................................
وقتی شیر پیر میشود185.......................................................................................................................
ترور انسانیت187.....................................................................................................................................
جنبههای قانونی189...............................................................................................................................
مردی طمعکار191..................................................................................................................................
برنامهای کامل193..................................................................................................................................
اگر وزیر بود195......................................................................................................................................
گفتههایی دربارهی شهید199.................................................................................................................
مقاالت روزنامهها211.............................................................................................................................
آلْبوم تصاویر239.....................................................................................................................................

مقدمه

مهندس حسامخوشنویس
شهید آبادانی ،عشق به لبنان و مقاومت.
شــهید مهنــدس حســام خوشــنویس (ره) از بــدو ورودش بــه خــاک لبنــان ،پــس از شکســت
اســرائیل در جنــگ  33روزه و بازگشــت اهالــی لبنــان بــه شــهرها و روستاهایشــان کــه ارتــش
صهیونیســت تأسیســات زیربنایــی ،ســاختمانها و ســازمانهای آنهــا را بهکلــی ویــران
ســاخته بــود ،بــا مــردم ایــن ســرزمین همــراه بــود و بــا آنــان زندگــی کــرد.
پــس از توقــف جنــگ ،هیئتــی از جمهــوری اســامی ایــران به ریاســت معــاون رئیسجمهور
از لبنــان بازدیــد بــه عمــل آورد و آمادگــی ایــران را بــرای همــکاری در بازســازی لبنــان
بازســازی مناطــق
اعالمکــرد .بــا توجــه بــه تجربــهی دیریــن مهنــدس حســام در امــر
ِ
آســیبدیده از جنــگ در ایــران و افغانســتان ،وی بهعنــوان رئیــس تیــم بازســازی لبنــان
انتخــاب شــد .مــن در آن موقــع بهعنــوان نماینــدهی حــزباهلل در امــر بازســازی و بــرادر
مهنــدس ســعید ناصرالدیــن بهعنــوان نماینــدهی جنبــش أمــل در کنــار مهنــدس حســام در
اداره و اجــرای پروژههــای مختلــف کــه نیــاز بــه اطالعــات کافــی و تالشــی اســتثنایی و
بیوقفــه داشــت ،مشــغول بــهکار شــدیم و بــرای سرعتبخشــیدن بــهکار ،فعالیتمــان را از
دفتــری در ســفارت ایــران کــه بــه امــر بازســازی اختصــاص یافتهبــود ،شــروع کردیــم تــا
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 منطقـهی ضاحیــه ،جنــوب
و بقــاع آغازکردیــم .شــدت خســارات وارده بــر راههــا ،پلهــا و اماکــن مذهبــی از جملــه
مســاجد و کلیســاها ،مــدارس ،بیمارســتانها و  ...باورکردنــی نبــود.
اولیــن کاری کــه بهســرعت و بــا همــکاری اهالــی منطقــه و روســتاها انجــام شــد ،تهیـهی
آمارهــای اولیــه از میــزان خســارات بــود .بررســیها بهســرعت انجــام و نقشــهها ترســیم
شــد .بــا پیمانــکاران در مناطــق مختلــف تمــاس گرفتــه شــد و قراردادهــا بــرای شــروع کار
بازســازی ،ترمیــم و ســاخت مناطــق آســیبدیده بــدون فــوت وقــت امضــا گردیــد .بــه ایــن
ترتیــب دایــرهی فعالیــت تیــم بازســازی هرچــه بیشــتر افزایــش یافــت بهطوریکــه طــی
شــش ســال و نیــم خدمــات برجســته و عظیمــی را در هم ـهی مناطــق کشــور بــه انجــام
رســاند .دســتاوردهای ایــن تیــم بالــغ بــر  17328طــرح پیشــرفته و پراکنــده ،شــامل ســاخت
راههــا ،پلهــا ،اماکــن مذهبــی و دیگــر طرحهــا و برنامههــای متوســط و کوچــک در
سراســر کشــور بــود.

ســخن از اقدامــات مهنــدس حســام در طــی ســالهای حضــورش در لبنــان حدیثــی
طوالنــی و نیازمنــد کتابهــا و صفحاتــی بســیار اســت تــا حــق مطلــب ادا شــود .امــا او بــه
واســطۀ شــهادتش بــر گــردن مــا بهعنــوان شــاهدانی کــه در ایــن ســالها وی را درک
کردیــم و همراهــش بودیــم ،حقــی دارد کــه ناچاریــم در حــد بضاعــت خــود آن را ادا کنیــم.
شــهید حســام بــا حضــور در کشــور لبنــان تالشهــا و اقدامــات برجســته و بخش ـشهای
دلســوزانهاش را در دوران بازســازی ایــن کشــور بــه ثبــت رســاند ،بهطوریکــه ســخن
گفتــن از دوران بازســازی و بازگشــت آبادانــی بــه لبنــان پــس از جنــگ  33روزه بــدون
ذکــر نــام مهنــدس حســام و هیئــت ایرانــی بــه عنــوان اولیــن و بزرگتریــن هیئــت حاضــر
ممکــن نیســت .همـهی اینهــا یــادآور نــام آنــان در اذهــان مــردم لبنــان ،مســئوالن و ف ّعــاالن
عرصـهی جنبــش بازســازی لبنــان از مناطــق جنوبــی تــا بقــاع و ضاحیــه در جنــوب بیــروت
اســت.
حضور مهندس حسام در کشور لبنان از سه جنبه دارای ویژگیهای خاص است:
اول :تعهد عالی و تالش مستمر ،ایثار ،صداقت و اخالص در عمل
بــا آنکــه تقریبــ ًا همیشــه در زمــان انجــام کارهــا و امــورات در کنــارش بودیــم و او را
همراهــی میکردیــم ،امــا او چــه در دفتــر کار و چــه در محــل انجــام پروژههــا از مــا جلوتــر
بــود .از اولیــن ســاعات روز تــا آخریــن ســاعات شــب کار میکــرد .ســعی داشــت تــا قبــل
صبــح زود از بیــروت بهطــرف
از کارگــران و پیمانــکاران در کارگاههــا حضــور داشتهباشــد.
ِ
هرمــل حرکــت میکردیــم تــا رأس ســاعت هفــت صبــح ،یعنــی زمــان شــروع کار کارگرانــی
کــه در حــال ســاخت پــل تخریبشــدهای بودنــد کــه هرمــل را بــه دیگــر مناطــق بقــاع
متصــل میکــرد ،در آنجــا حضــور داشــته باشــیم .همیشــه بــه پیمانــکاران و کارگــران تأکیــد
میکــرد تــا ســاعات پایانــی شــب کار کننــد تــا بــه ایــن ترتیــب کارهــا هرچــه ســریعتر
بــرای تأمیــن رفــاه مــردم پی ـشرود.
واقعــ ًا عاشــق کار در میــدان عمــل بــود و نــه عاشــق پشــت میزنشــینی .در همــهی
مناطــق جنوبــی ،ضاحیــه و در هــر جــای دیگــری ایــن روش کار او بــود .روز تعطیــل نداشــت؛
نــه جمعــه و نــه یکشــنبه ،همــهی روزهــا ،روز کاری بــود .گویــی نشســتن و اســتراحتکردن
او را خســته میکــرد .زندگــی او بــا تــاش و ازخودگذشــتگی مســتمر عجیــن شــدهبود.
بهطوریکــه در بســیاری مواقــع تنهــا در ی ـکروز ،از دورتریــن مناطــق جنــوب در صــور یــا
بنتجبیــل بــه بعلبــک و یــا هرمــل ســفر میکــرد تــا از چگونگــی پیشــرفت طرحهــا در
همهجــای کشــور مطلعشــود.
دوم :آمیختگــی حضــورش در لبنــان بــا عشــق او بــه ایــن کشــور و بهویــژه مردمــان
مقــاوم و پایــدارش
بــا عشــق کار میکــرد و عاشــقانه بــه ملــت قهرمــان لبنــان کــه اســرائیل را شکســت و

بــه جهانیــان درس عــزت ،کرامــت ،مقاومــت و نشــاط داده بودنــد افتخــار میکــرد .از ایـنرو
همــواره میگفــت« :مــا از جمهــوری اســامی ایــران آمدهایــم تــا بــه ایــن ملــت مقــاوم
قهرمــان و عزیــز خدمــت کنیــم».
از خدمترســانی بــه مــردم لبنــان احســاس رضایــت میکــرد و بــه همیــن خاطــر
در همــهی مناطــق و روســتاهایی کــه وی ســهمی در بازســازی بناهــا یــا مرمــت راههــا،
مدرســهها ،مســاجد ،کلیســاها و یــا بوستانهایشــان داشــت ،مــردم او را دوســت داشــتند.
متواضــع ،بیریــا و سرشــار از صداقــت و پاکــی بــود .بــه کوچــک و بــزرگ ســام میکــرد
و توجهــی خــاص بــه افــراد ســالمند ،نیازمنــد و بیبضاعــت داشــت .در مقابــل خانوادههــای
شــهدا کــه آنــان را مایــۀ افتخــار خــود میدانســت خــم میشــد و دستانشــان را میبوســید.
درخواســت هیچکســی را ر د نمیکــرد بهگونــهای کــه در مواقــع بســیاری بــا وعدههایــش
کــه نشــانهی عشــق و عالق ـهی او بــرای خدمــت بــه ایــن مــردم شــریف بــود ،مــا را بــا
وجــود بودج ـهی محدودمــان ،نیازهــای روبهرشــد و ریش ـهدار و زیــاد مــردم ،در تنگنــا قــرار
م ـیداد ،زیــرا بودج ـهی بازســازی کفــاف هم ـهی خواســتههای آنــان را نم ـیداد.
ســوم :آمیختگــی دوران حضــورش بــا مراعــات مدرنتریــن ویژگیهــای هنــری و در
اجــرای پروژههــای تیــم ایــران بهخصــوص در پروژههــای زیرســاختی کــه مدرنتریــن
دســتگاهها و ابــزارآالت ،کارخانههــای آســفالت و بتنســازی از آلمــان و ســوئیس بــرای
آنهــا وارد کــرد ،پیشــرفتهترین روشهــا را بهکاربســت و همچنیــن از دفتــری اتریشــی
کــه صاحــب تجرب ـهی جهانــی در امــر راهســازی بــود ،جهــت نظــارت بــر کارهــا کمــک
گرفــت بهطوریکــه امــروزه لبنانیهــا بــه صراحــت از اســتحکام و ممتازبــودن راههــا و
طرحهایــی کــه تیــم ایرانــی در لبنــان بــه انجــام رســاند ،ســخن میگوینــد و اقدامــات آنــان
را در انجــام پروژههــا ،متمایــز از پروژههــای دیگــر بــه شــمار میآورنــد.
نحــوهی عملکــرد هیئــت ایرانــی ترغیبــی بــود بــرای هم ـهی گروههــای کمکرســان و
مؤسســات لبنانــی کــه در ایــن عرصــه پــا جــای پــای تیــم ایرانــی بگذارنــد و پروژههــای
مســتحکمتر و ماندگارتــری را بــه انجــام رســانند تــا بــرای ســالهای بیشــتری در خدمــت
مــردم و در جهــت ســوددهی بیشــتر بــه آنــان باشــد و وطنمــان لبنــان هرچــه زیباتــر شــود.
مهنــدس عزیــز مــا و یــار دوران جنگزدگــی بــه شــهادت رســید .دورانــی کــه بــه آن
عشــق میورزیــد و هم ـهی هســتیاش را بــه آن دوران عطاکــرد .او شــهید شــد امــا هرگــز
از میــان مــا نرفــت ،نــه فقــط از آن روی کــه در اذهــان و قلــوب مــردم لبنــان باقیمانــد
بلکــه از آنرو 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
کار را درکنــارش داشــتیم ،جمــع کــرد و بــه مــن گفــت« :میدانــم کــه بخــش زیــادی از
پروژههــا و برنامههــا را بــه اتمــام رســاندیم و قســمت اندکــی از آن باقــیمانــده اســت ،امــا

مــن ایــن ســرزمین ،مــردم مهربــان ،مقاومــت و قهرمانانــش را دوســت دارم و آرزو میکنــم
تــا بــا برنامههــای جدیــدی در اینجــا مشــغول شــویم و در کنــار ملــت خــوب و مهربــان
آن باقــی بمانیــم».
شــهید عزیــزم ،درجـهی شــهادت گــوارای وجــودت بــاد .همــان شــهادتی کــه همــواره آن
را طلــب میکــردی و بــا شــوق آرزویــش را داشــتی .هــر زمــان کــه بــه پــدران و مــادران و
خانوادههــای شــهدا مینگریســتی آن اشــتیاق را در چشــمانت میدیــدم .تــو گرانبهاتریــن
دوران عمــرت را در لبنــان گذرانــدی و زندگـیات 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
بــود ،بــه لبنــان آمــدی .تــو در راه لبنــان و فلســطین و عشــق بــه آنجــا و مردمانشــان بــه
شــهادت رســیدی.
برتریــن تســلیتها را بــه خانــوادهی مجاهــد تــو و بــه همـهی قهرمانــان حاضــر در هیئــت
بازســازی ایرانــی و بــه هرکســی کــه تــو را میشــناخت و بــه تــو عشــق میورزیــد و بــه
همـهی ملــت لبنــان و بــه مقــام معظــم رهبــری و ملــت ایــران تقدیــم میکنیــم و ای شــهید
عزیــز و ســرآمد در ایثــار ،جهــاد و شــهادت ،بــه تــو افتخــار میکنیــم.
مهندس حاج حسن حجازی
مسئــول واحد مشاغل آزاد حزباهلل و نمایندهی حزباهلل برای
همکاری با هیئت اعزامی ایران برای بازسازی لبنان

" زندگینامهی شهید در چند سطر "

• شــهید حســن شــاطری بــا نــام مســتعار (حســام خوشــنویس) در تیرمــاه  1341در شــهر
ســمنان بهدنیــا آمــد ،او اولیــن فرزنــد از شــش فرزنــد خانــوادهاش 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 مهمتریــن
عناصــر فعــال انقــاب در زمینــۀ هدایــت راهپیماییهــا و دیگــر فعالیتهــای ضــد رژیــم
پهلــوی تبدیــل شــد.
• پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و هنگامــی کــه امامخمینــی ( قــدس ســره) فرمــان
تشــکیل جهــاد ســازندگی را صــادر کــرد ،شــهید حســام از جملــه اولیــن داوطلبــان و فعــاالن
ایــن عرصــه بــود؛ شــخص ًا در امــر کشــاورزی و احــداث بنــا در زیــر آفتــاب ســوزان کار
میکــرد و در ایــام مــاه مبــارک رمضــان بهمــدت  18ســاعت در روز مشــغول بــود.
• بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی از ســوی رژیــم صــدام حســین کــه بــا همــکاری اســتکبار
جهانــی علیــه جمهــوری نوپــای ایــران بــه وقــوع پیوســت ،داوطلبانــه بــه عضویــت بســیج
مســتضعفین درآمــد.
• اولیــن مســئولیتهایش را در منطقـهی «کلــه قنــدی» واقــع در جنــوب ایــران بهعنــوان
راهنمــا آغازکــرد .ســپس بــه شهر«سردشــت» در اســتان آذربایجــان واقــع در غــرب ایــران
منتقــل شــد و از اولیــن اعضــای ســپاه پاســداران آن منطقــه بــود.
• درحالیکــه ســنش بیــش از  20ســال نبــود ،مســئولیتهای متعــددی را برعهــده
داشــت .مســئولیت مخابــرات ،پشــتیبانی و لجســتیک و ســپس هدایــت عملیــات و رهبــری
یکــی از مناطــق جنگــی کــه از مهمتریــن محورهــای جنــگ بهحســاب میآمــد و شــاهد
شــدیدترین و ســختترین درگیریهــا بــود.
• در ســال  1361بــا خانــم معصومــه مــرادی ،تنهــا دختــر خانــوادهی مــرادی ازدواج کــرد؛
همســری کــه بهتریــن یــاور و پشــتیبان او بــود و در طــول هشــت ســال جنــگ و دیگــر مراحل
زندگــی سراســر جهــاد و مبــارزهی شــهید در کنــارش قــرار داشــت و از او صاحــب  4فرزنــد شــد.

• پــس از  8ســال دوری از دانشــگاه بــه واســطۀ جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران ،بــرای
ادام ـهی تحصیــل وارد دانشــگاه شــد و در رشــتهی مهندســی عمــران فارغالتحصیــل گردیــد.
ســپس موفــق بــه أخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد شــد و در همــان زمــان فرماندهــی تیــپ
 40صاحبالزمان(عــج) و تیــپ  53ارومیــه را بهمنظــور اجــرای پروژههــای مهندســی و
عمرانــی در داخــل ایــران برعهــده داشــت .از جملــۀ ایــن مســئولیتها مدیریــت پــروژهی «ســد
ســیرجان» در اســتان کرمــان ،پــروژهی اصــاح اراضــی کشــاورزی و زهکشــی «دشــت زنگنه»
و پــروژهی هدایــت آب از دشــت اصفهــان بــه یــزد بــا فاصلـهی حــدود  300کیلومتــر بــود.
• بهعنــوان مســئول اجرایــی لشــکر «سیدالشــهداء» و لشــکر «خاتماألنبیــاء» معــروف
بــه نیــروی قــدس انجــام وظیفــه کــرد.
• طــی چندیــن مأموریــت بــرای همــکاری در بازســازی بــه خــارج از ایــران ســفرکرد .او
مســئول ســاخت مســیر بینالمللــی میــان ایــران و افغانســتان بهطــول  120کیلومتــر بــود
ـی حملونقــل بــه شــمار م ـیرود
کــه از مهمتریــن خطــوط تجــاری و از شــریانهای حیاتـ ِ
و دو کشــور را بههــم مرتبــط میســازد.
• بهعنوان ناظر اجرائی چندین پروژه در کشور عراق حضور داشت.
• پــس از جنــگ  33روزهی لبنــان بهعنــوان رئیــس هیئــت ایرانــی مشــارکت در بازســازی
لبنــان بــه ایــن کشــور اعــزام شــد.
• در مــدت حضــور ششســالهاش در لبنــان رســالهی دکتــری خــود را بــا عنــوان
«چگونگــی هدایــت جنــگ  33روزه توســط حــزباهلل» نوشــت.
• چندیــن طــرح اجرایــی را بهمنظــور حمایــت و تأمیــن رفــاه مــردم ســوریه و بــا همــکاری
مــردم آن کشــور بــه انجام رســانید.
• در  24بهمن  1391و در راه بازگشت از دمشق به بیروت به شهادت رسید.

سرآغاز
از میــان هم ـهی درسهایــی 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
ابتدایــی زندگــی او بپردازیــم تــا ببینیــم کــه چگونــه ایــن شــخصیت بیمثــال بــه فــردی
منحصربهفــرد و متمایــز تبدیــل گشــته اســت.
وقتــی بــه دوران کودکــیاش برگشــتیم متفاوتبودنــش را از همــان دوران طفولیــت بــه
وضــوح دریافتیــم .یکــی از همســاالنش کــه دوران کودکــی را بــا وی ســپری کردهاســت،
شــنیدههایمان را دربــارهی شــهید شــاطری اینگونــه تأییــدکــرد و گفــت:
«آن دوران را فرامــوش نمیکنــم ،آن دوران زیباتریــن ســالهای عمرمــان بــود.
خانههایمــان بــه هــم نزدیــک بــود ،همســن و ســال و همبــازی بودیــم .طبیعیاســت کــه
قشــنگترین لحظــات در آن ســن و ســال لحظــات بــازی و شــیطنت باشــد .آن چــه کــه
بهخوبــی بهخاطــر م ـیآورم ،وابســتگیمان بــه حســن بــود .همــه ،رفاقــت بــا او را دوســت
داشــتیم .وقتــی نبــود ،ســراغش را میگرفتیــم و وقتــی پیدایــش نمیکردیــم ،حالمــان
گرفتهمیشــد .شــاید ایــن مســئله بهخاطــر توانایــی او در مدیریــت بچههــا و تقســیم
نقشهــا میانشــان در حیــن بــازی بــود .شــاید هــم علــت مهمتــر دیگــری داشــت و آن
اخــاق خــوب او بــود .همــان روحیــهای کــه حتــی بــازی و همراهــی بــا بچههــا هــم
بــه آن نیــاز داشــت .در دوســتی یکرنــگ بــود ،یکرنــگ بــه تمــام معنــا .بهراحتــی
نوبتــش را بــه مــن مـیداد ،بــدون آنکــه گلـهای کنــد و یــا از حقــش دفــاع نمایــد .اگــر دیــر
میکــردم ،منتظــرم میمانــد و هــر زمــان بــه کمکــش نیــاز داشــتم ،کمکــم میکــرد.
وقتــی دوســتی بیغلوغــش ،دور از هــر خودخواهــی داشتهباشــی ،کســی کــه از حقــش
بهراحتــی میگــذرد ،در ایــن صــورت نهتنهــا بــازی برایــت خســتهکننده نیســت ،بلکــه
لذتبخــش هــم خواهــدبــود.
رفاقــت بــا او بــه چنــد دلیــل دیگــر هــم ضــروری بهنظــر میرســید .او بــا وجــود
ســن کــم ،قــادر بــه حــل مشــکالت بــود .مســائلی را کــه بــه نظــر مــا پیچیــده و دشــوار
میرســید ،بــا ذکاوت و ســرعت عمــل باالیــی حــل میکــرد .مــا بچــه بودیــم و قــدرت
تجزیــه و تحلیــل نداشــتیم ،امــا آنچــه میفهمیدیــم ایــن بــود کــه عاشــق رفاقــت بــا او
بودیــم .در غیابــش خوشــیهایمان کــم و مشــکالتمان بســیار میشــد .هــر زمــان نبــود
احســاس کمبــود میکردیــم و وقتــی بــود خیالمــان راحــتبــود .گاهــی ســعی میکردیــم
کارهایــش را تقلیــد و یــا جایــش را پــر کنیــم ،امــا فایــدهای نداشــت .ایــن ویژگــی خــاص او
در میــان مــا بــود.
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حرفهایــی را کــه معمــو ًال در زمــان غیبتــش میانمــان ردوبــدل میشــد ،بهخوبــی
بهیــاد مــیآورم :ای کاش بــود ،اگــر بــود چنیــن و چنــان میکردیــم».
ســپس حرفهــای زیــاد دیگــری در تأییــد ایــن مســئله شــنیدیم کــه دوران کودکــی
ایــن بزر گمــرد دارای عطــر و بــوی خاصــی بــود ه اســت .از جمل ـهی ایــن حر فهــا،
گفتههــای خواهــر ایشــان بــود:
اکثــر اوقــات در بــازی مــا را همراهــی نمیکــرد .درحالیکــه دوســت داشــتیم تــا او همــراه
مــا باشــد .وقتــی نمیپذیرفــت مــن بــرای اصــرار نــزدش میرفتــم .چــون خوشــدل بــود و
فقــط بــه خاطــر خوشــحالی مــن میپذیرفــت .وقتــی میدیــد مــن از موافقتــش خوشــحال
میشــوم میخندیــد .وقتــی هــم نمیپذیرفــت مــن بــه احترامــش ســکوت میکــردم و
دیگــر اصــرار نمیکــردم .گاهــی هــم بــه شــیوۀ خــودش مــرا بــه کاری مفیدتــر تشــویق
میکــرد و مث ـ ً
ا میگفــت :بیــا اول بــه گلهــا آب بدهیــم ســپس بــازی کنیــم .بــه ایــن
گلهــای تشــنه نگاهکــن.
بــه ایــن ترتیــب بــه همراهــش غــرق در جزئیــات باغچــه میشــدم و بــازی را فرامــوش
میکــردم قبــول نمیکــرد بــا مــا بــازی کنــد بهطرفــش میرفتــم و از او خواهــش
میکــردم .قلبــی مهربــان داشــت و قبــول میکــرد ،امــا ایــن کارش بیشــتر بهخاطــر
خوشــحالکردن مــن بــود و نــه بهخاطــر تمایلــش بــه بــازی بــا مــا .از دیــدن خوشــحالیام
لبخنــد م ـیزد .گاهــی اوقــات هــم کــه خواهشــم را قبــول نمیکــرد ،بــه احترامــش از آن
صرفنظــر میکــردم و میرفتــم .گاهــی هــم بــا روش خــاص خــودش مــرا بــه انجــام
کاری پرفایدهتــر تشــویق میکــرد و میگفــت:
 اول بیا باغچه و یا میگفت: بــه حیــاط خانــه نــگاه کــن .احتیــاج بــه رســیدگی دارد .بیــا چنــد دقیقــه کمکــم کــنبعــد باهــم بــازی میکنیــم.
و کارمــان خیلــی بیشــتر از چنــد دقیقــه طــول میکشــید .از کارکــردن در کنــارش لــذت
میبــردم و او ایــن توانایــی را داشــت کــه کار و فعالیــت را لذتبخــش کنــد .نمیدانــم
چطــور؟ امــا کاری میکــرد کــه کارکــردن هــم مثــل بازیکــردن خوشــایند باشــد .و مــن
قولــش را بــرای بــازی فرامــوش میکــردم.
ســاعات بیشــتری را نســبت بــه مــا و همسنوســاالنش درس میخوانــد .میدیــدم کــه
بــا اشــتیاق بســیار درس میخوانــد .وقتــی از او درخواســت بــازی میکــردم ،جــواب م ـیداد:
 توکه دوست نداری برادرت در مدرسه دانشآموز تنبلی باشد ،درسته؟در آغــاز کار از روایتهــای اعضــای خانــوادهی شــهید حســن شــاطری کمــک گرفتیــم تــا
تصویــری واضحتــر از وی قبــل از ورودش بــه لبنــان ارائــهدهیــم.
عبدالقدوس االمین
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انقالب و امام
روایتی از حسین شاطری

*

او از اولیــن حامیــان انقــاب در زمــان آغــاز آن بــود .دیگــران را هــم بــه حمایــت از
انقــاب دعــوت میکــرد و در دفــاع از آن بــه اســتقبال مــرگ میرفــت .از همــان ابتــدا
مشــغلهای فــراوان و عزمــی عالــی داشــت .او یــک فــرد معمولــی در میــان انقالبیــان نبــود،
بلکــه بــا وجــود ســن کــم دیگــران را رهبــری میکــرد .در راهپیماییهــا هدایتمــان میکــرد
و فعالیتهــا را نظــم میبخشــید .در بیشــتر اوقــات ،بیواهمــه بــه فشــارها و تهدیدهــا
اعتــراض میکــرد .گویــی وجــود و همــهی هســتیاش را در راه انقــاب نــذر کردهبــود.
در عشــق بــه امــام و ســخن گفتــن از ایشــان ،دیــدی متفــاوت از مــا و همســاالنش داشــت.
ســخنان ایشــان را بــا تمــام وجــود بهخاطــر میســپرد و بــه رهنمودهایشــان بســیار پایبنــد
بــود و آنهــا را بـهکار میگرفــت .درســت ماننــد انســان مؤمنــی کــه بــه نمــاز و روزهاش پایبنــد
اســت .فرمودههــای امــام را همچــون اعمالــی واجــب و یــا حــرام ،همانطــور کــه فرمــوده
بودنــد ب ـهکار میبســت.
همانطــور کــه در عباداتــش مســتحبات را نیــز بهجــای مــیآورد ،بیشــتر از آنچــه از او
انتظــار میرفــت ،کار میکــرد .هــرکاری را کــه مربــوط بــه انقــاب و یــا در راه خدمــت
بــه آن بــود بــا وجــود خطــرات و ســختیهایش تــا زمانــی کــه بــه بهتریــن وجــه بــه پایــان
نمیرســاند ،کنــار نمیگذاشــت .در بعضــی مواقــع خطرنــاک از او میخواســتیم کــه کمــی
تأمــل کنــد و یــا کار را بــه تأخیــر انــدازد ،امــا در جوابمــان میگفــت :مگــر میشــود عبــادت
و اطاعــت خــدا را بــه تأخیــر انداخــت؟
او بــه امــام و انقــاب اینگونــه نــگاه میکــرد و اینگونــه مــا را در پــس شــور و شــوق و
ایمانــش هدایــت مینمــود .ایــن نشــاط انقالبــی در وجــودش نهتنهــا فروکــش نمیکــرد،
بلکــه روزب ـهروز بیشــتر میشــد ،بهخصــوص در روزهــای پایانــی انقــاب .بهطوریکــه بــه
همراهانــش میگفــت :در ایــن دورهی حســاس از انقــاب حتــی نبایــد خوابیــد.
زمانــی کــه انقــاب پیــروز شــد ،گمــان کــردم هــر چنــد بــرای مدتــی کوتــاه آرام
خواهدگرفــت .بــه او میگفتــم کــه وقــت آن رســیده اســت کمــی اســتراحت کنــی ،امــا
تصــورم در مــوردش صحیــح نبــود و زمانــی کــه امــام (قدسســره) بــرای تأمیــن آب و
ســاخت و ســاز و کشــاورزی بــا کمــک مــردم دســتور تشــکیل جهــاد ســازندگی را داد،
او نیــز بــه ســرعت دســت بــه کار شــد .مثــل اینکــه انقــاب جدیــدی آغــاز شــده اســت.
خدمــت در جهادســازندگی را تبلیــغ میکــرد و بــا هــر روشــی دیگــران را بــرای شــرکت در
آن تشــویق مینمــود .از همــه مهمتــر آن بــود کــه دیگــران را بــا عمــل و کار ،بــه جهــاد
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دعــوت میکــرد .جلوتــر از همــه و در صــف اول بــا تــاش و کوششــی عجیــب مشــغول
بـهکار میشــد .انــگار توانــش بیــش از یــک مــرد بــود .هــر جــا نیــاز بــه جهــاد بــود بــه آنجــا
میرفــت و آســتینها را بــاال مــیزد .در کار ساختوســاز تجربــهی کافــی داشــت .اتــاق
میســاخت و خانههــا را بازســازی میکــرد .هــر روز بــه کشــاورزان هــم ســر مــیزد و در
کارهــا بــه آنهــا کمــک میکــرد ،امــا در زمــان برداشــت گنــدم ،تمــام وقــت خــود را صــرف
ای ـنکار میکــرد .بهخوبــی بهخاطــر دارم کــه آن ســالها مــاه رمضــان در فصــل تابســتان
بــود .ایــن موضــوع برایــش تفاوتــی ایجــاد نکردهبــود .از طلــوع آفتــاب بــه مزرعــه میرفــت
و درحالیکــه روزهدار بــود ،زیــر تابــش نــور خورشــید بــه مــدت هجــده ســاعت در روز کار
میکــرد و در انتهــا لبخندزنــان برمیگشــت .انــگار کاری کــه انجــام داده بههیچوجــه کار
ســختی نبودهاســت.
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بــا شــروع جنــگ ،بــه جبهــه رفــت .گویــی جنــگ درونــش را شــعلهور کــرده بــود .از اولیــن
کســانی بــود کــه بــرای حضــور در جبهــه داوطلــب شــد .ایـنکار بهنظــر مــا و بــه خصــوص
پدرمــان خیلــی برایــش زود بــود .مســئوالن اعــزام بــه جبهــه بــا اعزامــش بــدون رضایــت
و امضــای پــدر موافقــت نمیکردنــد .او کــه میدانســت ایــن مســئله بــرای پــدرم ســخت
اســت و بــا آن موافقــت نخواهدکــرد ،از تــرس آنکــه پــدر مانــع رفتــن او شــود تصمیــم
گرفــت تــا امضایــش را جعــل کنــد .چنــد روز بعــد پــدر ،حیــرتزده از تــوان پســرش در جعــل
امضــاء بــه خانــه آمــد و گفــت:
 اگــر از مــن میپرســیدند ایــن امضــای توســت؟ حتمــا تأییــد میکــردم .اصــ ًا مــو
نمیزنــد .حتــی یــک کارشــناس هــم نمیتوانــد دو امضــاء را از هــم تشــخیص دهــد.
و درحالیکه میخندید ادامه داد:
 کارش را خوب بلد است.در حقیقــت ایــن موافقتــی شــفاهی از طــرف پــدر بــا رفتــن او بــه جبهــه بــود .چهبســا پــدر
میدانســت کــه نمیتوانــد جلویــش را بگیــرد .بعــد از مدتــی فهمیدیــم کــه در کردســتان
اســت ،در منطقــهی سردشــت .آنجــا بهعنــوان یــک رزمنــده یعنــی همــان چیــزی کــه
آرزویــش را داشــت ،مشــغول اســت و بــا انــرژیای وصفناپذیــر کار میکنــد .مــدت
زیــادی بــدون آنکــه اشــتیاقش فروکــش کنــد و یــا حتــی کــم شــود آنجــا مانــد .او یکــی از
بنیانگــذاران ســپاه پاســداران در منطقــه سردشــت بــود.
مدتــی گذشــت .بایــد بــه خدمــت ســربازی میرفتــم ،اتفاقـ ًا مــرا بــه آذربایجــان فرســتادند،
جاییکــه بــه حســن نزدیــک بــود .وقتــی فهمیــد بــه آذربایجــان مـیروم ،مــرا پیــدا کــرد و
گفــت:
 چــرا پیــش مــا نمیآیــی؟ جاییکــه مــا هســتیم خیلــی آرام اســت و اوضــاع خوبــی دارد.بــه تــو خــوش میگــذرد و در اینجــا کار بهتــری از آذربایجــان خواهــیداشــت.
حرفهــا و تشــویقهایش باعــث شــد بــا خوشــحالی موافقــت کنــم .او را دوســت داشــتم
اینطــوری میتوانســتم در کنــارش باشــم .عــاوه بــر آن همانطورکــه گفتهبــود شــرایط
راحتتــری هــم در انتظــارم بــود .فــوراً پیشــنهادش را پذیرفتــم و او بــرای انتقالــم اقــدام
کــرد .تماسهــای الزم را گرفــت و هماهنگیهــا را انجــام داد و عم ـ ً
ا طــی مأموریتــی بــه
سردشــت اعــزام شــدم .بــه پادگانــی رفتــم کــه گفته بــود مــرا آنجــا میبینــد .پادگانــی در یک
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منطقـهی بیابانــی و بــا شـنهای فــراوان .وارد پــادگان شــدم .دنبالــش گشــتم ،امــا پیدایــش
نکــردم .از پاســداری ســراغش را گرفتــم .اســمم را پرســید و از مــن خواســت تــا منتظــر
بمانــم .در آن شــنزار منتظــرش نشســتم .راضــی بــودم و بــه خــودم دیــدار او ،کاری آســان و
اوقاتــی خــوش را کــه دربــارهاش صحبــت کــرده بــود ،وعــده مـیدادم .زمانــی میگذشــت و
مــن بــه آن بیابــان وســیع چشــم دوختهبــودم .بعــد از مدتــی موتــوری کوچــک را دیــدم کــه
بــا ســرعت از ســمت افــق بــه طرفــم میآیــد و گــرد و خاکــی را در پشــت ســرش بهوجــود
م ـیآورد کــه افــق را میپوشــاند .تــا وقتــی بــه پــادگان نزدیــک نشــد نتوانســتم راننــدهاش
را تشــخیص دهــم .خــودش بــود .لبخنــدی زدم و بــه گــرد و خاکــی کــه ســر و لباســش را
پوشــانده بــود ،نــگاه کــردم .از موتــور پیــاده شــد و همدیگــر را در آغــوش گرفتیــم .خیلــی
حــرف نزدیــم .عجلــه داشــت .ســوار موتــور شــد و تــا آنجــا کــه میتوانســت جلــوی صندلــی
آن نشســت .درحالیکــه چهــرهاش از دیدنــم بــه وجــد آمدهبــود از مــن خواســت تــا فــوراً
ســوار شــوم .پشــت موتــور نشســتم و بــا ســرعت زیــاد در میــان آن همــه شــن حرکــت کــرد.
شـنهای انبــوه باعــث شــد کــه در اولیــن پیــچ از موتــور پــرت شــویم .مســافت زیــادی بــه
روی زمیــن کشــیده شــدیم و باالخــره هرکداممــان بــه طرفــی افتادیــم .لبخندزنــان فــوراً
از جایــش بلنــدشــد و بــا عجلــه موتــور را بلنــد کــرد و ســوار شــد .مســافتی را بهدنبالــش
دویــدم تــا توانســتم ســوار شــوم .همینکــه ســوار شــدم دوبــاره گازش را گرفــت و گفــت:
داداش جــان بایــد عادتکنــی.
ناراضــی نبــودم ،هرچنــد کــه راه طوالنــی بــود .چــون ایــن راه همانــی بــود کــه مــرا بــه
جــای راحتــی کــه دربــارهاش حــرف زدهبودیــم میرســاند .در آنجــا میتوانســتم در کنــار
خــودش کار کنــم و ایــن حتمـ ًا امتیــاز مهمــی برایــم بــود و آرامــش و راحتــی بیشــتری برایــم
بهدنبــال داشــت .در میــان راه از مــن پرســید:
 چه کاری بلدی؟ کاری که از عهدهاش بربیایی؟به او گفتم که توقع کاری آسان و جایی راحت را دارم:
 بهطورکلی تعمیرات را خوب بلدم. نــه ،مــا اینجــا تعمیــرکار نمیخواهیــم .بــه تیــپ حــزباهلل بــرو آنجــا کارهــایراحتتــری هســت.
تیــپ حــزباهلل را نمیشــناختم و کارشــان را نمیدانســتم ،امــا مطمئــن بــودم جایــی
را کــه برایــم درنظــر گرفتــه ،جــای خوبیاســت .امــا واقعیــت چیــز دیگــری بــود .تیــپ
حــزباهلل متخصــص در عملیــات نظامــی خطرنــاک و دشــوار بــود ،آن هــم در خطــوط مقــدم
جبهــه .بــا دلخــوری از او پرســیدم:
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 این جای راحتی بود که به من قول دادی و گفتی که در آنجا خوش میگذرد؟انگارکه از شکایتم تعجب کردهباشد با مهربانی و خلوص ّنیت گفت:
 برایــت بهتریــن جــا را انتخــاب کــردم ،جاییکــه میتوانــی بهتریــن خدمتهــا رابکنــی.
وقتــی مفهــوم راحتــی و آســایش را پیــش خــودم و او بــا هــم مقایســه کــردم ،لبخنــدی
زدم .فریبــم ندادهبــود ،چــون آنجــا بــرای او قلّـهی ســعادت و آســایش بــود .او ســعادت را در
میــزان عطــا و بخشــش میدانســت.
درمــدت اقامتــم در کنــارش ،بــا وجــودی کــه بــرادرش بــودم هیــچ تفاوتــی میــان مــن
و دیگــران قائــل نمیشــد .بلکــه کام ـ ً
ا برعکــس ،رفتــارش بــا مــن بهگون ـهای بــود کــه
گاهــی آرزو میکــردمکاش بــرادرش نبــودم .کارهــای پیچیدهتــر و دشــوارتر را بــه مــن
واگــذار میکــرد و میخواســت تــا هرچــه ســریعتر انجــام شــود.
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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،
از مــن خواســت تــا مســئولیت پشــتیبانی و لجســتیک آن روســتا را کــه در خــط مقــدم
جبهــه بــود برعهــده بگیــرم .ایــن بــه آن معنــا بــود کــه بایــد هم ـهی نیازهــا و مایحتــاج
رزمنــدگان را تهیــه میکــردم و طبیعتــ ًا یکــی از مســئولیتهایم نیــز فراهمکــردن مــواد
غذایــی بــود .درآن زمــان او فرماندهــی یکــی از محورهــای عملیاتــی آن منطقــه را برعهــده
داشــت .ی ـکروز بــه همــراه تعــدادی از دوســتانش کــه آنهــا هــم از فرماندهــان محورهــای
عملیاتــی بودنــد از خــط مقــدم برگشــت .دلــم بــه حالشــان ســوخت .خســتگی و گرســنگی
از پــا درشــان آوردهبــود .گفــت کــه مــدت زیــادی اســت کــه چیــزی نخوردهانــد .ازمــن
خواســت هــر غذایــی کــه در دســترس اســت ،برایشــان آمادهکنــم .رفتــم و جعبـهای کنســرو
تنماهــی آوردم  -در آن زمــان تنماهــی غــذای مهمــی بهحســاب میآمــد -ترتیــب کار
را دادم و قوطیهــا را بــه همــراه نــان در مقابلشــان گذاشــتم و بــه آنهــا تعــارف کــردم .وقتــی
قوطیهــا را دیــد از مــن پرســید :بــرای رزمنــدگان هــم از اینهــا فرســتادهای؟
ِمــن ِمنکنــان گفتــم :نــه بــرادر نفرســتادم .چــون تعــداد ایــن کنســروها کــم بــود و بــه
هم ـهی آنهــا نمیرســید ،ترســیدم مشــکلی پیــش بیایــد ،خــب بــه انــدازهی همــه نبــود.
 پس چی برایشان فرستادی؟ مقداری برنج مانده بود آنرا فرستادم. برای ما هم از همان برنج بیاور.گفتــم کــه برنــج تمــام شــده اســت و چیــزی از آن باقــی نمانــده .همهجــا را نــگاه کــرد
تــا اینکــه چشــمش بــر روی چیــزی کــه در فاصل ـهای دورتــر قــرار داشــت ،ثابــت مانــد .از
مــن پرســید:
 آنها چیست؟ ظــرف ماســت اســت .امــا  15روز از تاریــخ مصــرف آن گذشــته .بــرای رزمندههــافرســتادم امــا چــون خیلــی تــرش بــود نتوانســتند آنرا بخوردنــد و برگرداندنــد.
از جایــش بلنــد شــد .ماسـتها را برداشــت و بــا آب مخلــوط کــرد .بعــد نــان را میــان همــه
تقســیم کــرد و گفت:
 -همین برایمان کافیاست .این چیزی است که خواهیم خورد.
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کوزههای سنگین
روایتی از حسین شاطری

*

در ایــام نوجوانــی مــا ،آب آشــامیدنی در خانههــا نبــود و لولهکشــی آب بهشــکل امــروزی
وجــود نداشــت .آب آشــامیدنی فقــط در مناطــق محــدودی در چاههــای بــزرگ و دور از
خانههــا بــود .مــردم بــا ظرفهایــی شــبیه بــه گالــن یــا کوزههــای بــزرگ بــرای کشــیدن
آب از چــاه بــه آنجــا میرفتنــد .چاههــا عمیــق و فاصلــهاش تــا ســطح زمیــن زیــاد بــود.
هــر کــس آب میخواســت بایــد حــدود  40پلــه پاییــن میرفــت تــا ظرفــش را پرکنــد .کاری
ســخت و طاقتفرســا بــود بهخصــوص زمــان باالآمــدن از آن همــهی پلــه وقتــی کــه
کوزههــا پــر بــود ،کار ســختتر و دشــوارتر میشــد و هــر کــس آب بیشــتری میخواســت
بایــد زحمــت بیشــتری میکشــید ،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
بــود و بــه آنهــا مهربانــی میکــرد .کســی را مهربانتــر از او بــه مــردم ندیــده بــودم.
بــدون آنکــه کســی از او بخواهــد یــا نیــازی بــه آب بــرای خانــواده داشــته باشــد ،بــه ســر
چــاه میرفــت و زمــان زیــادی آنجــا میمانــد .مرتبــ ًا از پلههــا بــاال و پاییــن میرفــت
و کوزههــا را پــر میکــرد .همــهی بدنــش خیــس میشــد .نمیدانــم کــه بدنــش از آب
کوزههــا خیــس میشــد یــا از شــدت عرقــی کــه در اثــر زحمــت زیــاد در راه خدمــت بــه
دیگــران بــه وجــود میآمــد .خوشــحال و راضــی بهنظــر میرســید درســت ماننــد حضــرت
موســی (ع) در لحظــهای کــه بــرای دختــران حضــرت شــعیب (ع) از چــاه آب میکشــید.
جالــب آن لحظاتــی بــود کــه پیرزنهــا کوزههایشــان را کنارشــان میگذاشــتند ،و منتظــر
مینشســتند و مطمئــن بودنــد کــه او کمکشــان میکنــد .او بــدون آنکــه کســی درخواســت
کنــد کوزههــا را بــا رضایــت میگرفــت و یکــی پــس از دیگــری پــر میکــرد و تــا وقتــی
همــهی ظرفهــا پــر نمیشــد ،دســت از کار نمیکشــید و تــا زمانــی کــه حتــی یکنفــر
از افــراد کمتــوان ،چــه مــرد ،زن یــا کودکــی بــر ســر چــاه بــود آنجــا را تــرک نمیکــرد.

* برادر شهید
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خودکفایی
روایتی از فاطمه شاطری

*

مــرا بــه خودکفایــی تشــویق میکــرد .بــه اینکــه وقتــی خــودم قــادر بــه انجــام کاری
هســتم ،آن را از دیگــری درخواســت نکنــم .برایــم مثالهــا و روایاتــی از اهــل بیــت(ع)
م ـیزد .و ازجمل ـهی ایــن مثالهــا تجربــه و آموختههــای شــخصی خــودش بــود کــه آنهــا
را برایــم تعریــف کــرد:
 «در ایــن مــورد تجربههــای زیــادی دارم .تجربههایــی کــه بــه مــن یــاد داد درکارهــایکوچــک و بزرگــم خودکفــا باشــم .مهمتریــن آن تجربههــا ،اتفاقــی بــود کــه تــا زمانــی کــه
زنــدهام آن را فرامــوش نمیکنــم».
بعد مثل کسی که میخواهد داستانی را مفصل تعریف کند ،نشست و گفت:
 کوچــک بــودم ،در ســالهای اولیــهی دوران دبســتان .مدرســهها مثــل حــاال مجهــزنبــود .معلمــان بــرای تأمیــن هزینههــای مدرســه بــر روی اهالــی حســاب میکردنــد .یــک
روز در پایــان یکــی از کالسهــا ،معلــم از مــا پرســید کــه چــه کســی میتوانــد بــرای
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
کــه پــدرم بــه آســانی آن پــول کــم را خواهــد داد .ولــی زمانــی کــه بــه خانــه آمــدم بــا
جــواب منفــی پــدر روبـهرو شــدم .وقتــی پــدرم قبــول نکــرد کــه پــول گــچ را بدهــد ،شــوکه
شــدم .رســوایی فــردا در مدرســه را تصــور کــردم .معلمــم چــه خواهــد گفــت؟ بچههــا بــا
چــه بنویســند؟ چقــدر تنبیــه و ســرزنش خواهــم شــد .قطــرات عــرق بــر پیشــانیم نشســت .به
ایــن فکــر میکــردم کــه فــردا در چــه تنگنایــی قــرار خواهــم گرفــت ،تنگنایــی کــه بیشــتر از
تحمــل مــن بــود .ایــن تصــورات باعــث شــد تــا جایــی کــه میتوانســتم بــه پــدرم اصــرار و
حتــی التمــاس کنــم ،امــا فایــده نداشــت چــون جیــب پدرخالــی خالــی بــود».
و ادامه داد:
«مبهــوت ایســتاده بــودم .در برابــر مشــکل بزرگــی کــه در آن موقــع برایــم مصیبتــیعظیــم بــود ،مســتأصل شــده بــودم .نمیدانســتم فــردا چطــور بــه مدرســه بــروم؟ در
چهارچــوب در بــر زمیــن نشســتم .هــر چــه در دســتم بــود بــه زمیــن افتــاد .جــز گریــه کاری
از دســتم برنمیآمــد .از شــدت مصیبتــی کــه بــه آن گرفتــار شــده بــودم و کســی قــادر بــه
حــل آن نبــود ،بــا صــدای بلنــد گریــه میکــردم .چــون بهنــدرت گریــه میکــردم مــادرم
از شــنیدن صــدای گریـهام نگــران شــد و بــا دلواپســی علــت آن را پرســید .مصیبــت بزرگــی
* دختر شهید
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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 نگران ـیام برطــرف شــد.
نمیدانســتم از مــادرم چطــور تشــکر کنــم .او غــم بــزرگ و بــار ســنگینی را از دوشــم
برداشــته بــود ،امــا بــا ایــن اتفــاق تغییــر تــازهای در وجــودم رخ داد؛ چیــزی کــه آن گرفتــاری
و مصیبــت ســخت باعــث آن شــده بــود .اگــر مــادرم نمیتوانســت پــول را جــور کنــد ،چــه
اتفاقــی میافتــاد؟ در درونــم بــا قلمــی از جنــس آن موقعیــت ســخت ،تصمیمــی را حــک
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 خانهمــان بــرای چنــد ســاعت در روز مشــغول بــه کار شــدم.
اجنــاس را جابهجــا میکــردم و در مرتبکــردن مغــازه بــه صاحــب آن کمــک میکــردم
و در مقابــل پــول میگرفتــم .بعــد در کار ساختمانســازی مشــغول شــدم .در آن وقــت
کوچکتریــن کارگــر ســاختمانی بــودم و بعــد از آن اتفــاق بــود کــه دیگــر از احــدی پــول
نگرفتــم.
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درســت اســت .در شــب دیــدارش بــا محمدحســن و تــا لحظـهای کــه بــه خانــه برگشــت
بــا نگرانــی ،انتظــارش را میکشــیدم .دلــم بــه محمدحســن راضــی بــود ،امــا ترســم منطقــی
و توجیهپذیــر بــود .نگــران ایــن بــودم کــه محمدحســن دربــاره امکانــات و آمادگـیاش بــرای
ازدواج چــه خواهــد گفــت؟ هیجــانزده بــودم و بیقــرار تــا هرچــه زودتــر از پــدرم جزئیــات
دیدارشــان را بپرســم .در برابــرش ایســتادم و تظاهــر بــه آرامــش کــردم .بــا هــم مثل همیشــه
حــرف میزدیــم امــا شــرمم مانــع از آن میشــد کــه ســؤالی بپرســم .وانمــود میکــردم کــه
برایــم اهمیتــی نــدارد .بنابرایــن چیــزی نپرســیدم و او هــم حرفــی نــزد .چنــد ســاعت بعــد
بایــد بــه بیــروت ســفر میکــرد .شــروع کــرد بــه جمعکــردن وســایل و مایحتاجــش .چنــد
بــار ســعی کــردم تــا حرفــی بزنــم امــا از شــدت خجالــت نتوانســتم .بــا وجــود اضطرابــی کــه
داشــتم ،نامیــد شــدم کــه بتوانــم از او ســؤالی بپرســم و چــارهای نداشــتم جــز اینکــه از او
خداحافظــی کنــم و شــب بخیــر بگویــم.
مثل همیشه بغلم کردم با هم خداحافظی کردیم .با ناامیدی گفتم:
 شب بخیروقتی به جلوی د ِر اتاق رسیدم لبخندزنان گفت:
 فاطمه برای چه نمیپرسی چه اتفاقی افتاد؟ ازشما خجالت میکشم.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
بــا محمدحســن برخــوردکنــد .حتــی در مراســمی کــه پیــش از عقدمــان برگــزار شــد و
محمدحســن بــه همــراه خانــوادهاش آمــده بــود ،پــدرم بســیار دوســتانه و صمیمــی برخــورد
کــرد بهطوریکــه خیــال میکــردی آنهــا از بســتگان یــا از دوســتان قدیمیمــان هســتند.
دربــارهی همــه چیــز بــا آنهــا صحبــت میکــرد :مســائل سیاســی ،اقتصــادی و هــر موضوعــی
بــه جــز موضــوع عقدمــان .همــه منتظــر بودنــد کــه باالخــره پــدر وارد موضــوع اصلــی شــود
یــا حداقــل بــا اشــارهای بــرای آنهــا زمینهچینــی کنــد ،امــا ایــن کار را نکــرد تــا اینکــه
پــد ِر محمدحســن چــارهای ندیــد جــز آنکــه منظــور اصلــی از ایــن دیــدار را مســتقیم ًا بیــان
کنــد .در آن لحظــه پــدر ســاکت شــد و چهــرهای جــدی بــه خــود گرفــت و حرفــش آنهــا را
غافلگیــر کــرد:
* دختر شهید
31

 بسیار خوب ،چه مقدار زمین و چند خانه میتوانید به نام دخترم بزنید؟در ایــن لحظــه پــدر محمدحســن بــه محمدحســن کــه بــه شــدت ســرخ شــده بــود و
صندلــی فــرو رفتــه بــود ،نگاهــی کــرد .بعــد پــدر بــا همــان لحــن قبلــی و ابــروان درهــم
کشــیده ادامــه داد:
 امــا در مــورد مهریــه ،رســم و رســوم را کــه میدانیــد ...کمتــر از 125هــزار ســکه نبایــدباشــد ...ایــن طــور نیســت؟
جملــه آخــرش را درحالــی گفــت کــه بــه چهرههــای نگــران آنهــا نگاهــی انداخــت .وقتــی
حــال و اوضاعشــان را دیــد ،خندیــد و گفــت:
 مزاح کردم ،فقط میخواستم ج ّو عوض شود.ایــن گفتـهی پــدر آب ســردی بــر ســر آنهــا بودنــد .مجلــس دگرگــون شــد و همگــی بــرای
مدتــی خندیدیــم .بــا ایــن کا ِر پــدر مجلــس از حالــت خشــک و رســمی درآمــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه قب ـ ً
ا بــه او گفتــه بــودم بــا بیشــتر از  114ســکه موافــق نیســتم،
پــس ازآنکــه مجلــس آرام شــد و فضــا تغییــر کــرد ،پــدر ادامــه داد:
 درخصــوص مهریــه بایــد بگویــم دختــرم بــا بیشــتر از 100ســکه موافــق اســت ،امــامــن شــخص ًا ایــن مســئله را قبــول نــدارم .مــن بــا بیشــتر از 14ســکه موافــق نیســتم ...
علتــش هــم ایــن اســت کــه مهریــه عروســمان همیــن تعــداد ســکه اســت .از دختــرم هــم
میخواهــم مهری ـهاش حتــی یــک ســکه بیــش از ایــن نباشــد ،چــون درغیــر ایــن صــورت
وجدانــم آرام نخواهــد بــود.
مــن تنهــا دختــرش بــودم ،بــا ایــن وجــود بــه کمتریــن چیزهــا راضــی شــد و قبــول نکــرد
کــه بــاری هرچنــد انــدک بــر دوش محمدحســن و خانــوادهاش بیفتــد .در ارتبــاط بــا مســائل
مالــی همــواره تأکیــد میکــرد کــه راحــت باشــند و هیچگونــه اجبــار و فشــاری وجــود نــدارد.
هروقــت از بیــروت بــا مــن تمــاس میگرفــت ،از ســامت خــودم و محمدحســن و
درسهایمــان میپرســید .خیلــی بــر موضــوع درس تأکیــد میکــرد ،امــا هیچوقــت دربــاره
مســائلی مثــل آمادگیمــان بــرای مراســم عقــد ،خانــه و یــا محــل زندگیمــان صحبــت
نمیکــرد .میگفــت:
 هم ـهی ایــن مســائل بــا تــوکل بــر خــدا حــل میشــود .امــا درس نیــاز بــه پشــتکار وتــاش در کنــار تــوکل بــه خــدا دارد.
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پســرعمویم تعریــف میکــرد کــه در زمــان نوجوانــیاش بــا پــدرم کار میکــرد و از او
دســتمزد میگرفــت .در آن زمــان پــدرم بیشــتر بــه کارهــای ســاختمانی مشــغول بــود .آنهــا
از صبــح خیلــی زود تــا پایــان روز زیــر آفتــاب ســوزان بــا هــم کار میکردنــد .پســرعمویم
میگویــد کــه پــدر بــرای همــه بــا صداقــت و درســتی کار میکــرد و نســبت بــه افــراد
کمتــوان توجــه خاصــی داشــت .نســبت بــه آنهــا خیلــی بخشــنده بــود و تــا جایــی کــه
امــکان داشــت از آنهــا دســتمزد کمتــری میگرفــت و ایــن درحالــی بــود کــه پــدر در
آن زمــان وضعیــت اقتصــادی ســخت و ضعیفــی داشــت .بــا ایــن وجــود ،اگــر میدیــد
کــه صاحبخانــه اوضــاع مالــی خوبــی نــدارد ،بیشــتر از نصــف دســتمزد متعــارف را قبــول
نمیکــرد .بهطوریکــه از ایــن کار او تعجــب میکردنــد و نمیدانســتند کــه چطــور
از ایــن اختــاف دســتمزد او نســبت بــه دیگــران ،تشــکر کننــد .ایــن روش او در برابــر
افــراد بیبضاعــت بــود و بیشــتر افــرادی هــم کــه پــدر برایشــان کار میکــرد ،انســانهای
کمتوانــی بودنــد کــه بــا اطــاع از صداقــت پــدرم و دســتمزد انــدک او ،منتظــر میماندنــد
تــا کارهایشــان را او انجــام دهــد؛ بهطوریکــه دیگــر پــدر بــدون آنکــه بــه واســطهی اوضــاع
مالــی ســخت خــودش بــه درآمــد حاصــل از ایــن کار فکــر کنــد فقــط بــرای ایــن گونــه افــراد
کار میکــرد .امــا کار جایــی ســختتر میشــد کــه از همــان دســتمزد کــم ،مقــداری را هــم
بــه خودشــان برمیگردانــد و شــاید ایــن مبلــغ بیشــتر از نصــف دســتمزدش بــود .بــه ایــن
ترتیــب آنچــه باقــی میمانــد خیلــی کــم بــود .پســرعمویم در ادامــه گفــت:
 «بــا تعجــب و ناراحتــی از کاری کــه انجــام مـیداد ،بــه او نــگاه میکــردم .نمیتوانســتمبــاور کنــم .کارش را نمیپســندیدم و بــه نظــرم غیرمعقــول میآمــد .ترســم از دســتمزد
خــودم نبــود ،چــون دســتمزد مــرا در هــر صــورت بــه طــور کامــل پرداخــت میکــرد و از آن
چیــزی کــم نمیگذاشــت .در چنیــن مواقعــی دســتمزدم یــا بــا او برابــر و یــا حتــی بیشــتر
میشــد .نگرانــی مــن بــه خاطــر خــودش بــود ،چــون از اوضــاع مال ـیاش کــه شــبیه بــه
همیــن مســتمندان بــود ،خبــر داشــتم».
بارهــا اتفــاق میافتــاد کــه در یــک روز ،چندیــن جــا کار میکردنــد و روزهــای طوالنــی
و ســختی را پشــت ســر میگذاشــتند ،امــا پــدر بــه خاطــر بیبضاعــت بــودن صاحــب کار،
جــز مبلــغ اندکــی از آنهــا قبــول نمیکــرد».
یــک روز پســرعمویم  -کــه از ادامـهی ایــن وضــع دلخــور بــود  -میبینــد کــه پــدر تمــام
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روز را بــرای خانــم پیــری کار میکنــد امــا وقتــی کار تمــام میشــود بــدون آنکــه پولــی
درخواســت کنــد از آنجــا بیــرون م ـیرود و بــه پســرعمویم هــم میگویــد:
 اگر پولی داد قبول نمیکنیم ،اجرمان را از خدا میگیریم.پســرعمویم کــه مشــغول جمعکــردن بقیــه ابــزار کار بــوده ،دیرتــر از پــدر از آنجــا بیــرون
میآیــد و در همیــن حیــن پیــرزن مبلــغ خیلــی کمــی را بــه عنــوان دســتمزد بــه او میدهــد
و او هــم از تــرس آن کــه پــدر متوجــه شــود و قبــول نکنــد ،پــول را میگیــرد و صبــر
میکنــد تــا از منــزل آن خانــم دور شــوند .وقتــی مطمئــن میشــود کــه بــه انــدازهی کافــی
از آنجــا فاصلــه گرفتهانــد ،موضــوع را بــه پــدر میگویــد و پــول را بــه او میدهــد .پــدر بــه
شــدت عصبانــی میشــود و میایســتد و پســرعمویم را بــه بیرحمــی محکــوم میکنــد
بــا ســرزنش بــه او میگویــد:
 رحــم نــداری ،او یــک پیــرزن بــود  ...از مــادرت هــم پــول میگیــری؟! چطــور بــا وجــوداینکــه 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 ،برمیگردنــد و پــدر،
پســرعمویم را مجبــور میکنــد تــا همــه پــول را بــه او برگردانــد .وقتــی پســرعمویم از خانــه
آن خانــم بیــرون میآیــد ،پــدرم بــا خاطــری آســوده میگویــد:
 -ما از دستمزدی کم صرفنظر کردیم تا خدا خیلی بیشتر از آن را به ما بدهد.
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اولین و آخرین
روایتی از احسان شاطری

*

هــر زمــان خواســتم تــا از ایــن شــهید بزرگــوار ســخن بگویــم ،ســؤالی پیــش رویــم قــرار
گرفــت کــه نادیدهگرفتــن آن برایــم ســخت بــود .او پــدرم بــود ...آیــا میتوانــم بــدون
درنظرگرفتــن ایــن موضــوع و خــارج از ایــن محــدوده ســخنی بگویــم؟ آیــا میتوانــم
هماننــد همکارانــش کــه ســالها در کنــارش بودنــد ،دربــارهی او حــرف بزنــم؟ و یــا خــودم
را در وضعیتــی تصــور کنــم کــه گویــی فرزنــدش نیســتم؟ آیــا راهــی وجــود دارد؟ و ایــن
مســئله ممکــن اســت؟ اگــر مــن بتوانــم در زمــان نوشــتن از او خــودم را در جایگاهــی جــدا
از او بدانــم ،آیــا خواننــده هــم میتوانــد ایــن را بپذیــرد؟ وقتــی خواننــده چشــمش بــه نامــم
میخــورد ،فــوراً ایــن رابطــه بــه ذهنــش خطــور میکنــد ،پســری اســت کــه از پــدرش
میگویــد ...گریــزی از ایــن ارتبــاط نیســت ،امــا اینجــا مشــکلی نهفتــه اســت و آن اینکــه
ایــن رابطــه تصاویــر و خاطراتــی بیــش از آنچــه مرســوم و رایــج اســت را طلــب میکنــد.
وقتــی پســری از پــدرش میگویــد ،بــر تصاویــر و خاطراتــی تکیهمیکنــد کــه پایههــای
آن در دوران کودکــی و رشــد اوســت؛ تــا آن تصاویــر هماننــد چهارچوبــی باشــند بــرای
احساســاتی کــه ذرهذره جمــع شــدهاند تــا برهــم قــرار گیرنــد و ســاختاری منحصربهفــرد
را تشــکیلدهند« .پــدر» ،حســی خــاص اســت کــه بههیــچ چیــز شــبیه نیســت و بــدون
شــک نــزد بچههــا بــر تصاویــر ،خاطــرات و احساســات مربــوط بــه گذشــته اســتوار اســت.
چگونــه دربــارهاش بنویســم درحالیکــه هــر زمــان بــه خاطــرات گذشــتهام رجــوع میکنــم
تــا احساســات و تصاویــرم را بهعنــوان یــک پســر بیابــم ،جــز تصاویــری مبهــم و نامشــخص
چیــزی پیــدا نمیکنــم .تصاویــری نامفهــوم و مهآلــود کــه آنهــا را احساســاتی نــاآرام و
غیــر واضــح در برگرفتــه اســت .تصاویــری کــه تقریبــ ًا خالــی از انســانی اســت کــه پــدر
نــام دارد و ایــن مســئله فقــط مربــوط بــه دوران بچگــیام نیســت بلکــه ایــن خــاء تــا
ســالهای اولی ـهی نوجوان ـیام ادامــهدارد .در آنهــا جــز تصویــر یــک مهمــان را نمیبینــم؛
مهمانــی خوشمنظــر ،خوشخلــق ،خونگــرم بــا حضــوری پررنــگ و دوستداشــتنی ،امــا او
مهمانــی اســت کــه کــم میمانــد و حضــورش طوالنــی نمیشــود و احساســات پســر کامـ ً
ا
حضــورش را درنمییابــد .امــا بهخاطــر دارم کــه همیــن حضــور کوتــاه چقــدر زیبــا بــود و
چقــدر بــه مــا کمــک میکــرد .در ایــن حضــور کوتــاه ،شــاهد عشــق لبریــزش بــودم؛ عشــقی
عمیــق ،تأثیرگــذار و واضــح .درســت ماننــد کســی کــه در تاریکــی مینشــیند و بــه پرتوهــای
نــور نــگاه میکنــد؛ نــوری قــوی ،محکــم ،فراگیــر امــا ســریع .و آن چشــمان کوچــک
هم ـهی احساســات مربــوط بــه یــک پــدر را نمیبینــد و نیــاز دارد کــه رمزگشــایی کنــد تــا
* پسر شهید
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آن احساســات در وجــودش ریش ـهدار شــوند و بــه شــناختی ثابــت و مانــدگار بــدل گردنــد.
پــدر همیشــه در ســفر و در غیبتهــای طوالنــی و پشــت ســرهم بهســرمیبرد .از کشــوری
بــه کشــور دیگــر میرفــت ،از عــراق بــه افغانســتان ،بــه کشــورها و شــهرهای نامعلــوم یــا
بــه شــهرهای دوردســت ایــران کــه آنجــا را نمیشــناختم .ایــن شــغل و وظیف ـهی او بــود.
در حقیقــت از ابتــدای فعالیتهایــش مــورد اعتمــاد و در مردانگــی زبانــزد بــود .ایــن موضــوع
بــه دوران قبــل از تولــد مــن و یــا حتــی بنابــه گفتـهی مــادرم بــه دوران قبــل از ازدواجشــان
برمیگــردد .مــادرم تنهــا فرزنــد خانــواده بــود و پــدرش را خیلــی زود از دســت دادهبــود.
دختــری کــه بــا وجــود ســن کــم ،مؤمــن ،پــاک و عاشــق انقــاب و انقالبیــان بــود .آن
احساســات زودهنــگام آنقــدر در وجــودش قــوت میگیــرد کــه مصمــم میشــود جــز بــا
یــک رزمنــده ازدواج نکنــد .پــدر نیــز در آن زمــان رزمنــدهای بــوده اســت کــه تــازه از
دبیرســتان فارغالتحصیــل و بــرای ورود بــه دانشــگاه آمــاده میشــده .مــادرم درحالیکــه
از تحقــق آرزویــش بــرای ازدواج بــا یــک رزمنــده احســاس رضایــت و خوشــبختی میکــرد،
فــوراً بــا پیشــنهاد او بــرای ازدواج موافقــت میکنــد.
ازدواج آن دو بــا آغــاز جنــگ همــراه میشــود و پــدر بعــد از ازدواجشــان مجبــور
میشــود کــه فــوراً بــه کردســتان بــرود و عروســش را نیــز بــا خــود ببــرد .در آن زمــان
منطقــهی کردســتان درگیــر جنــگ و تحــت محاصــرهی شــدید بــود بهطــوری کــه آنهــا
مجبورمیشــوند بــرای رســیدن بــه محــل اقامتشــان از یــک گشــتی نظامــی کمــک بگیرنــد
و بعــد مــادرم را کــه فقــط 15ســال داشــت بهمــدت  2مــاه در آنجــا تنهــا میگــذارد.
ایــن شــروع ماجــرا بــود امــا مــادرم هرگــز از انتخابــش پشــیمان نمیشــود بلکــه عشــق
و عالقــهاش بــه پــدرم روزبــهروز بیشــتر میشــود ،همانطورکــه توانــش در بخشــش و
فــداکاری زیادتــر میگــردد .وظیفــهی پرکــردن جــای خالــی پــدر را برعهــده میگیــرد و
هرچــه را الزم میدانــد بــدون کموکاســت و یــا شــکایتی فراهــم میکنــد .بهطوریکــه
پــدر رفتهرفتــه بــه او در ادارهی زندگــی اعتمــاد کامــل پیــدا کــرده و هم ـهی زندگــی خــود
را در راه رضــای خــدا وقــف میکنــد.
زندگــی مشــترک آن دو ،مــازم عــدم ســکون و اســتقرار در جایــی مشــخص بــود،
همچنیــن مــازم غیبتهــای پــدر .بــه جاهــای مختلفــی منتقــل میشــدیم کــه نمیتوانــم
هم ـهی آنهــا را بشــمارم .تقریب ـ ًا هیــچ کجــا ســاکن نبودیــم .روزی را بهخاطــر دارم کــه
کیــف بهدســت از مدرســه برمیگشــتم ،کامیونــی را جلــوی در خانــه دیــدم .کارگرهــا
اثاثیهمــان را بــه داخــل کامیــون میبردنــد .بایــد بــدون اطــاع قبلــی بهخانــه دیگــری در
منطق ـهای دیگــر میرفتیــم .ایــن روش زندگــی مــادرم حتــی قبــل از بــه دنیــا آمــدن مــن
بــود کــه همچنــان ادامــه پیــدا کردهبــود؛ ساکنشــدن و رفتــن درطــول ایــن ســالها .بــا
وجــود غیبتهــای طوالنــی و مکــرر پــدرم ،مــادرم هیــچگاه از تصمیمــش پشــیمان نشــد
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و اعتراضــی نکــرد .بلکــه لبخنــد رضایــت همیشــه بــر چهــرهاش بــود .او بهتریــن یــاور
پــدرم بــود .پــدرم ایــن مطلــب را همیشــه میگفــت و بــه هــر مناســبتی حقشناســی و
عشــقش را نســبت بــه او ابــراز میکــرد .هــرگاه حضــور داشــت ،محبتــی مثالزدنــی بــه
او تقدیــم و در نهایــت احتــرام بــا او رفتــار میکــرد و در هم ـهی مــدت حضــورش نــازش
را میکشــید .ســعی میکــرد تــا بیشــتر بــا او ارتبــاط برقــرار کنــد ،دســتش را میبوســید
و بــرای قدردانــی و تشــکر از او از هیــچ روشــی کوتاهــی نمیکــرد .چهبســا بارهــا از او
میشــنیدم کــه از مــادرم طلــب بخشــش میکــرد و بابــت کوتاهیهــا و غیبتهایــش
عذرخواهــی مینمــود و از او میخواســت تــا زحماتــش را بــه پــای رضــای خــدا بگــذارد و
برایــش دعــا میکــرد .از دیــدن ایــن صحنههــا تحــت تأثیــر قــرار میگرفتیــم ،او ســعی
داشــت تــا بــه ایــن وســیله غیبتهایــش را جبــران کنــد .رفتــارش بــا مــا نیــز مهربانانــه ،بــا
محبــت و دوســتانه بــود ،امــا حضــور کوتاهــش بــرای خودمانیشــدن بــا مــا پســرها کافــی
نبــود .همانطورکــه انســان نمیتوانــد بــا مهمانــش ،هرچنــد هــم کــه خوشاخــاق باشــد،
رفتــاری خودمانــی داشتهباشــد .حجابــی در میانمــان بــود؛ حجابــی کــه امــکان برداشــتن
و یــا خدشــهدارکردنش وجــود نداشــت .در آن مــدت کوتــاه مــن و برادرهایــم احســاس
میکردیــم کــه او را دوســت داریــم ،همانطــوری کــه آدم چیزهــای زیبــا و دور از دســترس
را دوســتدارد ،محبتــی کــه رابطــهای نیمهرســمی آنرا در برمیگرفــت .تنهــا خواهــر
کوچکــم فاطمــه بــود کــه میتوانســت از ایــن مانــع عبورکنــد و نمیدانــم کــه چگونــه قــادر
بــه انجــام ایـنکار بــود ،شــاید هـ م چــون پــدر او را بــا توجهــی خــاص درآغــوش میگرفــت،
برایــش فرصــت بیشــتری پیــش میآمــد .مــا در ارتبــاط پــدر بــا فاطمــه ،حــس پــدری و نــاز
و نــوازش بیشــتری را میدیدیــم .بــا او طــوری رفتــار میکــرد کــه فاطمــه او را دوســتی
همسنوســال تصــور میکــرد .بنابرایــن میتوانســت از مانعــی کــه مــن قــادر بــه عبــور
از آن نبــودم ،عبــور کنــد .بــا پــدر حــرف مـیزد ،همـهی اتفاقــات روزانـهاش را بــا جزئیــات
برایــش تعریــف میکــرد  .حتــی جــرأت میکــرد زمانــی کــه غیبــت پــدر طوالنــی میشــد
او را ســرزنش کنــد ،از او شــکایت نمایــد و بخواهــد کــه هرچــه زودتــر برگــردد.
وقتی از غیبت پدر خیلی شکایت میکرد ،پدر میگفت:
 اوضــاع تــو از بچههــای شــهدا خیلــی بهتــر اســت ...آنهــا امیــد بازگشــت پدرشــان راندارنــد امــا مــن حتــی اگــر غیبتــم طوالنــی شــود ،برمیگــردم.
ایــن شــناخت مــن از پــدرم بــود و تــا زمــان ورودش بــه لبنــان پــس از جنــگ  33روزه
یعنــی زمانــی کــه پرونــدهی بازســازی آنجــا را بــه او ســپردند ،همیــن گونــه او را میشــناختم.
دو مــاه در لبنــان مانــد و بعــد از آن بــه ایــران آمــد و یــک هفتــه مانــد .در طــی آن یکهفتــه
هم ـهی اقدامــات الزم بــرای بــردن مــا بــه لبنــان را انجــام داد .دو بــرادرم ســال تحصیلــی
خــود را تمــام کردهبودنــد و مــن هــم  19ســال داشــتم .زمانــی کــه اجــازه داد تــا در کنــارش
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باشــم ،فهمیــدم کــه در آنجــا بــه پــدر نزدیکتــر خواهمبــود .مــن و بــرادرم د ر هیئــت
بازســازی مشــغول بهکارشــدیم .کار بــرادرم در قســمت اداری بــود امــا مــن خوششــانستر
بــودم .چــون در کنــار پــدر کار میدانــی میکــردم .کاری کــه بــه مــن اجــازه مــیداد تــا
در همهجــا و همــهی پروژههــا در کنــارش باشــم .در مــدت کوتاهــی توانســتم خــودم را
نشــان دهــم ،اعتبــارم نــزدش افزایــش یافــت بهطوریکــه بــه مــن احســاس نیــاز کنــد.
بهخصــوص در آن زمــان هنــوز روابــط محکمــی بــا لبنانیهــا نداشــت .کــم پیــش میآمــد
کــه همــراه او نباشــم .آن دوران ،مقطــع سرنوشتســازی بــرای مــن بــود ،بــه او نزدیــک
بــودم و او را بــا وضــوح بیشــتری میدیــدم .در همــه حــال در کنــارش بــودم ،او را بهخوبــی
میدیــدم و در آن زمــان بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه او را نشــناخته بــودم .شــناختم از او
روزب ـهروز بیشــتر میشــد و هــر روز بــه شــخصیتی تــازه در وجــودش پــی میبــردم .آنچــه
متحیــرم میســاخت و ســبب میشــد ترســی را در وجــودم احســاس کنــم.
را در او میدیــدم
ّ
بــا مــن ماننــد ســایر کارگرهــا رفتارمیکــرد و حتــی کار بیشــتری میخواســت و ایــن کارش
از آن جهــت بــود کــه احســاس نکنــم چــون پســرش هســتم نســبت بــه دیگــران امتیــازی
دارم .در کار بــا مــن ســختگیر و ماننــد یــک صاحـبکار جــدی و قاطــع بــود .شــناختم از او
در آن مــدت بســیار کوتــاه بیشــتر از نــوزده ســال گذشــته بــود .در او خصلتهایــی میدیــدم
کــه نهتنهــا تصــورش را نمیکــردم بلکــه نمیتوانســتم بــاور کنــم همــهی آن خصلتهــا
در یــک انســان جمــع شدهباشــد وگیــج و ســردرگم نظارهگــر آن بــودم.
وقتــی کار را شــروع کردیــم ،اولویــت بــا آمادهســازی مــدارس بــود .ســال تحصیلــی
جدیــد در شــرف آغــاز بــود .او بســیار قــوی و مص ّمــم عمــل میکــرد .مدیریــت اوضــاع
خیلــی ســخت بــود .از دیدگاههــای مختلــف اولویتهــای متفاوتــی وجــود داشــت ،امــا
بــا وجــود ایــن تضادهــای گیجکننــده بــا ج ّد ّیــت و بــا رویکــردی محکــم و واضــح کار
را مدیریــت میکــرد .بــا وجــود شــرایط بــد و فشــارهای موجــود ،از زیــرکار شــانه خالــی
نمیکــرد .از همــان ابتــدا تأکیــد کــرد کــه مســائل مالــی فقــط بایــد زیــر نظــر خــودش اداره
شــود و از تــرس حیــف و میــل امــوال ،مدیریــت هزینههــا را شــخص ًا برعهــده گرفــت .ایــن
مســئله باعــث شــدهبود تــا فشــارهای بیشــتری بــر او وارد شــود کــه در اینجــا فرصــت ذکــر
جزئیاتــش نیســت .امــا در خــال هم ـهی اینهــا بــود کــه فهمیــدم پــدرم از چــه شــخصیت
قــوی و محکمــی برخــوردار اســت ،بهطــوری کــه هیچکــس در هیــچ جایــگاه سیاســی و
اجتماعــی نمیتوانســت تصمیمــات او را در رعایــت اولویتهــا و بــرآوردن نیازهــای مــردم
تغییــر دهــد.
پــس از آمادهســازی مــدارس ،مهنــدس بازدیــد از مناطــق آســیبدیده را از جنــوب تــا
درهی بقــاع آغــاز کــرد .مناطقــی دوردســت در هــر کجــای لبنــان .در بیــن ایــن مناطــق
تــردد میکــرد و اطالعــات و آمارهــا را جمــعآوری مینمــود .بــه کوچکتریــن جزئیــات
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توجــه میکــرد و در معادالتــش همهچیــز را در نظــر میگرفــت .در برخــوردش بــا مــردم،
عشــق را در نگاهــش و احتــرام را در کالمــش میدیــدم .محبتــش نســبت بــه نیازمنــدان و
مــردم عــادی بیشــتر بــود .مــردی را میدیــدم کــه میخواســت فقــط بــه مســتمندان تعلــق
داشــته باشــد و بســیار نســبت بــه خانوادههــای شــهدا بخشــندهبود .بــا آغــاز پروژههــا و
افزایــش فشــار ناشــی از آن ،جنبههــای بیشــتری از شــخصیت ایــن انســان نافــذ را مشــاهده
کــردم .مــردی اهــل کار و بــا د ّقــت بســیار نســبت بــه وقــت و ســرمایه .هرچــه را مربــوط
ب ـهکار بــود ،بهدقــت دنبــال میکــرد .پشــت میزنشــینی را دوســت نداشــت .او را در محــل
انجــام پروژههــا بیــش از پشــت میــزش میدیــدی .هــر روز ابعــاد تــازهای از شــخصیت او را
میشــناختم و هرچــه او را بیشــتر میشــناختم بــر حیرتــم افزودهمیشــد .ایــن مــرد دقیــق،
بــا اراده و مصم ّمــی کــه هــزاران کارگــر را در دههــا پــروژه و کارگاه مدیریــت میکــرد و
بــا برتریــن افــراد جامعــه از لحــاظ جایــگاه اجتماعــی و سیاســی در ارتبــاط بــود ،هماننــد
کارگــری ســاده لبــاس میپوشــید و همــراه کارگــران زیــر آفتــاب کار میکــرد؛ بــا آنــان
شــوخیمیکــرد و غــذا میخــورد.
در کنــار قلــب بزرگــش ،قلبــی هماننــد یــک کــودک داشــت .بــا هــر بچـهای کــه روبـهرو
میشــد ،او را میبوســید و بــا او شــوخی میکــرد .اســمش را میپرســید ،مدرســهاش را
ســؤالمیکــرد و در آخــر بوس ـهای بــر ســرش م ـیزد و از شــکالتهایی کــه همیشــه بــه
همیــن منظــور همــراه داشــت ،بــه او م ـیداد.
میــزان محبوبیــت او در میــان مــردم ،متعجبــم میکــرد .حتــی کســانی کــه بــا او اختــاف
جانبــداری بــدون قیــد و شــرط پــدر از حــق ،از او آزرده
عقیــده داشــتند و یــا بهخاطــر
ِ
میشــدند ،او را دوســت داشــتند .ایــن مســئله برخــاف آنچــه انتظــار میرفــت مــردم را از
او دور نکــرده بــود .پیمانــکاری را میشناســم کــه بــرای پــدرم احتــرام زیــادی قائــل بــود.
خیلــی متعجــب شــدم وقتــی برایــم تعریــف کــرد کــه پــدر در ابتــدای همکاریشــان مبلــغ
 200000دالر از دســتمزدش را کــه مبلــغ زیــادیاســت بهخاطــر اســتفاده از مــواد اولی ـهی
نامرغوبتــر از آنچــه در قــرارداد بــود ،از او کــم میکنــد .امــا ایــن کار پــدر ســبب میشــود
کــه عالقــه و دوســتی آن پیمانــکار نســبت بــه او بیشــتر شــود.
در مــورد کیفیــت کارهــا مســامحه نمیکــرد ،و ایــن بــه واســطۀ توجهــش بــه وقــت و
ســرمایه بــود .و بــا مخالفینــش هــم ب ـااراده و قــوی همــکاری میکــرد هــر چنــد کــه کار
ســختی بهنظــر میرســید .چیــزی در درون داشــت کــه مــردم را جــذب او میکــرد و حتــی
دشــمنانش هــم تحــت تأثیــر او قــرار میگرفتنــد .هرکــس بــا او کار میکــرد ،دوســتش
داشــت.
در آن زمــان بــود کــه احساســاتم شــکل گرفــت ،تنهــا عشــق و دوستداشــتن نبــود.
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عشــق بــود و شــگفتی ،ســردرگمی و اعجــاب .هــر چــه زمــان میگذشــت احساســاتم نســبت
بــه او شــدت میگرفــت و زمانــی کــه مســئلهی ازدواجــم را مطرحکــرد ،بــه باالتریــن حــد
خــود رســید .آنموقــع بــود کــه فهمیــدم پــدرم در طــول هم ـهی آن ســالها ،بهواســطهی
مــادر و بــا دقــت مــا را زیرنظــر داشتهاســت و همهچیــز را دربــارهی مــا میدانــد؛ عاداتمــان،
خواســتهها و خلقوخویمــان را.
عالق ـهی زیــادی بــه مــردم لبنــان داشــت ،تصمیــم گرفتــه بــود تــا پیونــدی میــان مــا و
آنــان برقرارکنــد و بــا شــناختی قدیمــی کــه از مــن داشــت و از ســلیقه و طــرز فکــرم آگاه
بــود ،دریافــت کــه مــن هــم بــه ایــن وصلــت راضــی هســتم .بــه وضــوح در ایــن بــاره بــا
مــن حــرف زد و مــن بــا خــودم میگفتــم :پــدرم چقــدر خــوب مــرا میشناســد .موضــوع
را بــا مــادرم در میــان گذاشــت و ایشــان هــم موافقــت کــرد .در آن دوره عشــق و محبــت
بیشــتری را از جانــب او احســاس میکــردم .وقتــی موضــوع ازدواجــم را بــا وجــود هم ـهی
روحیــات و افــکار
مشــغلهها و وقــت اندکــش مطرحکــرد ،تــازه فهمیــدم تــا چــه انــدازه بــه ّ
مــن آشــنایی دارد و بســیار تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم.
روز عقدمــان نتوانســت بــرای مراســم شــام بــه منــزل خویشــان عــروس بیایــد ،امــا
هدیــهای را بــه مــن داد تــا آنرا بــه همســرم بدهــم .آن شــب در مــورد ارزش زندگــی
زناشــویی بهطــور مفصــل برایمــان حــرف زد ،امــا انتخــاب محــل ســکونت و نحــوهی
برگــزاری مراســم ازدواجمــان را بــه خــودم واگــذار کــرد.
صبــح روز بعــد بیــروت را بــه مقصــد ســوریه تــرک کــرد .ســعی کــردم بــا او تمــاس بگیرم،
کار ســختی بــود ،خطــوط دچــار اشــکال شــدهبود و صــدای او را نمیشــنیدم .از طریــق
موبایــل پیامــی را برایــش ارســال کــردم و تــا ایــن لحظــه جــواب آنرا دریافــت نکــردهام.
از غــم و اندوهــی کــه خبــر شــهادت و هجــرت ناگهانــیاش بهدنبــال داشــت ،صحبــت
نمیکنــم؛ از حســرتی حــرف میزنــم کــه بــر همــهی وجــودم غلبهکــرد و بهواســطهی
آن درد شــدیدی را درونــم احســاس کــردم .پشــیمانی از شــکل رابطـهای کــه میانمــان بــود.
بهخاطــر نداشــتم کــه حتــی یکبــار او را در آغــوش گرفتهباشــم و یــا ســر و دســتانش را
بوسیدهباشــم .بــا همـهی وجــودم آرزو میکــردم کــه ایکاش برگــردد حتــی بــرای یـکروز
تــا خــودم را در آغوشــش بیانــدازم و او را ببوســم.
زمانــی کــه بــرای انجــام مراســم تدفیــن بــه ایــران برگشــتیم ،خواســتم تــا خــودم او را
در قبــر قــرار دهــم .بــه چهــرهاش 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 بهیــاد آوردم کــه هرگــز آن را نبوســیدهام .دســتش را گرفتــم ،صــورت و اشـکهایم
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  1341در شــهر ســمنان بــه دنیــا آمــد .در دامــان مــادری مهربــان
و صبــور و در کنــار پــدری زحمتکــش بــزرگ شــد .دوران ابتدایــی ،راهنمایــی و دبیرســتان
را در شــهر ســمنان گذرانــد .از کودکــی در کارهــای فنــی ،فرهنگــی و جهــادی شــرکت
میکــرد و بــا آغــاز جنــگ بــه عضویــت بســیج درآمــد .بــه جنــوب کشــور و بــه منطقــه
«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 منطقـهی سردشــت رفــت و در
آنجــا بــود کــه ســپاه پاســداران آن منطقــه را تشــکیل داد.
بــا وجــود ســن کــم ،آنــان را مردانــی بــزرگ میدانســتم کــه از راه نزدیکتــر بــه ســوی
خــدای متعــال گام برمیدارنــد و ایــن مســئله مــرا بــه طــرف او جــذب میکــرد .همیــن
رفتــارش ســبب شــد تــا وقتــی از مــن درخواســت ازدواج کــرد ،موافقــت نمایــم .پــس از آنکــه
موافقتــم را اعــام کــردم ،خواســت تــا بــا مــن حــرف بزنــد ،قبــول کــردم و در حضــور مادرش
بــا هــم صحبــت کردیــم .بــه آرامــی و بــا محبــت حــرف مـیزد .بــه مــن گفــت:
 راهــی کــه مــن در پیــش رو دارم ،راهــی ســخت و دشــوار اســت .ســختیهای بســیاریدارد؛ شــاید مجروحیــت ،اســارت و یــا حتــی شــهادت .اگــر تــو مانعــی نداشــت ه باشــی تــا بــه
خاطــر رضــای خــدا اینگونــه زندگــی کنــی ،خداونــد بهتریــن پــاداش را بــه تــو خواهــدداد
امــا اگــر نمیتوانــی ،هــر کــدام از مــا بــه دنبــال سرنوشــت خــود میرویــم و اگــر جــواب رد
بدهــی ،نظــرت برایــم محتــرم اســت.
همــان موقــع موافقــت خــودم را اعــام کــردم .چــون مــن هــم همانطــور فکــر میکــردم
کــه او فکــر میکــرد .و گفتــم کــه او همانــی اســت کــه آرزویــش را داشــتم .اهدافمــان
مشــترک بــود؛ دفــاع از دیــن ،ســرزمین و نامــوس .و ایــن امــر فــداکاری همزمــان مــرد و
زن را میطلبیــد.
در ســال  1361عقــد کردیــم و مراســم عروســیمان برگــزار شــد .چنــد روز بعــد از
ازدواجمــان بــه جبهــه برگشــت .یــک ســال از او دور بــودم و ســپس بــه او ملحــق شــدم.
مــدت دو ســال بــا میــل خــودم در مناطــق جنگــی در کنــارش بــودم .میخواســتم در کنــار او
و نزدیــک جبهههــای جنــگ باشــم .او تــا پایــان جنــگ در همــان جبهــه باقیمانــد.
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 همـهی امکانــات وجود نداشــت.
شــرایط زندگــی در آنجــا عــادی نبــود و بــه علــت اوضــاع امنیتــی و خطــرات موجــود در
* همسر شهید
41

راههــا نمیتوانســتیم بــه بــازار برویــم و یــا مایحتاجمــان را تهیــه کنیــم .بنابرایــن هــر چــه
نیروهــای مســلح برایمــان تهیــه میکردنــد ،همــان را میخوردیــم .روزگار مــا هــم مثــل
رزمنــدگان بــود و عــاوه 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 مــنهــم بخواهــم در خانــه چیــزی نداریــم.
آشــپزخانه تقریب ـ ًا خالــی بــود و یــا حداقــل چیــزی در شــأن مهمــان در آن پیــدا نمیشــد
و نمیدانســتم ازکجــا برایشــان غــذای مناســبی آمــاده کنــم .شــرایط ســختی بــود .ترجیــح
م ـیدادم تــا در زمــان دیگــری کــه شــرایطمان بهتــر بــود از آنهــا دعــوت میکــرد .امــا او
گفــت:
 عیبی ندارد ،اشکنه میخوریم.به شدت مخالفت کردم و گفتم:
 خیلی هم عیب دارد  ...با این غذا که نمیشود از مهمان پذیرایی کرد.او از مــن خواســت تــا نگــران نباشــم .مدتهــا بــود کــه دلــش میخواســت از دوســتانش
دعــوت کنــد امــا فرصتــش پیــش نمیآمــد و حــاال وقتــش رســیده بــود .بعــد از آنکــه
دعــای توســل و بعضــی ادعیــه و زیارتنامههــای مربــوط بــه روز سهشــنبه را بــا هــم
خواندهبودنــد ،تصمیــم گرفتــه بــود تــا از آنهــا بــرای شــام دعــوت کنــد .در آشــپزخانه بــه
مــن کمــک کــرد و خــودش ســفره را آمــاده کــرد .درمقابــل هــر کــدام از دوســتانش ظرفــی
کوچــک بــه همــراه تکـهای نــان خشــک گذاشــت و بعــد درحالیکــه میخندیــد بــرای تــک
تــک آنهــا اشــکنه ریخــت و گفــت:
 این سزای شماست که حاضر شدید به خانهی من بیایید.ســختیها را آســان میگرفــت و در همــهی شــرایط لبخنــد مــیزد .مثــل اینکــه
ســختیها او را بــه ســوی ســعادت و خوشــبختی دعــوت میکردنــد .یــادم هســت زمانــی
کــه در سردشــت بودیــم ،یکــی از فرماندهــان را بــه همــراه خانــوادهاش دعــوت کــرد .از
مــن خواســت تــا بــا امکانــات کمــی کــه داشــتیم ،غذایــی آمــاده کنــم .بــرای شــام قیمــه
پلــو آمــاده کــردم امــا هیــچ چیــز دیگــری نداشــتیم تــا بعــد از شــام آنطورکــه رســم اســت،
جلــوی مهمانــان بگــذارم .ایــن مســئله ناراحتــم کردهبــود و او کــه نمیدانســت در خانــه
چیــز دیگــری نیســت از مــن خواســت تــا میــوه بیــاورم .بــه او گفتــم کــه میــوهای نداریــم.
کلمــی را در آشــپزخانه پیــدا کــرد و گفــت:
 برایشان کلم بیاور.42

 چــی؟ ...کلــم کــه میــوه نیســت .کلــم بــرای ســاالد اســت ...امــکان نــدارد آن را بــهجــای میــوه بیــاورم.
 نگران نباش ...همین خوب است.خــودش کلــم را برداشــت و بــه طــرزی ماهرانــه و بســیار زیبــا آن را تکهتکــه کــرد و در
ظرفــی قشــنگ چیــد و بــه مهمانهــا 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 میکــرد .بعــد
ازچنــد ســال کــه از زندگــی مشــترکمان میگذشــت ،یــک روز بــه مــن گفــت:
 چــرا مــن را تــرک نمیکنــی و بــه دنبــال سرنوشــتت نم ـیروی؟ مســیر مــن ســخت وطوالنــی اســت.
حرفــش اشــکم را درآورد .از او خواســتم تــا دیگــر ایــن حــرف را نزنــد .مــن خــودم را
جــز خدمتــکار او بــرای طیکــردن مســیری کــه نزدیکتریــن راه بــه ســوی خداونــد
بــود ،نمیدانســتم .و اکنــون خــدا را شــکر میکنــم کــه بــه مــن قــدرت و ارادهی کافــی
بــرای پایــداری در ایــن راه و درکنــار او عطــا فرمــود .مــن تنهــا فرزنــد خانــوادهام بــودم
و او همهکــس مــن بــود :پــدر ،بــرادر و همســر .دائمــ ًا درجنــب و جــوش و تــاش بــود.
مثــل اینکــه انقــاب هنــوز ادامــه داشــت و جنــگ بــار خــود را بــر زمیــن نگذاشــته بــود و
بــه شــکلهای مختلــف وجــود داشــت .همچنــان در تالشــی بینظیــر بــود .خالصانــه و
عاشــقانه میبخشــید و کار میکــرد و از دوران جنــگ بــه بعــد تغییــری در او بــه وجــود
نیامدهبــود ،بلکــه هــر روز بیشــتر از روز قبــل بــر عشــق و ســرزندگی و توانــش افــزوده
میشــد .حتــی در روزهــای آخــر هــم بــا وجــود نزدیــک شــدن بــه ســن  50ســالگی بــه
همــان شــکل رفتــار میکــرد .خســتگی نمیشــناخت و همــهی کارهــا را پرانــرژی و بــا
قــدرت و ارادهی بــاال انجــام مـیداد .بســیار دقیــق و منظــم بــود .مــن کســی را منظمتــر از
او ندیــدهام .همیشــه کاغــذ و قلمــی بــه همــراه داشــت و هــر چــه را میخواســت ،یادداشــت
میکــرد .بــرای هــر چیــزی بــه دقــت برنامهریــزی داشــت و ســعی میکــرد تــا هرچــه را
کــه نوشــته ،انجــام دهــد .امــا بــا وجــود مشــغلهها و کارهــای زیــادش هرگــز خانــواده را
فرامــوش نمیکــرد .مرتب ـ ًا بــا مــا تمــاس میگرفــت و دربــارهی همــه اتفاقــات میپرســید.
وقتــی نظــرش را میخواســتیم ،در بســیاری از کارهــا نظــرش را بــه مــا اطــاع مــیداد.
میتــوان گفــت کــه همیشــه در کنارمــان بــود .حتــی یــک بــار کــه نتوانســت بــرای ســالروز
تولــد فاطمــه بیایــد ،نام ـهای بســیار زیبــا برایــش فرســتاد تــا بگویــد تولــد او را فرامــوش
نکردهاســت .در ســال  1385بــرای انجــام آخریــن مأموریتــش بــه لبنــان رفــت .بعــد از ســه
مــاه بــه او ملحــق شــدیم .طبیعتـ ًا مســئولیت اداری مشــخصی در لبنــان نداشــت ،همانطــور
کــه در ایــران نداشــت .بــرای نظــارت بــر پروژههــا بــه جنــوب و یــا بقــاع میرفــت ،معمــو ًال
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ســاعت یــازده یــا دوازده شــب بــه خانــه برمیگشــت و گاهــی هــم همــان موقــع دوبــاره
میرفــت .کارش زمــان مشــخصی نداشــت هــر وقــت و زمانــی مشــغول کار بــود .گاهــی
در روزهــای تعطیــل مــا را هــم بــا خــودش بــه محــل پروژهــا میبــرد تــا از گشــت و گــذار
خانوادگــی در کشــوری کــه آن را نمیشــناختیم محــروم نباشــیم .زمانــی کــه کارهایــش را
پیگیــری و بــر حســن انجــام آن نظــارت میکــرد ،بــرای خشــنودی مــا بــا اصــرار ،نظرمــان
را دربــارهی نحــوهی انجــام پروژههــا میپرســید درحالیکــه شــاید آن موضــوع نیــاز بــه
نظــر کارشناســی داشــت ،امــا او میخواســت بــه ایــن وســیله بــه مــا احتــرام گذاشــته باشــد.
مــا شــاهد اســتقبال گــرم مــردم از او بودیــم و شــدت وابســتگی آنهــا بــه او و احتــرام
و اظهــار محبتشــان را میدیدیــم .اظهــار محبــت مــردم لبنــان نســبت بــه او بعــد از
شــهادتش ،بیشــتر از حــد انتظــار بــود .گمــان میکنــم کــه تواضــع ،احتــرام نســبت بــه
دیگــران ،صداقــت و پاکــی او در تعامــل بــا مــردم ،عواملــی بودنــد کــه همچــون آهنربایــی
دیگــران را بــه ســوی او جــذب میکردنــد و اینهــا مهمتریــن صفاتــی بودنــد کــه بــه آنهــا
آراســته بــود.
زمانــی کــه در لبنــان حضــور داشــتیم ،او را در جاهــای دیگــری هــم همراهــی میکردیــم.
از همــان روزهــای اول ،در کنــار هم ـهی کارهایــی کــه انجــام م ـیداد ،در مراســم مذهبــی
مثــل دعــای کمیــل و جلســات قرآنــی در کنــارش بودیــم و بــه ایــن وســیله بــا اوضــاع
اجتماعــی لبنــان بیشــتر آشــنا میشــدیم .بــه شــکلی فعــال در مراســم مذهبــی ماننــد قرائــت
ادعیــه ،زیــارت عاشــورا و  ...شــرکت میکــرد .حتــی اولیــن کســی بــود کــه برگــزاری دعــای
ندبــه را در صبحهــای جمعــه بــرای دوســتان ایرانــی در لبنــان برنامهریــزی کــرد و اکنــون
بــرای همــهی کســانی کــه آنجــا حضــور دارنــد انجــام ایــن مراســم تبدیــل بــه قــراری
هفتگــی شــده اســت.
خــدا را شــکر میکنــم کــه در طــول زندگــی مشــترکمان توانســتم در خدمتــش باشــم.
او معلمــی بــود کــه مــن در محضــرش شــاگردی میکــردم 15 .ســاله بــودم کــه بــه
عقــدش درآمــدم و او هــم  20ســال داشــت و در تمــام ایــن مــدت چیزهــای زیــادی از او
آموختــم :صبــر ،شــجاعت ،فروتنــی و خیلــی صفــات پســندیدهی دیگــر .همیشــه او را انســانی
متفــاوت ،خالــص ،بینهایــت پــاک ،درســتکار و نزدیــک بــه شــهادت و شــهدا میدیــدم.
بهخاطــر دارم کــه وقتــی شــهید کاظمــی در حادث ـهی تلــخ ســقوط هواپیمــا در ســال1384
بــه شــهادت رســید ،خیلــی ناراحــت بــود .احســاس میکــرد کــه بــا تمامشــدن جنــگ ،از
درهــای شــهادت فاصلــه گرفتـ ه اســت و میترســید ســرانجامش آنگونــه نباشــد کــه دلــش
میخواهــد .امــا در چهــرهاش آثــار شــهادت را میدیــدم .از خواســتهاش دســتبردار نبــود
و همیشــه در نمــازش از خداونــد میخواســت کــه اجابــت ایــن آرزوی گرانبهــا را روزیاش
قــرار دهــد .و باالخــره خداونــد آنچــه را کــه آرزو میکــرد و مســتحق آن بــود ،اجابــت کــرد.
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ســطرهای زیــر برگرفتــه از متنــی اســت کــه شــهید در گذشــته آن را نوشــته و عــاوه بــر
آن برخــی ابیــات نیــز آورده شــده اســت:
«پــروردگارا ،نمیتوانیــم برایــت بنــدگان صالحــی باشــیم ،چهرههایمــان ســیاه شــده و
از نظرکــردن بــه درگاهــت شــرم داریــم ،خودمــان را در برابــر هم ـهی نعمتهایــی کــه بــه
مــا عطــا کــردی ،صاحــب حــق و مالــک میدانیــم .پــروردگارا بــه مــا عقــل ،شــعور ،چشــم
و گــوش را روزی دادی زیــرا همــهی ثــروت جهــان از اعضــاء و جــوارح مــا مهمتــر و
ارزشــمندتر نیســت».
«عزیزانــم ،بزرگتریــن نعمــت و ثــروت ،صحــت و ســامت جســم اســت .بیاییــد خداونــد
را شــکرگزار باشــیم ...بهدرســتی کــه امــام عزیزمــان نعمتــی بــود کــه مــا را از منجــاب
انحــراف نجــات داد و بــه مســیر انقــاب هدایــت کــرد».
«جنگ تحمیلی با وجود تلخیهایش کشور ،ملت و جوانان ما را بیمه کرد».
همســر شــهید :برخــی از ابیــات شــعری را کــه شــهید گــردآوری کــرده بــود ،برایتــان
خواهمخوانــد:
«مــا آمــدهبودیــم کــه مردانــه بمیریــم ...در پیــچ و خــم جنــگ ،دلیرانــه بمیریــم ...آنجــا
ـم بیچــون و چــرا بــود ...شــوریده و شــیدایی و مســتانه بمیریــم ...ســخت
کــه جنــون حاکـ ِ
اســت در ایــن شــهر کــه در بیــن رفیقــان ...اینگونــه پریشــان و غریبانــه بمیریــم ...مهلــت
بــده ای عمــر نفسگیــر کــه شــاید ...خونینکفــن و شــاد و شــهیدانه بمیریــم».
و سپس شهید در انتهای آن اضافه کرد« :إنشاءاهلل»...
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روزی منحصربهفرد
روایتی از محمدحسن

*

آن روز را هرگــز فرامــوش نخواهمکــرد؛ روزی منحصربهفــرد .چنــد روز قبــل از آنکــه
بــه شــکل رســمی بــه خواســتگاری فاطمــه برویــم ،بایــد ایشــان را میدیــدم تــا قبــل از
مراســم رســمی و حضــور خانــوادهام دربــارهی همــه چیــز بــا هــم صحبــت کنیــم و بــه
توافقــات اولیــه برســیم .ایــن کار برایــم ســختترین کار بــود .شــب قبــل ،از شــدت نگرانــی
و اضطــراب خوابــم نبــرد .شــب بــه ســختی میگذشــت و انــگار تصمیــم نداشــت کــه بــه
صبــح برســد .در رختخوابــم بــا اســترس از ایــن شــانه بــه آن شــانه میشــدم و بــه آنچــه
قــرار بــود بینمــان رد و بــدل شــود ،فکــر میکــردم .بــه اینکــه از مــن چــه ســؤاالتی خواهــد
پرســید و بایــد چــه پاســخی بدهــم؟ در رختخــواب غلــت مـیزدم و دوبــاره بــه آن ســؤالها و
عکسالعملهایــی کــه ممکــن اســت در برابــر پاس ـخهای مــن از خــود نشــان دهــد ،فکــر
میکــردم .اگــر از آمادگــی و امکاناتــم بــرای ازدواج میپرســید بایــد چــه جوابــی م ـیدادم؟
جوانــی بــودم کــه نــه ماشــین داشــتم ،نــه خانــه و نــه هیــچ چیــز دیگــر.
بــه محــل قرارمــان رفتــم .بینهایــت دســتپاچه و مضطــرب بــودم .ســعی میکــردم تــا
بــر خــودم مســلط شــوم و آرامــش و تمرکــزم را بازیابــم ،امــا فایــدهای نداشــت .بــدون شــک
موقعیــت ســختی بــود .درحالیکــه در انتظــارش بــودم تــاش خــودم را میکــردم تــا بــر
خــودم مســلط شــوم و آرامشــی غیــر واقعــی را ظاهرســازی کنــم .وقتــی بــا هــم روبرو شــدیم،
از حســن برخــورد و لبخنــد دوستداشــتنیاش نگرانتــر شــدم .از خــودم میپرســیدم:
وقتــی بفهمــد کــه هیــچ چیــزی نــدارم ،بــاز هــم اوضــاع بــه همیــن شــکل باقــی میمانــد؟
امــا آنچــه اتفــاق افتــاد بــا آنچــه انتظــارش را داشــتم ،کامـ ً
ا متفــاوت بــود .در اولیــن دقایق
دیدارمــان وضعیــت روحـیام بــه کلــی عــوض شــد .ترســم به طــرزی عجیــب فروکــش کرد،
بــه گون ـهای کــه فرامــوش کــردم بــرای انجــام چــه کاری بــا او قــرار داشــتهام .نمیدانــم
چطــور آن کار را کــرد .انــگار جادویــی بــود کــه مــرا بــا خــود بــه جــای دیگــری بــرد.
فقــط در طــی چنــد لحظــه آن دیــوار ضخیــم اضطــراب و نگرانــی شکســت .بــا مــن حــرف
مــیزد و شــوخی میکــرد مثــل اینکــه مــدت زیــادی بــود کــه مــرا میشــناخت ،فقــط
نمیشــناخت بلکــه یــک دوســتی قدیمــی مــا را بــه هــم مرتبــط میکــرد .بــاور نمیکنیــد
کــه چقــدر افســونکننده و جــذاب بــود .اصــ ً
ا انتظــارش را نداشــتم .روح و روانــم آرام
گرفتــه و تنشهایــم از بیــن رفتــه بــود .در تمــام آن مــدت از مــن ســؤالی از اوضــاع مالــی
و دارائ ـیام و یــا اینکــه ازدواجمــان بــه چــه شــکل برگــزار خواهــد شــد و یــا کجــا زندگــی
خواهیــم کــرد ،نپرســید .بلکــه موضــوع گفتگــو را بــه ســوئی کامـ ً
ا متفــاوت کشــاند؛ خیلــی
* داماد شهید
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دورتــر از ایــن گونــه مســائل .ســؤاالتی پرســید کــه اص ـ ً
ا توقعــش را نداشــتم .ســؤاالتی
کــه ســبب میشــد تــا بــا لــ ّذت از آن گفتگــو اســتفاده کنــم .پرســشهایی از افــکارم،
چش ـماندازها و نگاهــم بــه آینــده ،آرزوهــا و برنامههایــم .از مــن پرســید کــه چطــور فکــر
میکنــم ،از آینــده چــه میخواهــم و هدفــم چیســت؟ مــرا نصیحــت و تشــویق کــرد و
حرفهــای 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 هــمنــه .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 ،همانطــور کــه ایــن مــرد شــبیه هیــچ مــرد دیگــری
نبــود .آن روز فهمیــدم کــه چــه آدم خوششانســی هســتم کــه توانســتم بــه او نزدیــک شــوم.
مبهــوت و مســحور از او جــدا شــدم .مســحور از شــخصیت نافــذ ،کالم جــذاب و فرهنــگ
بــاال ،مهربانــی ،صفــای قلــب و از همــه مهمتــر فروتنــی و تواضعــش .اصـ ً
ا انتظــار نداشــتم
کــه بــا آن گرمــی و محبــت بــا مــن برخــورد کنــد ،محبتــی کــه فقــط میتوانــد میــان دو
خویشــاوند و یــا دو دوســت قدیمــی وجــود داشــته باشــد.
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جام خاطره
روایتی از شیخ علی ضاهر

*

روزهــای اول ورودش بــه لبنــان بــود و جنــگ  33روزه تــازه تمــام شــده بــود .اولیــن
دیدارمــان برایــم بســیار هیجانانگیــز و حیــرتآور بــود .موضــوع دیدارمــان انجــام کاری
گروهــی و رســانهای درخصــوص عملکــرد هیئــت ایرانــی در امــر بازســازی لبنــان بــود .او
سرپرســتی هیئــت را برعهــده داشــت .ســخن ،طوالنــی و شــامل همــه چیزهایــی میشــد
کــه گــروه بایــد انجــام مــیداد .از جملــه طراحــی تبلیغــات بــه شــکلهای مختلــف و
نحــوهی توزیــع آن در سراســر لبنــان .وقتــی شــروع بــه صحبــت کــرد ،شــیفتهاش شــدم.
خیلــی نگذشــته بــود کــه حــس کــردم در برابــر شــخصیتی از هــر لحــاظ اســتثنایی قــرار
گرفت ـهام .در ابتــدا لبخنــد ،روش ســخنگفتن و نحــوهی انتقــال ایدههایــش بــه دیگــران و
بــه مــرور طریقـهی گــوشدادن بــه مطالــب و فهــم ســریع آن چــه گفتــه میشــد و ســپس
ایدههــای خالقانــه و تــازهاش ،آن حــس را در مــن ایجــاد کــرد و مــرا جــذب خــود نمــود.
گمــان نمیکنــم کــه ایــن چنــد صفحــه بــرای ســخنگفتن از همــهی آن چیــزی کــه از
ایــن شــخصیت ممتــاز در ذهنــم وجــود دارد ،کافــی باشــد .چیزهــای بســیاری از او میدانــم،
امــا ناچــارم تــا از بســتان وســیع وجــودش تنهــا یــک و یــا دو شــاخه گل بچینــم .چیزهایــی
کــه توجــه مــرا بــه خــود جلــب کردنــد و در خاطــرم حــک و یــا حتــی حفــر شــدند تــا
ـرد ،بــه دســت فراموشــی ســپرده نشــوند.
هرگــز بــا وجــود ذهنــی کــه از شــلوغی رنــج میبَـ َ
ازجملــه تصاویــری کــه از او بــه یــاد م ـیآورم ،تصاویــری از ســفر بــه دشــتی بــا ســابقهای
طوالنــی در حماســهها ،ســفر بــه «وادی الحجیــر» اســت .مهنــدس حســام از جنــگ 33
روزه چیزهــای زیــادی میدانســت .حجــم اطالعاتــش از جنــگ مــرا متعجــب میکــرد ،امــا
از مــن میخواســت تــا اطالعــات بیشــتری بــه او بدهــم .دربــاره جزئیــات جنــگ ،اســامی،
آمــار و کیفیــت عملیــات حــزباهلل ســؤاالتی میکــرد .دلــش میخواســت از آن حکایتــی
کامــل و بینقــص بشــنود و بســیار بیشــتر از یــک شــنونده بــه آن گــوش مــیداد .ماننــد
کودکــی کــه بــه مــادرش گــوش میســپارد درحالــی کــه مــادر داســتانی جــذاب را برایــش
تعریــف میکنــد .میدیــدم کــه چگونــه حرفهایــم در آینــهی چهــرهاش نقــش میبنــدد
و چگونــه کالمــم بــا خطــوط چهــرهاش در تعامــل اســت .وقتــی ســخنم از حماســه و جهــاد
در وادی الحجیــر بــه پایــان رســید بــه آنجــا رســیده بودیــم .ســرزمینی کــه بــه «کشــتارگاه
تانکهــا» شــهرت داشــت .در دشــت ایســتاد و بــه تنهــا جــادهی باریکــی کــه تانکهــا از
آن عبــور کــرده بودنــد ،نــگاه کــرد و یــک بــار دیگــر نگاهــش را بــه طــرف بــاال چرخانــد و
بــه دو تپـهای کــه از دو طــرف بــر وادی مشــرف بودنــد ،چشــم دوخــت .همــان جایــی کــه
* مسئول واحد تبلیغات در جنبش حزباهلل
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مجاهــدان کمیــن کــردهبودنــد ،آنجــا ایســتاده بــود و گویــی مناظــری را کــه بــا چشــم بــدن
دیدهبــود ،بازســازی میکــرد .و یکبــاره از عشــق و شــگفتی لبریــز شــد و فــوران کــرد،
درســت ماننــد چشــمهای کــه در فصــل بهــار و پــس از زمســتان پربــاران فــوران میکنــد.
از آنچــه در ذهــن لبریــزش میگذشــت ســخن میگفــت .از طرحهایــی بــرای ســیاحت
مقاومــت آنچنــان حــرف مـیزد کــه گویــی آن طرحهــا در مقابــل او بــه اتمــام رســیده اســت.
بــا وضوحــی کامــل و قدرتــی خالقانــه دربــارهی آن توضیــح مـیداد .بــا انگشــتش بــه محــل
احــداث نمایشــگاهی دائمــی از مقاومــت اشــاره میکــرد و قســمتهای مختلــف آن را
نشــان مـیداد .نمایشــگاهی بــا چشـماندازی عالــی و متشــکل از قســمتهای مختلــف و بــا
مجســمههایی بــه همــراه جزئیــات کامــل از آن نبــرد قهرمانانــه .بــا توانایــی خــاص و قــدرت
نفــوذش هم ـهی آن طرحهایــی را کــه در موردشــان صحبــت میکــرد بــا تمــام زیبایــی و
شــکوه در پیــش رویــم ترســیم کــرد .درســت بــه همــان شــکلی کــه یــک توریســت بایــد
در لحظ ـهی ورود بــه آنجــا بــا تمــام اتفاقــات آن دشــت ،زندگــی کنــد و جنــگ در مقابــل
دیدگانــش بــا همــان اصــوات ،تصاویــر و احساســات جریــان یابــد .در آن لحظــه بــود کــه
مهنــدس عاشــق مقاومــت و جهــاد حقیقتــ ًا انســانی خــاق و شگفتیســاز
فهمیــدم ایــن
ِ
اســت .دلــش میخواســت در میــان آن دو تپــه تلهکابینــی پیشــرفته و زیبــا راهانــدازی کنــد
تــا عــاوه بــر جــا بــه جایــی جهانگــردان ،خــط ارتباطــی مجاهــدان در میــان دوتپــه باشــد.
تواناییهــا و شــور و اشــتیاق ایــن مــرد حــد و مــرزی نداشــت امــا چیــزی جــز امکانــات
ـادی محــدود نیــز در اختیــار او نبــود و تأمیــن بودجــه بــرای انجــام اولویتهــا در مقابلــش
مـ ِ
قــد علــم کــرد .و آن رویــا را پیچیــده در عشــقی بیماننــد ،برایمــان بــه امانــت گذاشــت.

50

مکانهایی مقدس
روایتی از شیخ علی ضاهر

*

از جملــه چیزهایــی کــه در مهنــدس حــاج حســام خوشــنویس توجــه مــرا بــه خــود جلــب
میکــرد و همچنــان در خاطــرم باقیمانــده اســت ،عالقــه ایشــان بــه «ملیتــا» بــود .همــان
جایــی کــه آن را بانــوی اماکــن دیگــر و مــادر مقاومــت میدانســت .دامانــی کــه اولیــن
گلول ـهی مقاومــت بــر ضــد اشــغال از آنجــا شــلیک شــد .حــاج حســن چیزهــای زیــادی از
مجاهــدان آنجــا میدانســت و آنــان را بــه خوبــی همچــون یــک عاشــق دلباختــه میشــناخت،
شــناختی کــه ســابقهی آن بــه قبــل از حضــورش در آنجــا و زمانــی بازمیگشــت کــه بــه
اتفــاق بــه آنجــا رفتیــم .وقتــی بــرای اولیــن بــار بــه ســوی ملیتــا میرفــت مســیر ،ســخت و
پردس ـتانداز بــود .خــودش نقش ـهی احــداث جــاده و پایان ـهی خودروهــای آنجــا را طراحــی
کــرد .امــا همــواره دلــش متوجــه همــان مســیری بــود کــه رزمنــدگان بــا پیــای پیــاده و
بــا زحمتــی بســیار ،بــه آرامــی و بــا احتیــاط و زیــر ســایهی خطــرات میپیمودنــد و دلــش
میخواســت تــا همــان مســیر را ماننــد آنهــا بــا احساســاتی لبریــز طــی کنــد .بــه ســختی
گام برمیداشــت و قدمهــای آنــان را دنبــال میکــرد .اغــراق نکــردهام اگــر بگویــم تــا آن
زمــان انســانی بــا احساســاتِ او را ندیــده بــودم و ندیــدم و تــا آن زمــان حرفهایــی لبریــز
از احساســات صادقانــه و پــاک را ماننــد حرفهــای او نشــنیده بــودم .وقتــی بــه کمینــگاه
رزمنــدگان میرســید ،تپشهــای قلبــش زیــاد میشــد ،میایســتاد و ســکوت میکــرد .در
چهــرهاش آثــاری از احتــرام ،شــکوه و هیبــت نمایــان میگشــت و قدمهایــش را بــا تواضــع
برمیداشــت .تــا وضــو نمیگرفــت بــه آن محــل وارد نمیشــد ،ســپس دو رکعــت نمــاز بــه
جــا مـیآورد و درســت مثــل مســجد و یــا هــر محــل عبــادت دیگــری آنجــا نمــاز میخوانــد.
وضوخانــه و محلــی بــرای نمازگــزاران زن و مــرد در قســمت راســت و شــمال آن طراحی کرد.
بــا ایــن کارش میخواســت بازدیدکننــدگان بداننــد کــه بــه محــل مقدســی وارد شــدهاند؛
محلــی کــه ارواح و اجســاد رزمنــدگان مقاومــت بــه آنجــا قداســت بخشیدهاســت .ارواح و
اجســادی کــه همچنــان در ملیتــا باقــی ماندهانــد .اغلــب بازدیدکنندههــا هــم بــه تبعیــت از
او در آن محــل نمــاز میخواننــد ،درحالیکــه احســاس میکننــد در مــکان مقدســی هســتند،
هــر چنــد کــه نتواننــد بــه همــان حســی برســند کــه مهنــدس شــهید بــه آن میرســید .مــن
هرگــز کســی را مثــل او و بــا آن حــال و هــوای عاطفــی و برخاســته از احساســات عاشــقانه و
شــیفتگی بیانــدازه  ،ندیــدهام و آنچــه از او در برابــر دیدگانــم باقــی خواهــدمانــد ،تصویــرش
در لحظ ـهای اســت کــه وضــو میگرفــت و در نمازخان ـهی آنجــا بــه نمــاز میایســتاد.
* مسئول واحد تبلیغات در جنبش حزباهلل
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بازداشتی مبارک
روایتی از آقای محمد قعیق

*

چنــد روز از جنــگ 33روزه میگذشــت .مشــغول جم ـعآوری آوار و تعمیــر مدرســه بــودم
کــه ســه ماشــین جیــپ نزدیــک مــن توقــف کردنــد .سرنشــینانش پیــاده شــدند مــردی را
همراهــی میکردنــد کــه بــه نظــر آدم مهمــی میرســید .بــه مــن ســام کــرد و بعــد بــه
اطرافــش نگاهــی انداخــت .چشــمش بــه تصویــر فرزنــد شــهیدم ،محمــود ،کــه در ضــد
هوایــی نشســته بــود آنســوتر 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  33روزه در منطق ـهی عیتــا اســت و در حالــی کــه بــه مــن اشــاره میکردنــد گفتنــد
کــه مــن پــدر آن شــهید هســتم .فــوراً بــه طرفــم آمــد دســتم را گرفــت .گمــان کــردم کــه
میخواهــد ســام و احوالپرســی کنــد ،امــا خشــکم زد ،خــم شــد و دســتانم را بوســید! بــا
دســتپاچگی و خجالــت دســتم را عقــب کشــیدم و گفتــم :خواهــش میکنــم  ...خواهــش
میکنــم ایــن کار را نکنیــد .بــرای اولیــن بــار در زندگـیام بــود کــه در چنیــن موقعیتــی قــرار
میگرفتــم .هنــوز نمیدانســتم کــه او کیســت .عربــی را بــه ســختی حــرف مـیزد .کلماتــی
ماننــد برکــت ،شــرافت و عظمــت را از میــان حرفهایــش متوجــه میشــدم .همراهانــش
حرفهایــش را برایــم ترجمــه کردنــد و بعــد او را بــه مــن معرفــی کردنــد :ایشــان مهنــدس
حســام خوشــنویس نماینــدهی جمهــوری اســامی ایــران و رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی
لبنــان هســتند .رابطهمــان از آن زمــان شــکل گرفــت و اســتحکام یافــت بــه طــوری کــه
حــاج حســام هماننــد یکــی از اعضــای خانــوادهام بــه شــمار میآمــد .وقتــی بــا مــن همــدردی
میکــرد ،نزدیکتریــن شــخص بــه قلبــم بــود .بــا شــادیم شــاد میشــد و بــا غمهایــم،
غمگیــن میشــد .مثــل یــک پــدر و یــا بــرادر.
شــبی مشــغول خوانــدن روزنامــه بــودم .ســاعت حــدود  11بــود .تلفــن زنــگ خــورد .بــه
همســرم گفتــم هــر کــه آن طــرف خــط بــود ،بگویــد در خانــه نیســتم .امــا وقتــی دیــدم او
پــس از ســام و احوالپرســی گفــت کــه در خان ـهام متعجــب شــدم .بلنــد شــدم و تلفــن را
گرفتــم از آن طــرف خــط گفتنــد:
 ما از سفارت ایران تماس میگیریم. خیر است إنشاءاهللبعد صدای مهندس حسام را شنیدم که با من حرف میزد:
 میخواهیم شما را ببینیم.تلفــن را بــه یــک جــوان لبنانــی داد تــا حرفهایــش را ترجمــه کنــد ،جــوان گفــت کــه
* پدر شهید محمود قعیق از شهدای جنگ تموز و مدیر مدرسهی شهید محمود قعیق
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اگــر میتوانــم بیــدار بمانــم چــون آنهــا میخواهنــد امشــب مــرا ببیننــد .گفتــم:
 بفرمایید .خوش آمدید. لطف ًا آدرستان را بدهید. مــن آدرس را بــه شــما میدهــم ،امــا خــودم بــا ماشــین جنــب بیمارســتان «ســنتتیریــز» منتظرتــان میمانــم ،چــون دیــر وقــت اســت و اگــر راه را گــم کنیــد کســی را پیــدا
نمیکنیــد تــا شــما را راهنمایــی کنــد .در آنجــا منتظرتــان هســتم و رنــگ ماشــینام نقــرهای
اســت .در آن زمــان جریــان افســری امنیتــی را کــه جاســوس بــود و خان ـهی خانوادههــای
شــهدا را رصــد میکــرد ،خوانــده بــودم .بعــد از آنکــه آدرس را بــه آنهــا دادم ،بــه خــودم
آمــدم و مضطــرب شــدم .میترســیدم از ایــن کــه خــودم و آنهــا را در معــرض خطــر و کمیــن
قــرار دادهباشــم و باعــث کشتهشــدن آنهــا شــوم .امــا دیگــر دیــر شــده بــود و درســت نبــود
کــه بــه محــل قــرار نــروم .ســاحم را داخــل ماشــین گذاشــتم و بــه طــرف بیمارســتان
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 یکرنــگ 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
بــه طرفــم میآیــد  .مــن هــم پیــاده شــدم کــه ببینــم چــه میخواهــد .او گفــت:
 پیاده شدم تا سوار ماشین تو شوم.بــا لبخنــد نگاهــش کــردم .در کنــارم نشســت و بــا خــودم گفتــم :واقعـ ًا کــه همـهی کارهــای
ایــن مــرد دلنشــین اســت! بــه محــل بنــای یادبــودی رســیدیم کــه خــودم آن را طراحــی و تصویر
فرزنــد شــهیدم محمــود را بــر آن آویــزان کردهبــودم و در زیــر آن گلهایــی کاشــته بــودم.
ماشــینهای آنهــا در مقابــل بنــا ایســتادند .مــن هــم ماشــینم را متوقــف کــردم .همگــی پیــاده
شــدند و بــه نزدیکــی بنــا آمدنــد .ســورهی فاتحــه را قرائــت کردنــد و از دیــدن گلهــا لــذت بردند.
بــه آنهــا گفتــم بــه خانـهای کــه اکنــون در آن ســاکن هســتم خواهیــم رفــت و آنهــا پرســیدند:
 آیا شهید محمود در آنجا زندگی میکرده است؟ نه او در خانه دیگری زندگی میکرد. پس به آنجا میرویم.همانطورکــه آنهــا خواســته بودنــد بــه آن خانــه رفتیــم .زودتــر وارد خانــه شــدم تــا آنهــا
را بــه ســالن پذیرایــی راهنمایــی کنــم .امــا اصــرار کردنــد کــه بــه اتــاق شــهید برویــم .از
همســرم خواســتم د ِر اتــاق را برایشــان بــاز کنــد .راســتش را بخواهیــد نمیدانســتم کــه آن
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 میشــدند .کمــد شــهید را بــاز کردنــد و لباسهــا ،وســایل و تصاویــرش را پیــدا کردنــد
و تبــرک جســتند .بعــد همــه کتــاب مفاتیــح بــاز کردنــد و دعــای کمیــل را بــا صوتــی زیبــا و
حــزنآور خواندنــد .از ســاعت  12/5تــا  1/5بامــداد 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 هدیهای آوردهاند.عنــوان هدیــه ایــن بــود« :قطــرهای در دریــا» .در واقــع تابلویــی بــود کــه صحن ـهای از
عملیاتــی را کــه فرزنــد شــهیدم محمــود ،در آن شــرکت داشــت بــه تصویــر میکشــید.
بــه چهرههایشــان نگاهــی کــردم .افــراد مســنی بودنــد بــا ریشهــای ســفید .بــا تعجــب
لبخنــدی زدم و بــا خــودم گفتــم :چطــور اینهــا میتواننــد از دوســتان شــهید باشــند؟ او فقــط
 30ســال 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 درجـهداران ســپاه پاســداران
هســتند؛ همانهایــی کــه فرزنــدم را آمــوزش دادنــد تــا یکــی از بهتریــن افســران توپخانــه
شــود و «شــکارچی مــرکاوا»* لقــب بگیــرد.
بارهــا بــه مناســبتهای مختلــف کــه االن بــه خاطــر نــدارم بــرای دیدنــم بــه منزلــم
میآمــد .یــک بــار بــه همــراه گروهــی لبنانــی (جوانــان بســیجی) بــه دیــدارم آمــد .هدیـهای
هــم برایــم آوردهبــود؛ تک ـهای چــرم کــه بــر روی آن دعایــی نوشــته شــده بــود و در قابــی
قــرار داشــت .آن را در ســالن پذیرایــی نصــب کــردم .دیدارهایــش بــا خانوادههــای شــهدا
عــاوه بــر همــهی مســئولیتهایی بــود کــه برعهــده داشــت و ایــن امــر نشــاندهندهی
شــدت عالقــه و ارادت او نســبت بــه شــهدا و خانوادههــای آنــان بــود .یــک بــار کــه بــه
خانـهام آمــده بودنــد ،تصمیــم داشــتند کــه چایــی بنوشــند و برونــد و مــرا بــرای مناســبتی کــه
االن بــه یــاد نمـیآورم ،دعــوت کننــد .بــرای رفتــن عجلــه داشــتند چــون مهنــدس حســام در
ســفارت قــراری داشــت کــه بایــد بــه آنجــا میرفــت .بــا وجــود آن کــه میدانســتم تأخیــر
بــرای چنیــن جلســاتی چــه نتایجــی دارد امــا قبــول نکــردم کــه قبــل از خــوردن شــام از
خان ـهام برونــد .ســوئیچ ماشــین را از او گرفتــم و گفتــم:
 اصـ ًا فکــر کــن کــه مــن تــو را بازداشــت کــردهام .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 اطــاع داد
کــه دیرتــر بــه آنجــا خواهــد رفــت.
* مــرکاوا نوعــی تانــک جنگــی اســت کــه بــا ویژگیهــای خــاص تولیــد میشــود و فقــط توســط ارتــش صهیونیســتی

مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن نــوع از تانــک بــه هیــچ کشــور دیگــری صــادر نمیشــود /مترجــم
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بوستان حضرت معصومه ( سالم اهلل علیها )
روایتی از دکتر کمیل کحیل

*

تأمیــن بودجــهی پروژههــای شهرســتان نبطیــه از ســوی شــهرداری تهــران و نظــارت
و اجــرا برعهــدهی هیئــت ایرانــی بــه ریاســت مهنــدس حســام صــورت میگرفــت .فقــط
نظــارت و اجــرا نبــود بلکــه دردی بــود پیــش روی طبیــب ،مشــکالت و رنجهایــی در میــان
دســتان حکیــم و ویرانههایــی 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
میکــرد و بــا تپشهــای قلــب مهربــان و رئوفــش آنهــا را حــل مینمــود .همیــن مســئله
باعــثشــد مــا چیــزی را کــه در قــرارداد نیامــده بــود از او درخواســت کنیــم .زمانــی کــه
آســفالت جــادهی نبطیــه بــه بنــت جبیــل درحــال انجــام بــود ،مســافتی حــدود  500متــر
وجــود داشــت کــه در قــرارداد ذکــر نشــده بــود .از او خواســتیم تــا ایــن مســافت را هــم
آســفالت کنــد .وقتــی پیشــنهادمان را شــنید و از ارزش آن باخبــر شــد بــا وجــود آنکــه در
قــرارداد ذکــر نشــده بــود ،فــوراً بــا آن موافقــت کــرد .ایــن یــک نمونــه از نمونههــای بســیار
در ایــن خصــوص اســت.
مثــال بزرگتــر ،احــداث ایســتگاه مســافربری و حمــل ونقــل عمومــی در شــهر نبطیــه
بــود .مــا نیــاز مبرمــی بــه چنیــن ایســتگاهی داشــتیم .ماشــینهای کرایــه بــه صــورت
نامنظــم در بــازار تــردد میکردنــد و ســبب ازدحــام و بستهشــدن مســیر میشــدند .او
هــوش و تجربــهی مثالزدنــی خــود را بــه کارگرفــت و امــروزه ایســتگاههای مســافربری
نبطیــه از بهتریــن ایســتگاههای لبنــان اســت.
امــا در خصــوص محلــه «الســرای» بایــد بگویــم کــه ایــن محلــه قدیمیتریــن محلــه
نبطیــه اســت .اولیــن خانههــای نبطیــه در ایــن محلــه ســاخته شــده و میتــوان گفــت
کــه نبطیــه از ایــن محلــه گســترش یافتــه اســت .محل ـهای اســت مستضعفنشــین و دارای
مشــکالت بســیاری .مقاومــت از آنجــا آغــاز شــد و ایــن امــر ســبب گردیــد کــه مهنــدس
حســام توجــه خاصــی بــه آنجــا داشــته باشــد .دانشــگاه آن را کــه شــهدا و عالمــان بســیاری
از آن فارغالتحصیــل شــده بودنــد آمــاده کــرد .بــرای محلــه ســقف و طــاق احــداث کــرد
و بــا هنــر و ذوقــی عالــی راههایــش را ســنگفرش نمــود ،بهطوریکــه تبدیــل بــه یکــی
از زیباتریــن محلههــای نبطیــه شــد .در ایــام عاشــورا دســتههای عــزاداری از ایــن محلــه
حرکــت میکننــد و اهالــی آن بــه عشــق اهــل بیــت در میادیــن آنجــا نــذری میدهنــد و
ش ـبهای مــاه مبــارک رمضــان محــل تجمــع مــردم اســت.
* شهردار نبطیه و از اعضای سابق شهرداری و ناظر بر فعالیتهای 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 م ـیداد و در قلبــش
جایــگاه ویــژهای داشــت .بــا احــداث آن تحولــی بــزرگ و نتیجـهای 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 ،محلهایــی مخصــوص خانوادههــا و زمیــن بــازی
بــرای بچههــا در مســاحتی حــدود  7000متــر مربــع بــود .آنجــا را بــا عشــق بــه فقــرا و
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
و ایمــان آن را پــرورد .بــرای هــر پــروژهای ،در ابتــدای کار نامــی معیــن میکــرد .نامــی را
پیشــنهاد و دربــارهاش گفتگــو میکــرد و بعــد آن را انتخــاب مینمــود .نــام هــر محلــی بــا
گذشــته ،مــردم و محیــط اطــراف آن متناســب بــود .در آغــا ِز کا ِر ســاخت ایــن پــارک هــم
طبــق معمــول دربــاره نامگــذاری آن فکــر کردیــم .نظرهــا و پیشــنهادهای مختلفــی ارائــه
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 همزمــان بــا ســاخت آن و جزئیاتــش در قلــب مهنــدس شــکل گرفتهبــود.
آن اســم را بــه گون ـهای بــر زبــان آورد کــه انــگار از ابتــدا نامــش همیــن بودهاســت .اســم
آن خانــم بــرای مهنــدس حســام معنــای خاصــی داشــت .آن را بــا عشــق و محبــت بــر زبــان
مـیآورد ،گویــی زیباتریــن اسـمها 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 دغدغـهی 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 همـهی گرفتــاری و مشــغله ،دیگــران را بــرای اتمــام آنجــا ســرزنش و تشــویق
میکــرد و میگفــت:
 خواهش میکنم به بوستان دختر امام (ع) توجه کنید.میخواســت آن پــروژه در کمتریــن وقــت ممکــن بــه نتیجــه برســد ،پافشــاری میکــرد
و تمــاس میگرفــت و میگفــت:
 چــرا ایــن کار تــا بــه حــال انجــام نشــده  ...بایــد تمــام شــود ...بایــد تابلــوی آن نصــبشــود.
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دلــش میخواســت تــا نــام آن را هــر چــه زودتــر بــر ســردر ورودی آنجــا نصــب کنــد.
هدفــش آن بــود کــه از نامگــذاری آن پــارک بــه ایــن نــام مطمئــن شــود و تأکیــد کنــد
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 دردآورشگریســتیم بــا
حســرت بــه نــام آن پــارک کــه همانطــور کــه او میخواســت بــه پایــان رســیده بــود،
نــگاه میکردیــم.
پــارک را پــس از شــهادت مهنــدس حســام افتتــاح کردیــم .بــا دیــدن تجربیــات مهندســی
او در هــر جایــی از پــارک ،حتــی در نــوع ســنگفرشها و شــکل آنهــا بــه یــاد او هســتیم .او را
از خــال هم ـهی نظراتــش درمــورد نــوع ســنگها ،شــکل پلهــا و گذرگاههــای باریــک و
متناســب بــا فضاهــای ســبز در همــه جــای پــارک میبینیــم .حقیقتـ ًا آن بوســتان بــه همــراه
نامــش نمــادی اســت از حضــور همیشــگی و غیبتناپذیــر او.

59

نماز و وعده
روایتی از مهندس حسن مقداد

*

زمــان ورود مهنــدس حســام بــه لبنــان ،مــن سرپرســت شــهرداریها و مســئول
فعالیتهــای پیشــرفت و توســعهی اســتانهای جبــل لبنــان و شــمال بــودم و مســئولیتی را
هــم در جهــاد ســازندگی برعهــده داشــتم .بنابرایــن از اولیــن کســانی بــودم کــه بــا مهنــدس
حســام دیــدار کــرد و در طــی مدتــی طوالنــی رابطــه و عالق ـهای شــخصی میــان مــا بــه
وجــود آمــد .مهنــدس حســام ایــن منطقــه را بســیار دوســت داشــت .درحیــن گــردش در
منطقــه او را همراهــی میکــردم .در یکــی از ایــن گش ـتزنیها از میــان روســتاهای جنــه
و قرقریــا عبــور میکردیــم .راهــی بســیار ســخت ،باریــک و مشــرف بــر درهای عمیــق بــود؛
راهــی خاکــی کــه بــا دســت و بــه وســیلهی بیــل کنــده شــدهبود .مــا ســوار یــک جیــپ
کوچــک بودیــم ،ماشــینی کــه میتوانســت از ایــن گونــه جادههــای کوهســتانی عبــور کنــد.
امــا در بعضــی از قســمتها ،جــاده خیلــی باریــک میشــد .ناگهــان االغــی ســرگردان
جلویمــان ظاهــر شــد .وســط جــاده ایســتادهبود و حرکــت نمیکــرد .مجبــور شــدیم توقــف
کنیــم .چهارپایــان تنهــا وســیلهی اهالــی ایــن روســتاهای مرتفــع بــرای تــردد هســتند؛ زیــرا
ـک مشــرف بــه دره خطرنــاک اســت .بــا وجــودی
اســتفاده از خــودرو در ایــن جادههــای باریـ ِ
کــه بــه االغ خیلــی نزدیــک شــدهبودیم امــا حرکــت نمیکــرد .بــا ماشــین بــوق زدیــم ،امــا
نــه بــوق بلنــد ماشــین و نــه انتظارمــان نتیج ـهای نداشــت .االغ همچنــان ایســتاده بــود و
عیــن خیالــش نبــود .عــرض ماشــین کامـ ً
ا بــه انــدازهی پهنــای جــاده بــود و درهــای آن بــه
ســمت دره و چســبیده بــه لب ـهی آن بــاز میشــد .مهنــدس بــا اینکــه هرکــدام از مــا پیــاده
شــویم ،مخالفــت کــرد و درحالیکــه د ِر ماشــین را بــاز میکــرد ،گفــت:
 هیچ کس پیاده نشود ...من پیاده میشوم.بــا احتیــاط پیــاده شــد و بــه طــرف االغ رفــت .طنابــش را گرفــت و کشــید تــا از جــاده
دورش کنــد امــا بــا ایــن کار مهنــدس ،االغ شــروع بــه لگدپرانــی کــرد .مهنــدس از تــرس
آنکــه االغ ُســر بخــورد و بــه داخــل دره بیافتــد ،طنابــش را رهــا نمیکــرد و تقریبـ ًا بــه انــدازه
 60متــر دنبالــش دویــد و ســعی کــرد تــا آراماش کنــد ،باالخــره موفــق شــد و توانســت آن را
بــه فضایــی در کنــار جــاده بکشــاند .درحالــی کــه از ایــن اتفــاق میخندیدیــم بــه راهمــان
ادامــه دادیــم .او هــم میخندیــد امــا خنــدهای متفــاوت .خنــدهای پــر از پاکــی و بیگناهــی،
خنــدهای از تــه قلــب و بیریــا .بعــد ســاکت شــد و نگاهــی بــه جــاده انداخــت .ســرش را
* سرپرســت شــهرداری و فعالیتهــای توســعه و پیشــرفت در منطقــه جبــل لبنــان و شــمال (منطقـهی پنجــم) در جنبش

حــزباهلل و مســئول هماهنگــی بــا هیئــت ایرانــی در خصــوص طرحهــای در حــال انجــام در چهارچــوب منطقــه.
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تــکان داد و آثــار تأســفی شــدید در چهــرهاش نمایــان شــد و گفــت:
 این جاده ،جادهی 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 نمیانداخــت .از ماشــین پیــاده
شــدیم و بــه طــرف حیــاط خان ـهای رفتیــم کــه درخــت مــو از آن خــارج شــده بــود تــا در
آنجــا نمازمــان را بخوانیــم .امــا مهنــدس حســام گفــت:
 من اینجا کنار جاده نماز میخوانم  ...زیر همین داربست.اصــرار کــرد تــا نمــازش را روی خــاک و در آن مســیر بخوانــد .میخواســت بگویــد کــه
نمــازش اولیــن قــدم او در رفــع مشــکالت رهگــذران آن مســیر اســت.
صاحبخانــه از درختــان بــاغ برایمــان ســیب و انگــور چیــد .میوههــا را بــا آب چشــمهای 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 مســئولیتهای حســام اســت ،هرچنــد کــه درقراردادهــا 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 واقع ًا آخرین کاری بود که او در لبنان بهانجام 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 منطق ـهای بــه نــام «حصــن
عــار» میرفتیــم .مســافتی حــدود  6کیلومتــر را در ارتفاعــی بســیار بــاال کــه تقریب ـ ًا 1300
متــر از ســطح دریــا باالتــر بــود ،طــیکردیــم .مســیری ســخت ،پــر دسـتانداز و خاکــی بــود
کــه عبورکــردن از آن جــز بــا مشــقت فــراوان امکانپذیــر نبــود .تعــداد زیــادی از خانههــای
روســتاهای اطــراف خالــی بــود و صاحبــان آن بــه علــت دشــواری زندگــی در آن منطقــه از
آنجــا رفتــه بودنــد .آنجــا چیــزی شــبیه بــه جــاده وجــود داشــت .بــه نزدیکــی دو خان ـهای
رســیدیم کــه تعــدادی گوســفند در اطــراف آن بــود .ایــن نشــان م ـیداد کــه صاحبــان آن
خانههــا ،چوپــان هســتند .در همــان حیــن دو بچــه را در کنــار مســیر دیدیــم کــه فقــر
و تهیدســتی از لباسشــان معلــوم بــود .مهنــدس حســام طبــق عــادت همیشــگیاش در
برخــورد بــا بچههــا از ماشــین پیــاده شــد و بــا لبخنــد بــه طرفشــان رفــت و بــا لحنــی
کودکانــه بــا آنهــا شــروع بــه صحبــت کــرد .ایــن کار را خــوب بلــد بــود و بــا ایــن کارش
باعــث شــد تــا بچههــا هــم بــدون رودربایســتی و بیتوجــه بــه ســن و ســال مهنــدس بــا
او حــرف بزننــد و شــوخی کننــد.
 اسمت چیست؟ اسمم حسین است. خدایا ...خدایا چقدر این اسم قشنگ است!ســرش را بــه نشــانهی آنکــه اســم او چقــدر زیباســت تــکان داد و بعــد او را در آغــوش
گرفــت و بوســید:
 تــو زیبایــی .اســمت هــم زیباســت ...حســین ،لطــف مــن نســبت بــه تــو ایــن اســت کــهایــن جــاده را درســت خواهــمکــرد.
نــام حســین را بــر زبــان م ـیآورد و تکــرار میکــرد .شــنیدن نــام حســین درایــن منطقــه
دورافتــاده و فراموششــده تأثیــر عمیقــی بــر او گذاشــته بــود .وقتــی از آنجــا بــه طــرف
پاییــن میآمدیــم هنــوز متأثــر بــود .داخــل ماشــین و بــا لحنــی ســوگوارانه صــدا مـیزد :یــا
أباصالــح .بعــد موقعیتــش را فرامــوش کــرد و شــروع کــرد بــه گریــه بــرای امــام حســین (ع).
درحالیکــه ذکــر یاحســین ،را تکــرار میکــرد ،مــدت طوالنــی گریســت.
با تأمین بودجهای ویژه ،مرمت آن جاده از سوی مهندس حسام به اتمام رسید.
* سرپرســت شــهرداری و فعالیتهــای توســعه و پیشــرفت در منطق ـهی جبــل لبنــان و شــمال (منطقــه پنجــم) در

حــزباهلل و مســئول هماهنگــی بــا هیئــت ایرانــی درخصــوص طرحهــای در حــال انجــام منطقــه.
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روز ا ّول
روایتی از آقای مصطفی عساف

*

مهنــدس حســام را از بــدو ورود هیئــت ایرانــی بــه لبنــان شــناختیم .زمانــی کــه بــرای
بازســازی مســاجد و راههــا بــه بعلبــک آمــد ،مــا بــه عنــوان پیمانــکار در امــر جادهســازی
مشــغول بودیــم .بــا مــا تمــاس گرفتــهشــد و بــا ایشــان جلسـهای گذاشــتیم و همکاریمــان
را در زمین ـهی راهســازی آغــاز کردیــم .از آن زمــان بــود کــه مهنــدس حســام را شــناختم؛
همــان رئیــس هیئــت ایرانــی کــه آوازهاش قبـ ً
ا بــه گوشــمان رســیدهبود .از همــان روز اول
فهمیــدم کــه مهنــدس حســام شــخصیت متمایــزی اســت .جنبههــای مختلــف و جدیــد ایــن
انســان منحصربهفــرد هــر روز برایــم کشــف میشــد .خــودم را در برابــر مــردی متفــاوت
میدیــدم ،انســانی کــه نمیتوانســتی او را دوســت نداشــتهباشــی و محبتــت هــر روز نســبت
بــه او بیشــتر نشــود زیــرا چیــزی را در او میدیــدی کــه در آدمهــای دیگــر و بهخصــوص
در مســئوالنی از ایــن دســت نمیدیــدی .نمیدانــم کــه چطــور ممکــن اســت همــهی
آن صفــات در یــک فــرد جمــع شــود .در تواضــع ماننــد ســادهترین مــردم و در ذکاوت
و مســئولیتپذیری ســرآمد همــهی مســئولینی بــود کــه میشــناختم .از همــان ابتــدای
آشــنایی برایــم روشــن بــود کــه در برابــر انســانی بینظیــر هســتم.
اولیــن همــکاری مــا افتتــاح پــروژهی جــادهی بعلبــک ـ التوفیقیــه بــود .وزیــر کار آقــای
محمــد صفــدی و شــیخ محمــد یزبــک هــم مــا را همراهــی میکردنــد .از بولــدوزر بــاال
رفتیــم در آن نشســتیم .او اصــرار داشــت کــه خــودش آن را برانــد .أدیــب دحــروج و نمایندهای
از شــورای توســعه و ســازندگی نیــز حضــور داشــتند .مهنــدس حســام سرشــار از فعالیــت،
نشــاط و شــجاعت بــود و اشــتیاقش بــرای انجــام کار از همــهی مــا بیشــتر بــود .رفتــار
آن روز مهنــدس جــای شــکی برایــم باقــی نگذاشــت کــه در برابــر شــخصیتی هســتم کــه
نمیتــوان او را دوســت نداشــت و داوطلبانــه و بیاجبــار تحــت لوایــش درنیامــد.
ایــن انســان پرتــاش ،قدرتمنــد و جــدی در مقابلــه بــا اشــتباهات و عیبهــا ،همــان مــرد
مؤمــن و فروتنــی بــود کــه ذکــر از زبانــش نمیافتــاد .هــر لحظــه کــه ســکوت میکــردم،
میشــنیدم کــه اســتغفار میکنــد و خــدا را شــکر میگویــد .گاهــی بــا هــم از بیــروت
بــه ســمت جنــوب میرفتیــم .معمــو ًال صبــح خیلــی زود حرکــت میکردیــم .از لحظــهی
روشنشــدن ماشــین تــا حوالــی صیــدا بــه وســیلهی تلفــن همراهــش بــه ادعیـهی مختلــف
گــوش مـیداد و در تمــام ایــن مــدت هیــچ حرفــی نمـیزد و فقــط آنهــا را تکــرار میکــرد.
وقتــی بــه صیــدا میرســیدیم ذکــر و دعایــش را تمــام و صحبــت از کار را شــروع میکــرد.
* پیمانکار .ایشان با هیئت ایرانی در انجام پروژههای مختلفی همکاری داشته است.
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معمــو ًال روزهــای دوشــنبه و پنجشــنبه هــر هفتــه را روزه میگرفــت و اگــر بــرای نمــاز
صبــح خــواب میمانــد خــودش را بــا روزهی آن روز جریمــه میکــرد .بــا وجــود آن کــه
خــودش روزه بــود امــا بــه غــذای کارگرهــا توجــه خاصــی داشــت .در هــر فرصتــی کــه پیــش
میآمــد ،قــرآن میخوانــد .بســیار خاشــع و متدیــن بــود و در بســیاری از اوقــات کــه غــرق
نیایــش بــود میتوانســتی بهآســانی اشــکهایش را ببینــی.
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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 دربــارهاش حرفهایــی میشــنیدم .اســم ایشــان در گوشــه و کنــار دفتــر بــر ســر زبــان
مهندســان و پیمانــکاران بــود .در میــان کارهــای فشــرده و فعالیتهــای خســتگیناپذیر
هیئــت ایرانــی بعــد از جنــگ  33روزه ،نــام ایشــان را بــه عنــوان رئیــس ایــن هیئــت بیشــتر از
هــر نــام دیگــری میشــنیدیم .در ذهنــم تصویــری از او را مجســم میکــردم و بــه تدریــج
ســیمایش واضحتــر میشــد .تصویــری از یــک مدیــر جــدی و عبــوس ،بســیار حســاس،
عصبــی و بــا هیبــت در ذهنــم شــکل میگرفــت .بههرحــال او رئیســی بــود کــه حجــم
زیــادی کار و کارگــر را مدیریــت میکــرد .ایــن تصویــری از مهنــدس حســام بــود کــه در
ذهنــم نقــش میبســت و بــا شــنیدن توصیفــات او قــوت میگرفــت؛ توصیفاتــی از دقــت
وی در پیگیــری و پیشــرفت کارهــا و اینکــه کارگــران از تــرس او هیچگونــه ســهلانگاری
و یــا تأخیــری در انجــام کارهایشــان ندارنــد و بســیار بــا دقــت عمــل میکننــد و اینکــه اگــر
کاری بــه اتمــام برســد امــا مطابــق خواســتهی او نباشــد ،آن را خــراب میکنــد.
بــا تــرس زیــاد منتظــر دیــدار مــردی جــدی و خشــک بــودم کــه همــه از او خیلــی حســاب
میبردنــد .تــا آن زمــان بــا مدیــران زیــادی کار کــرده بــودم؛ مدیرانــی جــدی و اخمــو؛
مدیرانــی کــه میــان آنهــا و کارمندانشــان حجــاب و فاصلــه وجــود داشــت .ایــن طبیعــت
همگــی آنهــا بــود و شــاید هــم بنــا بــر ضــرورت محیــط کار مجبــور بودنــد کــه آن گونــه
رفتــار کننــد .ایــن در حالــی بــود کــه همـهی آنهــا در جایگاهــی پایینتــر از مهنــدس حســام
قــرار داشــتند ،چــه رســد بــه اینکــه او رئیــس هیئــت ایرانــی و نماینــدهی جمهــوری اســامی
در ایــن کار بــزرگ بــود و تعــداد زیــادی کارمنــد و کارگــر را مدیریــت میکــرد.
آن روزی را کــه بــه اتــاق کارم وارد شــد ،هرگــز فرامــوش نمیکنــم .تصــورم آن بــود کــه
ورود او امــری غیرعــادی اســت بــه طــوری کــه هم ـهی محیــط دچــار اضطــراب میشــود.
تــرس و وحشــت از هــر طــرف بــه ســویم میآمــد ،بهخصــوص کــه ایــن اولیــن دیــدار مــن
بــا ایشــان بــود .دهانــم خشــک شــده بــود و صــدای خوشآمدگوییهایــی را میشــنیدم
کــه هــر لحظــه بــه مــن نزدیکتــر میشــد .تــا اینکــه بــه نزدیکــی د ِر اتاقــم رســید.
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 ســام و
احوالپرســی کــرد .بهـتزده ایســتاده بــودم و بــه آن چــه در مقابــل چشــمانم جریــان داشــت
* کارمند هیئت ایرانی
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نــگاه میکــردم .بــا خــودم میگفتــم :غیرممکــن اســت .یعنــی ایــن همــان شــخص اســت...
امــکان نــدارد!!!
امــا جــای تردیــدی نبــود .ایشــان همــان حــاج حســن خوشــنویس بــود .تصویــری کــه از
او ســاخته بــودم در ذهنــم تداعــی شــد و تکهتکــه گردیــد و بــا گذشــت زمــان بــه کلــی
ناپدیــد گشــت .آن روز بــه خاطــر حضــورش دفتــر پــر از زندگــی بــود .حضــوری بســیار
پررنــگ و چشــمگیر داشــت .بــا همــه بــه زبــان عربــی ضعیفــی گفتگــو میکــرد و احــوال
خــود و خانوادههایشــان را جویــا میشــد .از دیــدن هم ـهی اینهــا و تأثیــری کــه حضــور او
بــر محیــط داشــت ،بــه کلــی آرام شــدم .اولیــن گفتگــو میانمــان زمانــی شــکل گرفــت کــه
از ایشــان پرســیدم:
 جنابعالی چه مینوشید؟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 م ـیزد بــه چشمانشــان نــگاه میکــرد امــا در وقــت گفتگــو
بــا خانمهــا بــه واســطهی شــدت ادب و ایمانــش بــه چشــمان آنهــا نــگاه نمیکــرد بلکــه
بــه زاوی ـهای دیگــر مینگریســت .شــخصیتی ماننــد شــخصیت مهنــدس حســام را هرگــز
ندیــده بــودم و گمــان هــم نمیکنــم 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 میگذاریــد ،مــنهــم بایــد در دفتــرم بــه شــما احتــرام بگــذارم.
اوضــاع و احــوال کارم را جویــا شــد و حــال تــک تــک افــراد خانــوادهام را بــه گون ـهای
پرســید کــه انــگار بــا آنهــا آشــنایی نزدیکــی دارد .بعــد حــال کارمنــدان را پرســید .بــه
خصــوص اوضــاع و احــوال حــاج خانمــی را کــه خدمتــکار دفتــر بــود .پرســید کــه آیــا از
کارش راضــی اســت؟ آیــا مشــکلی دارد؟ و یــا از چیــزی شــکایتی دارد؟ بعــد از مــن خواســت
تــا برخــی درخواســتها را برایــش بــه زبــان انگلیســی ترجمــه کنــم .از همــان جایــی
کــه نشســته بــودم ،میتوانســتم بــر مانیتــور مســلط باشــم امــا بــا ایــن حــال بــرای آنکــه
راحتتــر باشــم از مــن خواســت تــا پشــت میــزش بنشــینم و خــودش از اتــاق بیــرون رفــت.
و بــا خــودم گفتــم :ایــن مــرد از چــه گِلــی سرشــته شــده اســت و چگونــه ممکــن اســت
انســانی اینگونــه باشــد؟
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در اولیــن جلسـهای کــه بــا هــم داشــتیم ،احســاس میکــردم مدتهاســت او را میشناســم.
بــه شــکل عجیبــی احســاس راحتــی میکــردم .معمــو ًال در دیدارهــای اول تعارفــات بســیاری
انجــام میشــود و افــراد بــه خاطــر عــدم شــناخت از شــخصیت مقابــل و تــرس از اشــتباه
دســتپاچه میشــوند و بــا احتیــاط رفتــار میکننــد ،بهخصــوص اگــر آن فــرد نماینــدهی
رهبــر انقــاب و بســیار بلندپایــه باشــد .امــا در برخــورد بــا مهنــدس حســام ایــن حــس را
نداشــتیم .از همــان لحظ ـهی اول خوشصحبــت و خوشمحضــر بــود و نحــوهی کالمــش
ســبب شــد تــا مــا نیــز بــه راحتــی حرفهایمــان را بزنیــم .بــا گذشــت زمــان ،رابطــهی
مــا چــه در محــل کار و چــه در خــارج پررنگتــر و بــه رابط ـهای دوســتانه و زالل تبدیــل
شــد؛ رابط ـهای کــه بخشــندگی زیــاد از جانــب مهنــدس نقط ـهی تمایــز آن بــود .از صمیــم
قلــب میبخشــید و چــون خــود ،مخلصتریــن فــرد بــود ،خالصانــه بــه انســانها عشــق
میورزیــد .آنچــه بیــش از هــر چیــزی توجهــم را بــه ســویش جلــب میکــرد و مــرا بــه او
وابســته میســاخت ،ایمــان او بــود .شــهید حســام از روحانیتــی واال و عظیــم برخــوردار بــود.
رابط ـهی او بــا خداونــد بــا هم ـهی رابطههایــی کــه میشــناختم ،تفــاوت داشــت .هــرکاری
را بــه خاطــر تقــرب بــه خداونــد و رضــای او انجــام مـیداد .سرتاســر عمــرش عبــادت خــدا
بــود ،حتــی نفسهایــش .هــر کاری را بــا خشــم و رضــای الهــی میســنجید .بــه همیــن
خاطــر از خســتگی لــذت میبــرد و کار جســمی زیــاد برایــش اهمیتــی نداشــت .در میــدان
عمــل از همــه بیشــتر کار میکــرد .او انســانی مخلــص ،پــاک ،دور از ظلــم و ســتم ،بخشــنده،
خدمتگــزار و عاشــق بــود .در هــر کاری قــرب الهــی را میطلبیــد .نحــوهی عبادتکردنــش
مــرا متحیــر میســاخت .ماننــد انســانی گنهــکار و تائــب خــدا را عبــادت میکــرد .صدایــش
را میشــنیدم کــه در برابــر پــروردگار میگریســت ،التمــاس میکــرد و توســل میجســت.
در رابطــه بــا نمــاز بایــد بگویــم کــه نمــاز در نــزد او جایــگاه عظیمــی داشــت .وقــت نمــاز
کــه میرســید ،هــر جــای و مشــغول هــرکاری کــه بــود ،هــر چقــدر هــم مهــم ،دســت
از کار میکشــید و میرفــت بــرای ادای نمــاز .بــا صوتــی دلنشــین و تواضعــی بینظیــر
نمــاز میخوانــد و آیــات و دعاهــای طوالنــی را بــا صدایــی مملــو از فروتنــی و امیــد قرائــت
میکــرد .اهمیــت نم ـیداد کــه چــه کســی در اطرافــش حضــور دارد ،مثــل اینکــه در وقــت
نمــاز از دنیــا میبریــد .بــه زمــان و مــکان نمــاز توجــه خاصــی داشــت .در هیــچ شــرایطی
حتــی یــک دقیقــه نمــازش را بــه تأخیــر نمیانداخــت .قبــل از زمــان اذان ،بــرای نمــاز
* مشــاور و مدیــر کارخانههــای تولیــد سنگشــکن و آســفالت تحــت نظــارت هیئــت ایرانــی و مدیریــت شــرکت
البقــاع جهــت راهانــدازی و نگهــداری ایــن کارخانههــا درحــال حاضــر.
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آمــاده میشــد .ســعی میکــرد تــا جایــی کــه میتوانــد نمــازش را در اماکــن متبرکــه ادا
کنــد ،مکانهایــی کــه بــه خــدا نزدیکتــر باشــد .از طریــق راهنمــای مذهبــی گردشــگران،
اماکــن متبــرک و آرامگاههــا را میشــناخت .آرامگاههایــی را در بعلبــک میشــناخت کــه
مــا اهالــی آن ،آنجــا را نمیشــناختیم؛ مثــ ً
ا آرامــگاه ســیده صفیــه (س) .نمــاز جمعــه را
بســیار دوســت داشــت و بــرای ادای آن مصمــم بــود و مــردم را بــه حضــور در آن تشــویق
میکــرد .بعــد از نمــاز و انجــام نوافــل آن ،قــرآن میخوانــد .وابســتگی او بــه قــرآن قابــل
توجــه بــود .همــه جــا قــرآن بــه همــراه داشــت و هــر فرصتــی را بــرای خوانــدن قــرآن
غنیمــت میشــمرد .مــا را هــم بــه خوانــدن قــرآن حتــی بــه تعــداد چنــد آیــه در روز تشــویق
میکــرد .عالق ـهاش بــه اهــل بیــت ،عالق ـهای معمولــی نبــود .بیشــتر از هــر کســی ذکــر
ایشــان را بهیــاد م ـیآورد .همــه چیــز را بــه اهــل بیــت (ع) ربــط م ـیداد .ایشــان هرگــز از
ذهــن او غایــب نمیشــدند .شــاهد بــودم کــه وقتــی بــه زیــارت امــام رضــا (ع) رفتیــم در
کنــار مرقــد شــریف نشســت و ماننــد یــک عاشــق دلباختــه گریســت .عشــق او نســبت بــه
اهــل بیــت (ع) حــد و مــرزی نداشــت .کربــا در قلــب و روح او جایــگاه خاصــی داشــت .فکــر
و روحــش همــواره در کربــا بــود .هــر ســال بــرای زیــارت ائمــه (ع) بــه کربــا و ایــران ســفر
میکــرد و بــه حــج میرفــت .اشــکهای گرمــش بــا شــنیدن نــام اهــل بیــت (ع) بــر
گونههایــش جــاری میشــد...
شــهید حســام خــودش را در کار بســیار خســته میکــرد .چــه شــبهایی کــه تــا صبــح
کار میکــرد .گاهــی اوقــات کــه از شــدت خســتگی ،خــواب بــر او غلبــه میکــرد و نمــاز
صبحــش بــه تأخیــر میافتــاد بســیار افســوس میخــورد و بــرای آنکــه خــودش را تنبیــه
کــرده باشــد بــدون آنکــه کســی بفهمــد ،آن روز را روزه میگرفــت .و اگــر کســی بــه او
چیــزی تعــارف میکــرد بــرای آنکــه طــرف مقابــل معــذب نشــود ،دســتش را رد نمیکــرد
و خوراکــی را در جیبــش میگذاشــت و در زمــان افطــار ،روزهاش را بــا آن بــاز میکــرد تــا
بــر ثــواب تعارفکننــده بیافزایــد.
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در مراســم ســخنرانی دبیــرکل حــزباهلل بــه مناســبت آزادی مجاهــد اسیر«ســامی شــهاب»
کــه در دوران حســنی مبــارک در زنــدان مصــر بــه ســر میبــرد ،آزادهی مبــارز بــرای
خوشآمدگویــی بــه حاضــران ،پشــت تریبــون رفــت .در میــان حاضــران تعــداد زیــادی
از افــراد سرشــناس حضــور داشــتند؛ وزراء ،نماینــدگان و صاحبمنصبــان .مهنــدس حســام
نیــز در میــان آنهــا بــود و تعــداد آنهــا بــه  30نفــر میرســید .آزاده از ســکو پاییــن آمــد تــا بــا
تــک تــک آنــان دســت دهــد .آنهــا را میبوســید و آنــان نیــز در فضایــی مملــو از مســرت
و شــادی او را در آغــوش میگرفتنــد و میبوســیدند .وقتــی بــه مهنــدس حســام رســید،
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.
در بعضــی گشــتهای میدانــی ،در هــر روســتا و منطقــه ،خانههــای شــهدا را بــه مــن
نشــان م ـیداد و بــا افتخــار میگفــت :بــا مــادر فــان شــهید نشســتیم و برایــم صحبــت
کــرد .بــدون آنکــه کار خاصــی بــا خانــوادهی شــهدا داشــته باشــد و بــا وجــود مشــغلههای
روزانـهاش بــه دیــدار آنهــا میرفــت .عالقـهی زیــادی بــه دیــدن مواقــع رزمنــدگان داشــت.
از جزئیــات عملیاتهــای جهــادی کــه در مناطــق انجــام شــده بــود میپرســید ،بــرای
فهمیــدن دقیــق پاســخ بــا توجــه بســیار گــوش مـیداد .رفتــارش در ایــن زمینــه بــه گونـهای
بــود کــه از هیچکــس دیگــر مشــاهده نمیشــد .بــه آثــار باقیمانــده از شــهدا بــا دیــده
قداســت و احتــرام مینگریســت و بــه خانوادههــای آنــان مثــل خانــوادۀ خــودش توجــه
داشــت .مرتبــ ًا بــا آنهــا در ارتبــاط بــود و بــا کوچــک و بزرگشــان دیــدار میکــرد .خــم
میشــد و دستهایشــان را میبوســید .در حضــور آنــان جایــگاه خــود را فرامــوش میکــرد
و در میانشــان تبدیــل بــه خدمتگــزاری عاشــق و مطیــع میشــد.
فلســطین دروازهای بــه ســوی قلبــش بــود .چطــور میتوانســت نباشــد؟ چــرا کــه اولیــن
میــدان جهــاد فلســطین بــود .مناطقــی را بــرای کار انتخــاب میکــرد کــه بــه مرزهــای
فلســطین نزدیــک باشــد تــا بتوانــد در آنجــا پارکموزههایــی بــا رویکــرد مردمــی بهوجــود
آورد .محلهایــی ماننــد مارونالــرأس و بوابــۀ فاطمــه را انتخــاب کــرد .توجــه او بــه پــارک
مارونالــرأس بســیار زیــاد و جــدی بــود زیــرا منطقــهای مرتفــع و مشــرف بــر مرزهــای
فلســطین بــود .مــردم بایــد بــه آنجــا میآمدنــد تــا بــه صهیونیس ـتها بفهماننــد کــه ایــن
* مســئول واحــد مشــاغل آزاد در حــزب اهلل – عضــو کمیت ـهی مرکــزی شــکلگرفته از ســوی حــزباهلل و جنبــش

أمــل بــرای همراهــی بــا هیئــت ایرانــی.
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ملــت مقــاوم از آنــان نمیترســند و آنهــا را بــه مبــارزه میطلبنــد تــا بــه ایــن وســیله
صهیونیسـتها خــواری و شکســت را احســاس کننــد .وقتــی بــرای نظــارت بــر انجــام کارهــا
بــه مــارون الــرأس میآمــد در مــکان مرتفعــی میایســتاد و مدتــی طوالنــی بــه ســربازان
اســرائیلی چشــم میدوخــت تــا بــه آنهــا بفهمانــد هیــچکاری نمیتواننــد بکننــد.
کار مــا ،ترمیــم و بازســازی جادههــای آســیبدیده از جنــگ بــود و پروژههــا بــه ســرعت
پیــش میرفــت .در ابتــدا مرمــت جــادهی ناقــوره و جــادهی مرجعیــون در برنامـهی کارمــان
نبــود .چــون ایــن دو مســیر مــوازی مــرز بودنــد و خســارات زیــادی ندیــده بــود ،بــه عــاوه
عبــور و مــرور چندانــی هــم آنجــا نبــود .امــا مهنــدس حســام اصــرار زیــادی بــه ترمیــم
ایــن دو جــاده داشــت .علتــش آن بــود کــه ایــن دو جــاده در معــرض دیــد دشــمن قــرار
میگرفــت و مهنــدس دلــش میخواســت آن مســیرها قابــل تــردد ،همــوار و زیبــا باشــد
و دشــمن شــاهد ایــن ماجــرا باشــد .خــودش بیــش از مســیرهای دیگــر ،در اصــاح ایــن
دو مســیر شــخص ًا کار میکــرد و آنجــا بیشــتر حضــور مییافــت .بــه فلســطین چشــم
میدوخــت و بــا هیجــان کار میکــرد .کار در برابــر دیــدگان دشــمن را دوســت داشــت.
میخواســت بــه آنهــا نشــان دهــد کــه ملــت مبــارز لبنــان همچنــان بیــش از مســیرهای
دیگــر ،در زندگــی اســت و میتوانــد ناممکنهــا را محقــق کنــد.
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اعتبار ایران
روایتی از مهندس اسماعیل زین

*

اولیــن دیــدار مــا در مارونالــرأس و بــاالی تپـهای مشــرف بــر مرزهــای فلســطین اشــغالی
بــود؛ جایــی کــه قــرار بــود پــس از گذشــت دو ســال از جنــگ  33روزه ،پارکــی احداث شــود و
مــن از ســوی بــرادران بــه عنــوان مهنــدس ناظــر بــر احــداث آن پــارک انتخــاب شــده بــودم.
دیــدار مــن بــا مهنــدس حســام در تعطیــات پایــان هفتــه بــود و هنــوز بیــش از دو یــا
ـل احــداث پــارک از ســوی شــهردار تهــران نمیگذشــت .ایــران
ـی محـ ِ
ســه مــاه از کلنگزنـ ِ
هنــوز کار را شــروع نکردهبــود .زمــان سپریشــده بــه نظــر او خیلــی طوالنــی میآمــد
و اشــتباهی بــود کــه بایــد جبــران میشــد .بــه وضــوح نســبت بــه ایــن تأخیــر اعتــراض
داشــت و عصبانیــت خــود را نشــان م ـیداد؛ بــه نحــوی کــه از رفتــارش تعجــب میکــردم.
بــه نظــر مــن زمــان سپریشــده بــرای آشــنایی بــا نحــوهی انجــام تعهــدات ،آن هــم از
نــوع رســمی آن ،زمانــی کامـ ً
ا معقــول بــود .در لبنــان کســی بــه طوالنیتــر شــدن آن نیــز
اعتــراض نمیکــرد و فرصتــی بــود تــا مقدمــات کار فراهــم و معامــات الزم ،انجــام شــود.
در بیشــتر پروژههــای اجرایــی در لبنــان و حتــی در پروژههــای فوریتــی ،فرصتــی قانونــی
از زمــان کلنگزنــی تــا زمــان شــروع کار در نظــر گرفتــه میشــد .امــا مهنــدس نظــری
متفــاوت داشــت .بــه نظــر او ایــن مســئله بــه جمهــوری اســامی ایــران ،حکومتــی کــه
نماینــدۀ صداقــت و وفــای بــه عهــد اســامی بــود و اعتبــار آن ربــط پیــدا میکــرد ،بنابرایــن
بــا برآشــفتگی بــه ایــن تأخیــر اعتــراض میکــرد و میگفــت کــه شــاید ایــن مســئله در
لبنــان و برخــی کشــورهای دیگــر قابــل قبــول باشــد ،امــا از ســوی جمهــوری اســامی
شــهرت ایــران را در ورطــهی آزمایــش میدیــد و
ایــران توجیهناپذیــر اســت .او حســن
ِ
دلــش نمیخواســت کــه ملــت لبنــان گمــان کنــد ایــران هــم ماننــد بقیـهی کشــورها فقــط
در برابــر رســانههای جمعــی شــعار میدهــد و ســروصدا بــه راه میانــدازد امــا بــه انجــام
کار توجهــی نــدارد و تنهــا حضــور رســانهای بــرای آن مهــم اســت .دلــش میخواســت کــه
مــردم بداننــد ایــران بــا دیگــر کشــورها متفــاوت اســت و مــردان حکومــت اســامی ،ســخنی
نمیگوینــد کــه آن را بــه انجــام نرســانند.
بــه همیــن دلیــل از مــن خواســت تــا فــوراً کار را شــروع کنــم .نگاهــی بــه اطرافــش
انداخــت و بعــد بــه مــن نــگاه کــرد و بــا هیجــان گفــت:
 کی شروع میکنیم؟از او پرســیدم کــه آیــا بررســیها ،طرحهــا ،تصاویــر و یــا حتــی نقشــههایی از طــرح
* مدیر پروژههای اجرایی در هیئت ایرانی و مدیر پروژه پارک ایران در مارونالرأس
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وجــود دارد؟ و او پاســخ داد :خیــر .بعــد دســتم را گرفــت و بــا هــم در فضــای طــرح گشــتی
زدیــم .جســتوجوگرانه و بــا هیجــان در میــان ســنگها و صخرههــا حرکــت میکــرد
و بعــد بــر روی ارتفاعــی ایســتاد و بــا دقــت بــه همهجــا نــگاه کــرد .ســپس نشســتیم تــا
دربــارهی شــکلگیری پــارک و قســمتهای مختلــف آن صحبــت کنیــم .در آن زمــان بــود
کــه بــه تــوان ذهنــی و تجرب ـهکاری 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 گرفتهبودم ،هیجانزده گفتم:
 میتوانیم 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:
 امــروز یکشــنبه اســت ...دو روز کــه مشــکلی ایجــاد نمیکنــد ...سهشــنبه از بیــروتمیآیــم و صبــح چهارشــنبه کار را شــروع میکنــم.
 نه ،اشکال دارد ...چرا دو روز بعد؟برایــم از آبــروی جمهــوری اســامی گفــت و از اینکــه مــردم بــا دیــدن ماشــین در آنجــا،
خواهنــد گفــت:
 افراد را میبینیم اما کاری انجام نمیشود.در مقابــل اشــتیاق و ســرعت عمــل او پاســخی نداشــتم .بنابرایــن بایــد کارهایــم را هــر چــه
ســریعتر سروســامان م ـیدادم و هــر چــه را کــه امــکان داشــت ،بــه تأخیــر میانداختــم .از
سـ ِر دلســوزی گفتــم:
 عیبــی نــدارد ،کار را روز سهشــنبه شــروع میکنیــم .ماشــینآالت و دســتگاههایخاکبــرداری را خواهــم فرســتاد .إنشــاءاهلل در همــان روز خاکبــرداری را آغــاز میکنیــم.
روز دوشنبه در بیروت بودم که با تماسش مرا غافلگیر کرد و گفت:
 کار را شروع کردی؟با تعجب گفتم:
 مهندس! قرارمان روز سهشنبه است! بایــد کار را شــروع کــرد ،مــن عجلــه دارم .بایــد کارکــرد .بــرای ایــران خــوب نیســت کــه74

فقــط کلنــگ جایــی را بزنــد ...بایــد کار کــرد.
او میدانســت کــه قــرار مــا فــردا اســت ،امــا نمیتوانســت طاقــت بیــاورد و دلــش
میخواســت تــا میــزان عجلــهی او را درک کنــم .خندیــدم و بــا مهربانــی گفتــم:
 اشکالی ندارد .امروز دستگاهها را میبریم و فردا صبح زود شروع میکنیم.ایــن اولیــن دیــدار مــا بــود .از همــان روز اول فهمیــدم کــه چقــدر مشــتاق انجــام کار اســت.
دلــش میخواســت تــا اعتبــار ایــران را حفــظ و ثابــت کنــد ایــران وقتــی حرفــی را میزنــد
حتم ـ ًا بــدون ســهلانگاری و سســتی بــه آن عمــل خواه ـد کــرد؛ درحالیکــه لبنانیهــا بــه
روشــی دیگــر عــادت داشــتند.
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در دومیــن دیــدار ،چهــرهی جدیــد و متفاوتــی از مهنــدس حســام دیــدم؛ چهــرهای متفــاوت
بــا دیــدار اول .دیگــر اثــری از عصبانیتــش بــه واســطۀ تأخیــر در انجــام کار وجــود نداشــت.
بــا دیــدن محــل پــروژه خوشــحال بــه نظــر میرســید .آغــاز کار ،آشــفتگی او را از میــان
بردهبــود .هیجــانزده و راضــی در محــل طــرح راه میرفــت .یکــی را توجیــه میکــرد
و دیگــری را تشــویق مینمــود .بــه نشــانهی همــکاری ،بــا لبخنــد و چهــرهای گشــاده
بوجــوش بــود.
بــا کارگــران دســت مــیداد .بــر جزئیــات کار نظــارت میکــرد و در جن 
بــا شــجاعت جلــوی بولــدوزر بــر روی ســنگها ،راه میرفــت و مــن بهــتزده نگاهــش
میکــردم .میترســیدم صدمــهای بــه او وارد شــود .پشــت ســرش دویــدم و فریــاد زدم:
 مهندس! مراقب بولدوزر باش.دستش را تکان داد و گفت:
 مشکلی نیست مهندس ،مشکلی نیست.فعالیــت و تحــرکات او ،باعــث مضاعفشــدن حجــم و افزایــش ســرعت کار شــد .با ســرعت
گرفتــن کار ،اوضــاع اطــراف مــا دســتخوش تحــول گردیــد و ایــن امــر ســبب ایجــاد تــرس در
نیروهــای بینالمللــی حاضــر در مــرز و اشــغالگران شــد .تانکهــا و زرهپوشهــای واکنــش
ســریع بــه محــل مــا نزدیــک شــدند و هواپیماهــای جاسوســی اســرائیل و بــه دنبــال آن
هلیکوپتــری بــه پــرواز درآمدنــد .ســربازان اســرائیلی مســتقر در مــرز در مقابــل محــل احــداث
پــارک بــه حالــت آمادهبــاش ایســتادند و نیروهــای اســرائیلی درحالیکــه ترســیده بودنــد
بــا ماشــینهای جیــپ الهامــر روبهرویمــان صــف بســتند .طــوری کــه احســاس کردیــم،
بــرای جنــگ آمــاده میشــوند .همگــی ترســیده بودیــم ،امــا مهنــدس حســام همچنــان
مشــغول انجــام کار بــود .انــگار آنچــه را کــه در اطرافــش اتفــاق میافتــاد ،نمیدیــد! وقتــی
میخواســت نقشــهها را بــاز کنــد و طرحهــا را ببینــد ،بــه او گفتــم:
 مهندس ،اطراف را نگاه کن .وحشت آنها را نمیبینی؟درحالیکه نقشهای را باز میکرد ،جواب داد:
 مشکلی نیست ...مشکلی نیست.ترســی در چهــرهاش نمیدیــدم .آن اتفاقــات او را تحــت تأثیــر قــرار نــداده بــود .آنچــه
اتفــاق میافتــاد ،برایــش اهمیتــی نداشــت .حتــی هلیکوپترهایــی کــه در بــاالی ســرمان
میچرخیدنــد ،بــرای او جــز حشــرهای کوچــک چیــزی نبودنــد .بــر روی تختــه ســنگی
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نشســتیم .بــا دقــت بــه نقشــهها نــگاه میکــرد .در چشــمانش و بــه خطــوط چهــرهاش
خیــره شــدم و تــاش کــردم تــا نشــانهای از تــرس ،اضطــراب و یــا حداقــل کمی دســتپاچگی
ببیینــم امــا چیــزی جــز توجــه بــه آنچــه کــه در دســت داشــت ،ندیــدم .بــا خــودم گفتــم:
واقع ـ ًا کــه ایــن هلیکوپترهــا بــرای او حشــرهای بیــش نیســت.
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چیزی جز عشق نبود
روایتی از مهندس اسماعیل زین

*

از همــان روزهــای اول همــکاری در پــارک مارونالــرأس ،چیــزی غریــب در او توجهــم
را بــه خــود جلــب میکــرد .چیــزی کــه در حــرکات ،خطــوط چهــره ،چش ـمها و کالمــش
بــه چشــم میخــورد .چیــزی کــه جــز بــا عشــق قابــل تفســیر نیســت .احساســات او ماننــد
احساســات یــک انســان عاشــق بــود .عشــقی کــه مهنــدس ســعی در پنهانکــردن آن
نداشــت .یــک عشــق معمولــی نبــود .عشــقی مقــدس نســبت بــه ایــن ســرزمین ،بــه ایــن
مــکان مرتفــع و مشــرف بــر مناطــق اشــغالی ســرزمین مقاومــت .مکانــی کــه در عقــل
و احســاس مهنــدس جایــگاه مقدســی داشــت و مقاومتــی کــه بــه هــر مناســبتی از آن
میگفــت .گویــی مردانــش را میدیــد کــه در اطــراف آنجــا و در میــان صخرههایــش
گشــت میزننــد .بــه چشــم یــک عاشــق بــه آن محــل نــگاه میکــرد و بــر مرتفعتریــن
نقطــهی آن درســت روبــهروی مناطــق اشــغالی میایســتاد ،بــه آنجــا چشــم میدوخــت و
میگفــت:
 نگاه کن مهندس...بــا تأســف بــه شــهرکهای آنهــا کــه در همــان نزدیکــی بــود نــگاه میکــرد .آتــش
تجــاوز آنهــا وجــودش را شــعلهور میســاخت و ادامــه مــیداد:
 باید در مقابل آنها کاری کنیم. منظورت چیست؟ دقیق ًا چه میخواهی؟به سختی با زبان عربی بر خواستهاش اصرار میکرد و میگفت:
 آنجــا درخــت هســت ،امــا اینجــا درختــی نیســت ...مــی خواهــم ســبز باشــد ...خیلــیســبز ...آنجــا ســبز اســت ...اینجــا هــم بایــد ســبز باشــد ...مــردم ســبزی را ببیننــد...
وقتــی ایــن ســرزمین را خشــک و بیحاصــل میدیــد از درون رنــج میبــرد .دلــش
میخواســت سســتی و اهمــال را از آن دور کنــد و آن چیــزی را کــه شایســتهی آن اســت ،بــه
آن بدهــد .برایــش ســخت بــود کــه خــط مقــدم مقاومــت در مارونالــرأس بیحاصــل و پــر
از ســنگ باشــد .بایــد ایــن مــکان عزیــز هماننــد بهشــت میشــد .بارهــا تکــرار میکــرد:
 سرزمین مقاومت ...سرزمین مقاومت با ارزش است.هیــچ کاری را ماننــد دیگــران انجــام نمـیداد .بــه نظــر او کار تنهــا یــک وظیفــه نبــود کــه
بایــد بــه اتمــام میرســید ،همــۀ رفتارهایــش نشــان از ایــن روحیــه داشــت .هــر زمــان بــه
محــل احــداث پــارک میآمــد ایدههایــی جدیــد بــه همــراه م ـیآورد ،ایدههایــی کــه مــن
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و دیگــران نمیتوانســتیم همپــای آنهــا جلــو بیاییــم .آن افــکار بزرگتــر از امکانــات ،وقــت
و مــکان بــود .افــکار او بــه انــدازهی عشــق و محبتــش بــود.
از امکانــات پیشبینیشــده بــرای احــداث پــارک ،پــا را فراتــر نهــاد و از مســاحتی کــه در
ابتــدا در نظــر گرفتــه شــدهبود ،عبــور کــرد .مســاحت در نظــر گرفتــه حــدود  12000مترمربــع
بــود امــا او آن را بــه  50000متــر مربــع رســاند .مســاحت اولیــه بــه وســعت افــکار و عشــق
مهنــدس نبــود .هــر زمــان بــرای بازدیــد از پــارک میآمــد در ذهــن خــاق او ایدههــای
تــازه میروئیــد .بــه نظــر او آن پــارک ارزش بیشــتری داشــت و الزامــی نبــود کــه فقــط
آنچــه در نقش ـهها آمــده ،اجــرا شــود .هربــار چیــز تــازهای پیشــنهاد میکــرد .در بســیاری از
مــواد مطابــق نقشــه عمــل نمیکــرد و گاهــی اوقــات ایــن تغییــرات خیلــی زیــاد بــود .حتــی
یــک بــار پیــش مــن آمــد و پیشــنهادی داد کــه تصــورش را نمیکــردم .هیجــانزده گفــت:
 یک استخر بزرگ آب میخواهیم.و بعــد بــا اشــتیاق زیــاد چگونگــی آن را برایــم توضیــح داد .منظــورش اســتخری بــزرگ
بــود تــا هم ـهی آب بارانــی را کــه بــر پــارک میباریــد در آن جمــع کنــد .بــه مــن کــه از
حرفهایــش گیــج شــده بــودم ،نگاهــی کــرد و گفــت:
 آنجا را نگاه کن.بــه جایــی کــه اشــاره میکــرد 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 اســتخریبــرای جمـعآوری آب بــاران اســت  ...آنجــا ســبز اســت  ...اینجــا هــم بایــد ســبز باشــد ...آنجــا
راه اســت  ...اینجــا هــم بایــد راه باشــد.
درحالیکــه بــه طــرف قســمت تحتانــی پــارک ،کــه آن را بــرای احــداث اســتخر در نظــر
گرفتــه بــود میآمدیــم بــا اشــتیاق بــه حرفهایــش ادامــه داد:
 تو باید اینجا استخر بزنی  ...بارشهای زمستانی باید اینجا جمع شود.متعجب و با مسرت موافقت کردم و گفتم:
 بسیار خوب ،اما چطور؟ جمعآوری همهی 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
 80متــر درســت کردیــم .درختهــا 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
بــه گــوش میرســید.
پــروژهی احــداث پــارک بــا ایدههــای 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 بهخصــوص در روزهــای یکشــنبه
و ایــام تعطیــل ،گــروه گــروه بــه آنجــا میآمدنــد .هــر وقــت مهنــدس بــه آنجــا میآمــد و
حضــور مــردم را میدیــد ،خوشــحالی در چهــرهاش نمایــان میشــد و از مــا میخواســت تــا
هرچــه ســریعتر اســباب آســایش آنهــا را فراهــم کنیــم و احتیاجاتشــان را بــرآورده ســازیم.
انــگار مــردم مهمانهایــی بودنــد بــه خانـهی او میآمدنــد و او ماننــد میزبانــی بخشــنده بــه
آســایش و رضایــت آنهــا اهمیــت مـیداد .بــا تواضعــی خــاص کــه نظیــرش را ندیــده بــودم
در کنارشــان مینشســت ،بــا آنهــا غــذا و چــای میخــورد و دربــارهی پــارک از آنهــا ســؤال
میکــرد .پیشــنهادها و نظــرات آنهــا را بــرای زیباترشــدن پــارک بــه دقــت گــوش م ـیداد.
بــا همـهی وجــود دلــش میخواســت آنجــا را مثــل بهشــت کنــد .بــه عقیــدهی او آن پــارک
ارزش همــهی آن کارهــا را داشــت .او عاشــقی بــود کــه بارهــا تکــرار میکــرد :ســرزمین
مقاومــت ارزش آن را دارد.
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روایتی از مهندس اسماعیل زین

*

از وقتــی کار پــارک مارونالــرأس را شــروع کردیــم ،مهنــدس بــه شــکلی دورهای بــه
آنجــا رفــت و آمــد داشــت .هــر ریــز و درشــتی را پیگیــری میکــرد و در جزئیــات دقیــق
میشــد .بــا ذهنــی بــاز ،فکــری خــاق و نشــاطی عجیــب همــه چیــز را میپرســید و
حتــی از طریــق تلفــن هــم کارهــا را پیگیــری میکــرد .بــا مــن دربــاره آنچــه بایــد انجــام
میدادیــم ،تبــادل نظــر میکــرد .بــه نظــر میرســید کــه حتــی شــبها نمیخوابــد و در
تمــام طــول شــب بــرای پــارک ایــده و طــرح تولیــد میکنــد .بعــد از آنکــه طــرح اولی ـهی
پــارک شــکل گرفــت ،در خصــوص جزئیــات آن صحبــت کردیــم .در آن مرحلــه مســاحت
پــارک  12000مترمربــع در نظــر گرفتــه شــده بــود .بایــد بــرای پذیرایــی از خانوادههــا
ســکویی ایجــاد میکردیــم و بــر روی آن تعــدادی آالچیــق خانوادگــی مســتقل میســاختیم
و در آن لوازمــی از قبیــل نیمکــت ،میــز ،منقلکبــاب ،شــیر آب و غیــره تعبیــه میکردیــم و
ســقف آن را هــم بــا ســایبانی ســبز میپوشــاندیم .مــا مجبــور بودیــم بــه واســطهی شــرایط
و حالــت زمیــن ،آالچیقهــا را در دو بخــش بســازیم :تعــدادی در قســمت بــاالی پــارک و
تعــدادی هــم در ســطحی پایینتــر .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 میآیم.بــا خــودم گفتــم :چــه مــرد عجیبــی اســت ،در خــواب هــم بــه پــارک فکــر میکنــد .مــا
کــه بــا هــم بــه توافــق رســیدیم و مــن هــم مشــغول کار هســتم .ایــن بــار چــه فکــر جدیــدی
بــه ســرش زده اســت؟ ایــن مــرد از تولیــد ایدههــای جدیــد دســت برنمــیدارد .بعــد بــا
اشــتیاق منتظــر او مانــدم تــا ایــدهی جدیــدش را بشــنوم.
وقتــی بــه آنجــا رســید ،هیجــانزده برایــم طــرح جدیــد آالچیقهــای خانوادگــی را توضیــح
داد:
 در آن محــل بلندتر(بــه مــکان وســیعتر اشــاره کــرد)  19آالچیــق بــه تعــداد حــروف«بســم اهلل الرحمــن الرحیــم» میســازیم و در ســطحی پایینتــر  14آالچیــق بــه تعــداد
چهــارده معصــوم (علیهــم الســام) خواهیــم ســاخت.
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و درحالیکه به افق نگاه میکرد ،لبخندی زد و گفت:
 جمع دو عدد  19و  14میشود  .33به تعداد روزهای جنگ  33روزه.از شنیدن حرفهایش متحیر شدم .او که حیرتم را دید ،گفت:
 قــرآن ،پیامبــر و اهلبیــت ( علیهــم الســام ) مســیر هدایــت مــا بــه ســوی خداونــدهســتند .ایــن طــور نیســت؟ هــر وقــت اینهــا را بــا هــم جمــع ببندیــم ،نتیجــه آن پیــروزی
خواهــد بــود .ســید حســن نصــراهلل گفــت« :جنــگ  33روزه ،نصــرت الهــی بــود».
از اندیشــه و کالم او حیــران بــودم و در درونــم بــه معنویــت ایــن مــرد میاندیشــیدم .اگــر
انســانی معنــوی نبــود ایــن چنیــن ایدههایــی تولیــد نمیکــرد .او خالقیــت ،هنــر رفعــت
معنــوی را یکجــا داشــت.
مــا گــروه مهندســین فقــط بــه طــرح ،زیبایــی و امکانــات موجــود بــرای انجــام کار فکــر
میکنیــم ،بــه اینکــه مثــ ً
ا آالچیقهــا را کجــا کار بگذاریــم و کجــا درخــت بکاریــم ،امــا
او بــه ایــن فکــر میکــرد کــه چطــور پــارک را بــه خــدا ،عقیــده و مقاومــت پیونــد دهــد؟
وقتــی بــه او پیشــنهاد احــداث مســجدی را بــرای بازدیدکننــدگان دادم ،فــوراً و بــدون تأمــل
موافقــت کــرد و گفــت:
 بله  ،بله ،مسجد قبةالصخرةفــوراً بــه ذهنــش رســید گنبــدی ماننــد قبةالصخــرة در مســجداالقصی 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 همهی مردم مسجد قدس را ببینند.از مــن خواســت تــا مســیرها را طــوری بســازم کــه مســجد ،نقطــه ارتبــاط تمام قســمتهای
پــارک باشــد .بــا خــودم گفتــم :ایــن مــرد نــه تنهــا بــرای آبــاد ســاختن زمیــن بلکــه بــرای
آبــاد ســاختن جانهــا بــه ایــن ســرزمین آمــده اســت .او آمــده اســت تــا زمیــن را بــه آســمان
پیونــد دهــد.
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مهنــدس حســام تنهــا بــه بازســازی ویرانههــای جنــگ اکتفــا نمیکــرد ،بلکــه بســیار
فراتــر میرفــت .گویــی میخواســت از ایــن زمیــن بــه خاطــر همــهی بخشــشهایش
تشــکر کنــد .دلــش میخواســت بــا روش خــود از ایــن ســرزمین بــه خاطــر پایــداریاش
و پــروردن مقاومــت ،قدردانــی نمایــد .میخواســت تــا او هــم در مقاومــت ســهمی داشــته
باشــد .بــه همیــن دلیــل ذهنــش بــه ســوی مناطــق نزدیــک بــه مــرز کشــیده میشــد و در
آن مناطــق پــارک میســاخت تــا آن بناهــا نشــانی باشــد بــر ســینهی زمینــی کــه بــه آن
عشــق میورزیــد .میخواســت زیبایــی را بــه خدمــت مقاومــت درآورد تــا ایــن زیبایــی هــم
در خــوار ســاختن اســرائیل مشــارکت کنــد و فرهنــگ مقاومــت را نشــر دهــد .بــه همیــن
دلیــل نزدیکتریــن اماکــن بــه نــوار مــرزی را جســتجو و پیــدا میکــرد تــا بــر آن ،آنچــه
را کــه گردشــگری مقاومــت مینامیــد ،بنــا کنــد .هــر وقــت محلــی مشــرف و نزدیــک
بــه مرزهــای اشــغالی میدیــد ،میایســتاد و دربــارهاش فکــر میکــرد .هرچــه آن محــل
بــه فلســطین نزدیکتــر بــود ،اشــتیاق و رغبــت او بــرای ســاخت پــارک در آنجــا بیشــتر
میشــد .محلــی را بیــرون از روســتای «عیتــرون» بــرای ســاخت پــارک درنظــر گرفــت؛
محلــی از محلهــای دیگــر بــه نــوار مــرزی نزدیکتــر و خطرناکتــر .تصمیــم گرفتــه
ـرائیلی مســتقر در مــرز بســازد .در
بــود تــا پارکــی فقــط بــه فاصلـهی  50متــر از نیروهــای اسـ ِ
محلــی بــه نــام «البــاط» یعنــی آخریــن جایــی کــه ارتــش اســرائیل از آن عقبنشــینی کــرده
بــود .وقتــی میخواســتیم بــه آنجــا برویــم بایــد حــدود  4تــا  5کیلومتــر از میــان درختهــا
پیــادهروی میکردیــم تــا بــه آنجــا برســیم .اص ـ ً
ا احســاس خســتگی نمیکــرد ،اشــتیاق و
رضایتــش بیــش از خســتگی بــود .اوج خســتگی بــه او گفتــم:
 ایــن محــل خطرنــاک اســت ،بــرای ســاخت پــارک مناســب نیســت .ماشــین مــن راشــناختهاند .هــر وقــت از بنــت جبیــل بــه ســمت عیتــرون میآیــم ،نیروهــای اســرائیلی
متوجــه ماشــینم میشــوند و هلیکوپترهــا و تانکهایشــان در مــرز بــه جنــب و جــوش
میافتنــد .بــه خــدا مــن احســاس میکنــم کــه اگــر جنگــی اتفــاق بیفتــد بــا اولیــن شــلیک
مــرا نشــانه میگیرنــد.
با لبخند جواب داد:
 مسئلهای نیست ،إنشاءاهلل شهید محسوب میشوی. خیلی خوب است .بدون مبارزه شهید میشوم!* مدیر پروژههای اجرایی در هیئت ایرانی و مدیر پروژهی پارک ایران در مارونالرأس
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 چــرا بــدون مبــارزه؟! اینجــا پــارک ایــران اســت .آیــا ایــن کار جهــادی ،مهمتــر ازتحمــل گلولــه نیســت؟ وقتــی اســرائیل تــو را نشــانه بگیــرد ،هدفــش ترســاندن همــهی
کســانی اســت کــه بــه ایــن پــارک میآینــد .بنابرایــن نتــرس مســئلهای نیســت .حتمــ ًا
شــهید حســاب میشــوی.
حــدود  2هکتــار از زمیــن را مســطح کردیــم و در آن درخــت کاشــتیم و چنــد آبانبــار
ســاختیم .بعــد از آن بــود کــه بــه خاطــر دشــواری و بیســرپناه بــودن مســیر ،خطرناکبــودن
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 میکردیــم زمــان زیــادی
دوام نمـیآورد و زیــر زنجیرهــای تانــک از بیــن میرفــت .همچنیــن بــه علــت وجــود دالیــل
امنیتــی کــه نادیدهگرفتــن آن غیرممکــن بــود ،کار را ادامــه ندادیــم.
دالیــل متعــددی مانــع از تحقــق آرزوی مهنــدس حســام بــرای ســاخت پــارک در آن
منطقــه مــرزی شــد .امــا تــا جایــی کــه میتوانســت آن محــل را زیبــا کــرد ،ســنگها را
برداشــت ،درخــت کاشــت و آبیــاری کــرد ،ســپس آنجــا را بــه شــهرداری عیتــرون واگــذار
نمــود .شــهرداری هنــوز هــم بــه درختهــا رســیدگی میکنــد و بــرای آبیــاری درختانــی
کــه مهنــدس حســام کاشــت ،شــبکه آبرســانی ســاخته اســت.
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هــر وقــت او را گــم میکردیــم و صــدای بچههــا را میشــنیدیم ،شــک نداشــتیم کــه
بایــد بــه دنبــال صــدا برویــم .او را در حــال صحبــت و مهربانــی بــا بچههــا پیــدا میکردیــم.
گاهــی هــم بــا بچههــا فوتبــال بــازی میکــرد .دلــش میخواســت بــه آنهــا در پــارک خیلــی
خــوش بگــذرد .بــه همیــن خاطــر محوطـهی وســیعی را در پــارک بــه بچههــا اختصــاص داد
و هــر وســیلهی بــازی کــه مــورد نیازشــان بــود از االکلنــگ ،سرســره و  ...در آن تعبیــه کــرد.
یــک روز بــا فکــری تــازه بــه ســمتم آمــد و بــا هیجــان دربــارهی آن توضیــح داد:
 باید یک زمین بازی جدید برای بچهها بسازیم. اما آنها که زمین مناسبی دارند. نه مهندس یک زمین بازی جهادی.ایدهاش را این گونه با اشتیاق برایم شرح داد:
 بچههــا بایــد فرهنــگ مقاومــت داشــته باشــند .بــازی آنهــا بایــد در رابطــه بــا مقاومــتو اســرائیل باشــد ...مثــل بــازی دزد و پلیــس ...دزد همــان اســرائیل اســت  ...بچههــا درحالــی
کــه بــازی میکننــد بــه مواضــع اســرائیل هجــوم خواهنــد بــرد.
از مــن خواســت تــا زیرزمیــن فضایــی نظامــی بــا چنــد خنــدق ،تونــل و گــذرگاه درســت
کنــم! درحیــن انجــام کار هیجــان زیــادی داشــت .مــا را راهنمایــی میکــرد کــه مواضــع،
تونلهــا و ســنگرها بایــد کجــا قــرار بگیرنــد .ســپس نقاطــی را بــه عنــوان محلهــای
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 کامـ ً
ا ببیننــد .وقتــی علــت ایــن
کار او را پرســیدم ،گفــت:
 بایــد ســربازان اســرائیلی ببیننــد کــه بچههــا ،مقاومــت را بــازی میکننــد ...بــه مواضــعدشــمن یــورش میبرنــد و پرچــم آن را زمیــن میاندازنــد .ســربازان اســرائیلی ایــن مســئله را بــا
چشــم خــود میبیننــد و شکســت روانــی میخورنــد ...ایــن یــک جنــگ روانــی اســت مهنــدس.
ســاخت زمیــن بــازی بــا دقــت زیــاد بــه اتمــام رســید .آنجــا را کامـ ً
ا شــبیه یــک مــکان
جنگــی واقعــی شبیهســازی کردیــم و بــه هــر آنچــه بــرای یــک جنــگ واقعــی الزم بــود
از جملــه لبــاس ،اســباببازیهای شــبیه ادوات جنگــی و حتــی صداهــای ضبطشــده
مجهــز نمودیــم .مهنــدس حســام اولیــن کســی بــود کــه بعــد از افتتــاح آنجــا ،بــا لبــاس
خــاص نظامــی وارد آن شــد .بــازی شــروع شــد و ســربازان اســرائیلی کــه بــرای اولیــن بــار
صداهایــی مثــل صــدای حمــات جنگــی ،پــرواز هواپیماهــا ،بمبــاران و شــلیک گلولــه را از
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دســتگاههای صوتــی میشــنیدند ،وحشــتزده گمــان کردنــد کــه چیــزی واقعــی در ایــن
طــرف مــرز درحــال وقــوع اســت و ایــن مســئله باعــث شــد نیروهــای آنهــا حالــت دفاعــی
بگیرنــد و مقابــل مــرز صــف بکشــند و بــه ایــن ترتیــب ســقوط پرچــم اســرائیل را شــاهد
بودنــد.
ســاخت ایــن زمیــن بــازی ســبب شــد تــا مــردم زیــادی جــذب آن پــارک شــوند .آنهــا
بــه همــراه فرزندانشــان کــه شــیفتهی بــازی شــده بودنــد بــه آنجــا میآمدنــد و خــود نیــز
از دیــدن آن بســیار لــذت میبردنــد .بزرگترهــا ،بچههــا را تشــویق میکردنــد و آتــش
هیجــان و اشــتیاق آنــان را شــعلهورتر میســاختند .اســتقبال مــردم از زمیــن بــازی جهــادی
بیشــتر از حــد انتظارمــان بــود .تصمیــم گرفتیــم تــا بــرای تماشــاچیان جایگاهــی بــا گنجایــش
 2000یــا 2500نفــر طراحــی کنیــم .در ســاخت جایــگاه از مــواد اولیـهی موجــود در طبیعــت
همــان منطقــه اســتفاده کردیــم و توانســتیم جایــگاه بزرگــی را بــرای بازدیدکنندگانــی کــه
هــر روز تعدادشــان بیشــتر میشــد ،بســازیم .مــردم دســته دســته بــه آنجــا میآمدنــد و
بچههایشــان را تشــویق میکردنــد .صــدای فریــاد «اهللاکبــر» شــان بــه گــوش میرســید،
هیجــان بــازی بیشــتر میشــد و فریادهــا بــه اوج میرســید و بچههــا بــا رغبــت بیشــتری
بــازی میکردنــد.
از ایــن اســتقبال بینظیــر شــگفتزده بــودم و بــا خــودم میگفتــم :آیــا مهنــدس حســام
ـکالت احــداثِ آن غلبــه
زمانــی کــه بــر ســاخت پــارک اصــرار میکــرد و بــر هم ـهی مشـ
ِ
کــرد ،توقــع چنیــن اســتقبالی را داشــت؟ گویــی او ایــن اســتقبال بینظیــر را قبــلاز بــه وجــود
آمــدن ایــن زمیــن بــازی میدیــد .کاری بســیار موفقیتآمیــز بــود .مــا از ایــن نتیجــهی
باشــکوه خوشــحال بودیــم .بــه مهنــدس و شــادی او از نتیجــهی کارش نــگاه میکــردم.
او توانســته بــود تأثیــر کارش را بــه وضــوح در مــردم و در میــان نیروهــای اشــغالگر ببینــد.
همانطــور کــه میگفــت آنجــا فرهنــگ مقاومــت جریــان داشــت و نصیــب اشــغالگران جــز
شکســت روانــی نبــود .مــن در هم ـهی 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  33روزه بــه وجــود آمــده بــود ،بــه شــدت شکســت .زیــرا همانطــور
کــه مهنــدس میگفــت جنــگ بــر روان بچههــا تأثیــر گذاشــته بــود و او از اینکــه توانســته
بــود بــرای آنهــا کار مهمــی انجــام دهــد احســاس غــرور و رضایــت میکــرد.
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:
 میخواهی چه کار کنیم؟ باید تعدادی برج بلند ،طناب و راپل به زمین بازی اضافه کنیم.88

 مثل همان کاری که مردم در روز قدس در ایران انجام میدهند؟! ما هم کوچکتر آن را در مارونالرأس انجام میدهیم ،مشکلی نیست. اما مهندس اینجا پارک است. عیبی ندارد ،باید هرکاری را که اسرائیل را میترساند انجام دهیم. مهنــدس! فــردا بــا اولیــن نمایــش ،پــارک بمبــاران میشــود و چیــزی از آن باقــینمیمانــد.
سرش را با بیخیالی تکان داد و گفت:
 یــک ســال بیشــتر از عمــر ایــن پــارک نمیگــذرد ،امــا توانســته اســت ایــن گونــه بــهوظیف ـهی جهــادی خــود عمــل کنــد .کاری کــرده کــه مــردم از اســرائیل نترســند .بــه نــوار
مــرزی میآینــد ،مــرگ بــر اســرائیل میگوینــد و آن را بــه مبــارزه میطلبنــد .اســرائیل
خــراب کنــد ،مــا در ایــران پشــتیبانی میکنیــم و دوبــاره میســازیم .مهــم ایــن اســت کــه
ایمــان مــردم بــه مقاومــت تقویــت شــود.
ایجــاد تغییــرات در زمیــن بــازی را شــروع کردیــم .بــه آن بــرج ،طنــاب ،راپــل و نردبــان
ـازی جهــادی بــا هم ـهی جزئیــات آن
ـن بـ ِ
اضافــه کردیــم .حقیقت ـ ًا کــه ایــدهی ســاخت زمیـ ِ
کاری منحصربهفــرد بــود کــه توانســت مــردم را از همــان ابتــدا بــه طــرف پــارک جــذب
کنــد.
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بــا بررســی گردشــگران پــارک مارونالــرأس و اصــراری کــه بــه برطرفکــردن نیازهــای
آنــان داشــت متوجــه گــروه عظیمــی از آنــان یعنــی نوجوانــان و جوانــان شــد .بــه فکــر فــرو
رفــت کــه میتوانــد چــه کاری بــرای آنهــا انجــام دهــد؟ تــا اینکــه پــس از مدتــی پیــش
مــن آمــد و گفــت:
 باید یک زمین فوتبال بزرگ بسازیم.کار آســانی نبــود؛ بهخصــوص کــه هم ـهی زمینهــای مناســب قب ـ ً
ا مــورد بهرهبــرداری
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 تختهســنگ .در آنجــا ایســتاد گفــت:
 باید زمین فوتبال را اینجا بسازیم. این زمین پر از تختهسنگ است!!!اما مثل اینکه اعتراضم را نشنیده باشد ،گفت:
 اینجا یک زمین فوتبال بزرگ میخواهم.کار بــا ســختی و تــاش زیــاد بــه اتمــام رســید .مثــل اینکــه هیــچ چیــز یــارای مقاومــت در
برابــر خواســتههای ایــن مــرد را نداشــت .کافــی بــود نســبت بــه یــک کار و امــکان انجــام
آن متقاعــد شــود ،آن وقــت فــوراً بــا وجــود هم ـهی ســختیها دســت بــه کار میشــد .بــا
پافشــاری و مقاومــت میتوانســت هــر مشــکلی را از میــان بــردارد .کار تمــام شــد ،زمیــن
فوتبــال بزرگــی بــا مســاحتی اســتاندارد ،مســطح و منظــم و در نهایــت زیبایــی درســت در دل
کــوه ســاخته شــد؛ بــا چمنــی ســبز و وســیع.
امــا بــه ایــن اکتفــا نکــرد .بلکــه بــرای بازیکنــان آن تماشــاچی هــم میخواســت.
میخواســت یــک ورزشــگاه واقعــی باشــد ،در آن مســابقات انجــام شــود و تماشــاچیان
حضــور پیــدا کننــد .بنابرایــن بــرای آن ســکوهایی تعبیــه کــرد؛ ســکوهایی کــه گنجایــش
حــدود  4000نفــر تماشــاچی را داشــت.
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گردشی معنادار
روایتی از مهندس اسماعیل زین
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شــهید حســام دلــش میخواســت بهخاطــر اهالــی ایــن منطقــه کــه زمانــی طوالنــی در
برابــر اشــغال و تجــاوز ،مبــارزه و پایــداری کــرده بودنــد ،تــا آنجــا کــه میتوانــد پــارک
مارونالــرأس را بــه زیباتریــن امکانــات مجهــز کنــد .مهنــدس ایــن محــل را بــه عنــوان
اســتراحتگاه آنهــا بعــد از جنــگ  33روزه میدیــد .چیــزی کــه او را شــادتر میکــرد،
گروههــای مردمــی بودنــد کــه پــس از تکمیــل پــارک بــه آنجــا میآمدنــد .از مــن آمــار افــراد
و گروههایــی را کــه بــه شــکل قابــل توجهــی هــر روز بــر تعــداد آنهــا افــزوده میشــد،
میپرســید .امــا چیــزی کــه بیشــتر توجــه او را بــه خــود جلــب میکــرد ،تنــوع اقشــاری
مختلــف بــود کــه بــه آنجــا میآمدنــد .آن پــارک فقــط قشــر خاصــی از مــردم ،منطق ـهای
خــاص و یــا دیــن و مذهبــی مشــخص را بــه خــود جــذب نکــرده بــود .مــردم از مناطــق دور و
نزدیــک بــه آنجــا میآمدنــد؛ از طرابلــس در شــمالیترین نقطــه ،از جبیــل ،بیــروت ،شــرقیه،
غربیــه و همــهی فرقههــا؛ دروزیهــا و مســیحیها بــه صــورت گروهــی و دســتهجمعی
بــه پــارک میآمدنــد .همچنیــن پــارک :گردشــگرانی بــا ملیتهــای مختلــف بهخصــوص
فلســطینیها را بــه ســمت خــود میکشــاند .مهنــدس از حضــور فلســطینیها در پــارک
بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار میگرفــت ،بــه آنهــا بــا توجــه و عطوفــت رفتــار میکــرد.
زمانــی کــه بــه اراضــی اشــغالی نــگاه میکردنــد در کنــار آنهــا و بــا همـهی عشــقی کــه بــه
فلســطین داشــت ،بــه آنجــا چشــم میدوخــت .دلــش میخواســت هم ـهی مــردم ،ماننــد او
فلســطین را دوســت داشــته باشــند و بــا وجــود هم ـهی تعلقاتشــان بــه آن معشــوق دربنــد،
زیبــا و مظلــوم عشــق بورزنــد.
بــا شــادمانی بــه تنــوع مــردم نــگاه میکــرد و بــه نظــر او ،آنهــا در آنجــا یکــی میشــدند.
دلــش میخواســت همـهی آنهــا بــه واســطۀ عشــق بــه فلســطین بــا هــم متحــد شــوند.
مدتــی قبــل از شــهادتش آرزو میکــرد تــا تلویزیونــی بــزرگ بــه شــکل پانورامــا در پــارک
نصــب کنــد و بــر آن فلســطین را بــه تصویــر بکشــد .بــه مــن میگفــت:
 تــو فلســطین را بــا چشــم غیرمســلح ،دور و کوچــک میبینــی .امــا اگــر در مقابــلدیدگانــت بــر صفح ـهای 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
و هــر شــهر آن را ...درســت اســت کــه تــو االن فلســطین را مقابلــت میبینــی امــا وقتــی
کــه روی تابلوئــی ترســیم شــود ،آن تصویــر بــه تــو نزدیکتــر اســت  ...زمانــی کــه تصویــر
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بــه تــو نزدیــک باشــد در قلبــت جــای میگیــرد ...زمانیکــه در قلبــت جــای گرفــت بیشــتر
عاشــقش میشــوی.
زمــان بــه او مجــال تحققبخشــیدن ایــن رویــا را نــداد .امــا حضــور تعــداد زیــادی از
مــردم در پــارک مارونالــرأس بــه حقیقــت پیوســت .آنجــا را خیلــی بیشــتر از یــک پــارک
ســاخت .کار ســاخت آن بیــش از ســه ســال طــول کشــید تــا بــه شــکل فعلــی درآمــد .در
ابتــدا بــا مســاحتی حــدود 12000متــر کار را شــروع کردیــم امــا مســاحت آن خیلــی بیشــتر از
ایــن عــدد شــد .عشــق او بــه ایــن مــکان و گردشــگران آن بــر وســعت آن میافــزود و در
پایــان ،پارکــی بــا مســاحت  48/400مترمربــع بــا شــبکهای از راههــا و روشــنایی ســاخته شــد.
از انرژیهــای جایگزینــی مثــل انــرژی بــاد و نــور خورشــید بــرای روشــنایی آن اســتفاده
کردیــم .آنجــا ســالن تئاتــری بــرای دانشآمــوزان ســاختیم و عــاوه بــر  14و  19آالچیقــی
کــه در ابتــدا ســاخته بودیــم 28 ،آالچیــق خانوادگــی دیگــر و آالچیقهــای بزرگــی بــرای
گروههــای بــزرگ دانشآمــوزی و تعــدادی حمــام احــداث کردیــم .زمیــن فوتبالــی بــه ابعــاد
 40×90بــه همــراه ســکویی وســیع و مفــروش بــه چمــن در دل کــوه ســاختیم .در کنــار آن
ســاختمان اداری بنــا کردیــم .مکانــی بــرای ورزش دوچرخهســواری و دو ســاختیم .مســاحتی
حــدود  2000متــر مربــع را بــه زمیــن بــازی بــرای بچههــا اختصــاص دادیــم .همچنیــن
رســتورانی بــه مســاحت حــدود  550مترمربــع ســاخته شــد کــه در پشــت آن بالکنــی بــزرگ
قــرار داشــت .در ایــن رســتوران ،ســاختمان تشــریفات بــرای پذیرایــی از شــخصیتها و
ســاختمانی بــا نمایــی شیشـهای مشــرف بــه پــارک و رو بــه فلســطین ســاخته شــد .در آنجــا
یــک زمیــن ســوارکاری بــا ســکویی بــه گنجایــش  400نفــر تماشــاچی وجــود دارد .پــارک
دارای کافــه تریــا نیــز میباشــد.
بــرای ســاخت آن پــارک نهایــت تــاش خــود را کــرد .گویــی هیئــت ایرانــی هیــچ
مســئولیت دیگــری جــز ســاخت آن پــارک در لبنــان نداشــت .تــا جایــی کــه وزیــر امــور
خارجــهی ایــران در تعریــف از پــارک ایــران در مارونالــرأس گفــت:
 بــا وجــود آنکــه ایــران در لبنــان کارهــای بســیاری انجــام دادهاســت ،امــا اگــر پــارکایــران در مارونالــرأس ســاخته نمیشــد ،مثــل ایــن بــود کــه کاری انجــام نشدهاســت.
بــرای آنکــه دشــمن احســاس خطــر کنــد ،بزرگتریــن کاری کــه ایــران در لبنــان انجــام
داد ،ســاخت همیــن پــارک بــود .زیــرا ایــن پــارک بزرگتریــن چالــش بــرای دشــمن
صهیونیســتی در قالــب مکانــی توریســتی اســت .ترکیبــی از مقاومــت ،تفریــح و شکســت
دشــمن در مقابــل دیدگانــش.
در پــارک مارونالــرأس خانوادههــا کبــاب درســت میکننــد ،بچههــا بــازی میکننــد و
اســرائیلیها در حالــت آمادهبــاش و بــا وحشــت نظــاره میکننــد.
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از ویژگیهــای منحصربهفــرد مهنــدس حســام ،شــیوۀ فکــر کردنــش بــود .جهتگیــری
افــکارش بینظیــر بــود .در طــول مدتــی کــه افتخــا ِر همــکاری بــا او را در پــارک
مارونالــرأس داشــتم ،بــه ایــن موضــوع پــیبــردم .ایــن خصوصیــت او مــرا شــگفتزده
میکــرد .او میتوانســت بــا افــکارش از آنچــه کــه موجــود بــود ،فراتــر رود و از فاصل ـهای
دورتــر و از بیــرون بــه موضــوع نــگاه کنــد .نمیخواهــم کــه بگویــم بــر ارزش چیــزی
میافــزود بلکــه دیــد گســتردهتری نســبت بــه هرچیــز داشــت .گویــی ذهــن او هــرکاری
را یــک گام بــه پیــش میبــرد و ایــن همــان چیــزی بــود کــه در پــروژۀ پــارک رخ داد.
طرحهــا بــا گذشــت زمــان ،شــکل دیگــری بــه خــود میگرفــت ،بــه گونـهای کــه در طــول
اجــرا باارزشتــر و کارآمدتــر و مفیدتــر میشــدند.
از جملــه کارهایــی کــه مــرا بــه تأمــل واداشــت و توجهــم را بــه نحــوهی فکرکــردن او
جلــب کــرد ،ایــدهی ســاخت بــرج در پــارک بــود .عجیــب بــود بــا آنکــه پــارک در مکانــی
مرتفــع ســاخته شــده بــود ،در بلندتریــن محــل آن ایســتاد .بــه فلســطین و اطــراف آن
نگاهــی کــرد .ســپس رو بــه مــن کــرد و گفــت:
 باید برج را اینجا بسازیم.قــرار شــد برجــی آنجــا ســاخته شــود ،برجــی بلنــد بــا ارتفــاع حداقــل 12متــر .فقــط بــه
ســاخت بــرج بســنده نکــرد بلکــه آن را بــه جدیدتریــن نــوع دوربیــن مجهــز کــرد .امــا
آنچــه توجهــم را جلــب کــرد ،حرفهایــی بــود کــه آن شــب زد .حرفهایــی کــه میتوانــد
مثــال روشــنی از شــیوهی تفکــر مهنــدس حســام خوشــنویس باشــد .شــب بــود و بــه اتفــاق
او در پــارک قــدم میزدیــم .بــا لــ ّذت بــه نتیجــهی فعالیتهایمــان ،نــگاه میکردیــم .از
بــرج بــاال رفــت و پشــت دوربیــن قــرار گرفــت .شــروع کــرد بــه شــمردن مجموعــه نورهــای
پراکنــدهای کــه در افــق دیــده میشــوند .مهنــدس شــمرد تــا بــه عــدد  36رســید .ایــن
تعــدا ِد چیزهایــی بــود کــه پشــت مــرز میدیــد .بــه طرفــم برگشــت و گفــت:
 از ارتفــاع  12متــری میتوانــی  36شــهرک اشــغالی را ببینــی ...از ارتفــاع  36متــری چــه**
چیــزی را میتوانــی ببینی؟!...چنــد شــهرک را میتوانــی ببینــی ...ممکــن اســت إیــات
را هــم ببینــی.
آرزو داشــت بــرج بلنــدی بــه ارتفــاع  36متــر از ســطح زمیــن بــه همــراه آسانســور بســازد.
آرزوهــا و ایدههایــش پایانــی نداشــت .همیشــه افــکاری تــازه و پربــار داشــت .از ســاخت
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ایــن بــرج هــر چنــد بــه بلنــدای آرزویــش نبــود راضــی بــود .از هم ـهی آنچــه در پــارک
ســاخته بــود احســاس رضایــت میکــرد و بــا شــوق بــه آنجــا میآمــد .یــک روز کــه
مشــغول ســاخت بــرج بودیــم بــه پــارک آمــد .خیلــی خوشــحال بــه نظــر میرســید .در میــان
کارهــای انجامشــده ماننــد پرنــدهای از ایــن صخــره بــه آن صخــره میرفــت .درحالیکــه
بــرج هنــوز نیمــهکاره بــود و برایــش حفــاظ نصــب نکــرده بودیــم ،از آن بــاال رفــت بــا
شــجاعت ،کنتــرل خــود را از دســت داد و از طبقــه ســوم بــه طبقــه دوم پــرت شــد .خیلــی
صدمــه دیــد و سروســینهاش جراحــت برداشــت .وقتــی بــرای مالقــات او بــه بیمارســتان
رفتــم ،بــا دیدنــم لبخنــدی زد .بــه او گفتــم:
 این از شدت شجاعت توست.خندید و گفت:
 -عیبی ندارد ،عیبی ندارد.
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از جملــه ایدههــای متفاوتــی کــه بــا دیــدن قطعــه زمینــی در اطــراف پــارک بــه ذهــن
مهنــدس حســام خطــور کــرد ،ایــدهی ســاخت محــل اســکان گردشــگران بــود .مکانهایــی
بســیار زیبــا بــه شــکل کلبــه و بــا طراحــی مهندســی .فکــر همــه چیــز را کــرده بــود و
میدانســت طرحــی کــه بــا تمــام وجــود از آن حمایــت میکنــد ،طرحــی بــزرگ و پرهزینــه
اســت .در گذشــته بارهــا میــزان هزینههــا از بودجــهی مصــوب ،بیشــتر شــده بــود امــا او
از توانایــی خــاص خــود در متقاعــد ســاختن دیگــران اســتفاده و مخــارج اضافــی را تأمیــن
کــرده بــود .امــا هزین ـهی ایــن طــرح خیلــی بیــش از اینهــا بــود .بــه ســاخت کلبههایــی
بــه تعــداد اســتانهای ایــران فکــر میکــرد؛ بــه طــوری کــه هــر کلبــه بــه نــام یکــی
از اســتانها باشــد و در جزئیــات آن ،خصوصیــات همــان اســتان بــه کار گرفتــه شــد تــا
گردشــگران در مــدت اقامــت در کلبههــا بــا آن اســتان نیــز آشــنا شــوند .مطمئــن بــود کــه
میتوانــد بودجـهی الزم را بــرای بــه ثمــر رســاندن ایــن ایــده فراهــم کنــد .بررسـیها را در
ســه مرحلــه انجــام دادیــم و نقش ـههای الزم را تهیــه کردیــم .در هــر مرحلــه مهنــدس بــه
ایــران میرفــت ،در اســتانهای ایــران میگشــت و اطالعــات و نقشــههایی را بــا خــود
ـاخت کلبههــا را تأمیــن
بــه لبنــان م ـیآورد و تــاش میکــرد تــا بودج ـهی الزم بــرای سـ ِ
کنــد ،امــا بــا وجــود تالشــی کــه کــرد ،موفــق بــه انجــام ایــن کار نشــد و طــرح ســاخت
کلبههــا تبدیــل بــه یکــی از آرزوهــای او شــد کــه تحقــق نیافــت .البتــه قســمتهایی از آن
بــه شــکلی نمادیــن بــه اجــرا درآمــد .مــا ایــدهی او را بــا ســاخت آالچیقهایــی بــه جــای
کلبههــا جایگزیــن کردیــم ،بــه طــوری کــه تعــداد آالچیقهــا بــه تعــداد اســتانهای 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 میخواســت کــه ایــن پیونــد هرچــه مســتحکمتر
شــود و بــه همیــن دلیــل پــارک را «پــارک ایــران» نامگــذاری کــرد .همچنیــن تصمیــم
گرفتــه بــود نقش ـهای از ایــران بــر ســردر ورودی پــارک نصــب شــود .میگفــت:
 اگر اینجا پارک ایران است ،پس باید ملت لبنان ایران را بشناسند.نقش ـهی ایــران را بــر ســردر ورودی پــارک نصــب و بــر صخــرهای نیــز نقش ـهی بزرگــی
از ایــران رســم کردیــم و نــام اســتانهای آن را بــا رنگهــای متفــاوت بــر آن نوشــتیم.
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هدفمــان عمیقتــر شــدن رابطــهی میــان ملــت ایــران و لبنــان بــود ،همانگونــه کــه
مهنــدس حســام میخواســت.
نصــب نقشــه نیــز ماننــد دیگــر طرحهــای او ،طرحــی متفــاوت بــود کــه بازتابــی خــوب و
نتیج ـهای مطلــوب داشــت .امــروزه مــردم بــه کنــار آن نقشــه میرونــد و عکــس یــادگاری
میگیرنــد و مــا هرچنــد وقــت یــک بــار بــرای حفــظ آن از عوامــل طبیعــی بــه بازســازی و
مرمــت آن میپردازیــم .نقش ـهای کــه بــا اســتقبال گردشــگران روب ـهرو شــده اســت.
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کنــار او روی یــک بلنــدی در پــارک مارونالــرأس ایســتاده بــودم؛ مکانــی کامـ ً
ا مشــرف بر
نــوار مــرزی ،فضایــی میــان مــا و فلســطین اشــغالی .جایــی کــه ایســتاده بودیــم نزدیکتریــن
نقطــه بــه مــرز بــود و نــوار مــرزی بــه ســوی ارتفاعــات پــارک متمایــل میشــد .درســت در
زیــر پایمــان مســجدی کوچــک و درخــت اُکالیپتوســی قدیمــی بــود کــه کنــار مــزار شــهیدی
کــه مدتهــا پیــش بــه شــهادت رســیده بــود کاشــته شــده بــود .مهنــدس حســام نگاهــی
بــه مســجد و ســپس بــه نــوار مــرزی انداخــت .بعــد مثــل اینکــه چیــزی را کشــف کــرده
باشــد کــه تــا بــه حــال بــه ذهــن او نرســیده ،بــه مــن نــگاه کــرد و گفــت:
 باید راهی از اینجا به سمت فلسطین بکشیم.مــن کــه فایــدهی ایــن مســیر را نفهمیــده بــودم و بــرای آن توجیهــی نمییافتــم ،بــا
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 میرســید بــه
ذهــن مــن خطــور نمیکــرد .گفــت:
 تــا مــردم بفهمنــد کــه رســیدن بــه فلســطین کاری آســان اســت ...وقتــی راه بــاز شــود،هم ـهی مــردم از آن گــذر خواهنــد کــرد ...آن را «راه بازگشــت» مینامیــم ...راهــی از مــزار
ایــن شــهید تــا فلســطین.
هیچکــس مثــل او فکــر نمیکــرد .تصمیــم داشــت تــا نمــادی متناســب بــا اشــتیاقی
جاودانــهی بازگشــت بــه فلســطین بســازد .میخواســت بــه ایــن وســیله مــردم بازگشــت
بــه فلســطین را فرامــوش نکننــد ،همانگونــه کــه خــودش فرامــوش نکــرده بــود .دلــش
میخواســت آن اشــتیاق مقــدس بــه واســطهی چیــزی ملمــوس در اینجــا حضــور داشــته
باشــد و بــه شــکلی واقعــی تــا زمیــن امتــداد یابــد 20 .روز کار کردیــم تــا ســرانجام جــاده
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 .میگفــت:
 مــردم بایــد احســاس کننــد راه فلســطین ،راهــی ســهل و آســان اســت؛ راهــی خالــی ازســنگ و خــار.
دلــش میخواســت آن مســیر ،پیــاده طــی شــود و همــهی مــردم از کوچــک و بــزرگ
بــدون رنــج و ســختی بــر آن قــدم بگذارنــد .میخواســت عشــق بازگشــت بــه فلســطین در
ناخــودآگاه آنــان رســوخ کنــد و بــه فراموشــی ســپرده نشــود.
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راه بــاز شــد و جزئیــات آن همانطــور کــه او میخواســت بــه اتمــام رســید .مــردم بــا
احساســاتی برانگیختــه بــر آن مســیر نمادیــن قــدم میگذاشــتند ،قلبهایشــان بــه تپــش
درمیآمــد و بــه نزدیکتریــن نقطــهی مــرزی میرســیدند .بعدهــا ایــن مســیر شــاهد
برگــزاری مراســمهای متعــددی بــود .تعــداد زیــادی از گردشــگران و گروههــای مردمــی
بــه آنجــا میآمدنــد و بــه یکــی از ایســتگاههای مهــم پــارک تبدیــل شــد .یکــی از آن
مناســبتها برگــزاری مراســم ســالگرد «روز نکبــت»* بــود؛ مراســمی کــه مــردم فلســطین
طــی آن در نــوار مــرزی بــه شــهادت رســیدند .در آن ســالگرد مــردم زیــادی بــا ســنین
مختلــف از پیــر و جــوان بــه آنجــا آمدنــد و در آن مســیر پیــادهروی کردنــد .از مشــاهدهی آن
صحنــه بــه یــاد «روز آزادســازی»** افتادیــم ،روزی کــه مــردم بــه ســوی روســتاهای خــود
بازمیگشــتند .جمعیــت زیــادی حضــور پیــدا کــرده بودنــد و تصویــری تأثیرگــذار بــه وجــود
آمــده بــود .اشــک از چشــمان مهنــدس ســرازیر شــده بــود و بــه آنهــا نــگاه میکــرد .آنهــا
در راهــی کــه او ســاخته بــود ،پیــش میرفتنــد تــا پرچمــی را در نــوار مــرزی نصــب کننــد.

* روز نکبت یا مصیبت 15 :مه  1948میالدی روز تشکیل رژیم صهیونیستی

** روز آزادســازی 25 :مــه  2000میــادی ،روز آزادســازی جنــوب لبنــان و عقبنشــینی نیروهــای اشــغالگر اســرائیلی
از کمربنــد امنیتــی جنــوب کــه مــردم لبنــان بــا پــای پیــاده ،وانــت و مینیبــوس بــه خانــه و زمینهــای خــود

بازگشــتند.
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هرگــز کارهــای ایــن مــرد ویــژه را فرامــوش نمیکنــم .رفتــاری را کــه در ســفر از او
دیــدم ،گویــای همــه چیــز بــود .معمــو ًال در ســفر اســت کــه حقیقــت وجــودی آدمهــا آشــکار
میشــود .خســتگی و غربــت نقــاب از چهــرهی آنهــا برمــیدارد و صفــات خــوب و بــد
هرکــس بــه وضــوح دیــده میشــود .ســفر حــج ســفری اســت کــه آدمهــا در آن بیــش از هــر
ســفر دیگــری خصلتهــای خــود را نشــان میدهنــد .در ســفری کــه بــه اتفــاق مهنــدس
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 عالقـهام بــه او افزایــش یافــت .نــه تنهــا مــن ،بلکــه همـهی
کســانی کــه در آن ســفر مــا را همراهــی میکردنــد ،تحــت تأثیــر او قــرار گرفتنــد .بایــد
بگویــم کــه در آن ســفر ،مهنــدس حســام داوطلبانــه راهنمایــی کاروان ،اعمــال و مناســک
حــج و همـهی جزئیــات را برعهــده گرفــت .او بــه دفعــات بــه ســفر حــج مشــرف شــده بــود
و آداب ایــن ســفر را بــا دقیقتریــن جزئیاتــش میدانســت .عــاوه بــر آن ،تمامــی ادعیــه و
زیارتنامههــا را بــه خوبــی بلــد بــود و بــا صوتــی دلنشــین و تأثیرگــذار کــه بــه واســطهی
آن توجــه بــه دعاهــا بیشــتر و روحانیــت فضــا دوچنــدان میشــد برایمــان میخوانــد.
اولیــن روزی کــه میخواســتیم وارد خانـهی خــدا شــویم ،بســیار ازدحــام بــود ،بــه طــوری
کــه بــا دیــدن آن همــه جمعیــت ،گمــان کردیــم کــه نمیتوانیــم وارد حــرم شــویم .مهنــدس
هم ـهی مــا را جمــع کــرد تــا از طریــق پلههــای برقــی بــرای ادای نمــاز یومیــه کــه وقــت
آن رســیده بــود ،بــه یــک مصــای دیگــر برویــم .روی پلههــا بودیــم کــه ناگهــان مــردی در
کنــار مهنــدس از پلههــا پــرت شــد .ایــن مســئله باعــث شــد مهنــدس هــم تعــادل خــودش را
از دســت بدهــد و روی پلههــا بیفتــد و زانویــش بــه شــدت آســیب ببینــد ،بهطوریکــه حتــی
نمیتوانســت روی پاهایــش بایســتد .ســعی کردیــم تــا فــوراً کمکهــای اولیــه را انجــام
دهیــم و آرامــش خودمــان را حفــظ کنیــم .از کســی خواســتیم او را بــه نزدیــک محــل بــرای
معالجــه و یــا بــه نزدیکتریــن درمانــگاه منتقــل کنــد تــا اقدامــات الزم بــرای مــداوای او
انجــام شــود .پزشــک معالــج ،مهنــدس را معاینــه و توصیــه کــرده بــود کــه بایــد اســتراحت
کامــل داشــته باشــد .مــا هــم کــه شــدت ضربــه را دیــده و بســیار نگــران حــال مهنــدس
بودیــم مرتب ـ ًا احــوال او را از همــان شــخص جویــا میشــدیم .نمــاز را خواندیــم و اعمــال
را بــه جــا آوردیــم تــا اینکــه عصــر شــد .از حــرم بیــرون آمدیــم ،امــا ناگهــان مهنــدس را
در مقابلمــان دیدیــم کــه منتظــر مــا ایســتاده بــود .درحالیکــه روی یــک پایــش حرکــت
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میکــرد ،آمــده بــود تــا مطمئــن شــود از اتوبــوس جــا نمیمانیــم .از ایــن کارش خیلــی
تحــت تأثیــر قــرار گرفتیــم .همـهی ایــن کارهــا را بــرای رفــع نیازهــای حاجیهــا و تســهیل
کارهایشــان انجــام مـیداد .دلــش نمیخواســت کســی مشــکلی داشــته باشــد و بــا وجــودی
کــه پایــش آســیب دیــده بــود ،ســعی میکــرد تــا درد و مشــکل خــودش را فرامــوش کنــد .از
اوضــاع تــک تــک مــا ســؤال میکــرد و در تمــام گردشهایمــان در مکــه تــا قبــل از آنکــه
مطئمــن شــود همــه روی صندلیهایشــان نشســتهاند ،روی صندلــیاش نمینشســت .اگــر
یکــی از حجــاج وارد اتوبــوس میشــد ،فــوراً از جایــش بلنــد میشــد تــا او بنشــیند و خیلــی
از اوقــات ایســتاده بــود تــا دیگــران بتواننــد ،بنشــینند.

102

شرکت خواهم کرد
روایتی از آقای احمد زنکناه

*

از خصوصیتهــای بــارزی کــه مهنــدس بــه واســطهی آن شــناخته میشــد ،رســیدگی بــه
امــور مــردم بــود .بــا تمــام تــوان بــه دیگــران کمــک میکــرد و هرگــز از ایــن هــدف دســت
برنمیداشــت .کارگرانــی کــه بــا او کار میکردنــد ،ایــن مســئله را بــه وضــوح میدیدنــد .از
احــواالت شــخصی ،اوضــاع زندگــی و مایحتــاج آنهــا میپرســید.
جشــن کوچکــی بــه مناســبت ازدواجــم در شــهر«جویا» از شــهرهای جنوبــی لبنــان
گرفتــه بــودم .از ایشــان هــم دعــوت کــردم تــا بــه جشــن بیایــد .جویــا شــهری اســت کــه
فاصلـهاش بــا بیــروت نســبت ًا زیــاد اســت .از مشــغله و فرصــت کــم مهنــدس اطــاع داشــتم
و میدانســتم کــه شــرکت در جشــن برایــش دشــوار اســت ،امــا چــون از میــزان توجــه او
بــه دیگــران ،صفــای قلــب و عشــق او نســبت بــه همکارانــش نیــز آگاه بــودم ،او را دعــوت
کــردم و ایشــان هــم پذیرفــت .تبریکگویــان گفــت:
 خواهم آمد عزیزم ...إنشاءاهلل شرکت میکنم.ایــن مســئله مــرا خیلــی خوشــحال کــرد امــا زمانــی کــه یکــی از اطرافیــان او بــه مــن
گفــت مهنــدس ابیاتــی را آمــاده کــرده تــا در پایــان مراســم برایمــان بخوانــد واقعـ ًا غافلگیــر
شــدم .او فقــط بــه حضــورش اکتفــا نکــرده بــود ،بلکــه دلــش میخواســت تــا در شــادی مــن
ســهیم باشــد و بــا قصیــدهای خوشــحالی خــود را از ازدواجــم ابــراز کنــد.
مهنــدس بــه حضــور در مراســم عروســی و پیگیــری کارهایــم بســنده نکــرد بلکــه هرجــا
بــه کمــک احتیــاج داشــتم ،کمکــم میکــرد .عــاوه بــر اینهــا کاری مهــم و معنــوی انجــام
داد .او بــر نوشــتن وصیتنامــهام نظــارت و در انتخــاب مــوارد و اندیشــهها کمکــم کــرد.
ســپس خــودم آنهــا را بــه عربــی نوشــتم .بســیار زیبــا و مفیــد بــود .هــر زمــان ایــن خاطــره
را بــه یــاد م ـیآورم ،میگویــم :ســبحان اهلل! واقع ـ ًا کــه خداونــد او را برگزیــد و شــهادت را
روزی او کــرد ،درحالیکــه مــن هنــوز اینجــا در قیــد حیــات هســتم.
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هنر محبت
روایتی از آقای احمد زنکناه

*

در تمــام طــول زندگــیام ،ماننــد مهنــدس حســام ندیــده بــودم .روحیــهی سرشــار از
محبــت و ســرزندگی او بــر محیــط اطــراف و لبخنــد همیشــگی و محبتــی کــه از خــودش
نشــان مــیداد ،بــر مــا همکارانــش تأثیــر میگذاشــت .هرگونــه نگرانــی و ناراحتــی را بــا
تدبیــری عجیــب و توانــی بــاال از بیــن میبــرد و بــا حضــور خــود همــهی مشــکالت را
هــر قــدر کــه پیچیــده بودنــد ،حــل میکــرد .ایــن ویژگیهــا بــه همــراه مهــرورزیاش
باعــث میشــد مشــکالت را بــه گونــهای متفــاوت کــه از خوشخلقــی و تأثیرگــذاریاش
سرچشــمه میگرفــت حــل کنــد .بــه خاطــر دارم یــک روز بــا دو نفــر از اهالــی بقــاع قــرار
مالقــات داشــتیم .قــرار بــود بــا آنهــا در مــوردی خــاص ،همــکاری کنیــم .آن دو نفــر در
مــورد سنگشــکنها و کارهــا و جزئیــات مربــوط بــه آن بــا هــم گفتگــو میکردنــد ،امــا
نظراتشــان درخصــوص تهیــه لــوازم اولیــه ،چگونگــی آمادهســازی ،کیفیــت و روش کار و
 ...متفــاوت بــود .کمکــم اختــاف نظرشــان بــاال گرفــت و جــو متشــنج شــد و بــا هــم بــه
مشــاجره پرداختنــد .دیگــر تفاهمشــان غیرممکــن بهنظــر میرســید و تــا لغــو قــرارداد
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 درحالیکــه
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 همراهـیاش کننــد .آنهــا
کــه از طعــم نــان خوششــان آمــده بــود .از فوائــد سرشــار نــان ،راحتــی طبــخ آن و اینکــه
مهنــدس چطــور آن را آمــاده کــرده اســت ،حــرف زدنــد .بــه ایــن ترتیــب مهنــدس توانســت
بــه زیبایــی ،جـ ّوی از آرامــش و مالطفــت را بــر محیــط حاکــم کنــد .باالخــره اختــاف نظــر
میــان آن دو نفــر کام ـ ً
ا از بیــن رفــت و صــدای خندههایشــان 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 .هم ـهی کســانی کــه بــه نحــوی بــا مهنــدس ارتبــاط داشــتند ،شــاهد ایــن موضــوع
بودنــد .مهنــدس ایــن مســئله را بــه وضــوح در تعاملــش بــا خانوادههــای شــهدا نشــان
مــیداد .اوضــاع و احــوال آنهــا را درســت ماننــد خانــواده و بســتگان خــود جویــا میشــد
و مثــل کســی کــه بــه دنبــال غــذا میگــردد دنبــال آنــان میگشــت .در دیــدار بــا آنهــا
یــا وقتــی بــه دیدارشــان میرفــت ،احتــرام غیرقابــل تصــوری بــه آنهــا میگذاشــت و بــه
شــدت فروتنــی مینمــود .همــهی مــا از رابطــۀ مهنــدس بــا خانــوادهی شــهدا و شــدت
توجهــش بــه آنــان خبــر داشــتیم .از زمانــی کــه وارد لبنــان شــد ،بــه زیــارت مقبــرهی شــهدا
رفــت و میکوشــید بــرای خانوادههــای آنــان دوســتی وفــادار و یکــی از اعضــای آنهــا
باشــد .ایــن مســئله باعــث شــده بــود تــا مــن هــم بــه عنــوان عضــوی از یــک خانــوادهی
شــهید  -بــدون آنکــه مهنــدس از ایــن موضــوع اطــاع داشــته باشــد -بــه خــودم افتخــار
کنــم .درخــال روابــط شــخصیام بــا مهنــدس ،فهمیــده بــودم کــه او خانــوادهی شــهدا را
بســیار دوســت دارد و قــدردان آنهــا اســت .ایــن امــر مــرا شــیفتهی او میســاخت .بــا ایــن
اوصــاف هرگــز بــه او نگفتــم کــه بــرادر یکــی از شــهدای جنــگ  33روزه هســتم .شــاید
بــه ایــن علــت کــه از ســویی میخواســتم مهنــدس بــه شــخصیت خــودم احتــرام بگــذارد
و توانایــی خــودم را در جلــب محبــت او محــک بزنــم و از ســوی دیگــر نمیخواســتم او را
در تنگنــا و معذوریــت قــرار دهــم .دلــم میخواســت جایگاهــم نــزد او همانــی باشــد کــه
اســتحقاق آن را دارم .جــز ایــن بــه چیــز دیگــری فکــر نمیکــردم .تــا اینکــه شــبی دور هــم
جمــع شــدیم ،او عکسهایــی را کــه از مارونالــرأس گرفتــه بــود ،جلویمــان گذاشــت .در
میــان آنهــا تصاویــری از شــهدای مارونالــرأس وجــود داشــت کــه بــر دیــوار شــهر نقاشــی
ـش رویمــان گذشــت ،مــن خــودم را بــه نادانــی زدم
شــده اســت .ناگهــان تصویــر بــرادرم را پیـ ِ
و عکسالعملــی نســبت بــه آن نشــان نــدادم .میخواســتم مهنــدس بــه ایــن موضــوع پــی
نبــرد ،بهخصــوص کــه در همــان لحظــه کــه عکــس بــرادرم پیــش رویــش بــود از عشــق
بــه شــهدا و قداســت مبــارزان ســخنها میگفــت .خــودم نگفتــم کــه آن تصویــر متعلــق
بــه بــرادر مــن اســت ،امــا یکــی از حاضــران بــه طــور مفصــل دربــارهی بــرادرم ســخن گفــت
و در مــورد نحــوهی شــهادت او ،نقشــش در جنــگ  33روزه ،اتفاقــات مشــهوری کــه در ایــن
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زمینــه افتــاده بــود و اینکــه مــن بــرادر او هســتم را بــه طــور مفصــل توضیــح داد .مهنــدس
نگاهــی عجیــب و حیرتانگیــز بــه مــن انداخــت.
از آن زمــان بــود کــه تغییــری ناگهانــی را در نحــوهی تعاملــش بــا خــودم احســاس کــردم.
احتــرام ،قدرشناســی و محبــت بیشــتری را نســبت بــه مــن بــه عنــوان یکــی از اعضــاء
خانــوادهی شــهید ابــراز میکــرد و همــواره ســعی داشــت تــا بــا خانــواده و والدینــم رابطــه
داشــته باشــد .بایــد بگویــم کــه مهنــدس در برابــر خانوادههــای شــهید احســاس ضعــف
میکــرد .عشــق او بــه شــهدا و تعلــق خاطــرش بــه آنــان نقطهیضعــف او بــود .ایــن امــر
باعــث میشــد تــا هــر چــه بیشــتر قــدردان محبتهــای او باشــم و از اینکــه بــرادر شــهید
هســتم بــه خــود ببالــم .برخــاف آن چیــزی کــه همیشــه انتظــار م ـیرود ایــن مهنــدس
بــود کــه دلــش میخواســت بــه مــن و اعضــای خانــوادهام نزدیــک شــود و معاشــرت بــا
ســادگی
خانوادههــای شــهید را فرصــت میدانســت .همــهی اینهــا از دریــای تواضــع و
ِ
وجــودش سرچشــمه میگرفــت.
مســئلهای کــه اکنــون موجــب حســرتم میشــود ،ایــن اســت کــه هیــچ تصویــری از او
در کنــار پــدرم نــدارم .وقتــی بــه دیــدار پــدرم آمــد ،فرامــوش کــردم کــه از آن دو عکســی
بگیــرم .دیــداری دوســتانه و بینهایــت گــرم بــود .از منزلمــان رفــت و بــا قلبــی پــر از عشــق
و قدردانــی بدرقــهاش کردیــم .بــا وجــود آنکــه فقــط یــک بــار بــرای دیــدن پــدرم آمــد
امــا همــان یــک دیــدار تأثیــر بزرگــی بــر پــدر گذاشــت ،بهطوریکــه بــا شــنیدن خبــر
شــهادت مهنــدس ،بســیار گریســت و بــه شــدت اندوهگیــن شــد .گویــا کــه سالهاســت
او را میشــناخت .هنــوز هــم بــا شــنیدن نــام مهنــدس یــا ســخنی دربــارهی او اشــک از
چشــمانش جــاری میشــود.
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درحــال رفتــن بــه گردهمایــی بزرگــی بــه منظــور گفتگــو در خصــوص فعالیتهایمــان بودیم.
گــروه مــا از  3ماشــین تشــکیل شــده بــود .در مســیر محــل برگــزاری گردهمایــی بودیــم کــه
ناگهــان مهنــدس حســام از شیشـهی 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 میکــردم .بــه حالــت چمباتمــه در وســط جــاده نشســت
و کبوتــری را درنهایــت مهربانــی در آغــوش گرفــت ،درســت مثــل مــادری کــه فرزنــدش را
در آغــوش میگیــرد .سـ ِر کوچــک آن را نــوازش کــرد و بــا چهــرهای نگــران ســوار ماشــین
شــد .دلســوزانه و بــا دقــت کامــل جراحتــش را بررســی کــرد و از دیــدن زخــم او لبــش را بــه
گونـهای گزیــد کــه انــگار بــال خــودش زخمــی شــده اســت.
بــه شــدت از آن مراقبــت میکــرد و آن را بــا خــود بــه خان ـهاش بــرد .بالــش را بســت و
مــداوا کــرد تــا کامـ ً
ا 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 قبـ ً
ا
بــا آنهــا زندگــی میکــرده بیابــد.
پرنــده را در آســمان وســیع آزاد کردیــم و مهنــدس بــا رضایــت و خوشــحالی بــه بالهایــش
نــگاه میکــرد .کبوتــر فضــا را میشــکافت و صدایــی کــه نشــان از نشــاط و ســامتش
داشــت از بالهایــش بــه گــوش میرســید .گویــی بالهــای 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 انســانها نمیشــد بلکــه او بــا همــان
روحیـهی لطیــف و قلبــی مؤمــن و مهربــان و رئوفــش ،بــه همـهی مخلوقــات خداونــد فکــر
میکــرد .هــر وقــت از وعدههــای غذاییمــان چیــزی باقــی میمانــد ،آن را در کیســهای
جمــع میکــرد و وقتــی کنــار دریــا یــا نهــری میآمــد ،آن را بــرای ماهیهــا میریخــت.
اگــر دریــا و یــا رودخانــه از مســیرمان دور بــود ،غــذای باقیمانــده را بــر لبــهی پنجــره
میگذاشــت تــا پرنــدگان آن را بخورنــد.
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از دوری او شکایت میکرد
روایتی از آقای زهیر عمرو

*

در ســال  2006میــادی بــه عنــوان مالــک شــرکت پیمانــکاری و بــه واســطهی همــکاری
بــا هیئــت ایرانــی بــا مهنــدس شــهید آشــنا شــدم .بــا گذشــت زمــان تحــت تأثیــر شــخصیت
او قــرار میگرفتــم و هرقــدر شــناختم نســبت بــه او بیشــتر میشــد ،مــرا بیشــتر بهســوی
خــود جــذب میکــرد .ایــن شــناخت بــه حــدی رســید کــه مــرا بــه تعظیــم درمقابــل ایــن
شــخصیت بــزرگ وامیداشــت و بــا گذشــت زمــان رشــتههای محبــت میــان مــا محکمتــر
میشــد.
آنچــه توجهــم را بــه خــود جلــب میکــرد و آن را بــه وضــوح در مهنــدس میدیــدم،
شــدت محبــت و عالقـهی او نســبت بــه اعضــای خانــواده و فرزندانــش بــه خصــوص دختــر
کوچکــش فاطمــه بــود .هــر زمــان کــه بــا فاطمــه صحبــت میکــرد و یــا حتــی اســمش را
میشــنید ،ب ـیاراده اش ـکهایش ســرازیر میشــد .وقتــی علــت را از او پرســیدم گفــت کــه
دختــر کوچکــش خیلــی او را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .او بــه وجــود پــدر احتیــاج زیــادی
دارد و از دوری او شــکایت میکنــد .در طــول عمـ ِر اندکــش بــه خاطــر عــدم حضــور پــدر در
کنــارش ،طعــم داشــتن پــدر را نچشــیده اســت.
مهنــدس حســام بــرای مدتهــای طوالنــی در ســفر و حــال رفــت وآمــد بــود .بــه دفعــات
از ســوی دولــت ایــران بــه منظــور اجــرای پروژههــای خــارج از کشــور ،بــه مأموریــت رفتــه
و ایــن مســئله ســبب دوری او از خانــوادهاش بــود.
خیلــی دلــم میخواهــد کــه نام ـهای بــه خانــوادهی او بنویســم و بــه آنهــا بگویــم« :مــن
کســی هســتم کــه مدتــی بــا مهنــدس کار کــردم و کنــارش بــودم .حقیقت ـ ًا بــه آن رابطــه
مباهــات میکنــم .مــا بــه شــما بــه عنــوان خانــوادهی ایــن مــرد متمایــز افتخــار میکنیــم،
کســی کــه بــه هرجــا ســفر میکــرد ،تأثیــری بــزرگ از خــود برجــای میگذاشــت .خوشــا
بــه حالتــان کــه فرزنــدان او و منتســب بــه شــخصیتی کــه راه اهــل بیــت (علیهــم الســام) را
میپیمــود 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 پروژههای مختلف.
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مهنــدس حســام فقــط بــه مجاهــدان ،اســیران یــا کســانی کــه در رویارویــی مســتقیم بــا
دشــمن بودنــد توجــه نشــان نم ـیداد ،بلکــه عــاوه بــر آن بــرای هرچــه بــه آنهــا تعلــق
داشــت ازجملــه فرزنــد ،پــدر ،مــادر و همسرانشــان ،قداســت قائــل بــود .در نظــر او ایــن افــراد
امتــداد وجــود مبــارزان و سرچشــمه و مســیر آرمــان مقــدس آنــان بودنــد .مــن شــخص ًا در
ارتباطــم بــا مهنــدس ایــن مســئله را حــس میکــردم.
مهنــدس حســام از داســتان اســارت طوالنـیام خبــر داشــت و از همــان دیــدار اولمــان بــه
مــن احتــرام زیــادی میگذاشــت .ایــن موضــوع فقــط شــامل حــال مــن نمیشــد بلکــه
شــامل همســرم هــم میشــد .از همســرم بســیار قدردانــی میکــرد و بــه نظــرش همســرم
زنــی بینظیــر در صداقــت و اخــاص بــود .از وفــای او و از صبــری کــه در تمــام ده ســال
اســارت مــن بــه خــرج داده بــود ،حــرف مـیزد .در بیشــتر مواقــع حالــش را از مــن میپرســید
و مهمتــر آنکــه هــر وقــت او را میدیــد از او تعریــف میکــرد و کمــال تواضــع را از خــود
بــروز مـیداد.
خاطــرهای از ایــن رفتــار مهنــدس در گفتگویــش بــا محمدعلــی ،پســر نــه ســالهام ،بــه
یــاد مــیآورم .یــک روز تلفــن همراهــم پیــش محمدعلــی بــود .مهنــدس زنــگ میزنــد
و ســراغم را میگیــرد .محمدعلــی گفتگویــی را کــه میــان آن دو رد و بــدل شــده بــود،
اینگونــه برایــم تعریــف کــرد:
 سالم علیکم ،کجایی؟ و علیکم السالم. حاج کاظم! حالت چطور است؟ من حاج کاظم نیستم .محمدعلی هستم. شما تاج سر من هستیشما تاج سر من هستی
 شما دو بار تاج سر من هستی شما یک میلیون بار تاج سر من هستی!ایــن نحــوهی برخــورد او بــا بچههــا بــود ،رفتــاری تــوأم بــا احتــرام و ادب بســیار .بنابرایــن
بیــن او و بچههــا رابطـهای بینظیــر بــه وجــود میآمــد .رابطـهی او بــا محمدعلــی نمونـهای
از ایــن گونــه روابــط صادقانــه و ســخاوتمندانه بــود .مهنــدس توجــه خاصــی بــه پســرکوچکم
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داشــت ،حالــش را میپرســید و او را تشــویق و او را در مســیر پیشــرفت پشــتیبانی میکــرد.
وقتــی خبــر شــهادت مهنــدس منتشــر شــد ،مــن در لبنــان نبــودم .محمدعلــی هــم در
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 .رفتــمکــه بخوابــم .وقتــی خوابــم بــرد مهنــدس را در خــواب دیــدم کــه بــه ســوی آســمان بــاال
میرفــت ،بــا دســتان و چهــرهای بســیار نورانــی کمکــم دور شــد .مــن فریــاد زدم :مهنــدس
 ...مهنــدس صبرکــن  ...میخواهــم بــا شــما حــرف بزنــم ...مــن محمدعلــی هســتم پســر
حــاج کاظــم ،امــا او فقــط دســتش را برایــم تــکان داد و دور شــد و دیگــر او را ندیــدم .بــه
نظــرم ایــن رویــای صادقــهی طفلــی کوچــک ،فقــط خبــر شــهادت مهنــدس را نمــیداد
بلکــه حــاوی ایــن پیــام بــود کــه روح مهنــدس شــهید حســام بــا دســتانی نورانــی و چهــرهای
درخشــان بــه ســوی بهشــت عــروج کــرده اســت.
مهنــدس حســام در خانــوادهی مــن جایــگاه خاصــی داشــت .بــه همیــن خاطــر شــهادت
او بــرای آنهــا خیلــی ســخت بــود .روز شــهادت مهنــدس ،مــن ایــران بــودم و از شــهادتش
اطالعــی نداشــتم تــا اینکــه یکــی از دوســتان از لبنــان تمــاس گرفــت و خبــر شــهادت
ایشــان را داد .شــوک بزرگــی بــه مــن وارد شــد .نمیتوانســتم بــاور کنــم .بــه او گفتــم:
 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 فوقالعــادهی
مهنــدس بــر خانــوادهی مــن و ســایر خانوادههــای مجاهــد بــود؛ تأثیــری کــه هی ـچگاه از
بیــن نمـیرود و برخاســته از میــزان توجــه مهنــدس بــه خــط جهــاد و مبــارزه اســت.
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مهنــدس حســام بســیار بــه خوانــدن ادعیــه تعلــق خاطــر داشــت .در طــول شــبانهروز
دعاهــای مختلــف را زیــر لــب زمزمــه میکــرد .کتابهــای دعــا در ماشــین ،محــل کار و
محــل ســکونتش دیــده میشــد .دیگــران را هــم بــه خوانــدن آن تشــویق میکــرد .دلــش
میخواســت خوانــدن دعــا بــر اطرافیانــش همــان تأثیــری را داشــته باشــد کــه بــر او داشــت
و آنهــا هــم همــان بهــرهای را ببرنــد کــه او میبــرد .ادعیــه را از جملــه نعمتهــای الهــی
میدانســت و نمیخواســت کســی از آن بینصیــب باشــد ،دوســت داشــت دیگــران هــم
ماننــد او یــک زندگــی معنــوی و روحانــی داشــته باشــند.
مــن و همــهی کســانی کــه بــا مهنــدس معاشــرت داشــتیم ،در مواقــع متعــددی او را
بــرای شــرکت در مراســم مذهبــی همراهــی میکردیــم .از جمل ـهی ایــن مراســم ،اعمــال
روز جمعــه و دعاهــای مربــوط بــه ایــن روز بــود .مهنــدس بــه کمــک چنــد نفــر دیگــر،
مراســمی را ترتیــب داد کــه در آن تعــدادی از اشــخاص باایمــان بــه شــکل دورهای جمــع
شــوند و محــل آن هــر جمعــه در منــزل یکــی از همیــن افــراد بــود .بــه ایــن ترتیــب هــر
جمعــه وعــدهی دیــدار داشــتیم و در همــان روز مــکان جلس ـهی بعــدی مشــخص میشــد.
ایــن دیدارهــا تأثیــرات معنــوی بســیار زیبایــی بــر روحمــان داشــت و عــاوه بــر آن موجــب
نزدیکــی و الفــت بیشــترمان میشــد و بــه دوســتیهایمان برکــت میبخشــید.
هــر صبــح جمعــه دعــای ندبــه در منــزل یکــی از دوســتان خوانــده میشــد و مهنــدس
هرگــز غیبــت نمیکــرد .بهنظــر او ایــن جلســات دیدارهایــی مقــدس بــود و هیــچ کاری هــر
چنــد ضــروری او را از حضــور در آن غافــل نمیکــرد و تــا قبــل از شــهادتش ،توجــه خاصــی
نســبت بــه برگــزاری آن داشــت.
حتــی در غیــر از روز جمعــه بــر خوانــدن ادعیــه تأکیــد میکــرد .هــر وقــت دعــا میخوانــد
کنــارش جمــع میشــدیم تــا دعــا را از زبــان او بشــنویم .دعــا خوانــدن او دو ویژگــی داشــت:
اول صــدای زیبایــش و دوم روش دعــا خواندنــش .کلمــات را بــه گون ـهای ادا میکــرد کــه
احســاس میکردیــم بــه درون ایــن کلمــات باشــکوه نفــوذ میکنیــم و جانهایمــان از
معانــی واال و برجســتهی آن ســیراب میشــود .بعــد از صبحانــه هــم برایمــان دعــای ســفره
را میخوانــد و مــا همگــی عالق ـهی زیــادی بــه شــنیدن ایــن دعــا از زبــان او داشــتیم.
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پرچمها را باال ببرید
روایتی از آقای محمد حیدر

*

نمیتوانیــم بگوییــم مهنــدس حســام مقاومــت را دوســت داشــت ،عبــارت «دوســت
داشــتن» بــرای بیــان آنچــه او در برابــر مقاومــت از خــود نشــان م ـیداد ،کافــی نیســت.
بهتــر اســت بگوییــم او بــه مقاومــت وابســته بــود؛ تعلقــی عاشــقانه ،تعلقــی شــدید کــه
ـان باایمــان نســبت بــه اعتقــادش دارد .ایــن همــان چیــزی بــود کــه بــه وضــوح
یــک انسـ ِ
در او بــه چشــم میخــورد .مقاومــت در همــهی حرفهایــش حضــور داشــت .بــر همــه
چیــز نــام مقاومــت میگذاشــت .گویــی همــه چیــز برآمــده از مقاومــت بــود .وقتــی بــر
زمینــی کار میکــرد ،میگفــت :اینجــا زمیــن مقاومــت اســت ،زمانــی کــه جــادهای
میســاخت و یــا آن را آســفالت میکــرد ،میگفــت :اینجــا مســیر مقاومــت اســت و هــر
زمــان میخواســت مــا را بــه کاری تشــویق و دلگــرم کنــد ،میگفــت :شــما در مقاومــت
ســهیم هســتید ،کارتــان همــان کار مقاومــت اســت .همهجــا و همهوقــت ســعی میکــرد
تصویــر مقاومــت و ملــت مقــاوم را در برابــر دیــدگان ملــت ایــران و ملتهــای دیگــر بــه
نمایــش بگــذارد.
آن روز را فرامــوش نمیکنــم ،مهنــدس خیلــی گرفتــار و برنامـهی کاری او بســیار فشــرده
بــود .از او بــرای حضــور در مراســم افراشــتن پرچــم مقاومــت در یکــی از روســتاها دعــوت بــه
عمــل آمــد .میدانســتم کــه چقــدر ســرش شــلوغ و وقتــش تنــگ اســت ،امــا بــا وجــود وقــت
کــم ،اصــرار داشــت در مراســم حضــور بیابــد .روســتایی کــه جشــن در آن برگــزار میشــد
از مــا دور بــود و مهنــدس هــم در آن منطقــه کار دیگــری نداشــت ،امــا بــا ایــن وجــود،
بــرای رفتــن و حضــور در مراســم پافشــاری میکــرد .زیــرا آن مراســم در جهــت تقویــت
تــوان مقاومــت و بــه اهتــزاز درآمــدن پرچــم آن بــود .ســرانجام توانســت برنامههایــش را
طــوری تنظیــم کنــد کــه در مراســم شــرکت کنــد و از ایــن بابــت خیلــی خوشــحال بــه نظــر
میرســید.
هنــگام برگــزاری مراســم ،بــرادران بــا مشــکل بزرگــی روبـهرو شــدند .طنــاب پرچــم بــه
انــدازهی 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
کار کشــیدند .چــارهای نداشــتند جــز اینکــه مراســم را بــه زمــان دیگــری موکــول کننــد.
* مالــک و مدیــر شــرکت قاســم حیــدر و بــرادران – از جملــه شــرکتهایی کــه در اجــرای پروژههــای مختلــف بــا

هیئــت ایرانــی همــکاری داشــت.
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امــا مهنــدس بــا اطمینــان شــدید خــود ،وارد عمــل شــد و اصــرار کــرد کــه پرچــم بایــد
بــدون تأخیــر برافراشــته شــود .او توانســت در مقابــل مشــکل پیشآمــده بایســتد و آن را
حــل کنــد .ســاعتی طــول نکشــید کــه جرثقیلــی آورد ،طنــاب را تعمیــر نمــود و پرچــم را
در زمــان تعیینشــده برافراشــت .رضایتمندانــه ایســتاد و از ســر شــوق بــه پرچمــی نــگاه
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
عــاوه بــر زبــان مــادریاش بــه زبانهــای ترکــی ،کــردی و فارســی افغانــی هــم صحبــت
میکــرد .مشــغول یادگیــری زبــان انگلیســی هــم بــود زیــرا زبــان انگلیســی او را در نوشــتن
رســالهی دکتــری بــا موضوعــی پیرامــون پروژههــای بازســازی یــاری میکــرد.
پیونــد مهنــدس بــا قــرآن کریــم بســیار محکــم بــود .هرگــز کتــاب خــدا را از خــودش
دور نمیکــرد و همیشــه بهخصــوص صبحهــا بــه تــاوت قــرآن مشــغول میشــد .هــر
روز صبــح وقتــی ســوار ماشــینش میشــد روز خــود را بــا صفحاتــی از قــرآن کریــم آغــاز
میکــرد .رابطـهی او بــا قــرآن و آیــات آن بســیار زیــاد بــود .قــرآن از مهمتریــن انگیــزهاش
بــرای یادگیــری زبــان عربــی بــا وجــود مشــغلههایش بــود .دلــش میخواســت زبــان عربــی
را بــا هم ـهی ســختیهایش یــاد بگیــرد تــا او را در فهــم معانــی قــرآن و شــناخت اعجــاز
لغــوی آن کمــک کنــد .از طرفــی ندانســتن زبــان عربــی او را آزار مـیداد و ایــن مســئله بــه
نظــرش مانــع ارتبــاط او بــا کارگــران ،پیمانــکاران ،مهندســان ،شــخصیتها ،وزراء و ...بــه
شــمار میرفــت و او را بــا مشــکل مواجــه میســاخت .یادگیــری زبــان عربــی بــه واســطهی
مشــغولیتهایش برایــش کا ِر آســانی نبــود .زیــرا آموختــن زبــان عربــی ســخت اســت و
یادگیــری آن نیــاز بــه زمــان زیــادی دارد .بــا ایــن وجــود ،ســعی میکــرد تــا آنجــا کــه
میتوانــد معانــی کلمــات را بــه خاطــر بســپارد و از مــن هــم میخواســت تــا زبــان عربــی
را بــه او آمــوزش دهــم .بــه مــن میگفــت:
 فقط برایم ترجمه نکن ...یاد بده تا عربی صحبت کنم.از مــن میخواســت تــا کلمــات را تلفــظ کنــم و او تکــرار کنــد .دلــش میخواســت بــه
جــای مترجــم ،معلــم او باشــم و مرتبــ ًا ســعی میکــرد بــه زبــان عربــی صحبــت کنــد.
وقتــی جملــهای را یــاد میگرفــت ،آن را تکــرار میکــرد .کارش زمانــی دشــوار میشــد
کــه کنــارش نبــودم و مجبــور بــود بــرای فهــم زبــان عربــی و ترجمـهی آن بــه فارســی بــه
خــودش تکیــه کنــد .در ماههــای اول ،تالشــش تحســینبرانگیز بــود و ظرافــت بســیاری
در آن بــه چشــم میخــورد .مهنــدس حســام بــا وجــود جدیتــش در کار ،از طبعــی لطیــف
و خلقــی خــوش برخــوردار بــود .مــزاح را دوســت داشــت و شــخصیتی بانشــاط و ســرزنده
داشــت .تالشهــای او بــرای یادگیــری زبــان عربــی بارهــا ســبب شــد تــا فضــای جــدی
کار ،تلطیــف شــود و لبخنــدی برلــب همــگان بنشــیند .او خــود نیــز از ایــن موضــوع خوشــش
میآمــد و ســعی میکــرد چنیــن موقعیتهایــی بــه وجــود بیــاورد .بــه خاطــر دارم یــک
* از کارمندان هیئت ایرانی
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بــار در مارونالــرأس کلم ـهای را بــا کلم ـهای دیگــر جایگزیــن کــرد و معنــا کام ـ ً
ا عــوض
شــد .بــرای اشــاره بــه «اصبــع الجلیــل» گفــت «جبــل الخلیــل»  .همگــی خندیدیــم و وقتــی
عبــارت را بــرای او ترجمــه کــردم او هــم بســیار خندیــد.
در همیــن زمینــه ماجــرای دیگــری را بــه یــاد مــیآورم .مهنــدس حســام کلمــهای را
کــه االن بهخاطــر نمــیآورم نمیدانــم از کجــا شــنیده و آن را بــه خاطــر ســپرده بــود.
مــن و مهنــدس بــه همــراه بــرادر زهیــر بــه ســفارت ایــران رفتیــم .در آنجــا بــا عــدهای
قــرار مالقــات داشــت و در میــان حرفهایــش آن کلمــه را بــه زبــان آورد .وقتــی از آنجــا
بیــرون آمدیــم ،بــرادر زهیــر بــه ایشــان گفــت کــه ایــن کلمــه معنــای خوبــی نــدارد .ناگهــان
مهنــدس حیــرتزده 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
کلمــه را نمیدانســته اســت.
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او کجاست؟!
روایتی از مهندس عباس حرب

*

شــخصیت مهنــدس حســام بــا همـهی مدیرانــی کــه در طــول زندگـیام آنهــا را دیــده بودم
تفــاوت داشــت .مــن در تمــام دوران زندگــی کاریام ،مــردی بــا جایــگاه او ندیــده بــودم کــه
اینگونــه رفتــاری داشــته باشــد .برایــش اهمیتــی نداشــت کــه یــک مدیــرکل اســت .بــه
دنبــال آســایش نبــود و بــرای بــه دســت آوردن آن تــاش نمیکــرد .خــودش را از هیــچ
نظــر برتــر از دیگــران و خــاص نمیدانســت .متواضعانــه ســعی میکــرد تــا ماننــد ســایر
کارگرانــی باشــد کــه بــا او کار میکردنــد .بــا اخــاص زیــاد و بــدون ریــا کار میکــرد .مثـ ً
ا
وقتــی میخواســت قســمتی از جــادهای را کــه بــه تازگــی بــه اتمــام رســیده بــود ،بررســی
کنــد ،تمــام طــول مســیر را پیــاده طــی میکــرد؛ حتــی اگــر طــول آن بــه  2کیلومتــر
میرســید .درحالیکــه دیگــران و حتــی پیمانــکاران خردهپــا بــرای انجــام ایــن کار ســوار
ماشــینهای تنــدرو و کولــردار میشــدند .در وقــت کار یکــی ماننــد ســایرین بــود و اگــر
از قبــل او را نمیشــناختی ،نمیتوانســتی او را در میــان دیگــران تشــخیص دهــی .بارهــا
اتفــاق میافتــاد کــه بــا مــا مشــغول انجــام کار بــود و کســی ســراغش را میگرفــت .وقتــی
او را در میــان کارگــران و یــا در حــال کمــک بــه کارگــری نشــان میدادیــم ،آن شــخص
بهــتزده میشــد.
همیشــه هنــگام غــذا در کنــار کارگــران و بــر ســر همــان میــز مینشســت و از غــذای
ســادهی آنهــا میخــورد .یــک دفعــه در دفتــر هیئــت جلســهای داشــتیم ،ده دقیقــه قبــل
از مــن از آنجــا بیــرون رفــت ،وقتــی کــه بیــرون آمــدم او را درحــال عوضکــردن چــرخ
ماشــینش دیــدم .کارگــران زیــادی اطرافــش حضــور داشــتند ،او میتوانســت از یکــی از آنــان
بخواهــد تــا کمکــش کننــد ،امــا از هیچکــس کمــک نخواســته بــود .بــه طرفــش دویــدم و
از او خواســتم تــا کار را بــه مــن واگــذار کنــد ،امــا بهشــدت رد کــرد و بــا وجــود اصــرار زیــاد
قبــول نکــرد.
گاهــی دلــم بــه حالــش میســوخت ،خــودش را خیلــی در انجــام کارهــا خســته میکــرد.
یــک بــار در جنــوب جلس ـهای طوالنــی داشــتیم کــه تــا ســاعت  11شــب طــول کشــید.
مجبــور بــود کــه بعــد از جلســه بــرای بررســی بعضــی اوراق بــه بیــروت برگــردد و دوبــاره
صبــح زود قبــل از ســاعت  7بــه جنــوب بیایــد .آنچــه میدانــم ایــن اســت کــه وقتــی بــه
بیــروت رســیده بــود تمــام شــب را بیــدار مانــده تــا آنچــه را کــه الزم بــود ،بنویســد و آمــاده
کنــد.
* مدیــر دفتــر هیئــت ایرانــی در منطقــهی نبطیــه بهمــدت  3ســال – مدیــر کارخانههــای تولیــد آســفالت و بتــن
متعلــق بــه هیئــت ایرانــی در جنــوب لبنــان

121

او با من رفیق است
روایتی از مهندس عباس حرب
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هــر زمــان از مســیر یــا جــادهای کــه مهنــدس حســام آن را ســاخته بــود ،عبــور میکــردم
و از اهالــی آن منطقــه و یــا مناطــق مجــاور میپرســیدم:
 آیا مهندس حسام را میشناسی؟فوراً و بدون تردید ،جواب میدادند:
 حتم ًا میشناسم ...با من رفیق است.ایــن جملـهای بــود کــه آن را بارهــا بــا گوشهایــم شــنیده بــودم .تــا اینکــه روزی تصمیــم
گرفتــم یکــی از کارگــران را کــه خیلــی بــد کار میکــرد ،اخــراج کنــم .امــا طبــق دســتور
مهنــدس حســام کــه از مــا خواســته بــود بــا کارگــران بــا عطوفــت رفتــار کنیــم و بــرای
اینکــه در حــق او ظلمــی نکــردهباشــم ،از او خواســتم نــزد مــن بیایــد .همـهی حــق و حقــوق
او و حتــی بیشــتر از آن را بــه او پرداختــم و خواســتم تــا محــل کار را تــرک کنــد .امــا در
مقابلــم ایســتاد و بــا اعتمــاد بــه نفــس گفــت:
 تو نمیتوانی مرا بیرون کنی ،یعنی هیچکس نمیتواند 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:
 همهی کارگران اینجا با من رفیق هستند.وقتــی در محــل کار حاضــر میشــد بــه همـهی کارگــران حتــی اگــر  50نفــر هــم بودنــد،
بــدون اســتثناء ســام میکــرد؛ بــا آنهــا حــرف مـیزد و مهربانانــه رفتــار میکــرد .او حقیقتـ ًا
بــا همــه دوســت بــود .شــاید هــم بیــش از یــک دوســت.
در ســفرمان بــه ایــران بــا تمــام وجــود بــه همــه خدمــت میکــرد .از شــدت تواضــع او
خجال ـتزده میشــدیم .قبــل از بازگشــتمان بــه لبنــان یــک مهمانــی صمیمانــه ترتیــب داد
و برایمــان یــک ســخنرانی زیبــا و تأثیرگــذار انجــام داد .بــه مــا ابــراز محبــت نمــود و در
پایــان از مــا خواســت تــا او را حــال کنیــم .همســرم از شــنیدن ایــن حــرف متعجــب شــد،
بــه طــرف مــن برگشــت و گفــت:
 بــرای چــه بایــد او را حــال کنیــم؟ او بایــد مــا را بــه خاطــر هم ـهی زحمتهایمــانحــال کنــد.
* مدیــر دفتــر هیئــت ایرانــی در منطقــهی نبطیــه بهمــدت  3ســال – مدیــر کارخانههــای تولیــد آســفالت و بتــن
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بــا هیچکــس برخــورد بــدی نداشــت ،درطــول ســفر مراقــب بــود تــا کامـ ً
ا راحــت باشــیم.
حتــی وقتــی مــا را بــه رســتوران میبــرد ،آنجــا هــم در خدمــت مــا بــود ،خــودش غــذا را
از آشــپزخانه میگرفــت و بــه گارســونها م ـیداد تــا ســر میزهــا بیاورنــد .بــا وجــود اینکــه
تعــداد مــا حــدود  150نفــر بــود ،مرتبــ ًا اطرافمــان میگشــت و ســؤال میکــرد کــه آیــا
بــه چیــزی احتیــاج داریــم؟ درســت مثــل یــک پــدر کــه از فرزنــدان کوچــک خــود مراقبــت
میکنــد ،درطــول ســفر مراقــب مــا بــود و در پایــان ســفر هــم از مــا حاللیــت طلبیــد.
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آرامگاههای مقدس
روایتی از استاد عباس قطایا

*

در طــول دورانــی کــه در کنــار مهنــدس حســام بــودم ،شــاهد پیونــدی قــوی میــان او و
زیارتگاههــا بــودم .هــر زمــان از کنــار مــزاری مقــدس یــا زیارتــگاه یکــی از بنــدگان صالــح
خــدا میگذشــت ،حتمــ ًا وارد آنجــا میشــد .مثــل اینکــه روح او جــز در آن اماکــن بــه
آرامــش نمیرســید .وقتــی وارد آن فضاهــا میشــد ،حالــت روحانــی و خاصــی بــه او دســت
مـیداد .اگــر وقــت تنــگ بــود بــه خوانــدن دو رکعــت نمــاز و یــک دعــا اکتفــا میکــرد و بــا
حســرت و برخــاف میلــش مثــل کســی کــه وطنــش را تــرک میکنــد از آن محــل خــارج
میشــد.
هیــچ مــکان زیارتــی در لبنــان نبــود کــه مهنــدس بــه زیــارت آن نرفتــه باشــد .روی
نقشــه بــه دنبــال چنیــن مکانهایــی میگشــت و از دیگــران دربــارهی آنهــا پــرس و جــو
میکــرد .بــا دقــت بــه اطالعاتــی کــه مــردم میدادنــد ،گــوش مــیداد .کافــی بــود کــه
از مــزار یــا مقامــی احتمالــی کــه متعلــق بــه یکــی از خــواص بــود اطالعــی ،موثــق و یــا
غیرموثــق بیابــد ،بالفاصلــه بــرای رفتــن بــه آنجــا و کســب فیــض از آن مــکان مقــدس
از دیگــران پیشــی میگرفــت .بــه نظــر او ثــواب ایــن زیارتهــا بــه ّنیــت آنهــا بســتگی
داشــت و خداونــد بــه نیتهــا داناتــر اســت.
هــر زمــان بــه زیــارت یکــی از امامزادههــا ،مث ـ ً
ا بــه زیــارت حضــرت رقیــه (ســام اهلل
علیهــا) میرفتیــم ،مــا زیــارت میکردیــم و اعمــال مســتحب انجــام میدادیــم او هنــوز در
حــال دعــا و نیایــش بــود .مــا منتظــر میماندیــم تــا زیارتــش تمــام شــود ،امــا هــر بــار آن
قــدر طوالنــی میشــد کــه صبرمــان ســر میآمــد و مجبــور میشــدیم بــه او تذکــر بدهیــم:
 حاج حسام دیر شده است باید برویم.از روی ادب و حســن خلــق و بــرای آنکــه اطرافیــان اذیــت نشــوند ،درخواســتمان را
میپذیرفــت و اگــر نــه خــدا میدانــد تــاکــی آنجــا میمانــد.
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 .طبیعتـ ًا عکسالعمــل مــن
اعتراضــی شــدید بــود .امــا او مصرانــه میخواســت 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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نکت ـهی قابــل توجــه آن بــود کــه مــدت زیــادی از آخریــن زیــارت او از حــرم حضــرت
زینــب(س) نمیگذشــت ،امــا بــه اعتقــاد او ،ورود بــه دمشــق بــدون رفتــن بــه حــرم حضــرت
و زیــارت ایشــان امــری غیرممکــن و بــه مثابــه گناهــی بــزرگ بــود.
چــون میدانســتم از تصمیــم خــود منصــرف نمیشــود ،تســلیم خواســتهاش شــدم و
خــودم را بــه خــدا ســپردم .در میــان راه ناگهــان بــه یــک ایســت بازرســی برخوردیــم کــه
خوشــبختانه متعلــق بــه ارتــش ســوریه بــود .جــاده هیــچ امنیــت نداشــت .بــا احتیــاط بــه
مســیرمان ادامــه دادیــم .مهنــدس بــه هیچچیــز اهمیــت نمــیداد و همــهی فکــر او ،آن
بــود کــه در حــق بانویــش حضــرت زینــب(س) کوتاهــی نکــرده باشــد و آنگونــه نباشــد کــه
از نزدیکــی مرقــد ایشــان عبــور کنــد امــا ،بــه زیــارت نــرود .بــه خوبــی بــه یــاد م ـیآورم
وقتــی کــه بــه حــرم رســیدیم بــا وجــود آن کــه در حــرم بســته بــود ،نامیــد نشــد و بــه دنبــال
مســئول حفاظــت حــرم رفــت و از او خواســت کــه بــه مــا اجــازه ورود دهــد .خیلــی بــه او
التمــاس کــرد تــا در را برایمــان بــاز کنــد .برایــش مهــم نبــود تــا بــا افتــاده حالــی در مقابــل
شــخصی کــه بــه او اهمیتــی نم ـیداد ،التمــاس و خواهــش کنــد .جانــش را برتــر از زیــارت
َســرورش حضــرت زینــب (س ) نمیدانســت .باالخــره نگهبــان در مقابــل اشــتیاق و اصــرار
او تســلیم و مجبــور شــد در را بــاز کنــد .همینکــه نگهبــان در را بــاز کــرد مهنــدس گریــان
در آســتانهی در بــر زمیــن افتــاد .چهــرهاش زمیــن را لمــس میکــرد و اش ـکهایش جــاری
بــود .مدتــی طوالنــی در کنــار در حــرم ایســتاد و پیشــانیاش را بــه آن تکیــه داد .از شــدت
گریــه بدنــش میلرزیــد و باالخــره مثــل انســانی ناتــوان ،متواضــع و پشــیمان از گنــاه بــه
طــرف ضریــح رفــت .وقتــی بــه ضریــح رســید ،بــر زمیــن نشســت و دســتانش را داخــل
شــبکههای آن بــرد .گریــان التمــاس میکــرد و طلــب شــفاعت مینمــود .نمیتوانــم
حالــت او را هنگامیکــه بــه زیــارت حضــرت زینــب (س) میرفــت بــه خوبــی توصیــف
کنــم .رابط ـهی او بــا حضــرت زینــب (س) ،رابط ـهای خــاص بــود .در برابــر ضریــح ایشــان
از خــود بیخــود میشــد .برایــش مهــم نبــود کــه در اطرافــش چــه میگــذرد ،انــگار
همــه چیــز فرامــوش و یــا محــو میشــد .هیچکــس را نمیدیــد .گویــی بــا حضــرت (س)
تنهــا بــود .بــه شــدت میگریســت و نالــه میکــرد .وقتــی او غــرق زیــارت و دعــا میشــد،
همگــی مــا نیــز میگریســتیم.
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مهنــدس حســام بــا افســونی خــاص بــر دیگــران تأثیــر میگذاشــت .چگونــه میشــد
بــاور کــرد مســئولی در ســطح او ،بــا ایــن تعــداد آدم ارتبــاط داشــته باشــد و تــو نتوانــی
حتــی یــک نفــر را پیــدا کنــی کــه از او آزرده باشــد و یــا تحــت تأثیــر او قــرار نگرفتهباشــد؟
بــا وجــود اختــاف جایگاههــا یــا خاســتگاههای دینــی و سیاســی ،همــه او را دوســت
داشــتند .او واقعــ ًا مــردی مســحورکننده بــود ،توانایــی آن را داشــت تــا بــر هــر کســی
کــه او را میشــناخت ،ثروتمنــد یــا فقیــر ،بــزرگ یــا کوچــک ،تأثیــر بگــذارد .در طــول
دوران مدیریتــش هیچکــس از او عصبانــی نشــد .بــا هم ـهی جدیتــی کــه در کار داشــت
و بــا هم ـهی اخــاص و فــداکاری کــه از خــود نشــان م ـیداد ،دارای روحی ـهای ســرزنده
و بانشــاط بــود .بــه هیــچ وجــه اخــم نمیکــرد و او را هیــچگاه بــا ابــروان گرهکــرده
نمیدیــدی .بــا وجــود همــهی مســئولیتهایش همیشــه لبخنــد بــه لــب داشــت.
بیانــدازه خوشمشــرب و متواضــع بــود .چگونــه میشــد مــردی در جایــگاه و موقعیــت
او تــا ایــن انــدازه متواضــع باشــد؟! بــه طــور مثــال دفتــر کارش شــباهتی بــه دفتــر یــک
مدیــر نداشــت و در آن از قوانیــن خــاص ،ماننــد دفتــر دیگــر مدیــران حتــی بــا جایــگاه
پایینتــر ،خبــری نبــود .د ِر دفتــرش همیشــه بــاز بــود و نیــازی بــه واســطه ،دفتــردار و
منشــی نبــود کــه درخواســت مالقــات کســی را بــه او اطــاع دهــد .حتــی بــه اثاثی ـهی
دفتــر کارش اهمیــت نم ـیداد .در انتخــاب رنــگ ،جنــس ،نــوع و مــدل آنهــا اظهارنظــر
نمیکــرد .فقــط نســبت بــه بــاال بــودن قیمتهــا و یــا لوکــس بــودن اجنــاس اعتــراض
میکــرد .مــا بــه ایــن رفتــار او عــادت کــرده بودیــم .بــه مــرور زمــان فهمیــده بودیــم
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
بــرای او آوردیــم ،بــاز هــم اعتــراض کــرد ،آن را نپذیرفــت ،صندلــی قبلــی خــودش را
خواســت و صندلــی جدیــد را بــه یکــی از کارمنــدان داد .زمانــی کــه تعــدادی از همــکاران
در دفتــرش بودنــد و کســی در مــیزد ،خــودش برمیخاســت ،در را بــاز میکــرد و بــا
وجــود مقامــش هرگــز اجــازه نم ـیداد کســی در را برایــش بــاز کنــد و خــودش ایــن کار
را انجــام م ـیداد .خــودش از مهمانانــش ،هرکســی کــه بودنــد ،پذیرایــی میکــرد .بســیار
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دســت و دلبــاز بــود ،چیــزی نمیخــورد مگــر از آن بــه اطرافیانــش م ـیداد؛ حتــی اگــر
تکــهی کوچکــی خوراکــی بــود ،آن را بــه قطعــات کوچکتــر تقســیم میکــرد و بــه
همــه م ـیداد .مهنــدس روش خاصــی در خــوردن انــار داشــت .اگــر انــاری داشــت آن را
بیــن همــه تقســیم میکــرد و روش خــوردن انــار را بــه همــه آمــوزش م ـیداد.
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در ســفری کــه بــه ایــران داشــتیم ،رفتــار او مــا را حیــرتزده و مجــذوب میکــرد .اگــر او
را نمیشــناختی و رفتــارش را میدیــدی و میخواســتی توصیفــش کنــی ،حتمــ ًا میگفتــی
خدمتــکار گــروه ،کارگــر فــرودگاه و یــا پیشــخدمت رســتوران اســت .فروتنــی و تواضــع
بینظیــر او برایمــان عجیــب و باورنکردنــی بــود .در رســتوران ســر میــز نمینشســت مگــر
آنکــه مطمئــن میشــد کــه همــه نشســتهاند و هرچــه کــه میخواهنــد مقابلشــان قــرار
دارد .بــا وجــود آنکــه تعــداد مــا  150نفــر بــود امــا مهنــدس آخریــن نفــر غــذا میکشــید،
تــا مطمئــن شــود همــه بــه انــدازهی کافــی غــذا کشــیدهاند .در آن ســفر هنــگام بازدیــد
از اماکــن دیدنــی برنامهریزیشــده ،ســوار ماشــین مســتقل و خاصــی نمیشــد ،بلکــه
بــه همــراه مــا ســوار اتوبــوس میشــد .از تــک تــک مــا پرسوجــو میکــرد کــه آیــا
چیــزی احتیــاج نداریــم؟ پــس از بازگشــت بــه لبنــان ،بــه خاطــرات زیبــای آن ســفر چیــزی
اضافــه کــرد کــه آن را هرگــز فرامــوش نمیکنــم .بــه مناســبت میــاد امــام زمــان (عــج) در
مجموعـهی پذیرایــی «فامیلــی َهـ ْوس» همـهی 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.
حکایــت انتخــاب شــعار تبلیغاتــی هیئــت ایرانــی ازســوی مهنــدس حســام یــادآور
اندیشــههای او و نمــاد همــهی رفتارهــای منحصربهفــرد مهنــدس حســام اســت.
نمیخواســت 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 میکردیــم بــه
نظــرش نزدیکتــر اســت ،پیشــنهاد کردیــم .مثـ ً
ا گفتیــم« :در خدمــت ملــت لبنــان» ،امــا او
گفــت کــه بایــد دیدمــان را عمیقتــر 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
تبلیغاتــی هیئــت ایرانــی اســت .ســخنی از امــام خمینــی (ره) کــه میگوینــد:
«بــرای خدمتــی کــه انجــام میدهیــد بــر مــردم منــت نگذاریــد ،آنهــا بــر شــما منــت
دارنــد کــه راه شــما بــه ســوی خداونــد هســتند».
مهنــدس همیــن گونــه فکــر میکــرد و بــدون تردیــد و بیهیــچ اغماضــی ایــن اندیشـهی
حقیقــی او بــود.
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تعــداد کســانی کــه بــا مهنــدس حســام کار میکردیــم ،کــم نبــود .شــرایط کار نیــز
دلخواهمــان بــود .سرنوشــت بــه رویمــان لبخنــد زده و مــا را در کنــار او جمــع کردهبــود .از
مهنــدس خیلــی چیزهــا آموختیــم؛ درسهــا شــفاهی یــا کتبــی نبــود ،بلکــه رفتــاری بـیکالم
بــود کــه از هــر کالمــی رســایی بیشــتری داشــت .ســبک زندگ ـیاش ،اخــاق واالیــش و
توجــه و محبتــی کــه بــا آن مــا را دربــر گرفتــه بــود ،بــه تنهایــی یــک مکتــب بــود .علیرغــم
کارهــای فراوانــش بــه احــواالت شــخصی همـهی مــا رســیدگی و شــخص ًا بــه هرکــدام از مــا
توجــه میکــرد .اگــر کارمنــدی غیبــت داشــت ،علــت آن را میپرســید و اگــر مریــض بــود
بــه عیادتــش میرفــت .از نیازهــای افــراد میپرســید و اگــر مشــکلی داشــتند بــه حــل آن
کمــک میکــرد ،بــا ایــن و آن تمــاس میگرفــت و اگــر میتوانســت کمکــی کنــد آرام
نمیگرفــت ،انــگار کــه آن مشــکل بــاری بــر دوشــش بــود .قبــل از آنکــه از او کمکــی
بخواهیــم ،خــود از مــا ســؤال میکــرد .مــن از جملــه کســانی بــودم کــه او را تجربــه کــرده
و شــاهد هم ـهی ایــن رفتارهــا بــودم .بــدون اســتثنا هربــار کــه مــرا میدیــد حــال خانــواده
و فرزندانــم را جویــا میشــد البتــه نــه یــک پرســش ســطحی و گــذرا بلکــه حــال تــک تــک
آنهــا را بــا اســم و جزئیــات میپرســید.
دو روز از ســفری کــه بــه ایــران داشــتیم باقــی ماندهبــود .تصمیــم گرفتیــم تــا بــرای
تهیـهی برخــی وســایل و ســوغات بــه بــازار برویــم .طبیعــی بــود کــه گــردش در بــازار پنــج
ســاعت یــا بیشــتر طــول میکشــید .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 حالیکــه بــا اعتبــار و جایگاهــی کــه داشــت
میتوانســت بــا یــک تلفــن صــد ماشــین احضــار کنــد .فــوراً بــه بیمارســتان رفتــم و آنهــا
را پیــدا کردم.مهنــدس را دیــدم کــه بــا دکتــر مشــغول صحبــت بــود .طــوری بــا او حــرف
مـیزد کــه گویــی پــدر بیمــار اســت .مرتبـ ًا صحبــت میکــرد و بــا نگرانــی بــه ایــن طــرف
و آن طــرف میرفــت .معاین ـهی دختــرم تمــام شــد و دکتــر بــرای او آزمایــش نوشــت و از
مــا خواســت تــا ســاعت  5بــرای گرفتــن نتایــج آزمایــش بــه بیمارســتان برگردیــم.
در ســالن هتــل منتظــر نشســته بــودم تــا رأس ســاعت تعیینشــده بــرای گرفتــن نتیجــه
آزمایــش بــروم .ســاعت حــدود یــک ربــع بــه پنــج بــود کــه بــرای رفتــن از جایــم بلنــد شــدم.
در ایــن لحظــه مهنــدس را دیــدم کــه بــا عجلــه از پلههــا پاییــن میآیــد و بــه اطرافیــان
میگویــد:
 من کار کوچکی دارم ،میروم و برمیگردم ،دیر نمیکنم.* مسئول تبلیغات هیئت ایرانی
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 مهندس! کجا؟وقتی اصرار آنها را دید ،با عجله گفت:
 میروم تا نتیجهی آزمایش را بگیرم.جلو رفتم و گفتم:
 نه مهندس ...خودم میروم.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 میرویم.ایــن گونــه رفتــار از هرکــس دیگــری جــز مهنــدس حســام ســر م ـیزد ،برایــم عجیــب
بــود.
یــک روز بــه اتفــاق هــم از بقــاع بــه ســمت بیــروت میرفتیــم .اطــاع داشــت کــه بایــد او
را برســانم و بعــد بــرای دیــدن خانــوادهام بــه روســتایی در بقــاع برگــردم و دوبــاره بــا وجــود
وقــت کمــی کــه داشــتم بــه بیــروت بیایــم .فقــط میخواســتم خانــوادهام را ببینــم و بــه آنهــا
ســری زده باشــم .مهنــدس حســام گفــت:
 من هم با تو پیش خانوادهات میآیم .میخواهم آنها را ببینم.مســلم ًا هــدف او دیــدن خانــوادهی مــن نبــود بلکــه هدفــش آن بــود کــه بــا رفــت و
آمدهــای مکــرر اذیــت نشــوم ،مســافت کمتــری طــی کنــم ،و کمتــر خســته شــوم و فرصــت
کافــی بــرای دیــدن خانــوادهام داشــته باشــم .مهنــدس مجبــور نبــود کــه بــا مــن بیایــد امــا
او ســختی و خســتگی راه را بــه خاطــر مــن تحمــل کــرد .در آن لحظــه خــودش را از یــاد
بــرد و فقــط بــه مــن فکــر کــرد و تنهــا بــه ایــن کار بســنده نکــرد بلکــه بــه واســطهی ادب و
ُحســن خُ لــق ســرآمدش ،زمانــی کــه بــه آنجــا رســیدیم منتظــرم ننشســت بلکــه بــرای آنکــه
احســاس بــدی نداشــته باشــم خــودش را بــا بچههــا ســرگرم کــرد و بــه صحبــت و بــازی
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 مـیداد و دقــت نظــر و ریزبینــی باالیــی کــه داشــت و بــه ایــن صفــت شــناخته
میشــد و بــا وجــود قاطعیتــی کــه الزمــهی ایــن چنیــن دقــت باالیــی اســت ،بــا همــه
مهربــان بــود .حتــی از اشــتباهاتی کــه قابــل بخشــش نبــود ،صرفنظــر میکــرد .روزی
یکــی از کارمنــدان بخــش مالــی ســندی را اشــتباه نوشــته بــود و بــه وضــوح هنــگام ثبــت
آن ســند کوتاهــی و بیدقتــی کــرده بــود .در نتیجــه بیــن او و مدیــر مالــی دفتــر اختالفــی
پیــش آمــد و چــارهای جــز اخــراج او وجــود نداشــت .همگــی میدانســتیم کــه خطــا کــرده
و بایــد اخــراج شــود امــا مهنــدس حســام ،راضــی بــه عکسالعمــل تنــد نشــد و اخــراج را
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مجازاتــی خــارج از حــد دانســت .و نــه تنهــا ســند انفصــال او از کار را لغــو نمــود بلکــه ،بــرای
دیــدارش بــه خان ـهی او رفــت و از او بــه خاطــر اخراجــش عذرخواهــی کــرد .درصورتیکــه
میتوانســت ایــن کار را بــا یــک تلفــن هــم انجــام دهــد و فــرد اخراجشــده بــا همیــن
کار هــم بســیار خوشــحال میشــد ،امــا ایــن کار را نکــرد بلکــه بــه دیــدارش رفــت و از او
دلجویــی کــرد و در عیــن حــال بــرای او توضیــح داد کــه نمیتوانــد از اشــتباهی کــه مرتکــب
شــده ،صرفنظــر کنــد امــا ایــن اشــتباه در محــل و جایــگاه خــودش جبــران خواهــد شــد.
مهنــدس فقــط بــه ارتبــاط خــودش بــا دیگــران توجــه نداشــت بلکــه هم ـهی مــا را دور
هــم جمــع میکــرد .روابــط میــان مــا را نزدیکتــر و اختالفهایــی را کــه در بیــن مــا
وجــود داشــت ،برطــرف مینمــود .از مــا یــک خانــواده ســاخته بــود .خیلــی دوســت داشــت
تــا همگــی بــر سـ ِر یــک ســفرهی غــذا بنشــینیم ،در هرجایــی کــه غــذا میخوردیــم چــه در
رســتوران و یــا در محــل کار ،خــودش غــذا را بــه مــا تعــارف میکــرد و فضایــی پــر از دوســتی
و شــادی بــه وجــود مـیآورد .او مثــل یــک پــدر بــود ،امــا پــدری نمونــه کــه نظیــرش کمتــر
یافــت میشــود .پــدر خانــوادهای کــه خــودش آنهــا را گــرد آورده و در میــان قلبهایشــان
الفــت و محبــت برقــرار ســاخته و چیزهــای زیــادی بــه آنهــا آموختــه بــود .مــا هنــوز هــم
زمانــی کــه دور هــم جمــع میشــویم ،حســرت میخوریــم ،آه از نهادمــان برمیخیــزد و
بــرای دیــدارش اشــک شــوق میریزیــم.
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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
و بــه شــدت بیمــار شــد .مهنــدس او را بــه بیمارســتان بــرده بــود و مــن هــم بــه محــض
اطــاع بــه بیمارســتان رفتــم .در کنــار پــدرش در قســمت اورژانــس در انتظــار نشســته بــود.
خیلــی خســته بــه نظــر میرســید .از او ســؤال کــردم:
 از کی اینجا هستید؟ از حدود  2ساعت 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:
 لزومــی نــدارد بــا آنهــا صحبــت کنــی ...آنهــا مشــغول انجــام کار افــرادی هســتندکــه جلوتــر از مــا بودهانــد .پــدر مهنــدس تــا ســاعت  11شــب در بیمارســتان مانــد امــا
مهنــدس قبــول نکــرد تــا بــا کســی صحبــت کنیــم .طبیعت ـ ًا او میتوانســت پــدرش را بــه
هــر بیمارســتانی کــه میخواســت ،ببــرد و ایــن حــق را هــم داشــت .امــا ایــن کار را نکــرد.
دلــش میخواســت تــا مثــل هم ـهی مــردم باشــد و بــه انــدازهی مــردم دیگــر از امکانــات
بهــره ببــرد.
رابط ـهی او بــا پــدرش همــراه بــا عشــق و احترامــی فوقالعــاده و بســیار درسآمــوز بــود؛
بــه خاطــر پــدرش هم ـهی کارهــا را رهــا کــرده بــود و امــور را تلفنــی پیگیــری میکــرد.
حتــی بــرای لحظ ـهای 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 مصاحبههــای مطبوعاتــی ،تفســیر زیبایــی
از او داشــت .گفــت:
 شــهادت بــرای کســی کــه  30ســال در راه آن تــاش میکنــد ،چیــز عجیبــی نیســت...و کســی کــه ایــن همــه مــدت بــرای رســیدن بــه هدفــش زحمــت میکشــد ،حتم ـ ًا بــه
آن خواهــد رســید ...مــن بــه خاطــر از دســت دادن او غمگینــم امــا بــه شــهادت او افتخــار
میکنــم.
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مهنــدس حســام بــه عمــد موقعیــت خــود را از تــرس آنکــه حتــی بــه انــدازهی ذرهای از
آن سوءاســتفاده شــود ،پنهــان میکــرد .ایــن کار او در بســیاری از مواقــع ســبب تعجــب
دیگــران میشــد .میتــوان بــرای آن نمونههــای زیــادی آورد .مث ـ ً
ا 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 گروههــای کوچکتــر و
بــه دفعــات از کاخ بازدیــد میکردیــم .بعــد از آنکــه دو گــروه از مــا از کاخ بازدیــد کردنــد
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:
 اینها یک گروه آلمانی مهم هستند.مهندس که دلیل او را قانعکننده نمیدانست با اصرار گفت:
 کسانی که همراه من هستند از تمام اروپا مهمترند.نگهبان بر سر مهندس فریاد کشید:
 من تصمیم میگیرم نه تو.در آن لحظــه حتــی بــه ذهــن مهنــدس حســام هــم خطــور نکــرد کــه کارت شناســاییاش
را نشــان دهــد و خــودش را معرفــی کنــد تــا حقــی را کــه میپنداشــت مســتحق آن اســت
بگیــرد .صــدای نگهبــان بلندتــر شــد و مهنــدس را کنــار زد .لبنانیهــا از شــنیدن صــدای
نگهبــان کــه بــر ســر مهنــدس فریــاد میکشــید ،تحمــل خــود را از دســت دادنــد .بههرحــال
او مهنــدس حســام بــود و در نظــر آنهــا شــأن و مقــام باالیــی داشــت .تحمــل ایــن موضــوع
برایشــان آســان نبــود و نمیتوانســتند 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
را بــه آرامــش دعــوت میکــرد .از کار بچههــا بــه شــدت ناراحــت بــود .آنهــا احساســاتی
شــده و خطــا کــرده بودنــد .بایــد کار را بــه خــود مهنــدس واگــذار میکردنــد و او خــودش
میتوانســت مشــکل را حــل کنــد و حقشــان را بگیــرد .درآن لحظــه خبــر بــه قســمت اداری
و کارمنــدان کاخ رســید و فهمیدنــد کســی کــه نگهبــان از ورود او و گــروه همراهــش بــه
کاخ جلوگیــری کــرده ،نماینــدهی رئیسجمهــور اســت .همگــی بــه طــرف د ِر ورودی کاخ
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.
بعــد درحالیکــه بــه طــرف کاخ میرفــت بــه مدیــر کاخ و همراهانــش نصیحــتکــرد و
میگفــت:
 شــما بایــد حــق را رعایــت کنیــد  ...بــدون توجــه بــه موقعیــت و یــا هــر چیــز دیگــری...اگــر آلمانیهــا اول بودنــد بایــد آنهــا قبــل از مــا وارد میشــدند.
او بــه شــدت از کســی کــه موقعیــت خــود را آشــکار و از آن سوءاســتفاده کنــد ،متنفــر
بــود .زمانــی بــه همــراه بــرادر کاظــم بــه طــرف بقــاع میرفتنــد .بایــد از جــادهای تنــگ
عبــور میکردنــد .ناگهــان از پشــت ســر آنهــا صــدای بــوق ماشــینهای اســکورت یکــی از
شــخصیتهای سیاســی بلنــد میشــود .همــهی آنهــا بــوق میزدنــد تــا راه برایشــان بــاز
شــود .بایــد دیگــران در کنــار جــاده توقــف میکردنــد و منتظــر میماندنــد تــا آنهــا بــه طــور
کامــل از جــاده عبــور کننــد .کاظــم دســتپاچه میشــود و ســعی میکنــد تــا کنــار بکشــد.
امــا مهنــدس از او میخواهــد ایــن کار را نکنــد .یعنــی توقــف نکنــد و بــه آنهــا اجــازهی
عبــور ندهــد و طبیعتـ ًا کاظــم هــم کــه عاشــق ایــن جــور کارهاســت ،بــه آنهــا راه نمیدهــد
و از ایــن مأموریــت لــذت میبــرد .چنــد تــا از ماشــینها از آنهــا ســبقت میگیرنــد امــا
ماشــینهای دیگــر همچنــان پشــت ســ ِر آنهــا میماننــد و در تمــام مــدت بــوق میزننــد
تــا اینکــه باالخــره جــاده پهــن و مشــکل برطــرف میشــود .آن وقــت کاظــم از مهنــدس
میپرســد:
 چرا از من خواستید به آنها راه ندهم؟ سیاســتمداران لبنــان عادتهــای بــدی دارنــد .از جانشــان میترســند ،میخواهنــد بــههــر 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 میدانــد جــاده باریــک
اســت و تــاش راننــده بــرای بازکــردن جــاده او را بــه خطــر میانــدازد امــا بــه ایــن موضــوع
اهمیتــی نمیدهــد.
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مهنــدس حســام مــردی ورزشــکار و فوتبالیســتی ماهــر بــود .تیــم فوتبالــی شــامل همـهی
مــا ایجــاد کــرد .توجــه خاصــی بــه جوانــان و ورزش داشــت .مــا بــه عنــوان هیئــت ایرانــی،
تعــدادی زمیــن فوتبــال در مناطقــی از ضاحیـهی جنــوب بیــروت ســاخته بودیــم ،و خوشــحال
بودیــم کــه میتوانســتیم هــر وقــت بخواهیــم یکــی از آن زمینهــا را در اختیــار داشــته
باشــیم و هــر زمــان کــه فرصتــی دســت داد مســابقهای بیــن بچههــای هیئــت بازســازی
برگــزار کنیــم .باالخــره ایــن فرصــت دســت داد و تصمیــم گرفتیــم تــا مســابقهای داشــته
باشــیم .مهنــدس از مــن خواســت تــا بــروم و بــرای رزرو جــا بــا یکــی از ورزشــگاههایی کــه
اخیــراً ســاخته بودیــم ،هماهنــگ کنــم .امــا بــا مــن شــرط کــرد کــه نگویــم از طــرف هیئــت
ایرانــی آمــدهام .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 زمانیکــه مــا زمیــن را میخواهیــم ،آن را بــه آنهــا بدهــد  ...درحالیکــه مــا ورزشــگاه را ســاختهایم.
 ما نمیتوانیم ...همه باید نوبت را رعایت کند.از مــا خواســت تــا بــرای اجــارهی ورزشــگاه پــول روی هــم بگذاریــم .خــودش هم گذاشــت.
از اینکــه ورزشــگاه قبـ ً
ا رزرو شــده باشــد و نوبــت دیگــران را بــه مــا بدهنــد نگــران بــود .بــه
نظــر او ایــن حقــی بــود کــه بایــد آن را رعایــت میکردیــم و میگفــت:
 اگر جای خالی نبود ...مشکلی نیست.از گلــه و شــکایتی کــه در چهــرهی بچههــا ظاهــرشــد ،خنــدهام میگرفــت .از نظــر
مــا بــه عنــوان کارکنــان هیئــت ایرانــی و گروهــی برتــر ،حــق داشــتیم کــه زمــان و جــای
مناســب را انتخــاب کنیــم ولــی از نظــر مهنــدس بــه عنــوان رئیــس ایــن هیئــت ،مســئله
کامـ ً
ا متفــاوت بــود .بــه نظــر او اشــکالی نداشــت کــه دنبــال جــا بگردیــم ،حتــی اگــر زمــان
زیــادی بــرای پیــدا کــردن زمیــن خالــی ،صــرف کنیــم .بچههــا دلخــور میشــدند و بــا
نارضایتــی میگفتنــد:
 اگر پیدا نشد چی مهندس؟و او به سادگی جوابداد؟
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وقتــی درمــورد مســائل تبلیغاتــی داخــل پــارک مارونالــرأس بــا هــم تبــادل نظــر
میکردیــم ،مهنــدس حســام پیشــنهاد داد تــا هرکــدام از آالچیقهــا را بــه نــام یکــی از
شــهدای مارونالــرأس نامگــذاری کنیــم .امــا لبنانیهــا ایــن کار را نمیپســندیدند .بــا
ن بــاره صحبــت کردیــم و برایــش مثالــی آوردیــم .گفتیــم مثــ ً
ا اگــر کســی از
او در ایــ 
دیگــری بپرســد کــه تــو کجایــی؟ او جــواب میدهــد در آالچیــق فــان شــهید نشســتهام
و قلیــان میکشــم و یــا بــازی میکنــم و چیزهایــی از ایــن قبیــل .و ایــن تأثیــری منفــی
بــر خانــوادهی شــهدا دارد و نمیتواننــد آن را بپذیرنــد .مهنــدس بــا شــنیدن حرفهایمــان
فــوراً قانــع شــد و از پیشــنهادش صرفنظرکــرد .هــدف او زندهمانــدن یــاد شــهدا بــود،
نــه رنجــش خانوادههــای آنــان .شــهدا خــط قرمــز مهنــدس بودنــد .بــا ایــن وجــود اصــرار
داشــت در پارکــی کــه بســیار برایــش عزیــز بــود ،بــرای شــهدا کاری انجــام دهــد.
بــه او پیشــنهاد کردیــم هــر کــدام از آالچیقهــا را بــه نــام یکــی از اســتانهای ایــران
نامگــذاری کنیــم ،در ابتــدا قبــول نکــرد چــون جهــاد و جهادگــران در رأس دلمشــغولیهای
او بودنــد .باالخــره موافقــت کــرد ،امــا شــرطی داشــت و شــرطش ایــن بــود کــه بــاالی
هــر آالچیــق تابلوئــی نصــب شــود و مشــخصات هــر اســتان و اســامی شــهدا ،مجروحــان،
مجاهــدان و شــخصیتهای برجســتهی آن از گذشــته تــا حــال بــه طــور واضــح روی آن
نوشــته شــود .ایــن مســئله دغدغــهی همیشــگی او بــود ،زمانــی هــم کــه میخواســتیم
مجســمههای یادبــودی بــرای نصــب در پــارک طراحــی کنیــم ،بــا وجــود آنکــه پــارک
متعلــق بــه ایــران بــود ،راضــی نشــد کــه فقــط ایرانیــان را مــد نظــر داشــته باشــیم بلکــه
دلــش میخواســت همــهی بــزرگان دهههــای گذشــتهی جهــان اســام ماننــد شــهید
بهشــتی ،امــام موســی صــدر ،شــهید ســید محمدباقــر صــدر و امــام خمینــی (ره) ،در آنجــا
یادبــودی داشــته باشــند.
همیشــه عشــق و عالق ـهی بیحــد او بــه مجاهــدان و شــهدا برایــم ســؤالبرانگیز بــود.
تــا اینکــه بــا نگاهــی بــه گذشــتهی او جــواب ســؤالم را پیــدا کــردم .ایــن مــرد ،خــود جزئــی
از آنــان بــود .ســابقهای طوالنــی در هم ـهی عرصههــای جهــاد قبــل و بعــد از انقــاب در
ایــران داشــت .عشــق او بــه مجاهــدان برخاســته از وابســتگی او بــه آنهــا بــود .همانطورکــه
هــر انســانی خــودش را دوســت دارد ،او نیــز آنــان را دوســت داشــت و آنهــا همــان چیــزی
بودنــد کــه او بــود و میخواســت کــه باشــد .نمیتوانســت 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
حســی تلــخ قلبــم را فشــرد .بــه نتیج ـهای رســیده بــودم کــه قب ـ ً
ا آن را درک نمیکــردم.
غمــی بــزرگ بــر مــن مســتولی شــد و بــا یقیــن بــه خــودم گفتــم:
 این مرد بزرگ زمان زیادی نخواهد ماند ...او از آنان است.بعدهــا بــا مــردی بــه نــام احســان رجــب آشــنا شــدم .احســان کتابــی مصــور و مهــم
از جنــگ ایــران و عــراق و همچنیــن فیلمــی از لبنــان تهیــه کــرده بــود .او در حالــی کــه
میگریســت ایــن داســتان را برایــم تعریــف کــرد و گفــت زمانــی مهنــدس حســام از او
میخواهــد عکســی از او بگیــرد .احســان بــرای گرفتــن عکــس آمــاده میشــود ،امــا دســت
از کار میکشــد و منصــرف میشــود .مهنــدس علــت را میپرســد و احســان جــواب
میدهــد:
 وقتــی بــرای گرفتــن عکــس پشــت ایــن دوربیــن قــرار میگیــرم ،احساســات مختلفــیبــه مــن دســت میدهــد و اگــر نســبت بــه شــخصی کــه میخواهــم عکســش را بگیــرم
احســاس عشــق و عالقــهی شــدیدی کنــم ،او شــهید خواهــد شــد و مــن بــرای گرفتــن
عکــس شــما دچــار ایــن احســاس شــدم.
مهندس میخندد و میگوید:
 -نگران نباش ...من میخواهم تو عکسم را بگیری.
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مــن و مهنــدس بــه همــراه شــخص دیگــری کــه از اهالــی بقــاع بــود و بــه آنجــا آشــنایی
داشــت بــه طــرف آن منطقــه در حرکــت بودیــم .بــه همیــن علــت زمانــی کــه بــه آنجــا
رســیدیم مهنــدس از او خواســت تــا برایمــان غذایــی ســفارش دهــد .او چــون بــرای مهنــدس
حســام احتــرام زیــادی قائــل بــود ،بــه انــدازهی شــش نفــر غــذا ســفارش داده بــود درحالیکــه
مــا فقــط ســه نفــر بودیــم .مهنــدس از ایــن کار او ناراحــت شــد و در مــورد اســراف و نیازمنــدان
بــا او حــرف زد .امــا دیگــر چــارهای نبــود و غــذا را ســفارش داده بــود .بــه انــدازه کافــی
خوردیــم و غــذا مقــدار زیــادی اضافــه آمــد .مهنــدس خجالــت نکشــید و در مقابــل چشــمان
شــگفتزدهی آن مــرد از کارگــر رســتوران خواســت تــا ترتیبــی دهــد کــه باقیمانــدهی 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 میخواهی؟ گرسنه هستم .غذا نداریم.مهندس ظرف غذا را به او داد و گفت:
 اگر گرسنه باشی این ظرف به دردت میخورد.میــان مــن و مهنــدس روابــط محکمــی حاکــم بــود و بــه خاطــر عالقـهی زیــادی کــه بــه
او داشــتم ،ســعی میکــردم 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  4عــدد 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  4تا دادی؟بعد با آرامش پدری که فرزندش را نصیحت میکند ،گفت:
 زیــادهروی در ایــن کار نشــانهی شــدت ارتبــاط و محبــت تــو نیســت ،ایــن اســراف اســتعبــاس .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.
* مسئول تبلیغات هیئت ایرانی
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مهنــدس تــازه از ســفر رســیده بــود .در آســتانهی ســال نــو بودیــم .در آن وقــت بــه
فکــر تهیــه سررســیدهایی بــودم کــه در آغــاز ســال جدیــد اهــدا میکردیــم .بایــد آن را
قبــل از ســال نــو چــاپ میکردیــم تــا امــکان توزیــع مناســب آن برایمــان فراهــم شــود.
مهنــدس از مــن خواســت تــا همزمــان بــا برنامــهی سررســیدها بــه برنامههــای دیگــر
هیئــت بازســازی هــم رســیدگی کنــم .بــه او گفتــم:
 مهنــدس ،اجــازه بــده تــا اول کار سررســیدها را تمــام کنیــم .چــون چیــزی تــا ســالجدیــد باقــی نمانــده و وقتمــان کــم اســت .بایــد قبــل از هــر کاری ،سررســیدها را چــاپ
کنیــم.
درحالیکــه از حرفــم قانــع نشــده بــود از مــن خواســت تــا بنشــینم و بــه حرفهایــش
گــوش کنــم:
 تو مرا به یاد حکایتی از یک راننده افغانی میاندازی. چه حکایتی؟ وقتــی در افغانســتان بــودم ،همیــن مســئولیتی را کــه در لبنــان دارم آنجــا هــم داشــتم:کار بازســازی .یــک روز بــه همــراه یــک راننــدهی افغانــی بــه یــک ســفر کاری میرفتیــم .در
طــول مســیر مشــغول اوراقــم بــودم و بــا هــم صحبــت نمیکردیــم .وقتــی از اوراق خــاص
شــدم ،خواســتم از وجــود راننــده اســتفادهای کــرده باشــم و اطالعاتــی در مــورد منطقــه از او
بگیــرم .بــه او گفتــم:
 میخواهــم چنــد ســؤال از تــو بپرســم .بالفاصلــه ســرعت ماشــین را کــم کــرد ،بــهطــرف 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 نمیتوانم در یک زمان هم رانندگی کنم هم به چیزی گوش دهم.خُ ــب حــاال نظــرت چیســت؟ میخواهــی مــا هــم همیــن کار را بکنیــم؟ مــا میتوانیــم
چنــد کار را بــا هــم انجــام دهیــم .اگــر بــه ایــن روش کار را پیــش ببریــم هیچوقــت
نمیتوانیــم خودمــان را بــه دنیــا برســانیم .بایــد همزمــان در ده برنامــه کار کنیــم.
وقتــی زمــان آمادهکــردن سررســیدها رســید ،بــرای آنکــه وقــت کــم نیاوریــم و چــاپ
آنهــا بــه تأخیــر نیافتــد ،بــه مــدت دو هفتــه از ســاعت هفــت شــب یعنــی بعــد از نمــاز عشــاء
تــا ســاعات اولیــهی صبــح کار میکردیــم .مهنــدس هــم شــبها بــا مــا کار میکــرد؛
ایــن درحالــی بــود کــه روز هــم گرفتاریهــای زیــادی داشــت .شــبی تــا نمــاز صبــح بیــدار
* مسئول تبلیغات هیئت ایرانی
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ماندیــم و کار کردیــم .بــرادر عبــداهلل هــم بــرای انجــام کارهــای خدماتــی مانــده بــود و
بــرادر دانیــال هــم کمکمــان میکــرد دانیــال فــردا هــم کارهایــی داشــت کــه بایــد انجــام
مـیداد ،بایــد بــرای یــک برنامـهی آموزشــی از ســاعت  7/5صبــح در جایــی حاضــر میشــد.
فشــار کار مــرا خســته کــرده بــود و بدنــم شــدیداً بــه اســتراحت احتیــاج داشــت .امــا از
مهنــدس خجالــت میکشــیدیم چــون او هــم حتمــ ًا خســته بــود و بــه اســتراحت احتیــاج
داشــت ،ضمــن اینکــه فــردا هــم کارهــای زیــادی انتظــارش را میکشــید .منتظــر بودیــم
کــه او پیشــنهاد اســتراحت بدهــد ،امــا نــداد .بنابرایــن صبــر کردیــم تــا بــرای نمــاز صبــح
بــرود .ســعی کــردم قبــل از تمامشــدن نمــاز مهنــدس ،کــه معمــو ًال هــم طــول میکشــید،
بــرادر دانیــال را بــه فــرار قانــع کنــم .در ابتــدا قبــول نکــرد امــا باالخــره خســتگی متقاعــدش
کــرد کــه بــرود و اگــر نمیرفــت و کمــی اســتراحت نمیکــرد فــردا نمیتوانســت در
برنام ـهی آموزشــی شــرکت کنــد .بنابرایــن بــا هــم بــه ســرعت فــرار کردیــم .همیــن کــه
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.نمیتوانــم بگویــم اینگونــه کارکــردن فقــط بــه اخــاص و ایثــار او ربــط داشــت بلکــه
ایــن روش و ســبک زندگــی او بــود .اینهــا نمونههــا و مثالهایــی از رفتارهــای مهنــدس
بــود .دربــارهی او و چگونگــی انجــام تعهــدات و مدیریــت برنامههــای هیئــت بازســازی
ایرانــی توســط او ،مثالهــای فراوانــی وجــود دارد .شــعاری را کــه تکــرار میکــرد و در
چهارچــوب آن عمــل مینمــود و از مــا نیــز میخواســت تــا در کارهایمــان بــه عنــوان خــط
مشــی بــه آن تکیــه کنیــم ایــن بــود:
 بهترین کار ...با بیشترین زحمت ...در کمترین زمان ممکنتــا امــروز کارهــای او ضربالمثــل اســت .مــن اطمینــان دارم هــر ســازمانی کــه بعــد از او
کارهایــش را دنبــال کنــد ،از دیــدن کارنامـهی هیئــت ایرانــی شــگفتزده خواهــد شــد .بــاور
ـان ممکــن،
نخواهــد کــرد کــه ایــن تیــم بــا ایــن کیفیــت و ایــن زحمــت و در کمتریــن زمـ ِ
ایــن همــه پــروژه را بــه اتمــام رســانده باشــد.
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زمانــی کــه ایــن مــرد بــا آن همــه مشــغلهی کاری و جایــگاه و موقعیــت بــاالی اجتماعــی،
بیشــترین تــاش و توجــه خــود را بــه بچههــا معطــوف میکــرد ،متعجــب میشــدیم.
در هنــگام ســاخت پارکهــا و گردشــگاهها ،کــودکان بــرای او در اولویــت بودنــد .بــه
فراهمکــردن امکانــات تفریحــی ،بــازی ،شــادی ،امنیــت و آرامــش آنهــا فکــر میکــرد.
همچنیــن بــه رشــد فکــری و بدنــی بچههــا توجــه داشــت.
صحنههــای زیبایــی را کــه مهنــدس حســام بــا بچههــا فوتبــال بــازی میکــرد ،در
کنارشــان مینشســت و بــا آنهــا حــرف م ـیزد ،از یــاد نمیبــرم .صحنههایــی کــه در ذهــن
مــن حــک شــدهاند و از یــادآوری آنهــا بســیار متأثــر میشــوم .او روشــی منحصربهفــرد در
ارتبــاط گرفتــن بــا بچههــا داشــت.
یــک روز بــه طــرف محــل کارمــان میرفتیــم .ماشــین مــا جیــپ بزرگــی بــود .از روســتایی
عبــور کردیــم .بچــهای در آنجــا دوچرخهســواری میکــرد .مهنــدس او را دیــد ،در همــان
نزدیکــی توقــف کردیــم .از ماشــین پیــاده شــد و بــه طــرف کــودک رفــت .خــم شــد و بــا
او صحبــت کــرد .بعــد از او خواســت تــا دوچرخ ـهاش را بــه مهنــدس بدهــد .کــودک هــم
دوچرخـهاش را بــه او داد .مهنــدس ســوار شــد و مســافت کوتاهــی را پــا زد و ســپس دوچرخــه
را بــه او برگردانــد .مدتــی بــه دوچرخــه خیــره نــگاه کــرد و بعــد بــا ژســتی متعجبانــه بــه
کــودک گفــت:
 دوچرخهات خیلی قشنگه ...دوچرخهی محکمی داری  ...از ماشین من قشنگتره!!بــه کــودک نــگاه میکــردم .بــا غــرور دســتی بــه دوچرخـهاش کشــید .احســاس میکــرد
کــه آن را بیشــتر از قبــل دوســت دارد و بــا افتخــار بــه آن نــگاه میکــرد .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

*

نقطـهی مــرزی حضــرت فاطمــه زهــرا ( س ) بــرای او مــکان ویــژهای بــه شــمار میآمــد.
آنجــا نزدیکتریــن مــکان بــه فلســطین اشــغالی و کام ـ ً
ا چســبیده بــه مــرز بــود .روزی از
مــن علــت نامگــذاری ایــن محــل کام ـ ً
ا مــرزی را بــه نــام «مــرز فاطمــه» ســؤال کــرد.
علــت نامگــذاری محــل و حکایــت تأســفبار دختــر جوانــی بــه نــام فاطمــه را کــه ایــن
محــل بــه نــام او نامگــذاری شــده بــود ،برایــش شــرح دادم .در جوابــم گفــت:
 تصمیــم دارم تــا داســتان آن دختــر جــوان بیچــاره را از اذهــان مــردم پــاک کنــم و نــامایــن مــرز را بــا نــام خانــم فاطمــه زهــرا (س) عــوض کنــم تــا قلبهــای 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 همـهی وســایل ورزشــی و بــرای همـهی گروههــای ســنی .در ســاخت آن نهایــت
توجــه و تــاش خــود را بــه کار بســت و از هیــچ نــوآوری دریــغ نکــرد .تــا اینکــه پارکــی
زیبــا متناســب بــا هم ـهی ســنین بــه وجــود آمــد و مقصــدی شــد بــرای جمعیــت زیــادی
از ســنین مختلــف کــه از روســتای «کفــرکال» بــه صــورت گروهــی و بــرای ورزش بــه آن
پــارک میآمدنــد .ایــن مســئله اشــغالگران مســتقر در مــرز را بســیار نگــران کــرده بــود.
صــدای وســایل ورزشــی و شــادی بیانــدازهی مــردم و کــودکان در برابــر چش ـمهای آنهــا،
ســبب آزردگیشــان میشــد و هــر قــدر مــردم بیشــتر احســاس شــادی میکردنــد ،آنهــا
بیشــتر عــذاب میکشــیدند.
بــه نظــر مــا یکــی از دالیــل احــداث دیــوار حائــل مقابــل ایــن پــارک و بــاال بــردن آن
توســط رژیــم صهیونیســتی همیــن بــود .امــا مهنــدس حســام درصــدد بــود تــا بــه نحــوی
پاســخ ایــن کار آنهــا را بدهــد .در نظــر داشــت از دولــت لبنــان اجــازهی احــداث پلهایــی
بلندتــر از دیــوار آنهــا را کســب کنــد.
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چهرهای دیگر
روایتی از استاد عباس قطایا

*

اگــر از ویژگیهــای دیگــر مهنــدس حســام عــاوه بــر صــدای خــوب و عشــق او بــه
ادب و احتــرام برایتــان بگویــم تعجــب خواهیــد کــرد .او از عالقهمنــدان بــه فوتبــال بــود،
نــه فقــط بــه عنــوان یــک ســرگرمی ،بلکــه فوتبالیســتی ماهــر و طــراز اول نیــز بهشــمار
میآمــد .هرکــدام از تیمهــا بــرای افزایــش تــوان خــود در مقابــل تیــم مقابــل ،تمایــل
داشــت تــا مهنــدس در آن تیــم بــازی کنــد .مهنــدس هــم بازیکــن بــود و هــم نقــش داور را
برعهــده داشــت .یعنــی خودمــان ترجیــح میدادیــم کــه هــم بــازی کنــد و هــم داور مســابقه
باشــد .ایــن مســئله دو علــت داشــت :اول آنکــه او بــه بــازی فوتبــال و قوانیــن آن آشــنایی
ـق همــه
کامــل داشــت و ثانی ـ ًا مهنــدس در جایــگاه داور ،بســیار عــادل و منصــف بــود و حـ ِ
را رعایــت میکــرد .او بــه فوتبــال خیلــی توجــه داشــت و دیگــران را نیــز بــه آن تشــویق
میکــرد و همیشــه ســعی میکــرد تــا زمیــن فوتبــال بســازد .دلــش میخواســت روزی
تیــم منتخــب ایــران بــا تیــم لبنــان در زمیــن فوتبــال مارونالــرأس رقابــت داشــته باشــند.
جالــب توجــه ایــن اســت کــه مهنــدس عالقهمندیهــای دیگــری هــم داشــت .یکــی از
ایــن ســرگرمیها ،ســوارکاری بــود .او مثــل یــک ســوارکار ماهــر اسبســواری میکــرد و
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! بلــه مــن اســب را خیلــی دوســت دارم ...اســب زیباســت .او ًال پیامبــر اکــرم (ص) بــهاسبســواری توصیــه کردهانــد ...ثانیــ ًا مــن از اسبســواری لــذت میبــرم و در زمــان
ســوارکاری از هــر زمــان دیگــری بیشــتر احســاس آزادی و رهایــی میکنــم.
از جملــه ســرگرمیهای دیگــر او شــنا بــود .او بــه عکاســی هــم عالقــهی خاصــی
داشــت ،شــاید بتــوان گفــت عکاســی مهمتریــن ســرگرمی او بــود .دوربینــش را از خــود
جــدا نمیکــرد .پوشــهای بــزرگ داشــت کــه حــاوی عکسهایــی از لبنــان بــود و عشــق
و عالق ـهی او را بــه ایــن ســرزمین نشــان م ـیداد .منطق ـهای در لبنــان نبــود کــه آلبومــی
مخصــوص نــزد مهنــدس نداشــته باشــد.
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اینجا مکان مقدسی است

روایتی از مادر شهید عماد مغنیه

مهنــدس حســام قبــل از شــهادت شــهید مغنیــه بــا او در ارتبــاط بــود ،امــا بــا مــا
روابــط خانوادگــی نداشــت .ایشــان را بــه واســطهی همــان ارتباطــی کــه بــا شــهید عمــاد
داشــت ،بعــد از جنــگ  33روزه میشــناختیم .بعــد از شــهادت عمــاد بــود کــه ایشــان را
ـخصی ایشــان از خانــوادهی مــا بیشــتر شــد.
از نزدیــک مالقــات کردیــم و دیدارهــای شـ
ِ
هرچنــد وقــت یکبــار و بــه دفعــات بــه همــراه هیئتهــای ایرانــی و دیدارکننــدگان
دیگــر بــرای مالقــات مــا میآمــد و در ضمــن ایــن دیدارهــا میکوشــید روابطمــان
هرچــه بیشــتر عمیــق شــود .در خــال آن دیدارهــا بــود کــه بــا جوانــب مختلف شــخصیت
ایشــان آشــنا شــدیم و فهمیدیــم کــه ایشــان تــا چــه انــدازه متدیــن ،مهربــان ،باعطوفــت،
وابســته بــه مقاومــت و مــردان آن و بهویــژه شهداســت .او از شــهادت حــاج عمــاد
بســیار متأثــر بــود و حــاج عمــاد را ماننــد مــا کــه اعضــای خانــوادهی او بودیــم ،دوســت
میداشــت .همیشــه دربــارهی او میگفــت:
 عزیزترین انســان را از دست دادم.از ارتباطشــان بــا حــاج عمــاد خیلــی ســخن میگفــت ،ارتباطــی کــه حتــی پــس از
شــهادت عمــاد همچنــان ادامــه داشــت .مهنــدس میگفــت:
 من همیشــه فکر میکنم که حاج عماد زنده و در کنار من اســت.آنچــه در همــهی دیدارهایــش بــه چشــم میخــورد ،محبــت و عشــق او نســبت بــه
مــا بــود تــا جایــی کــه حــس میکردیــم او میخواهــد جــای خالــی شــهید عمــاد را
برایمــان پــر کنــد.
مهنــدس انســانی معمولــی نبــود ،او ویــژه بــود .بــه همــه و بهخصــوص بــه
خانوادههــای شــهدا بســیار محبــت میکــرد و احتــرام میگذاشــت .بــه خاطــر م ـیآورم
یــک دفعــه کــه بــه دیــدار مــا آمــده بــود ،دربــارهی شــهید عمــاد ،کارهایــش و شــخصیت
او صحبــت میکردیــم .مهنــدس بســیار متأثــر شــد و اشــک ریخــت .در ایــن هنــگام
از جایــش برخاســت و بــه وســط اتــاق رفــت .بــر روی فــرش گِــردی کــه در آنجــا
پهــن بــود ایســتاد و بعــد از مــن خواســت کــه در مقابــل او بــر روی فــرش بایســتم.
چــون بســیار متأثــر بــود بــدون آنکــه دلیــل ایــن کار را بپرســم از او اطاعــت کــردم و
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در کنــارش بــر روی فــرش ایســتادم .بعــد از مــن خواســت کــه بــه جایــم برگــردم .بــه
او نــگاه میکــردم ،خــم شــد و بــر زمیــن افتــاد و جــای پایــم را بــو کشــید و بوســید.
ســپس نگاهــی بــه مــن کــرد و گفــت:
 -اینجا مکان مقدسی است و شما مردمان مقدسی هستید...
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جای او اینجا نبود
روایتی از حاج ابومصطفی حجازی

*

ســال  2006میــادی کارمــان را در ملیتــا همزمــان بــا ورود مهنــدس بــه لبنــان و در
کنــار او آغــاز کردیــم .تصورمــان از او ماننــد تصورمــان از دیگــر شــخصیتهای مهــم بــود.
او فرســتادهی جمهــوری اســامی و نماینــدهی ولیفقیــه در لبنــان بــود .در لحظـهی ورود و
اســتقبال از او بینهایــت 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 میکــرد تــا در همــان اولیــن دیــدار تعارفــات را از بیــن ببــرد.
بــاب روابــط دوســتانه را میــان افــراد بــاز کــرد ،شــوخی میکــرد ،میخندیــد و فاصلههــا
را برمیداشــت و باالخــره توانســت تشــریفات اداری را در هنــگام انجــام کار و بهخصــوص
در زمــان جلســات از بیــن ببــرد .بــا همــهی مــردم بــدون توجــه بــه آنکــه خانههایشــان
در کــدام منطقــه اســت و یــا در چــه ســطح اجتماعــی و یــا علمــی قــرار دارنــد ،بــا گرمــی
و تواضــع برخــورد میکــرد .پایینتریــن فــرد گــروه از نظــر جایــگاه ،هــم بــا او احســاس
دوســتی میکــرد .مهنــدس تــوان عجیبــی بــرای ورود بــه قلبهــا و همچنیــن قــدرت
عجیبــی در حفــظ دوســتیها داشــت .هیچوقــت از او کاری ســر نمــیزد کــه باعــث آزار و
رنجــش افــراد شــود ،بلکــه برعکــس ،بــا گذشــت زمــان دوســتیهایش عمیقتــر میشــد،
صفــا میگرفــت و زوایــای بیشــتری از شــخصیت او برایمــان روشــن میشــد .عــاوه
بــر تواضــع خاصــی کــه در اولیــن دیــدار در او بــه چشــم میخــورد ،صداقــت ،اســتعداد و
روش خــاص او در انجــام کارهــا و افــکارش ،عشــقمان را بــه او بیشــتر میکــرد .بارهــا
بــه ســراع مهندســانی میرفــت کــه در ملیتــا مشــغول کار بودنــد و ایدههــای جدیــد خــود
را بــا آنهــا در میــان میگذاشــت ،افــکار و ایدههایــی کــه حــول محــور دیانــت و عشــق
بــه مقاومــت میچرخیــد؛ عشــقی کــه از ایمانــش بــه خــدای یکتــا سرچشــمه میگرفــت.
برخــی طرحهایــش هنــوز بــه مرحلــهی اجــرا درنیامــده اســت ،امــا تصمیــم داریــم کــه
إنشــاءاهلل آنهــا را اجــرا کنیــم .از آن جملــه احــداث یــک مســیر پیــادهرو بــه مــوازات مســیر
ماشــینرو بــه ســوی ملیتــا اســت تــا هرکــس تمایــل داشــت همانگونــه کــه مجاهــدان
زمانــی کــه ملیتــا خــط مقــدم مقاومــت بــود پیــاده بــه طــرف آن حرکــت کردنــد ،پیــاده بــه
طــرف ملیتــا بیایــد .مهنــدس همیشــه میگفــت 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 ریش ـهی مقاومــت فاصلــه بگیرنــد و
میگفــت:
* مدیر مرکز سیاحتی ملیتا و از دوستان مهندس حسام
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 بایــد مــردم را بــه اصلشــان پیونــد دهیــم ...در ایــران چیــزی نافــذ و تأثیرگــذار در ایــنبــاره وجــود دارد کــه مــا امــروزه بــه ایــن مقاومــت پایــدار رســیدهایم ...مقاومتــی کــه ادامــه
دارد  ...و منبــع و منشــأ آن ایمــان ،اســام نــاب محمــدی و اســام امــام علــی (ع) و کربــا
اســت.
دلــش میخواســت همـهی ایــن حرفهــا را بنویســد و در جایــی از ملیتــا در معــرض دیــد
قــرار دهــد تــا هرکــس کــه بــه آنجــا میآیــد ،آن را بخوانــد .میگفــت:
 اگــر مــردم ایــن چیزهــا را بفهمنــد در آینــده هیچکــس در مــورد فایــدهی مقاومــتبحــث نخواهــد کــرد.
جنبههــای نورانــی شــخصیت مهنــدس حســام در مــا بســیار تأثیــر میگذاشــت .وجــود
او از همــان ابتــدای حضــورش در کنارمــان تصویــری زیبــا را در خاطــرم تداعــی میکــرد،
تصویــری کــه از همــان روزهــای اول انقــاب ایــران بــه آن عشــق میورزیــدم ،تصویــری از
امــام خمینــی ( ره ) رهبــر انقــاب ،کــه میفرمــود« :اگــر بــه مــن بگوییــد خدمتگــزار بهتــر
از ایــن اســت کــه بگوییــد رهبــر».
تــا پایــان عمــر تصویــر امــام خمینــی درحالیکــه یــک ســینی چــای در دســت دارد،
از ذهنــم پــاک نمیشــود .نمیدانــم چــرا بــا دیــدن آن عکــس بــه یــاد حــاج حســام
میافتــادم .چهــرهی او در ایــن تصویــر بــه وضــوح دیــده میشــد .شــاید علتــش آن بــود
کــه شــهید حســام نیــز مثالــی زنــده از شــاگردان همیــن مکتــب بــود.
مهنــدس حســام انســانی شــریف بــود ،زمانــی کــه لبــاس کار میپوشــید ،ماننــد یــک
کارگــر کار میکــرد و عــرق از تنــش جــاری میشــد و خســتگی وجــودش را فرامیگرفــت.
او بــا نفســش ایــن گونــه معاملــه میکــرد .اغــراق نکــردهام اگــر بگویــم ،بیشــتر از همــه
کار و کمتــر از همــه اســتراحت میکــرد .ماشــین او خانــه ،رختخــواب ،اتــاق لباسهــا و
غذاخــوریاش بــود .انســانی کــه ایــن طــور زندگــی میکــرد چطــور میتوانســت الگــوی
دیگــران نباشــد؟ تواضــع و ایمــان او نامحــدود بــود .همیشــه در کمــال فروتنــی میگفــت:
مــن خدمتگــزار شــما هســتم .و مــن در او جــز تصویــری از امــام خمینــی (ره) نمیدیــدم.
آخریــن کســی بــود کــه غــذا میخــورد و از زمانــی کــه بــه ملیتــا آمــد هرگــز تــا قبــل از
آنکــه مطمئــن شــود هم ـهی بــرادران غــذا خوردهانــد ،غــذا نخــورد .اوضــاع و احــوال همــه
را میپرســید .درســت ماننــد شــیخ راغــب حــرب (رض) زمانــی کــه ایتــام مبــره را سرپرســتی
میکــرد و یــا همچــون شــیخ عبــاس موســوی (رض) هنگامــی کــه در قلــب میدانهــای
نبــرد غــذا دهــان بــرادران مبــارز میگذاشــت.
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بعــد از همــه میخوابیــد ،بعــد از همــه غــذا میخــورد و بــا دســتان خــودش کارهایــش را
انجــام مـیداد .او کســی بــود کــه توانســت بــه خانههــای مــردم وارد شــود ،آنهــا را ببینــد و
بــه قلبهایشــان نزدیــک شــود .او کســی بــود کــه بــه دنبــال مــا گشــت تــا بــه مــا خدمــت
کنــد و مــا شــرمندهی زحمــات او هســتیم .ایــن مــرد بــه واســطهی ویژگیهــای خاصــی
برجســته بــود کــه تــا قبــل از شــهادتش آن را درک نکــردم .بــرای رفتــن عجلــه داشــت و بــار
مســئولیتهایش را ســبک کــرد .آن چهــرهی نورانــی بــه مــن اطمینــان م ـیداد کــه جــای
او اینجــا بــر روی ایــن زمیــن خاکــی نبــود.
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راز آن وابستگی عجیب
روایتی از مهندس سلطان اسعد

*

نمیدانــم 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
هــر صــورت بــدون شــک رابط ـهای معمولــی و شناختهشــده نبــود .عشــق بــه مبــارزان و
شــهدا بــر قلــب و هم ـهی وجــود او حکومــت میکــرد و در هم ـهی حــرکات و ســکنات او
بــه چشــم میخــورد .همیشــه بــه یــاد آنهــا بــود ،انــگار عطــر آنهــا را در فضــای تنفســش،
استشــمام میکــرد .گویــا در حیرتــی بــود کــه از بیــان آن عاجــز بــود .آنــان را بــا چشــمانی
دیگــر ،غیــر از چشــمان مــا میدیــد .آنهــا در خاطــرش حضــور داشــتند ،هرجــا کــه بــود و
هــر زمانیکــه برایــش میســر میشــد ایــن دلبســتگی عجیــب را بــا کالم و رفتــارش آشــکار
میکــرد.
از زمانــی کــه او را شــناختم ،در جســتجوی راز آن پیونــد بــودم .مــدت آشــنایی مــن بــا
او کوتــاه نبــود ،از پایــان جنــگ  33روزه در ســال  2006پــس از آتشبــس یعنــی زمانــی
ـی بازســازی لبنــان بــه اینجــا آمــد و مــن از ســوی شــورای اجرایــی بــرای
کــه هیئــت ایرانـ ِ
پیگیــری عملیــات بازســازی انتخــاب شــدم ،او را میشــناختم .طبیعت ـ ًا خیلــی زود همدیگــر
را دیدیــم .مالقاتهایمــان در ضمــن جلســات و بازدیدهــای میدانــی تــا زمــان شــهادت او
ـتجوی کشــف آن راز بــودم :راز آن دلبســتگی
ادامــه داشــت و مــن در تمــام ایــن مــدت در جسـ
ِ
شــدید.
وقتــی عطــر مقاومــت و جهــاد میوزیــد ،ماننــد عاشــقی دلباختــه کــه از یــاد معشــوق و یــا
دیــدن اثــری از او ،چهــرهاش تغییــر میکنــد ،خطــوط چهــرهاش دگرگــون میشــد .دربــارۀ
مقاومــت میپرســید و آن را عمیقــ ًا جســتجو میکــرد و بــه ســوی آن حرکــت میکــرد.
اخــاص او نســبت بــه حــزباهلل و تقدیــس مقاومــت و محبــت ویــژهاش بــه ســیدحســن
نصــراهلل ،برخاســته از عشــقی بیمثــال 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 حــزباهلل بــه شــمار مـیآورد .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 مســئلهی 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 حزباهلل و نمایندهی آن در هیئت ایرانی
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همــواره ســعی میکــرد بــه نحــوی از آمادگــی مقاومــت اطمینــان داشــته باشــد و ایــن
موضــوع را از منابــع موثقــی پیگیــری میکــرد کــه اگــر تجــاوزی از ســوی دشــمن علیــه
حــزباهلل صــورت بگیــرد ،حــزباهلل در ســطح مقاومــت و ملــت ،تــوان رویارویــی بــا آن را
دارد.
روزی بــه اتفــاق از جــادهی ناقــوره ـ مرجعیــون بازدیــد میکردیــم .آن پــروژه از بزرگتریــن
طرحهایــی بــود کــه مهنــدس حســام آن را بــه اتمــام رســانید .بــه روســتای العزیــه رســیدیم.
روســتایی در منطقـهای زیبــا ،در دل کــوه ،بــا درختــان ســر بــه فلــک کشــیده و مشــرف بــر
دریــا .روســتایی کــه در روز بســیار زیبــا بــه نظــر میرســید .حــاج حســام آه بلنــدی کشــید
و گفــت:
 اینجا زیباترین جای زمین است.به او گفتم:
 حــاج حســام هرکــس ایــران را بشناســد ،میدانــد کــه در ایــران مکانهایــی زیباتــراز اینجــا وجــود دارد و هــر کــس کــه لبنــان را بشناســد نیــز میدانــد در لبنــان مناطــق
زیباتــری وجــود دارد .درســت اســت کــه اینجــا زیباســت ،امــا مناطــق زیباتــر از اینجــا ،کــم
نیســت .میدانــم کــه ایــن افســوس تــو برخاســته از زیبایــی ایــن مــکان نیســت بلکــه بــه
خاطــر نزدیکــی آن بــه فلســطین اســت .آن را زیبــا میبینــی چــون محــل مقاومــت و جهــاد
اســت.
کام ـ ً
ا واضــح بــود کــه ابــراز احساســات او هیــچ ربطــی بــه جغرافیــای منطقــه نداشــت.
مهنــدس بــا چشــمانی متفــاوت بــا چشــمان مــا میدیــد و همــه چیــز را بــه گونـهای دیگــر
حــس میکــرد .قلبــش بــه شــدت بــرای جهــاد میتپیــد .گویــی قلبــش بــر او حکومــت
میکــرد و در رفتارهــا ،کالم ،ســکوت ،چهــره و چشــمانش مجالــی بــرای حضــور هیــچ چیــز
دیگــری جــز جهــاد ،مجاهدیــن ،شــهدا و آثــار برجایمانــده از آنهــا را نمــیداد .جاودانــه
کــردن یــاد و خاطــرهی شــهدا روش او بــود .اگــر کســی از جادههایــی کــه مهنــدس ســاخته،
آســفالت و یــا تعریــض کــرده بــود ،عبــور کنــد ،بــه راحتــی میتوانــد نــام شــهدا را بــر
هرکــدام از آنهــا مالحظــه نمایــد.
درخواســتی از ســوی خانوادههــای شــهدا و مجاهدیــن وجــود نداشــت کــه مهنــدس آن را
رد کنــد و یــا نســبت بــه آن بیتفــاوت باشــد .حتــی درصــدد کاســتن و یــا مختصرکــردن
آن خواســته هــم برنمیآمــد و همــهی آن درخواســتها را بــدون تأخیــر انجــام مــیداد.
اگــر کســی نســبت بــه ایــن کار او اعتــراض میکــرد ،متعجبانــه در برابــرش میایســتاد و
میگفــت:
 آنهــا خانــوادهی شــهید هســتند ...آنهــا برکتهایــی هســتند کــه شــهدا بــرای مــا باقــیگذاشــتهاند.
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بــا شــناخت گذشــتهی او بــه رازش پــی بــردم .او حســن شــاطری بــود .یکــی از اعضــای
انقــاب اســامی ایــران از ابتــدای آن؛ زمانــی کــه هنــوز نوجوانــی بیشــتر نبــود .ســپس بــه
عضویــت ســپاه پاســداران درآمــد و در درگیریهــای شــدید جبهههــای جنــگ حضــور پیــدا
کــرد .در کردســتان کــه یکــی از ســختترین مناطــق جنگــی بــه حســاب میآمــد حضــور
داشــت .در سردشــت و مناطــق دیگــر نیــز از همهچیــز گذشــت و بــرای جهــاد بــه خطــوط
مقــدم جبهــه رفــت .در بســیاری از عملیاتهــا و حماســهها شــرکت کــرد و تعــدادی از
دوســتان او بــه شــهادت رســیدند .او آنجــا بــه آســمان نزدیــک بــود ،بــه انــدازهای کــه قلــب
و روحــش را میشــکافت .در آنجــا از طریــق آن چهرههایــی کــه غبــار جهــاد از آنهــا
پــاک نمیشــد ،چهرههایــی کــه عشــق بــه زیبایــی مطلــق آنهــا را پوشــانده بــود ،پیونــد و
ارتباطــی بــا آســمان وجــود داشــت .مهنــدس نمیتوانســت از آنــان جــدا شــود ،خــودش هــم
ایــن را نمیخواســت .همچنــان بــه ریســمانی از تقــدس و طهــارت چســبیده بــود و جدایــی
از آن را نمیخواســت و بــه آن چشــم دوختــه بــود .هرچنــد کــه دیگــر مکانــش متفــاوت بــود
امــا عطــر آن را در مجاهــدان ،شــهدا و خانوادههــای آنهــا جســتجو میکــرد .تــا جایــی کــه
شــوق بــر او غلبــه میکــرد و گریــان و ملتمــس بــرای دیــداری نزدیــک ،دســت بــه دعــا
برمیداشــت.
در ماههــای آخــر ایــن مســئله بــا وضــوح بیشــتر در او بــه چشــم میخــورد .گویــی در
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 شُ ــرف
جابهجایــی اســت .امــا ایــن جابهجایــی از لبنــان بــه ســوریه یــا از ایــران بــه لبنــان نبــود.
ایــن جابهجایــی از جنــس زمیــن نبــود؛ رفتــن بــه جایــی بــود کــه کســی جــز افــرادی مثــل
کاری او ســفر کاری دیگــری را در
او آنجــا را نمیشــناختند .گمــان میکردیــم کــه ایــن ســف ِر ِ
پیــش خواهــد داشــت ،امــا خطــوط چهــرهاش چیــز دیگــری را نشــان مـیداد .قبــل از رفتنــش
در مــورد بعضــی کارهــا از او مشــورت خواســتیم ،او هــم نظــرش را داد .بــه مــا گفــت کــه بــه
ســوریه مـیرود و تــا زمــان بازگشــتش تعــدادی اوراق کاری را آمــاده کنیــم .امــا بــرای رفتــن
عجلــه داشــت درحالیکــه قلبــش از شــوق و انتظــار دیگــر بــه تنــگ آمــده بــود.
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مهنــدس حســام فقــط در ظاهــر متدیــن نبــود بلکــه شــخصیتش آمیختــه بــه تقــوا بــود؛
ایــن خصوصیــت در انجــام کارهایــش بــه خوبــی بهچشــم میخــورد .او همــواره ســعی
میکــرد کارهــا را بــه نحــو احســن انجــام دهــد .مهنــدس از روش انجــام کار و اجــرای
پروژههــا بهخصــوص پروژههــای راهســازی توســط لبنانیهــا ،متعجــب میشــد و بــا
خاطــری آزرده بــه منطقــی کــه مــردم لبنــان براســاس آن تربیــت شــده بودنــد ،مینگریســت.
حتــی برخــی از افــراد باایمــان هــم کارهایشــان را بــه درســتی انجــام نمیدادنــد .او از دســت
کســانی کــه از زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی میکردنــد ،عصبانــی میشــد و دائم ـ ًا بــه
نحــوهی انجــام کار توســط پیمانــکاران لبنانــی اعتــراض میکــرد .اگــر جــادهای را امســال
آســفالت میکــرد ،مجبــور میشــد در ســال دیگــر هــم آن را آســفالت کنــد و ایــن روال
ادامــه داشــت .علــت هــم آن بــود کــه کار بــه خوبــی انجــام نشــده و شــروط قیدشــده در
قــرارداد در آن رعایــت نشــده بــود و در نتیجــه ،کاری ب ـیدوام و بیکیفیــت صــورت گرفتــه
بــود .مهنــدس هیــچ توجیهــی را قبــول نمیکــرد ،حتــی اگــر کار در فرصتــی کــم و یــا
بــا کمبــود اعتبــار بــه پایــان رســیده بــود .ایــن دالیــل و بهانههایــی بــود کــه معمــو ًال
پیمانــکاران بــرای دفــاع از خــود میگفتنــد .بــه اعتقــاد او ،کار خــوب فقــط بــه اندکــی تدبیــر
و انبوهــی اخــاص نیــاز داشــت .مرتبـ ًا بــه کارگــران میگفــت :کســی کــه کاری را بــه نحــو
احســن انجــام دهــد ،مــورد رحمــت خداونــد قــرار میگیــرد**.
و اگــر میدیــد کاری بــه خوبــی انجــام شــده بــه انجامدهنــدهی آن میگفــت :رحمــت
خداونــد شــامل حــال تــو میشــود .او معتقــد بــود رحمتــی کــه بــه واســطهی انجــام درســت
کار ،نــازل میشــود ،فقــط شــامل خــود آن فــرد نمیگــردد بلکــه رحمتــی اســت کــه بــر
ســر همــه فــرود خواهــد آمــد و هم ـهی کســانی را کــه در آن دخیــل بودهانــد چــه ملــت
لبنــان بــا کمکهایشــان و ملــت ایــران بــا هدیههایشــان و یــا هرکــس دیگــری را کــه در
آن ســهمی داشــته اســت ،هرچنــد بــه میــزان انــدک ،دربــر خواهــد گرفــت.
او هــر زمــان کاری بــا نتیجــهی نامطلــوب را میدیــد ،بــه شــدت تأســف میخــورد و
بــه مجــری آن کار میگفــت :در ایــن کار هیــچ رحمتــی نیســت و در حقیقــت زندگ ـیات را
هــدر دادهای.
در خیلــی مواقــع در ایــن مــورد بــا پیمانــکاران و کارگــران صحبــت میکــرد و مــن
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حرفهایــش را ترجمــه میکــردم .مرتبــ ًا آنهــا را بــه درســتکاری تشــویق میکــرد و آن را
بــه رحمــت الهــی ربــط م ـیداد .بــا همــهی تواضــع و ادب بــه آنهــا میگفــت:
 مــن موعظهکننــده نیســتم .امــا ایــن مســئله بــه ســبک زندگــی تبدیــل میشــود...اگــر بخواهیــم رحمــت خداونــد بــر مــا نــازل شــود ،بایــد وظایفمــان را ،چــه فــردی و چــه
اجتماعــی بــه بهتریــن شــکل انجــام دهیــم.
توجیهات او را قانع نمیکرد و به فرد خطاکار میگفت:
 زمانــی کــه تصمیــم داری تــا کاری را بــه درســتی انجــام دهــی امــا اعتبار پیشبینیشــدهاز 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 صدقـهای جــاری بــرای خــودت و خانــوادهات
در نظــر بگیــر .ایــن جــاده ممکــن اســت ســالها در خدمــت مــردم باشــد و در تمــام ایــن
مــدت صدقـهی جاریــه بــرای تــو خواهــد بــود.
از دیگــر تالشهــای او بــرای جلــب رحمــت الهــی آن بــود کــه بــه ســخن کوچــک و
بــزرگ در هــر جمعــی گــوش مــیداد .حتــی اگــر طفــل کوچکــی میآمــد و میخواســت
حرفــی بزنــد بــه خوبــی و بــا دقــت تمــام حرفــش را میشــنید و بــه مــن میگفــت:
 بــا دقــت گــوش کــن ،شــاید کاری یــا موضوعــی پنهانــی باشــد کــه او میخواهــد بــهاطــاع مــا برســاند و دانســتن آن بــرای مــا فایــدهای داشــته باشــد...
از حرفهــای او اســتفاده میکــردم و چیزهــای زیــادی یــاد میگرفتــم .حتــی اگــر در
میــان جمعــی از مــردم بودیــم از آنــان میخواســت تــا تکتــک حرفهایشــان را بزننــد
و از مــن میخواســت خــوب گــوش کنــم و هرچــه میگوینــد ،ثبــت کنــم و ایــن کار را
اینگونــه توجیــه میکــرد:
 وقتــی مشــغول انجــام کار و یــا پــروژهای هســتیم ،ممکــن اســت در کارمان شــکافهاییوجــود داشــته باشــد کــه خودمــان متوجــه آن نشــویم و یــا مســئلهای وجــود داشــته باشــد کــه
مــا از آن بیخبریــم .از آنجایــی کــه نقــش مــا جســتجوی مشــکالت مــردم ،دردهــای آنهــا
و قــرار دادن مرهــم بــر روی زخمهایشــان اســت ،بایــد بدانیــم کــه هــر مجروحــی ،خــودش
جراحتــش را بهتــر میشناســد .ایــن مــردم در واقــع همــان مجروحــان هســتند .بنشــین و بــه
حرفهایشــان گــوش بــده و نظراتشــان را ثبــت کــن.
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او قبــل از طلــوع فجــر بــرای نمــاز شــب از خــواب برمیخاســت و فــوراً پــس از نمــاز
صبــح مشــغول بــه کار میشــد .ســاعت  8صبــح کــه بــه دفتــر میرســیدم ،میدیــدم
کــه حجــم زیــادی از کارهــا را انجــام داده اســت .مــن بــه عنــوان مترجــم او را همراهــی
میکــردم و وقتــی کارمــان تمــام میشــد ،گاهــی اوقــات از مــن بــرای صــرف چــای
دعــوت میکــرد ولــی هرگــز اجــازه نمـیداد کــه پــول چــای را بــه حســاب هزینههــای کار
بگذاریــم و میگفــت:
 این از حساب هیئت نیست .این از حساب من است.از جیــب خــودش پــول چایمــان را پرداخــت میکــرد و راضــی نبــود کــه از حســاب هیئــت
حتــی بــرای دو فنجــان چــای هزینــه کنــد ،درحالیکــه بهــای چــای فقــط  2000لیــره لبنــان
بــود .میگفــت:
 کارم دیگر تمام شده و االن با تو نشستهام.از او چیزهــای زیــادی آموختــم و هنــوز هــم بســیار تحــت تأثیــر حرفهــای او هســتم.
بــه مــن میگفــت:
 یعقــوب! مــا هــر کار خیــری کــه انجــام میدهیــم ،فقــط از جانــب خودمــان نیســتبلکــه از ســوی مقاومــت ،خانوادههــای شــهید ،رهبــر انقــاب ،جمهــوری اســامی و از ســوی
امــام زمــان (عــج) اســت.
در طــی  5ســالی کــه بــا او کار کــردم ،هرگــز کلمــهی «مــن» را از زبــان او نشــنیدم.
تــا آنجــا کــه در تــوان داشــت کارهــای خیــری را کــه انجــام مــیداد ،پنهــان میکــرد و
اگــر دیگــران متوجــه آن کار میشــدند ،نمیگفــت کــه «مــن» آن را انجــام دادهام بلکــه
میگفــت «مــا» آن را انجــام دادهایــم.
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در بعلبــک کــه کار میکردیــم ،مهنــدس ضخامــت الی ـهی بتــن زیــر آســفالت را انــدازه
میگرفــت ،کاری کــه معمــو ًال انجــام نمیشــد .امــا مهنــدس بــا توجــه بــه تجرب ـهاش در
امــر جادهســازی میدانســت کــه منطقــهی بعلبــک ،منطقــهای پــرآب اســت و ایــن کار
ضــروری اســت .میگفــت:
 اگر زیر قیر ،بتن قرار ندهیم ،جاده حرکت میکند و ترک برمیدارد.انجام این کا ِر سخت در تمام طول جاده ،برایم عجیب بود و به او میگفتم:
 چــرا بایــد ایــن کار پرمشــقت در تمــام طــول مســیر انجــام شــود .ایــن مســیر حــدود 25کیلومتــر و انجــام ایــن کار بســیار ســخت اســت.
اما او با رضایت کامل از کاری که انجام میداد ،در جوابم میگفت:
 مــردم از ایــن جــاده بــرای رفتــن بــه جبهــه عبــور خواهنــد کــرد و شــهید خواهنــد شــد...زمانــی کــه از ایــن جــاده میگذرنــد 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 ،هیچکــس اینگونــه بــه یــک جــاده نــگاه
نمیکــرد .بارهــا از او میشــنیدم:
 شــهدا از اینجــا میگذرنــد .بنابرایــن میخواهــم محکــم باشــد تــا عبــور از آن آســانو مانــدگاری آن طوالنــی باشــد .و میگفــت :همــهی اموالــی کــه هزینــه میکنیــم بــه
انــدازهی یــک قطــرهی خــون یکــی از شــهدای مقاومــت اســامی ارزش نــدارد.
ایــن گفتــار و ایــن طــرز عمــل او ،فقــط منحصــر بــه احــداث جــادهی بقــاع نبــود بلکــه در
هم ـهی جادههایــی کــه مهنــدس آن را بــه اتمــام رســاند ،بــا ایــن شــیوه و دیــدگاه عمــل
میکــرد .آری او اینگونــه بــه شــهیدان نــگاه میکــرد و ســرانجام خــود نیــز یکــی از آنهــا
شــد.
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درخــال بازدیدهایمــان از مناطــق مختلــف ،بــه هــر منطق ـهای کــه میرســیدیم ،حتــی
اگــر هیــچ رابطــهای میــان مهنــدس و مــردم آن منطقــه نبــود و مهنــدس در آن منطقــه
هیــچ پــروژهای را انجــام نــداده بــود ،مــردم زیــادی منتظــر اســتقبال از مهنــدس و عــرض
ادب بــه او بودنــد .آنهــا میخواســتند مهنــدس ،نماینــدهی ایــران کــه آوازهاش بــه آنهــا
رســیده بــود ،را از نزدیــک ببیننــد .مردمــی کــه بــرای اســتقبال میآمدنــد از فرقههــای
مختلــف بودنــد :مســلمانان ،مســیحیان و دروزیهــا .آنــان مهنــدس را بــه خانههایشــان
دعــوت میکردنــد و در میــان دعوتکننــدگان ،شــخصیتها و چهرههــای برجســته نیــز
بــه چشــم میخوردنــد .مهنــدس بایــد انتخــاب میکــرد و اینگونــه انتظــار میرفــت کــه
مهمتریــن و سرشــناسترین آنهــا را انتخــاب کنــد .امــا او بــه مــن میگفــت:
 دعوت فقیرترین آنها را قبول میکنیم بسیار خب .اما اگر چیزی برای پذیرایی از تو نداشته باشد؟ تو مسئولیتش را به عهده میگیری :یعقوب.بعــد از اصــرار اهالــی همیشــه ســعی میکــرد کــه بــه منــزل فقیرتریــن آنهــا بــرود .امــا
اگــر در آن روســتا خانـهی شــهیدی بــود ،اوضــاع فــرق میکــرد چــرا کــه مهنــدس در ابتــدا
و قبــل از انجــام ه ـرکاری بــه دیــدار خانــوادهی آن شــهید میرفــت و ایــن کار برایــش در
اولویــت بــود .اگــر آن خانــوادهی شــهید از او درخواســتی داشــت «هرچــه کــه بــود» ســعی
میکــرد تــا هــر چــه زودتــر آن خواهــش را بــرآورده ســازد ،درســت ماننــد امــر واجبــی کــه
در آن جــای بحــث و تأملــی وجــود نداشــت .از ابــراز ارادت نســبت بــه خانوادههــای شــهدا
احســاس رضایــت و از خوشــامدگویی آنهــا احســاس غــرور میکــرد و از آنــان التمــاس
دعــا داشــت .از شــدت عشــق بــه آنهــا اشــک از چشــمانش جــاری میشــد .بــا آنهــا گــرم
میگرفــت و دربــارهی شــهید ،جزئیــات زندگــی او و نحــوهی شــهادتش میپرســید و بــا
حالتــی معنــوی بــه دقــت بــه حرفهایشــان گــوش م ـیداد .از او پرســیدم:
 مهندس! چرا اصرار داری که همهی جزئیات زندگی شهدا را بدانی؟ آنان یک مکتبند .یک مکتب کامل یعقوب.و هــر زمــان کــه از خانــه شــهیدی بیــرون میآمدیــم ،از ســر رضایــت نفــس عمیــق
میکشــید و میگفــت:
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وقتــی عمــاد مغنیــه بــه شــهادت رســید ،بــه محــل کار رفتــم تــا خبــر شــهادت او را بــه
مهنــدس بدهــم .بــه مــن گفــت کــه قبـ ً
ا خبــر بــه او رســیده اســت .بــه ســمت اتــاق خــودم
رفتــم .درحالیکــه چشــمانش لبریــز اشــک بــود دیــدم از اتاقــش خــارج شــد .از شــدت
گری ـهی او متأثــر شــدم ،خواســتم بــه او دلــداری بدهــم ،گفتــم:
 باید تحمل کرد.درحالیکه اشکهایش را پاک میکرد ،گفت:
 مــن بــه خاطــر شــهید عمــاد گریــه نمیکنــم ،مــن بــه حــال خــودم گریــه میکنــم .بــهایــن کشــور کــه جبهههــای جنــگ در مقابــل دشــمن صهیونیســتی در آن بــاز اســت ،آمــدم
امــا در برابــر تــو ایســتادهام و شــهادت روزیام نمیشــود.
از ایــن حــرف او بــه یــاد امــام علــی (ع) افتــادم کــه خدمــت رســول اکــرم (ص) رســید
و گفــت :بــه مــن وعــدهی شــهادت دادیــد ،پــس کجاســت؟ امــام علــی (ع) بــه شــهادت
رســید امــا نــه در جبهــه و شمشــیر بــه دســت ،بلکــه در محــراب نمــاز .شــهید حســام هــم
در محــراب مأموریــت بــه شــهادت رســید .در همانجایــی کــه بــه خانوادههــای شــهدا،
مقاومــان و ملــت مســتضعف مــا خدمــت میکــرد.
در آخریــن دیدارمــان بعــد از مصاحب ـهی او بــا شــبکهی المنــار بــه مناســبت روز قــدس،
بایــد نامــهای را بــه دســتش میرســاندم .بــه او گفتــم:
 امروز خوشحال به نظر میرسی؟خندید و گفت:
 معلــوم اســت کــه خوشــحالم .بــرادران شــبکه المنــار کلیــد فلســطین را بــه مــن هدیــهکردنــد.
از آن اتفــاق خیلــی خوشــحال بــود .معمــو ًال اگــر کســی هدیـهای نمادیــن بــه او م ـیداد،
درهمــان چهارچــوب نمادیــن برایــش باقیمیمانــد .امــا ایــن یکــی فــرق میکــرد ،گویــا
احســاس میکــرد کــه االن میتوانــد بــا آن کلیــد وارد مســجداالقصی شــود.
میدانســتم کــه مشــغول بازســازی ویرانههــای جنــگ در ســوریه اســت .بــه چشــمانش
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نــگاه کــردم و بــا خــودم گفتــم :خــدا حفظــت کنــد مهنــدس .یکــی از همراهانمــان بــه
شــوخی گفــت:
 مهندس حسام از چهرهات معلوم است که دو ماه بیشتر زنده نیستی.از شــوخی او قلبــم فشــرده شــد و در آن لحظــه از ایــن حرفــش بــه شــدت رنجیــدم.
نمیدانــم چــرا؟ امــا وقتــی کــه خبــر شــهادت مهنــدس بــه مــن رســید بــه یــاد آن حــرف
افتــادم.
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مهنــدس حســام بــه شــدت از غفلــت و ســهلانگاریهایی کــه در لبنــان اتفــاق میافتــاد،
تأســف میخــورد و میگفــت:
 وقتــی بــه لبنــان آمــدم ،اطــاع داشــتم کــه در اینجــا مشــکالتی در جادههــا و راههــاوجــود دارد ،امــا بعــد فهمیــدم کــه اینجــا غصههــا و دردهــای دیگــری نیــز هســت .مــا
آمدیــم تــا مقــدار مختصــری جــاده بســازیم ،امــا ناگهــان متوجــه شــدیم کــه بعضــی از
مناطــق هنــوز بکــر و دســت نخوردهانــد و چیــزی بــه نــام زیرســاخت بــه آن مناطــق
نرســیده اســت .مأموریــت مــا بازســازی ویرانههــای جنــگ بــود ،امــا دیدیــم اینجــا همــه
چیــز از اســاس ویــران اســت .مثــل اینکــه کســی پلــی را بــدون پایــه ســاخته باشــد .بنابرایــن
مجبــور شــدیم اول پایههــا را بســازیم و بعــد بــه ســاخت پــل بپردازیــم .بــه همیــن دلیــل
مأموریتمــان طــول کشــید.
هیــچ وقــت بــه کاری ناتمــام و نادرســت راضــی نمیشــد .ایــن چیــزی بــود کــه همیشــه
و همهجــا از آن ســخن میگفــت :بایــد آنگونــه کار کنیــم کــه خــدا راضــی باشــد.
مشــکالت و تأخیرهایــی کــه بهدســت دیگــران در دوران مأموریتــش اتفــاق میافتــاد،
بســیار بــود .آنهــا دســت بــه سوءاســتفاده میزدنــد و نتیجــهی نامطلــوب یــا تأخیــر در
تحویــل کا ِر خــوب را توجیــه میکردنــد .معمــو ًال مشــکالتی کــه درحیــن ســاخت جادههــا
بــرای دیگــران بــه وجــود میآمــد ،بــرای مهنــدس بــه وجــود نمیآمــد چــون مهنــدس
حســام بــه دقــت مســیر حرکــت آب را در جــاده بررســی میکــرد .او هــر راهــی را کــه
میســاخت ،کانالهایــی بــرای عبــور آب در تمــام طــول مســیر در نظــر میگرفــت تــا
روی آســفالتها آبگرفتگــی ایجــاد نشــود .میگفــت:
 آب و آسفالت با هم نمیسازند.همیــن کار او ســبب تأخیــر برخــی کارهــا میشــد و آن هــم بــه علــت ســختیها و
مشــکالتی بــود کــه در برخــی مناطــق وجــود داشــت .در ایــن مواقــع مهنــدس میگفــت:
 کــدام بهتــر اســت؟ راهــی درســت کنیــم کــه بعــد از یــک ســال خــراب شــود و یــا راهــیبســازیم کــه بیشــتر از  50ســال دوام بیــاورد .بعضــی تأخیرهــا اشــکال ندارد.
مشــکالت پیشبینینشــده او را خیلــی اذیــت میکــرد ،مشــکالتی کــه بــه نظــر
حلنشــدنی میآمدنــد .امــا مهنــدس همــهی آنهــا را پشــت ســر میگذاشــت و هیــچ
چیــزی مانــع آن نمیشــد کــه کارش را بــه بهتریــن وجــه انجــام دهــد .گاهــی کــه بــرای
ط عمومــی هیئــت ایرانــی .مســئول روابـط عمومــی و تبلیغــات جمعیــت امدادرســانی خیریــه
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ســاخت جــادهای میرفتیــم ،مشــخص میشــد در آن مســیر کابلهــای تلفنــی وجــود دارد
کــه در بررســیها لحــاظ نشــده اســت .مهنــدس موضــوع را بــه اطــاع وزارت مخابــرات
میرســاند ،امــا آنهــا در پاســخ تأخیــر میکردنــد و یــا اصــ ً
ا جوابــی نمیدادنــد .بنابرایــن
مهنــدس دســت بــه کار میشــد و راهحلــی پیــدا میکــرد ،پلــی بــر روی آن کابلهــا و
شــبکههای تلفــن میســاخت تــا عبــور از روی آن انجــام شــود و کار بــه تأخیــر نیافتــد.
وقتــی مخابــرات از ایــن کار مطلــع میشــد ،از او گلــه و شــکایت میکــرد .امــا مهنــدس
ســکوت میکــرد و هیــچ پاســخی نمــیداد .گویــی کــه اتفاقــی نیفتــاده اســت بــه کارش
ادامــه مــیداد .میگفــت:
 چطور کار را متوقف کنم؟ درحالیکه در شرایط اضطرار قرار داریم.حرفهــا و عکسالعملهــای نامناســب بســیاری را از ســوی کســانی کــه نمیتوانســتند
آن همــه اخــاص و فــداکاری را تحمــل بیاورنــد ،شــاهد بــود امــا همـهی آنهــا را بــا روشــی
تأثیرگــذار تحمــل میکــرد .از رفتــار او و میــزان صبــر و تحملــش تعجــب میکردیــم .ولــی
تأثیــر او زمانــی بــر مــا بیشــتر بــود کــه فــردی بــا کالم و تهمتــی او را میرنجانــد و مــورد
آزار قــرار مـیداد .مهنــدس کامـ ً
ا ســکوت میکــرد و کارش را ادامــه مـیداد ،گویــی چیــزی
نشــنیده اســت .بــا مقامــات و شــخصیتهای بســیاری در ارتبــاط بــود ،همانهایــی کــه بــا
حرفهــا و تهمتهایشــان او را میرنجاندنــد .برخــی از نماینــدگان یــا وزراء بــا مهنــدس
تمــاس میگرفتنــد و از او میخواســتند کــه برایشــان مســیرهای خاصــی را بازســازی و
آســفالت کنــد .طبیعت ـ ًا مهنــدس نمیپذیرفــت ،امــا بــه هیــچ کدامشــان «نــه» نمیگفــت و
کاری هــم انجــام نم ـیداد .او بــه حــق افــراد نــگاه میکــرد و نــه بــه مناصبشــان .حقــوق
همـهی مــردم در نظــر او یکســان بــود .هــر زمــان کــه حقــی و یــا نیــازی در کار نبــود ،کاری
انجــام نمــیداد .بنابرایــن آمــاج تهمتهــای آنهــا قــرار میگرفــت .امــا ســکوت میکــرد،
عزمــش را جــزم مینمــود و کارش را بــا رضایــت و اخــاص بــه پایــان میرســاند .درســت
مثــل اینکــه اتفاقــی نیفتــاده اســت .هــرکاری را بــا دقتــی بســیار بــاال انجــام مـیداد .حتــی
وقتــی در معــرض گلــه ،ســرزنش و تهمــت قــرار میگرفــت در کارش بازنگــری میکــرد
و میگفــت:
 بگذارید ببینیم کجا را اشتباه رفتهایم؟در زمــان ســاخت جــادهی بعلبــک ـتوفیقیــه گاهــی اتفــاق میافتــاد کــه مــردم جلــوی
کامیونهــای حامــل آســفالت و قیــر را میگرفتنــد و بــه آنهــا اجــازهی عبــور نمیدادنــد.
ایــن کار آنهــا بــه نشــانهی اعتــراض بــه آسفالتنشــدن جادههــای روستایشــان و راههــای
فرعــی موجــود در آن منطقــه بــود .آنهــا اعتــراض میکردنــد و میگفتنــد:
 مــا  50ســال اســت کــه منتظــر آســفالت هســتیم  ...االن اجــازه نمیدهیــم بــدون آنکــهخیــری از آن بــه مــا برســد ،از اینجــا عبــور داده شــود.
174

شــهید حســام بــا وجــود اینکــه کار آنهــا ســبب تأخیــر در انجــام عملیــات میشــد ،نــه
تنهــا از دســت آنهــا عصبانــی نمیشــد ،بلکــه ترتیبــی مــیداد تــا بــا مصالــح اضافــهی
آســفالت ،برخــی از مسیرهایشــان آســفالت شــود .او مشــکالت آنهــا را بــه خوبــی میفهمیــد و
میدانســت کــه علــت اصلــی ایــن کار محرومیتهــای زیــادی اســت کــه از نســلی بــه نســل
دیگــر رســیده اســت .بــا آنهــا بــا مالطفــت برخــورد میکــرد و بیشــتر خواستههایشــان را
بــرآورده میســاخت .بــه پیمانــکاران ســفارش میکــرد تــا بــرای آنهــا کار ســطحی انجــام
ندهنــد ،بلکــه هم ـهی مالحظاتــی را کــه در آســفالت راههــای مهــم در نظــر میگیرنــد در
جادههــای آنهــا نیــز بــه نحــو احســن در نظــر بگیرنــد .پیمانــکاران بــه مهنــدس پیشــنهاد
میدادنــد:
 مــا بــه آنهــا قیــر و آســفالت میدهیــم تــا هرطــور کــه خودشــان میخواهنــد ایــن کاررا انجــام دهنــد.
امــا اگــر اهالــی هــم قبــول میکردنــد ،مهنــدس بــه شــدت ایــن کار را رد میکــرد و
میگفــت:
 آســفالت و قیــر جزئــی از بیتالمــال مســلمین اســت .بنابرایــن بایــد طــوری بــه کارگرفتــه شــود کــه بــرای مدتهــای طوالتــی دوام داشــته باشــد.
مهنــدس در زمــان حضــورش در لبنــان ،نامهربانیهــای زیــادی را دیــد امــا جــز خوبــی
نکــرد و هرگــز شــکایتی ننمــود و آن مشــکالت و بیحرمتیهــا را علنــی نکــرد .حتــی
زمانــی کــه بــه او گفتــه شــد:
 برای چه این مسائل را در روزنامهها منتشر نمیکنید؟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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زمانیکــه مهنــدس خانــوادهاش را بــه لبنــان آورد ،بــه همــراه او بســیار بــه خانــهاش
میرفتــم .رابطــهی خــاص او بــا همســرش توجــه مــرا بهخــود جلــب میکــرد .رابطــهای
کــه نظیــر آن را بــا همــهی تجربههــا و ارتباطاتــی کــه داشــتم ،در میــان زوجهــا ندیــده
بــود .وقتــی رابط ـهی میــان آن دو را بــا روابطــی کــه میــان زوجهــای موفــق برقــرار بــود،
مقایســه میکــردم ،آن رابطــه چیــزی فراتــر بــود .عــاوه بــر مــودت و محبتــی کــه بــه
وضــوح در میانشــان دیــده میشــد ،پیونــدی وصفناشــدنی تــوأم بــا احترامــی فوقالعــاده
میــان آنهــا برقــرار بــود و مــن از دیــدن آن ارتبــاط متعجــب میشــدم .بســیار پیــش میآمــد
کــه زمانــی طوالنــی را بــا آنهــا میگذرانــدم .گاهــی از صبــح تــا شــب و بــه دفعــات در
کنارشــان بــودم .حتــی یکبــار از زبــان مهنــدس کلمــهای نشــنیدم کــه در آن احتــرام
و قدردانــی واضحــی نســبت بــه همســرش نباشــد .در تمــام مــدت ایشــان را «خانمــم»
خطــاب میکــرد .ایشــان نیــز بــا مهنــدس بــه همیــن شــکل رفتــار میکردنــد .گویــی
هیــچ آالیــش ،ضعــف و یــا اخمــی بـهآن رابطــهراه نداشــت .بســیار میشــنیدم کــه همســر
مهنــدس ســخنانی دلگرمکننــده بــه او میگفــت:
 خــدا بــه شــما ســامتی بدهــد ...اجــر شــما عظیــم اســت ...شــما بــا روشــی درســتجهــاد میکنــی ...بــه مــن بگــو چطــور میتوانــم کمکــت کنــم؟
مهنــدس کــه بــا وجــود مشــغلههای کاری فــراوان و دوری از خانــواده نمیتوانســت
شــخص ًا بــه امــورات منــزل رســیدگی کنــد ،همســرش را تکیهگاهــی بــرای جبــران نقــاط
ضعفــش در ادارهی امــور منــزل ،میدانســت و بهواســطهی او امــورات خانوادگــی خــود را
پیگیــری میکــرد .اگــر ایشــان نکاتــی را بــه مهنــدس یــادآوری میکردنــد ،او پیگیــری
میکــرد .یکبــار شــاهد گفتگویــی در میــان آن دو بــودم .همســر مهنــدس گفــت:
 باید کار کوچکی برای خانه انجام دهیم. خیر است حاجخانم...بوجــوش جوانــی دارد ...میترســم
 پســرت در ســن بلــوغ اســت ...پرانــرژی اســت ...جن بهواســطهی دوســتان نابــاب بــه خطــا بــرود.
 شما چه پیشنهادی میکنید خانم؟ بیشــتر کنــارش باشــی ...شــما بــا روش مناســب و زیبایــت بیشــتر میتوانــی تأثیــربگــذاری.
ط عمومــی هیئــت ایرانــی ،مســئول روابـط عمومــی و تبلیغــات جمعیــت امدادرســانی خیریــه
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و بالفاصلــه بعــد از آن مهنــدس حســام ســعی میکــرد تــا خــودش را بــه پســرش نزدیکتر
کنــد و تــا آنجاییکــه امــکان دارد در کنــارش باشــد .از خواســتههایش مطلــع شــود و از او
مراقبــت بیشــتری کنــد .بــرای آنکــه هــم انــرژی او تخلیــه شــود و هــم حرفـهای بیامــوزد ،او
را وارد کار کــرد و بعــد تصمیــم گرفــت تــا در دفتــر مشــغول شــود .بــرای ایـنکار از کارمنــدان
آنجــا اجــازه گرفــت و گفــت:
 مــن نمیتوانــم کارم را تــرک کنــم و یــا از زمــان آن کــم کنــم تــا وقــت فراغتــیبهدســت بیــاورم و آن را در اختیــار پســرم قــرار دهــم .اگــر شــما موافــق هســتید او را بــا
خــودم بــه دفتــر بیــاورم.
بعد بهطرف کارمندانی رفت که با کامپیوتر کار میکردند و به آنها گفت:
 جوانــی کــه وقــت آزاد دارد دلــش میخواهــد اوقــات فراغتــش را پرکنــد ...و چــون مــننمیتوانــم فرصتــی بــرای پســرم خالــی کنــم و زبــان اینجــا را هــم بلــد نیســت تــا او را بــه
کســی بســپارم کــه همراهیــش کنــد ،بنابرایــن اگــر اجــازه میدهیــد 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 میکنــم.
بعدهــا مهنــدس در ســفرهای کاری ســبک ،پســرش را بــه همــراه م ـیآورد ،بــدون آنکــه
او را مجبــور کنــد ،بــا روشهــای مختلــف بــه ایــن کار ترغیبــش میکــرد بهطوریکــه
خــودش بــرای اینکــه همراهمــان بیایــد ،داوطلــب میشــد .گاهــی از مــن میخواســت تــا
از او بپرســم کــه آیــا تمایــل دارد بــا مــا بیایــد؟ مهنــدس میخواســت کــه او حــس نکنــد
مجبــور بــه آمــدن اســت و ایــن مســئله ســبب احســاس تکلیفــی در او نشــود .نمیخواســت
تــا حــس تکلیــف ،لــذت کار و بهرهبــردن از آن را در او از بیــن ببــرد .امــا مــدت زیــادی
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 حرفهایــش آن
را بیــان میکــرد و چــه بســیار لبنانیهایــی بودنــد کــه مهنــدس حســام را دوســت داشــتند
و بــه او دلبســته بودنــد .آنهــا وقتــی بــه ایــن موضــوع فکــر میکردنــد کــه روزی مأموریــت
مهنــدس در لبنــان بــه پایــان خواهــد رســید و بــه ایــران بازخواهــد گشــت و شــاید دیگــر
بــه لبنــان برنگــردد ،تأســف میخوردنــد .برخــی از بــرادارن بهواســطهی شــدت محبتــی کــه
نســبت بــه او داشــتند از او میخواســتند بــه هــر طریقــی مثــل کاری یــا هــر چیــز دیگــری
بــا لبنــان در ارتبــاط باشــد ،چیــزی کــه پــس از پایــان مأموریتــش او را در لبنــان نگـهدارد .و
ســرانجام بــه نتیج ـهی معقولــی رســیدند کــه نیتشــان را بــرآورده میســاخت .بنابرایــن بــا
اصــرار و پافشــاری از مهنــدس خواســتند کــه فکــر آنهــا را عملــی کنــد .پســرکوچک مهنــدس
در ایــران ازدواج کردهبــود امــا پســر بــزرگ او در لبنــان بــود .آنهــا بــه مهنــدس پیشــنهاد
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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 میکند ...إنشاءاهلل که اتفاق بیفتد.بــدون هیچگونــه اجبــاری و بــا کمــک و پیگیــری بعضــی بــرادران و بعــد از بعضــی
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 میمانــد ...از مــن خواســتید چیــزی در لبنــان بگــذارم مــن هــم ایــنکار 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
شــهادت رســید .پــس از شــهادت او بــرای عــرض تســلیت بــه ایــران آمدیــم و بــه دیــدار
همســر ایشــان حاجیهخانــم اُم احســان رفتیــم .حرفهــای ایشــان مــا را بســیار متأثــر کــرد،
بهطوریکــه حاضریــن قــادر نبودنــد اشکهایشــان را کنتــرل کننــد .ســخنان ارزشــمندی
گفتنــد کــه هرگــز آن را فرامــوش نمیکنیــم:
 انســان از دوری مهنــدس اندوهگیــن میشــود ...امــا مــا راضــی هســتیم بــه رضــایخــدا ...شــهادت هــدف او بــود و االن خشــنود اســت ...خیلــی برایــم زیباســت وقتیکــه فکــر
میکنــم ائمـهی معصومیــن (ع) از امــام علــی (ع) تــا امــام حســن عســگری(ع) همگــی بــه
دســت انســانهایی ماننــد همیــن تکفیریهــا و منحرفیــن از اســام بــه شــهادت رســیدند
و شــهید حســام هــم هنــگام بازگشــت از ســوریه بــه لبنــان بهدســت همیــن آدمهــا تــرور
شــد ...ایــن مســئله مــرا خیلــی خوشــحال میکنــد ،چطــور میتوانــم خوشــحال نباشــم؟
آنهایــی کــه همســر مــرا بــه شــهادت رســاندند ،همانهایــی هســتند کــه ائمـهی معصومیــن
را بــه شــهادت رســاندند ،بنابرایــن بــدون شــک او نیــز بــا ائمـهی معصومیــن محشــور خواهــد
شــد...
ک کرد ،کمی سکوتکرد و گفت:
اشکهایش را پا 
 از لحظـهی اولــی کــه بــا او ازدواج کــردم ،احســاس میکــردم کــه روزی او را بهعنــوانیــک شــهید از دســت خواهــمداد ...جنــگ تمــام میشــد و یــا آغــاز میشــد  ...مــن منتظــر
چنیــن روزی بــودم.
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عمل جراحی
روایتی از آقای یعقوب قصیر

*

در خــال دیدارهــای رســمیمان بــا رئیسجمهــور و یــا نماینــدگان مجلــس بــرای
ارائـهی گــزارش و یــا در جلســاتی کــه بــا وزارت راه درخصــوص بررســی قراردادهــا داشــتیم،
ّافیت برایشــان توضیــح م ـیداد:
مهنــدس حســام بــا صداقــت و ش ـف ّ
 مــن دیپلمــات نیســتم ...مــن ذرهای ناچیــز در راه خدمــت بــه شــهدا هســتم ...هــرکاری انجــام دادهام جــز اندکــی نبــوده اســت ...احســاس میکنــم هنــوز بهطــور کامــل بــه
تکلیفــم عمــل نکــردهام .مشــکل مــن ایــن اســت کــه زبــان دیپلماســی را نمیفهمــم و بــا
صداقــت ســخن میگویــم.
هــر زمــان آنچــه را کــه آنهــا میخواســتند ،انجــام نمــیداد ،مــورد مالمــت و ســرزنش
آنهــا قــرار میگرفــت .وقتــی ســاخت جــادهای اصلــی را متعهــد میشــد ،هم ـهی راههــای
فرعــی مرتبــط بــا آن را نیــز بــا وجــود آنکــه در قراردادهــا ذکــر نشــده بــود ،آســفالت میکــرد
و بــاز هــم ســرزنش میشــد .در پاســخ آنهــا میگفــت:
 اگــر شــما پزشــک باشــید و مثـ ًا بــرای برداشــتن غـ ّدهای از بــدن یــک بیمــار دســت بــه
عمــل جراحــی بزنیــد و در حیــن عمــل متوجــه شــوید کــه در کنــار موضـ ِع عمــل تومــوری
وجــود دارد ،آیــا آن را بــه حــال خــود رهــا میکنیــد؟! مــا هــم زمانیکــه بــر روی پــروژهای
مشــغول بــه کار هســتیم و متوجــه میشــویم کــه مســائل دیگــری وجــود دارد کــه ســبب
درد و رنــج مــردم میشــود ،درســت اســت کــه آن را رهــا کنیــم؟ ...اگــر مــا جادههــای
فرعــی را اصــاح نکنیــم ،ممکــن اســت در آینــده مشــکالت دیگــری بهوجــود آیــد ،آنوقــت
اســت کــه بــه مــن معتــرض خواهیــد شــد  ...پــس چــه کنــم؟
آنهــا بــا ایــن منطــق واضــح او هــم قانــع نمیشــدند .او ارتباطــی بــا سیاســت نداشــت
مصرانــه میگفتنــد:
بلکــه مســتقیم ًا در خدمــت مــردم بــود .امــا آنهــا همچنــان ّ
 بــرای ســاخت هــر راهــی در لبنــان یــک پوشــش سیاســی وجــود دارد و هیــچ خدمتــیبــدون مابـهازای سیاســی نیســت.
زمانیکــه مهنــدس اقــدام بــه ســاخت جــادهای در منطقــهی «جبیــل کســروان» کــرد،
بهشــدت آمــاج اعتــراض آنهــا قــرار گرفــت زیــرا آن جــاده از جنــگ بهشــمار نمیرفــت.
در پاســخ بــه آنهــا گفــت:
 اهالــی روســتا یکبــار ،دوبــار ،سـهبار پیــش مــن آمدنــد و از من خواســتند کاری برایشــانانجــام دهــم .میدانســتم کــه مســیر ترددشــان چقــدر نامناســب اســت .نمیتوانســتند جــز
* مترجــم و مســئول روابــطعمومــی هیئــت ایرانــی ،مســئول روابـط عمومــی و تبلیغــات جمعیــت امدادرســانی خیریــه
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بــا ســختی از آن عبــور کننــد .بهخاطــر آن جادههــا ماشینهایشــان بهشــدت آســیب
میدیــد و حــوادث زیــادی بــه وجــود میآمــد .درخواســتی برایتــان فرســتادم تــا بــا ســاخت
آن جــاده موافقــت کنیــد و بعــد دســت بـهکار شــدم.
 اما شما کار را قبل از دریافت جواب شروع کردید. مشــکل ایــن اســت کــه وقتــم کــم اســت و هیــچ توجیهــی بــرای اتــاف وقــت وجــودنــدارد .امکانــات هــم کــه فراهــم بــود ،بنابرایــن آیا درســت اســت که مــردم را با مشکالتشــان
بــه حــال خــود رهــا کنــم درحالیکــه بیــش از چندینبــار د ِر خان ـهام را زدهانــد؟
خیلــی وقتهــا از او درخواســت پــول میکردنــد و کســی را بهعنــوان واســطه پیــش او
میفرســتادند امــا مهنــدس خواســتهی او را رد میکــرد و میگفــت:
 من وظیفه ندارم به شما پول بدهم ...من موظفم خودم کارها را انجام دهم.از تفاوتــی کــه میــان کار او و خواســتهی آنهــا بــود ،رنــج میبــرد .او میخواســت تــا بــا
حــل مشــکالت مــردم بــه خــدا نزدیــک شــود امــا آنهــا بهدنبــال منافــع شــخصی خــود
بودنــد .بــا تالشــی خســتگیناپذیر بــا هم ـهی آن موانــع سیاســی کــه کارش را بــه تأخیــر
میانداخــت ،مبــارزه میکــرد .او هنــگام کار در جبهههــای زیــادی میجنگیــد؛ جنــگ بــا
سیاســت ،فســاد ،ســهلانگاری و منافــع شــخصی.
هیچکــس جــز او تــوان مبــارزه بــا آن همــه مشــکل را نداشــت و بــا وجــود آنکــه در تمــام
دوران مأموریــت او تالشهــای بســیاری بــرای ســنگاندازی در مســیرش انجــام دادنــد،
تمــام قــد در برابرشــان ایســتاد .او بــا همــان فهــم همیشــگیاش بــا آنهــا مبــارزه میکــرد.
روشــنی خورشــید در برابــر خــود میدیــد .در برابرشــان میایســتاد و
گویــا حقیقــت را بــه
ِ
میگفــت:
 ایــن مــال متعلــق بــه مــن یــا هــر شــخص دیگــری نیســت .ایــن مــال متعلــق بــهشهداســت ،مالــی اســت بــرای خدمــت بــه مــردم  ...آیــا دوســت داریــد کــه ایــن امــوال را
بگیریــد و خودتــان پروژههــا را انجــام دهیــد؟ مطمئــن باشــید کــه بیشــتر از نصــف آن را
بــه هــدر خواهیــد داد .و ایــن مســئله هرگــز اتفــاق نخواهــد افتــاد و هرگــز بــه آن امــوال
نمیرســید.
یکبــار 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؟آن مســئول بــا دفتــرش تمــاس گرفــت و بعــد جــواب داد کــه  880.000دالر .مهنــدس
ســال احــداث پــل را هــم ســؤال کــرد و او جــواب داد کــه پــل در ســال  2003میالدی ســاخته
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شــدهبود .مهنــدس حســام گفــت:
 میدانیــد کــه قیمــت مــواد اولیــه نســبت بــه آن زمــان افزایــش یافتــه اســت ...مــنخــودم بــه شــما نمیگویــم کــه ســاخت مجــدد ایــن پــل بــرای مــا چقــدر هزینــه داشــته
اســت ،چــون مطمئنــم کــه بــاور نخواهیدکــرد.
سپس مهندسی را که مسئول اجرای پروژهی پل بود ،صدا کرد و گفت:
 من چقدر بابت این پل به تو پرداخت کردهام؟  90.000دالر با توجه به اینکه عالوه بر پل ،دشمن همهی اطراف آن را نیز ویران کردهبود.همــه حیــرت کردنــد و از شــنیدن ایــن رقــم غافلگیــر شــدند .تنهــا بــا یــک حســاب ســاده
میشــد نتیجــه گرفــت کــه مهنــدس بــا مبلغــی کــه قبـ ً
ا بــرای ســاخت پــل هزینــه شــده
بــود ،میتوانســت ده پــل دیگــر هــم بســازد.
او لبخند میزد و به من میگفت:
 آن زمانــی کــه آنهــا در قیامــت بهوســیلهی اعمالشــان شــناخته میشــوند ،خوشــحالخواهــمشــد .زمانیکــه بــه آنهــا گفتــه میشــود «آنهــا را نگــه داریــد آنــان مســئول
هســتند*».
بــا وجــود دیدارهــای متعددمــان بــا نخس ـتوزیر لبنــان ،فــؤاد ســنیوره و برخــی از وزراء،
آنهــا هیچگونــه اطالعرســانی درخصــوص فعالیتهــای هیئــت ایرانــی نمیکردنــد.
درحالیکــه گزارشهــای حــاوی آمارهــای جــزء بــه جــزء و رقمهــای دقیــق از پروژههــای
اجرایــی هیئــت ایرانــی را برایشــان ارســال میکردیــم .بنابرایــن مجبــور بودیــم تــا ایــن
گزارشهــا را از طریــق جرایــد و یــا طــی مصاحبههــای تلویزیونــی منتشــر کنیــم .در یکــی
از مصاحبههــا مهنــدس ایــن ضربالمثــل ایرانــی را گفــت:
 اگــر کســی خــواب باشــد و او را بیــدار کنــی ،بیــدار میشــود امــا اگــر خــودش را بــهخــواب زدهباشــد ،هرقــدر هــم کــه تــاش کنــی بیــدار نخواهــد شــد.
امــا بعــد از مــن خواســت تــا ایــن بخــش از حرفهایــش را ترجمــه نکنــم .مــن کــه شــاهد
زحمــات او و شــدت دلخــوریاش از اتفاقــات جــاری بــودم برخــاف میلــش عمــل کــردم و
درحالیکــه از رنجهــای او بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار گرفتهبــودم ،ضربالمثــل را ترجمــه
کــردم ،امــا از ترجمــهی آن بیشتــر پشــیمان شــدم .چــون ترجمــهی آن ضربالمثــل
بحرانــی در روابــط ایــران و لبنــان بهوجــود آورد و روابــط دولــت بــا هیئــت ایرانــی را متشــنج
کــرد تــا جایــی کــه وزارت امــور خارجــهی ایــران مجبــور بــه دخالــت شــد و اعتــراض
*  24صا ّفات
183

خــودش را نســبت بــه ایــن جملــه اعالمکــرد .بعــد هــم بــرادران جنبــش حــزباهلل وارد
عمــل شــدند و از هیئــت ایرانــی خواســتند کــه خــود را درگیــر مناقشــه بــا دولــت نکنــد .زیــرا
ایــن کار آنطورکــه آنهــا میگفتنــد ،ســودی نخواهــد داشــت .خــودم را بهخاطــر کاری کــه
کردهبــودم ،خیلــی ســرزنش میکــردم و هیــچ توجیهــی بــرای خــودم پیــدا نمیکــردم .در
شــرایط روحــی بــدی بــودم .پیــش مهنــدس رفتــم تــا بهخاطــر مشــکلی کــه مــن مســبب
آن بــودم ،عذرخواهــی کنــم .آرزو میکــردم مــرا بهشــدت ســرزنش کنــد و بگویــد:
 تو باید هرچه را که من میخواهم بگویی.اما هیچ نگفت .فقط گفت:
 تــو در برابــر خــدا بــه تکلیفــت عمــل کــردی .آن چیــزی را کــه مــن در درون داشــتم بــهزبــان آوردی ...واجــب اســت کــه ســخن حــق در برابــر حاکــم ظالــم گفتــه شــود.
از حرفش قلبم به اطمینان رسید و روانم پس از آنهمه آشفتگی آرام شد.

184

وقتی شیر پیر میشود
روایتی از مهندس عزام کوثرانی

*

مهنــدس حســام کســی بــود کــه عشــق و ایمــان مــرا نســبت بــه جمهــوری اســامی
ایــران و مــردان انقالبــی آن تقویــت کــرد .در میــان بســیاری از ســخنانش وفــاداری او را
نســبت بــه جمهــوری اســامی و رهبــر آن امــامخامنـهای (دام ظلــه) و ایمــان راســخ او را بــه
پیــروزی ایــران در برابــر دشــمنانش احســاس میکــردم .ســال  2007میــادی زمانیکــه
فریــاد آمریــکا و اســرائیل بــرای تهدیــد ایــران بلنــد شــد ،همـهی مــا از اینکــه واقعـ ًا ممکــن
بــود بــه ایــران حملــه شــود ،ترســیدیم .جـ ّو خطرناکــی بــود .شــبی کــه تنــش تبلیغاتــی بــه
اوج خــود رســیدهبود از مهنــدس پرســیدم:
 جمهــوری اســامی ایــران در مقابــل ایــن تهدیــد چــه خواهدکــرد؟ چقــدر احتمــال خطــروجــود دارد؟ آیــا حملـهای اتفــاق خواهــد افتــاد؟
درحالیکه لبخند میزد به من نگاهی کرد و گفت:
 حاج عزام شما در لبنان جنگل دارید؟ب کردم و گفتم:
از سؤالش تعج 
 مهندس این چه ربطی به سؤال من دارد؟ اگــر شــیری را کــه در جنــگل اســت ،خــوب نــگاه کنــی ،خواهــی دیــد زمانیکــهجــوان اســت ،شــکارش را در ســکوت دنبــال میکنــد ،بهطوریکــه شــکار متوجــه حضــور
او نمیشــود و بعــد در آرامــش کامــل او را بــه چنــگ درمــیآورد .امــا وقتیکــه همــان
شــیر پیــر میشــود ،بــا بلندتریــن صدایــش نعــره میکشــد ،میغــرد و دندانهایــش را
نشــان میدهــد ،تــا دیگــران را بترســاند و اعالمکنــد کــه مــن هــم هســتم .ایــن وضعیــت
امــروز آمریکاســت .ماننــد شــیر پیــری اســت کــه فریــاد میزنــد ،نعــره میکشــد و تهدیــد
غرشــی بیــش نیســت.
میکنــد ،امــا در نهایــت ّ

* مدیــر دفتــر شــرکت مهندســی ســاخت و توســعهی جنــوب – معاونــت شــرکت مهندســی امــور هیئــت ایرانــی در
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ترور انسانیت
روایتی از آقای سمیردکاش

*

در جنــگ  33روزه حداقــل  300ســاختمان  8تــا  10طبقــه در محل ـهی حــارۀ حریــک در
جنــوب بیــروت ویــرانشــد .همچنیــن بــه حــدود  300بنــای دیگــر خســارتهای ســنگینی
وارد گردیــد و تأسیســات زیربنایــی از بیــنرفــت .میــزان خســارتها بــه  %90میرســید.
حکومــت لبنــان فقــط بــرای آواربــرداری بناهــا اقدامکــرد و همیــن میــزان کار هــم چندیــن
مــاه بهوســیلهی بولدوزرهــا ،کامیونهــا و کارگرهــا بهطــول انجامیــد .حکومــت لبنــان
تــوان ســاخت مجــدد ویرانههــا را نداشــت .چــارهای جــز آن نبــود کــه بعــد از تجــاوز دشــمن
کار بازســازی آغــاز شــود .همگــی بهدنبــال راهــی بــرای بازســازی منطقــه بودنــد .تــا اینکــه
هیئــت ایرانــی بــه لبنــان آمــد و در آن زمــان هیچچیــز بهتــر از ورود ایــن هیئــت بــه همــراه
رئیــس نمونــه و منحصربهفــردش بــه لبنــان نبــود.
در آن زمــان مــن شــهردار حــارۀ حریــک بــودم و چنــد ماهــی پــس از جنــگ بــا مهنــدس
حســام آشــنا شــدم .ایشــان بــه همــراه آقــای حســن جشــی بــه دفتــرم در شــهرداری آمدنــد
و ایدههایــی را بــرای بازســازی بناهــای ویرانشــدهی حــارۀ حریــک ارائــ ه دادنــد و بــه
ایــن ترتیــب دیدارهــای بعــدی مــا شــکل گرفــت .در تمــام آن مــدت مــا مســیحیها میــان
مســیحیت خودمــان و اســام مهنــدس حســام ،حجابــی احســاس نمیکردیــم .اخــاص،
صداقــت ،مهربانــی ،امانــتداری ،حســنخلق و تواضعــش فراتــر از حــد بــود .او ایدههــای
ارزشــمندی داشــت ،ایدههایــی بینظیــر کــه هیچکســی قبــل از او آنهــا را ارائــه ندادهبــود.
طرحهایــی کــه او بــرای بازســازی ســاختمانها و همینطــور روش بازســازی آنهــا مطــرح
میکــرد ،بــه آن معنــا بــود کــه حــارۀ حریــک جدیــدی بنــا خواهــد شــد کــه نهتنهــا شــباهتی
بــه گذشــته نــدارد بلکــه از جهــت شــکل ســاختمانها و راههــا و زیرســاختها بســیار بهتــر
خواهــد بــود.
هــرگاه میخواســت طرحــی را بــه اجــرا درآورد بــه شــهرداری میآمــد و نظــر مــا را جویــا
میشــد .نقشــههای او از جهــت دانــش و فرهنــگ حــاوی طرحهایــی پیشــرفته و برتــر
و بهتــر از آن چیــزی بــود کــه تص ـ ّورش را میکردیــم .هــر نظــری را کــه بــه او پیشــنهاد
میکردیــم درصورتیکــه منافــع عمومــی را تأمیــن میکــرد ،میپذیرفــت .همــهی ســعی
او بازســازی منطقــه و بازگشــت اهالــی بــه خانههایشــان در کمتریــن زمــان ممکــن بــود .بــه
حرفهــای اهالــی بهدقــت گوشم ـیداد و آنهــا را در جریــان نقش ـههای پــروژهی «وعــد»
میگذاشــت و بــا صبــری عجیــب آن را برایشــان توضیــح م ـیداد.
هم ـهی اهالــی حــارۀ حریــک ،چــه آنهایــی کــه ســاکن آنجــا بودنــد و چــه آنهایــی کــه
نبودنــد ،مهنــدس را میشــناختند .همــهی آنهــا از شــیعه و ســنی را در محــل شــهرداری
جمــع میکــرد تــا از خواســتههای کوچــک و بــزرگ آنهــا مطلــع شــود .بهطوریکــه آنهــا
* شهردار سابق حارۀ حریک – مسئول پیگیری فعالیتهای هیئت ایرانی در چهارچوب مقررات شهرداری
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حتــی نــوع کاشــی و رنگــی را کــه دوســت داشــتند ،انتخــاب میکردنــد .درصورتیکــه تنهــا
نیــم متــر از مســاحت خانــهی یکــی از اهالــی کــم میشــد ،صاحبخانــه مدعــی میشــد
و مهنــدس آن را جبــران میکــرد تــا راضــی شــود .مهندســان ایرانــی و لبنانــی در کنــار
او حضــور داشــتند تــا او را در رســیدن بــه اهدافــش یــاری کننــد .بــه همــراه او در محــل
ساختوســازها گشــتمیزدیــم .او دربــارهی طرحهایــش بــا همــه ،بــا پیمانــکار ،مهنــدس
ناظــر و کارگــران گفتگــو میکــرد؛ و مرتب ـ ًا در میــان مناطــق حــارة ،شــیاح ،جنــوب و بقــاع
رفتوآمــد بــود .نمیخوابیــد ،شــبانهروز کار میکــرد و تنهــا دلواپســیاش بازســازی لبنــان
بهخصــوص حــارۀ حریــک بــود ،محل ـهای کــه قلــب مقاومــت در آن میتپیــد و مــا آنجــا را
پایتخــت مقاومــت مینامیــم.
هیــچ اختــاف نظــری بــا هــم نداشــتیم ،وقتــی طرحــی را ارائــه مـیداد و مــا هــم طــرح
دیگــری را برایــش مطــرح میکردیــم ،بــا پیشــنهادمان موافقــت میکــرد و میگفــت:
 چرا که نه؟ اینطوری هم میتوانیم انجامش دهیم.خالصــه بگویــم :اگــر هیئــت ایرانــی فــردی ماننــد مهنــدس حســام را در حــارۀ حریــک
نداشــت ،طرحــی هماننــد طــرح «وعــد» هرگــز در تاریــخ لبنــان اتفــاق نمیافتــاد و امــکان
انجــام چنیــن طرحــی بــا ایــن وســعت ،ســرعت و دقــت وجــود نداشــت.
ریاســت شــهرداری حــارۀ حریــک از مــن گرفتهشــد زیــرا هــر شــخصی نمیتوانــد بیــش
از  12ســال بهطــور مســتمر در ایــن ســمت باقــی بمانــد و تغییــر شــهردار بهطــور دورهای
ضــروری اســت .امــا همچنــان بهعنــوان یکــی از اعضــای شــهرداری باقــی مانــدم .مــا
اعضــای شــهرداری حریــک هنــوز هــم بــه هــر مناســبتی مهنــدس حســام را بهواســطهی
تأثیــری کــه بــر ســرزمین و قلبهایمــان گذاشــت ،بهیــاد میآوریــم .بــر شــهید حســام
رحمــت میفرســتیم و از فقــدان او حســرت میخوریــم .آرزو میکنیــم کــه ای کاش در
مشــیت الهــی اینچنیــن نبــود.
میانمــان باقــی میمانــد ،امــا
ّ
گفتــه شــد کــه تــرور او یــک تــرور سیاســی بــوده .برخــی نیــز گفتنــد کــه یــک تــرور
نظامــی بودهاســت .امــا مــن میگویــم تــرور او تــرور فرهنــگ بــود ،تــرور فکــر و ایــده.
میخواهــم بگویــم :آنهــا نمونــهای کمنظیــر از انســانیت را تــرور کردنــد .آنهــا دوســت
نداشــتند تــا کســانی ماننــد مهنــدس حســام در آن همــه تاریکــی کــه اطــراف مــا را احاطــه
کــرده اســت ،حضــور داشــته باشــند.
مــن و همـهی اهالــی حریک ،مســیحی و غیرمســیحی ،ســاکن و غیرســاکن و همه کســانی
کــه او را میشــناختند و آن همــه لطافــت ،ایمــان و ایدههــای پســندیده در او ســراغ داشــتند،
جــای خالــی او را احســاس میکنیــم .همگــی او را دوســت داریــم و در غیابــش و حضــوری
کــه همیشــه در میــان مــا خواهــد داشــت ،از او قدردانــی میکنیــم .در شــورای شــهر همیشــه
از دیــدن نقشــههای شــهرداری بــه یــاد او میافتیــم و او را در خیابانهــا ،میدانهــا و
ســاختمانهای شــهر میبینیــم .همــه از حضــورش و خدمــات ارزنــدهاش سپاســگزاریم و تــا
زمانیکــه زنــده هســتیم در خاطــرات مــا باقــی خواهدمانــد.
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وظیف ـهی مــن نظــارت قانونــی بــر کارهایــی بــود کــه مهنــدس حســام بــا دولــت لبنــان
تعریــف میکــرد .همچنیــن نظــارت بــر قراردادهــا و توافقنامههایــی کــه بــا شــرکتها و
پیمانــکاران بــه امضــاء میرســاند .مــا در دولــت بــا افــرادی تعامــل داشــتیم کــه از هوشــیاری
و فهــم قانونــی الزم برخــوردار بودنــد و در مقابــل بــا پیمانکارانــی کار میکردیــم کــه
آشــنایی کمــی بــا امــور قانونــی داشــتند و معمــو ًال بــا آنهــا درخصــوص پرداخــت حــق و
حقوقشــان بــه مشــکل برمیخوردیــم .آنــان معمــو ًال مدعــی بودنــد کــه حقــی نــزد مــا
دارنــد .بــا ایــن وجــود مهنــدس از مــن میخواســت تــا ســعی کنــم بــا آنهــا بــه اختالفــی
برنخــورم و اعتقــاد داشــت کــه مــا بــرای خدمــت بــه آنهــا آنجــا هســتیم .امــا در مــورد
قراردادهایــی کــه بــا طرفهــای خارجــی بــه امضــاء میرســید ،مهنــدس اصــرار داشــت
کــه همـهی بندهــای قــرارداد بــرای طــرف مقابــل کامـ ً
ا واضــح باشــد و آنهــا تــا از چیــزی
اطــاع کامــل ندارنــد آن را امضــاء نکننــد ،بهخصــوص بندهایــی از قــرارداد کــه ابهاماتــی
داشــت .بــه او میگفتــم:
 مهندس! لزومی ندارد که همهی بندها شفافسازی شود.امــا شــهید همچنــان بــر شفافســازی آنهــا اصــرار داشــت ،زیــرا بــه هم ـهی کارهــا بــا
روشــی اخالقــی نــگاه میکــرد .همیشــه جانــب حــق را میگرفــت ،حتــی اگــر بــه ضــرر
خــودش بــود و حقــوق دیگــران را بــه انــدازهی تــار مویــی ضایــع نمیکــرد و در مقابــل اگــر
تشــخیص م ـیداد کــه حــق بــا اوســت ،از حقــش کوتــاه نمیآمــد.
یکبــار بــا یکــی از شــرکتهای خارجــی بــه مشــکلی برخوردیــم .آن شــرکت وظیف ـهی
تأمیــن روشــنایی جــادهی مارونالــرأس را از طریــق انــرژی خورشــیدی برعهــده داشــت .امــا
در اواخــر کار طبــق توافقــات قیدشــده عمــل نکــرد و کار را بــه اتمــام نرســاند .بنابرایــن میــان
هیئــت بازســازی و آن شــرکت اختــاف بهوجــود آمــد .موضــوع بــه مــن ارجــاع داده شــد.
مهنــدس حســام خــود نیــز وارد شــد و از مــن خواســت تــا بهعنــوان وکیــل آن شــرکت عمــل
کنــم و از حقــوق آنهــا قبــل از حقــوق شــرکت دفــاع نمایــم .تــا بــه ایــن ترتیــب هیچگونــه
ظلمــی متوجــه آنهــا نشــود.
 5یــا  6مــاه قبــل از شــهادت مهنــدس حســام خوشــنویس بــه اتفــاق هــم بــرای نظــارت
بــر جــادهای کــه ســاخت آن بــه اتمــام رســیده بــود بــه بقــاع رفتیــم .مهنــدس حســام کار را
بــه پیمــانکاران خردهپــا واگــذار کــرده بــود تــا هــم آنهــا را تشــویق کــرده باشــد و هــم بــه
آنهــا کمکــی کــردهباشــد .ایــن شــرکتها معمــو ًال از نظــر قانونــی ،شــرایط شــرکتهای
* وکیل هیئت ایرانی
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بــزرگ از جملــه بیم ـهی کارگــران و ...را نداشــتند .زمانیکــه بــر رونــد کار در آنجــا نظــارت
میکردیــم ،حادثـهای رخ داد .کارگــر یکــی از همیــن شــرکتها مشــغول جوشــکاری بــود .در
ایــن لحظــه راننــدهی غلتــک ،ماشــین را روشــن کــرد ،جلــو رفــت و بعــد بــه ســمت کارگــری
کــه مشــغول جوشــکاری بــود بــه عقــب برگشــت و او را دچــار حادثــه کــرد .کارگــر را بــه
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 هزینههــای درمــان امتنــاع کــرد
چــون کارگــر زیرمجموعــه هیئــت بازســازی نبــود و بــا وجــودی کــه هزینههــا برعهــدهی
پیمانــکار بــود ،مهنــدس همـهی هزینههــای درمــان او را پرداخــت کــرد و تــا زمانیکــه بــه
بهبــودی نزدیــک شــد ،امــورات او را پیگیــری میکــرد .زمانیکــه کارگــر از بیمارســتان
مرخــص شــد ،مهنــدس بــاز هــم بــه او کمــک مالــی میکــرد تــا جاییکــه تصمیــم گرفــت
بــرای او خانـهای بخــرد .قیمــت خانــه خیلــی بــاال بــود و مهنــدس تــوان آن را نداشــت کــه
بهتنهایــی ای ـنکار 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 م ـیزد و ادعــای خســارت میکــرد .آخریــن بــاری
کــه بــه آنجــا آمــد ،مهنــدس اتفاق ـ ًا 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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او نمــاد یــک انســان زاهــد ،عابــد و متواضــع بــود .تواضعــش در نحــوهی لبــاس پوشــیدن،
برخــورد بــا دیگــران و روش تعامــل او بــا مــردم بــه چشــم میخــورد .در هــر جــا کــه تــو را
میدیــد ،طــوری رفتــار میکــرد کــه گویــی در خان ـهی او هســتی .تــا آنجــا از تــو اســتقبال
میکــرد کــه فکــر میکــردی بــرای اولیــن بــار بــا تــو روب ـهرو شدهاســت .برایــت فنجــان
چــای مـیآورد و خــودش تعــارف میکــرد .اگــر زمــان صــرف نهــار پیــش او بــودی تــا قبــل
از آنکــه تــو را در غذایــش شــریک کنــد ،اجــازهی تــرک آنجــا را بــه تــو نم ـیداد .آنقــدر
اصــرار میکــرد کــه خجالــت میکشــیدی کــه لطفــش را رد کنــی.
شــهید حســام  4روز قبــل از مــن بــه حــج مشــرف شــد .وقتــی بــه آنجــا رســیدم خیلــی
مشــتاق بــودم او را ببینــم .بــرای همیــن ســراغش را گرفتــم .او را بهســختی پیــدا کــردم،
چــون خیلــی گرفتــار بــود .فهمیــدم کــه  25حاجــی را از ایــران بــه همــراه خــود آورده اســت
کــه بــه آنهــا خدمــت میکنــد .وقتــش را بهطــور کامــل در اختیــار آنهــا گذاشــته بــود و
هم ـهی نیازهــای آنــان را تأمیــن میکــرد .وقتــی از او پرســیدم کــه چــرا تمــام مــدت بــه
آنهــا خدمــت میکنــد ،جــواب داد:
 بهواســطهی آنهــا میتوانــم بیشــتر ســود کنــم ...مــن طمـعکار هســتم ...اجــر بیشــتریمیخواهــم.
همیشــه چهــرهای گشــاده داشــت ،از نگاهکــردن بــه او ســیر نمیشــدی ،لبخنــد
از چهــرهاش محــو نمیشــد .زمانیکــه حجــاج بــرای انجــام عبادتهــای مســتحبی
میرفتنــد او مشــغول تأمیــن مایحتــاج آنهــا بــود .زمانیکــه میخواســتم بــا حاجیهــا
بــروم در برابــرش احســاس شرمســاری میکــردم .چطــور میتوانســتم او را رهــا کنــم و بــه
حاجیهــای دیگــر ملحــق شــوم؟ امــا او مــرا مجبــور میکــرد کــه ترکــش کنــم و فقــط
برایــش دعــا کنــم .در تمــام مــدت ســفر اینگونــه رفتارکــرد .زمانیکــه از حــج برمیگشــتیم
در هواپیمــا از جایــش برخاســت و آن را بــه دیگــری داد و خــود در جلــوی هواپیمــا بــر روی
صندلــی مهمانــدار نشســت.
هنگامیکــه بــه همــراه خانــوادهام بــه ایــران آمــده بودیــم ،آنهــا از دیــدن حســن خُ لــق و
رفتــار بزرگمنشــانهی او متعجــب میشــدند .خــودش را موظــف بــه خدمــت بــه همراهانــش
میدانســت؛ بهطوریکــه او را در هــر لحظــه مشــغول خدمترســانی بــه دیگــران
میدیــدی .از هیچکــس توقــع تشــکر نداشــت و ایــن مســئله او را ناراحــت میکــرد .بــه
عقیــدهی او هــرکاری کــه بــرای خدمــت بــه دیگــران انجــام م ـیداد ،تنهــا وظیفــه بــود.
* وکیل هیئت ایرانی
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دائمـ ًا تــاش میکــرد تــا نســبت بــه کســی کوتاهــی نکــرده باشــد .مــدام در جهــت آســایش
تــو میکوشــید ،گویــی تــو هــدف او بــودی .از همـهی وقتــش بــرای خدمــت بــه اطرافیــان
اســتفاده میکــرد و هرآنچــه را کــه در اختیــار داشــت ،بــه دیگــران میبخشــید.
هــر زمــان از شــهادت حــرف میزدیــم ،مهنــدس حســام دربــارهی آن بــه تفصیــل ســخن
میگفــت .بــا هیجــان از شــهادت حــرف مـیزد و چهــرهاش دگرگــون میشــد .درســت مثــل
انســانی کــه از عشــق خــود ســخن میگویــد .مــا ایــن اشــتیاق را در چشــمانش ،در آهنــگ
صدایــش و در کلماتــش میدیدیــم .گویــی بــا هم ـهی وجــود ،دیــدار پــروردگارش را حــس
میکــرد.
روزهــای آخــر خوشــحال بهنظــر میرســید .نزدیکــی دیــدار را درک میکــرد .قبــل از
شــهادتش پروندههــا را بســت و بــه پایــان رســاند و از هم ـهی کســانی هــم کــه بــا او کار
میکردنــد ،درخواســت میکــرد پروندههــای مختلــف را ببندنــد.
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برنامهای کامل
روایتی از آقای حسن شعیتلی

*

در ســفری کــه بــه ایــران داشــتیم ،آرامــش نداشــت ،یعنــی بهدنبــال آن هــم نبــود .بــه
خــودش توجــه نمیکــرد و تــا زمانیکــه از حضــور همــه مطمئــن میشــد ،آرام نمیگرفــت.
ـان یــک خانــوادهی بــزرگ از همــه مراقبــت میکــرد .موقــع صــرف غــذا،
مثــل پــد ِر مهربـ ِ
زمــان ســوار شــدن بــه اتوبــوس و در هــر کاری حتــی در جابهجاکــردن ســاکها بــه همــه
کمــک میکــرد .در آن ســفر برنامـهی کاملــی داشــتیم .تقریبـ ًا همــه جــای ایــران را دیدیــم؛
اماکــن مذهبــی و ســیاحتی ،مــزار شــهدا و مجاهدیــن .هــر زمــان کــه بــه ایــران م ـیروم
بــه یــاد مـیآورم کــه مهنــدس مــا را بــه بازدیــد از نقــاط مختلفــی بــرد کــه بــدون وجــود او
رفتــن بــه آنجــا برایمــان ســخت بــود .بــه اهــواز رفتیــم ،جاییکــه هــزاران نفــر در جنــگ
ی چمــران ،کســی
میــان ایــران و عــراق بــه شــهادت رســیده بودنــد ،جاییکــه دکتــر مصطفـ 
کــه فرهنــگ جهــاد علیــه دشــمن صهیونیســتی را در اذهــان مــا ریش ـهدار کــرد و در کنــار
امــا م موســی صــدر از مؤسســان جنبــش أمــل بــود ،بــه شــهادت رســیده بــود .در ســالن آنجــا
شــخصی حضــور داشــت کــه برایمــان از شــهید چمــران میگفــت .از مهنــدس خواســتم تــا
اجــازه دهــد از خاطراتــم بــا شــهید چمــران بگویــم ـ مــا در آغــاز شــکلگیری جنبــش أمــل در
کنــار هــم بودیــم .از ایــن موضــوع اســتقبال کــرد و مــن آنچــه را بهخاطــر داشــتم ،تعریــف
کــردم .در کنــار مــزار دکتــر چمــران ،مهنــدس از مــن خواســت تــا آنچــه را کــه در ســالن
گفتــم در مقابــل دوربیــن تلویزیــون هــم بگویــم .آنروز برنامـهای بــرای تکریــم خانــوادهی
شــهدایی کــه در ســفر همراهمــان بودنــد ،ترتیــب دادهبــود .از مــن هــم بهعنــوان خانــوادهی
شــهید تجلیــل کــرد ،اصـ ً
ا انتظــارش را نداشــتم .خیلــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم .اطــاع
نداشــتم کــه مهنــدس حســام میدانــد بــرادر شــهید هســتم .بــه او نگفتــه بــودم .امــا او
خــودش موضــوع را پرســیده بــود .بــرادرم حســین در حســینیهی روســتای معرکــه همــراه بــا
شــهید محمدســعد بــه شــهادت رســیدهبود.
مهنــدس حســام مرتبـ ًا بــه ســوریه میرفــت .معمــو ًال هــر هفتــه بــا او تمــاس میگرفتــم
و اگــر مــن تمــاس نمیگرفتــم ،او بــا مــن تمــاس میگرفــت و احــوال خــودم و پــدرم را
جویــا میشــد .او بــه خانــهی مــا میآمــد و بــا همــان احتــرام و ادبــی کــه در او ســراغ
داشــتیم بــا پــدرم گفتگــو میکــرد .هــر وقــت کــه گرفتــار بــود و وقــت کمــی داشــت و
نمیتوانســت بــه دیدارمــان بیایــد ،تلفنــی تمــاس میگرفــت و از ســامت پــدرم مطمئــن
* صاحــب و مدیــر شــرکت بازرگانــی و پیمانــکاری إســراء کــه بــا هیئــت ایرانــی در اجــرای طرحهــای مختلــف
همــکاری کــرد -از اعضــای جنبــش أمــل – بــرادر شــهید حســین شــعیتلی.

193

میشــد .بــه او ســام میرســاند و از ایشــان التمــاس دعــا داشــت.
پــدرم بــه مهنــدس حســام وابســته شــدهبود و او را خیلــی دوســت داشــت .وقتــی خبــر
شــهادتش را شــنید بســیار غمگیــن شــد .االن هــم هــر زمــان نــام مهنــدس حســام در مقابــل
او آورده میشــود ،اشــک از چشــمانش جــاری میشــود .آخریــن بــار مهنــدس را در دفتــر
هیئــت بازســازی دیــدم ،نگذاشــت قبــل از خــوردن نهــار از آنجــا بــروم .در همــان روز حــس
کــردم کــه ایــن آخریــن دیدارمــان اســت ،دســتش را بیشــتر در دســتم فشــردم و او را در
آغــوش گرفتــم و بوســیدم.
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اگر وزیر بود
روایتی از شیخ فایز علویه

*

قــرار بــود تــا جادههــا را خطکشــی کنیــم .بــا جاهــای مختلفــی تمــاس گرفــت تــا
خطکشــی هــر متــر مربــع از جــاده را بپرســد .وقتــی دیــد کــه قیمتهــا خیلــی باالســت،
کمــی فکــر کــرد و بعــد تمــاس گرفــت تــا قیمــت ماشــین خطکشــی و مــواد اولیــه مثــل
رنــگ و غیــره را بپرســد .بــه ســرعت حســابکرد و در آخــر تصمیــم گرفــت کــه ماشــین
خطکشــی و مــواد اولیــه را خــودش خریــداری کنــد و بــرای انجــام کار ،کارگــر بگیــرد .بــه
ایــن ترتیــب بــا هزین ـهی کمتــر ،کاری بهتــر عایدمــان میشــد .در مــورد آســفالت هــم بــه
همیــن روش عمــلکــرد ،چنــد کارخانـهی آســفالت و بتــن را راهانــدازی کــرد و ماشــینآالت
را خریــداری نمــود .بهنحــوی دلســوزانه کار میکــرد کــه گویــی مالــک پــروژه اســت و نــه
یــک نماینــدهی موظــف بــه انجــام کار .همگــی حتــی کســانی کــه در وزارت کار بودنــد از
نحــوهی عملکــرد او ،شــگفتزده میشــدند .او تقریب ـ ًا دو مــاه بعــد از جنــگ  33روزه کارش
را آغــاز کــرد و در مدتــی کوتــاه توانســت چنــد کارخانـهی آســفالت و بتــن راهانــدازی کنــد،
همــه از صرفهجویــی بزرگــی کــه در هزینههــا کردهبــود ،تعجــب میکردنــد .همــکاری
او بــا دیگــران بــه روشــی غیــر از روشهــای متــداول بــود .مث ـ ً
ا شــرط میگذاشــت کــه
خــود در ارتبــاط مســتقیم و بــدون واســطه بــا پیمانــکاران باشــد و بتوانــد بــر کار آنهــا نظــارت
و کارهــا را مســتقیم ًا پیگیــری کنــد .بــه ایــن ترتیــب از هدررفتــن مبلغــی کــه بــه جیــب
واســطهها میرفــت ،جلوگیــری میکــرد .بــا ایــن روش کار ،جــز کســانی کــه واقع ـ ًا قصــد
کار داشــتند ،متخصــص و کســانی کــه مخلصانــه کار میکردنــد ،کنــارش باقــی نمیماندنــد.
هیــچ کاری برایــش غیرممکــن نبــود« .نمیشــود» در کارش وجــود نداشــت .همهچیــز
امــکان داشــت .اگــر بــه او میگفتــی غیرممکــن اســت ،بــا تعجــب نگاهــت میکــرد و
میگفــت:
 نگــو غیرممکــن اســت ...بگــو ســخت اســت ...بگــو کــه نمیخواهــی ...ولــی نگــو کــهغیرممکــن اســت.
و عمـ ً
ا انجــام آن را ثابــت میکــرد .هــر غیرممکنــی را در عمــل ممکــن میســاخت و آن
را بــه بهتریــن وجــه انجــام م ـیداد .گویــا ســختیها در برابــر اصــرار ،سرســختی و توانایــی
بــاالی او در پیداکــردن راهحلهــا ،ســر تعظیــم فــرود میآوردنــد.
ی ـکروز بــا هــم در ماشــین بودیــم .تلفنــش زنــگ خــورد ،آنطــرف خــط یکــی از وزراء
بــود ،او را شــناخت .وزیــر از او خواســت تــا مســیری را کــه بــه باغــش منتهــی میشــود،
* مدیــر دفتــر جمعیــت فعالیتهــای شــهری در منطق ـهی جنــوب النهــر وابســته بــه حــزباهلل – هماهنگکننــدهی

طرحهــای اجرایــی روســتاهای منطقــه بــا هیئــت ایرانــی.
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آســفالت کنــد .مهنــدس خواســت تــا همــان موقــع بــه اتفــاق هــم بــه آنجــا برویــم تــا
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 .جــادهای
طوالنــی بــود .در کنــارش ایســتاده بــودم کــه بــا وزیــر تمــاس گرفــت و گفــت کــه جــاده
دارای آســفالت خوبــی اســت و مشــکلی نــدارد .وزیــر گفــت کــه چــه اشــکالی دارد تــا مجــدداً
آســفالت و از ایــن بهتــر شــود؟ مهنــدس پاســخ داد:
حــرام اســت کــه دیگــران از ایــن امــوال محــروم و جــادهای را کــه نیــاز بــه آســفالتنــدارد ،بــرای شــما آســفالت کنــم.
خیلــی از مــردم هســتند کــه از خدمتکــردن بــه آدمهــای بانفــوذ بــرای تقویــت روابطشــان
و بهکارگیــری آن در مواقــع نیــاز ،خوشــحال میشــوند امــا مهنــدس حســام جــز رابط ـهاش
بــا خداونــد بههیــچ رابطـهی 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 میورزیــد .بــا مــردم
آنجــا طــوری درآمیخــت کــه حقیقت ـ ًا جزئــی از آنــان شــد .بــه همیــن خاطــر اگــر خــارج از
فضــا مهنــدس حســام را مالقــات میکــردی ،او را جنوبیتــر از جنوبیهــا مییافتــی.
سید هاشم صفیالدین
رئیس شورای اجرایی حزباهلل
مــا بــرادر ،دوســت و عزیــزی را از دســت دادیــم کــه در طــی چنــد ســال بــا همــهی
اخــاص و فــداکاری در خدمــت مقاومــت و مــردم آن بــود .مــدت کمــی از آشــنایی مــا
میگذشــت امــا گویــی ســالها بــود کــه او را میشــناختیم .او بــه ســرعت و بهشــکلی
مانــدگار توانســت در همــان مــدت بــه قلبهــا ،خانههــا ،شــهرها ،روســتاها و آداب و رســوم
مــا وارد شــود .شــهید حســام فقــط یــک مهنــدس نبــود ،او مجاهــدی فــداکار و بخشــنده بــود
کــه بهواســطهی کارهــای میدانــی و ســرعت عمــل بــاال در انجــام کارهــا از دیگــران متمایــز
بــود .مــا بــه نمونههایــی ماننــد او بســیار نیازمندیــم ،هــر چنــد کــه شــکر خــدا از نمونههایــی
اینچنیــن پــاک و بخشــنده بیبهــره نیســتیم ،امــا شــهید حســام نمون ـهای بســیار برتــر و
الگویــی بــود کــه اصالــت ایرانــی ،تد ّیــن ،انقــاب و تصویــر فرزنــدان امامخمینــی (ره) را
منعکــس میکــرد ...ایــن الگــو بــرای هم ـهی مــا حجــت باقــی خواهــد مانــد.
شهید دکتر غضنفر رکنآبادی
سفیر سابق جمهوری اسالمی ایران در لبنان
مهنــدس حســام بهطــور شــبانهروزی بــرای خدمــت بــه جامع ـهی لبنــان تــاش میکــرد
تــا ترجمــان افــکار امــامخمین ـی(ره) و امــام خامن ـهای (دام ظلــه) باشــد .ای ـنکار نیــاز بــه
پشــتکاری زیــاد داشــت .مهنــدس حســام نــه بــا عالقــه ،بلکــه بــا عشــق در ایــن راه
میکوشــید و هرگــز احســاس خســتگی نمیکــرد .انجــام ایــن کار برایــش همچــون انجــام
فرایضــی ماننــد نمــاز و روزه بــود .روزی کــه در ســفارت ایــران بــرای او مراســم ختمــی
برگــزار شــد ،از دیــدن آنهمــه لبنانــی کــه بــرای گفتــن تســلیت بــه ســفارت آمــده بودنــد،
غافلگیــر شــدم .بعضــی خانوادههــا از روســتاها و شــهرهای دور بــرای قدردانــی از زحمــات
مهنــدس و تشــکر از او آمــده بودنــد .و ایــن امــر حاصــل نمیشــد مگــر آنکــه شــخصی
عاشــقانه رســالت و مأموریــت خــود را بــه انجــام رســانده باشــد و بــه همیــن خاطــر خداونــد
او را بــا شــهادت گرامــی داشــت.
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شیخ نبیل قاووق
نایب رئیس شورای اجرایی حزباهلل
دربــارهی او میگوینــد :مهندســی موفــق بــود ،میگوینــد :مجاهــدی صــادق بــود،
میگوینــد :فرماندهــی مخلــص و خســتگیناپذیر بــود ،میگوینــد :عاشــق شــهادت بــود
و آن را در همـهی میدانهــای جهــاد از افغانســتان و ایــران گرفتــه تــا عــراق و لبنــان طلــب
میکــرد ،میگوینــد :حــاج حســام کاریزمــا داشــت .امــا حقیقــت آن اســت کــه ایمــان و تقوای
حــاج حســام ســبب آن همــه صداقــت ،اخــاص ،تواضــع ،جهــاد ،عشــق بــه امامخمینــی و
امامخامنــهای و شــوق شــهادت تحــت لــوای قائــم آل محمــد (عــج) در او میشــد.
استاد غازیالعریضی
وزیر کار و حملونقل لبنان ( )2008 – 2013
دســتاوردهای مرتبــط بــا وزارت کار هیئــت ایرانــی ،در مرحل ـهی اول از جهــت کیفیــت و
در مرحلــهی دوم از جهــت حجــم بــاالی کارهــای انجامشــده ،بینظیــر بــود .پروژههــای
آنهــا در مناطــق دوردســت و محرومــی کــه از ابتــدا مظلــوم واقــع شــده بــود ،ســبب رفــاه
مــردم آن شــد .مردمــی کــه اســرائیل آمــد و ظلــم و ســتم واردشــدهبــر آنــان را مضاعــف
کــرد .بنابرایــن کار هیئــت ایرانــی فقــط ســاخت پلهــا و یــا مرمــت راههــا نبــود ،بلکــه
آنهــا در تقویــت اعتمــاد بــه نفــس ملــت لبنــان ،پایــداری آنهــا و اطمینــان و رضایــت آنهــا از
طرحهــای بــه انجــام رســیده ،ســهیم شــدند.
مــا ایــن مــرد را بهواســطهی کارهایــی کــه انجــام داد ،بــه یــاد میآوریــم ،چــرا کــه
انســانها بــا کارهایشــان یــادآوری میشــوند .ایــن مــرد آثــاری مثبــت از خــود برجــای
گذاشــت ،آثــاری کــه در اذهــان ملــت لبنــان باقــی خواهــد مانــد.
شیخ احمدالزین
قاضی شهر صیدا در امور شرعی
ی اســت کــه تالشهــا و خدمــات او در لبنــان ،ســوریه و در کل
مهنــدس حســام کســ 
منطقــه فرامــوش نمیشــود .خدمــات او نشــانگر خطمشــی جمهــوری اســامی ایــران بــود
کــه بهواســطهی تمــدن دیرینــهی اســامی خــود بــا وجــود اختــاف مذهبــی ،قومــی و
زبانــی ،ملتهــا را بــه بــرادری و شــفقت دعــوت میکنــد .مــا ایــن خطمشــی را بهشــکلی
بــارز و آشــکار در شــخص مهنــدس حســام دیدیــم و از خداونــد رحمــت و ج ّنتــش را بــرای
ایشــان ،طلــب میکنیــم.
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خانم رباب صدر
رئیس مؤسسات امامموسی صدر
مهنــدس حســام بــه راه و روش امامموســی صــدر در کمــک و یاریرســانی بــدون اســتثناء
بــه همـهی مــردم اعتقــاد داشــت ،بــدون هیــچ اختــاف و یــا تبعیضی.
بنابرایــن نتیجــه آن بــود کــه هم ـهی مــردم در درونشــان بــرای او احتــرام خاصــی قائــل
بودنــد.
دکتر خلیل حمدان
عضو هیئترئیسهی جنبش أمل
یــک بــار از نزدیــک شــاهد صحنــهای از ج ّد ّیــت و اخــاص شــهید حســام در ادارهی
عملیــات ســاخت جــادهای در منطق ـهی جنــوب بــودم .ســؤال کــردم :چــرا آن دو کامیــون
حامــل آســفالت در کنــار جــاده رهــا شــدهاند ،امــا کامیونهــای دیگــر بــار خــود را خالــی
کردنــد؟ بــه مــن گفت ـ ه شــد :راننــدهی آن دو کامیــون تأخیــر داشــتهاند و بــار آنهــا پــس
فرســتاده میشــود .مهنــدس حســام دســتور داده اســت تــا بــار آنهــا خالــی نشــود ،چــون
آن دو از محــدودهی دســتورالعملها خــارج شــدهاند ...و ایــن مســئله در کشــور مــا امــری
عجیــب بــود.
استاد سعید ناصرالدین
مسئول واحد مشاغل آزاد جنبش أمل /عضو کمیتهی مرکزی تشکیلشده از سوی حزباهلل
و جنبش أمل برای همراهی با هیئت ایرانی
در بازدیدهایــی کــه پــس از جنــگ از مناطــق آســیبدیده داشــتیم ،بــا دیــدن حجــم ویرانیها
توپنجه نــرم
و اوضــاع و احــوال مردمــی کــه بــا مصیبتهــای باقیمانــده از جنــگ دســ 
میکردنــد ،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 خانــوادهی 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 میدهــد .او مهندســی موفــق بــود ،بهتریــن کســی کــه جمهــوری
اســامی او را موظــف بــه انجــام کار در لبنــان کــرد .مــا از جمهــوری اســامی بهخاطــر
فرســتادن شــخصی همچــون مهنــدس حســام بــه لبنــان ،تشــکر میکنیــم.
خداونــد شــهید حســام را رحمــت کنــد ،مــا حقیقت ـ ًا از فقــدان مــردی اســتثنایی چــون او
ـرر شــدیم.
متضـ ّ
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مهندس سلطان اسعد
معاونت شورای اجرائی حزباهلل
بــرای انجــام یــک کار مهندســی بهعنــوان یــک تکنیــک و یــا یــک دانــش دو روش
وجــود دارد :روش اول ،همــان روش رایــج و قدیمــی اســت کــه در آن هــر پــروژه مرحلــه
بــه مرحلــه جلــو مــیرود .بــا یــک ایــده آغــاز میشــود ،ســپس بررســیها انجــام شــده،
هزینههــا بــرآورد و اجــرای کار شــروع میشــود .امــا در روش دوم کــه یــک روش خالقانــه
اســت ،یــک مهنــدس میتوانــد ایــدهی موجــود در ذهــن را مســتقیم ًا بــه مرحل ـهی اجــرا
درآورد .تعــداد کمــی از مهندســین قــادر بــه انجــام ایـنکار هســتند .شــهید حســام از جملـهی
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 خانههــا و ســر کارهایشــان
بودنــد .اگــر مهنــدس روش اول را انتخــاب میکــرد و منتظــر انجــام بررس ـیها تــا زمــان
شــروع کار میشــد ،مقــدار زیــادی از وقــت را تلــف کردهبــود .امــا بــا وجــود تجربــهی
مهندســی خــود توانســت تــا همزمــان بــا بررســیها ،عملیــات ساختوســاز را آغــاز کنــد
و اگــر در حیــن انجــام کار مشــکلی پیــش میآمــد ،قــادر بــود تــا بهشــکلی فنــی و بــدون
تعطیلکــردن پــروژه بــرای انجــام بررســی بیشــتر ،آن را حــل کنــد و ایــن کاری اســتثنایی
بــود.
مهندس حسن حجازی
مسئول واحد مشاغل آزاد حزباهلل
شــهید حســام مکتبــی جدیــد در کار ساختوســاز ایجــاد کــرد؛ مکتبــی کــه اولیــن
مشــخصهی آن حضــور مســتقیم در عرص ـهی کار و همراهــی کامــل در ضمــن انجــام آن
بــود .او کارهــا را حتــی در روزهــای گــرم و ایــام روزهداری از دفتــر مدیریــت نمیکــرد بلکــه
تمــام ســاعات روز ،از صبــح زود تــا آخریــن ســاعات شــب در محــل پروژههــا حضــور داشــت.
عــاوه بــر آن ،او روشــی جدیــد در فــداکاری ارائــهداد ،بخششــی بیمنــت .بــه عقیــدهی
او کاری کــه مــا انجــام میدادیــم ،در برابــر ملتــی کــه خــون خــود را تقدیــم کــرده بــود
کمتریــن وظیفــه بــود .خــون آنهــا بســیار گرانبهاتــر از کار مــا بــود .او مأموریــت خــود را
نوعــی عبــادت و مبــارزه بــه شــمار م ـیآورد و درواقــع بــا خدمــت بــه آن مــردم ،درحــال
مبــارزه و جزئــی از مقاومــت بــود.
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شیخ حسن زعیتر
مسئول مناطق جبل لبنان و شمال در حزباهلل
شــهید حســام در تمــام دوران مســئولیتش ،در میــدان عمــل هماننــد یــک ســرباز ،کار
میکــرد .حرکــت جهــادی او در عرصـهی عمــل ،ماننــد آبشــاری از بخشــش و فــداکاری در
راه آرمانــی کــه آن را یــاری میکــرد و بــه وســیلهی آن یــاری میشــد ،در جریــان بــود .او
بــه واســطهی امتیــازات شــخصیتی و صفــات اخالقــی خــود اســتحقاق آن را داشــت تــا حتــی
قبــل شــهادت لقــب «شــهید زنــده» را بگیــرد و بــه واســطهی ایمــان و اعتقــاد عمیــق بــه
میســر میشــود ،اســتحقاق لقــب «شــهید» را
اینکــه خدمــت بــه خــدا بــا خدمــت بــه خلــق ّ
بعــد از شــهادت داشــت.
حجتاالسالم علیرضا پناهیان
مشاور فرهنگی رهبر جمهوری اسالمی ایران حضرت امامخامنهای (دام ظله)
شــهید شــاطری بــرای بازســازی لبنــان بــه آنجــا رفــت ،امــا کاری کــه او انجــام داد خیلــی
بیشــتر از بازســازی بــود .در ســورههای بســیاری از قــرآن کریــم دربــارهی اجــر بزرگــی کــه
شــامل حــال ســازندگان مســاجد میشــود ،ســخن گفتــه شــده اســت .امــا برطبــق تفاســیر
گفتــه میشــود کــه منظــور از آبادکــردن مســاجد در قــرآن ،آبادکــردن فیزیکــی و یــا مــادی
نیســت ،بلکــه آبادکــردن معنــوی اســت .همــان کاری کــه شــهید شــاطری کــرد .او بهشــکلی
معنــوی لبنــان را بازســازی کــرد و بازســازی مــادی بــرای او وســیلهای بیشــتر نبــود.
آقای نواف موسوی
نمایندهی مجلس لبنان ( فراکسیون وفاداری به مقاومت)
لبنــان و جنــوب هرگــز دســتان توانمنــد و کارآزمــودهی شــهید حســام خوشــنویس را
فرامــوش نخواهــد کــرد .بــه هرکجــا کــه میرویــم یادمــان خواهــد آمــد کــه ایــن مســیر را
شــهید حســام خوشــنویس بــاز کــرد .حقیقتـ ًا بایــد بگوییــم کــه جنــوب لبنــان هیـچگاه شــاهد
راههایــی بــا ایــن کیفیــت کــه هیئــت ایرانــی آن را احــداث کــرد ،نبــوده اســت .مــردم در هــر
مکانــی کــه عبــادت کننــد بهخاطــر خواهنــد آورد کــه دســتان مهنــدس حســام خوشــنویس
پــس از تجــاوز اســرائیل کشورشــان را بازســازی کــرد .یــاد و خاطــرهی او همچنــان در اذهــان
هم ـهی لبنانیهــا باقــی خواهــد مانــد.
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استاد عبدالمجید صالح
نمایندهی مجلس لبنان (فراکسیون توسعه و آزادی)
شــهید حســام همچــون گوهــری نایــاب در دل دریــای فســادی بــود کــه مــا در آن زندگــی
میکنیــم .بهرغــم کارهــای بســیار زیــادی کــه هیئــت ایرانــی در لبنــان بــه انجــام رســاند،
هرگــز حرفــی از زدوبنــد و واســطهگری – آنچنــان کــه در لبنــان مرســوم اســت – در ایــن
هیئــت نشــنیدیم .میتوانیــم حســن انجــام پروژههــا را از ســوی آنهــا شــاهد باشــیم و در رأس
آن جادههایــی کــه بــه واســطهی کیفیــت آن تــا  20ســال دیگــر اســتحکام خواهــد داشــت.
مهنــدس حســام نمونـهی مــردان رســالتمحوری اســت کــه انســان آرزو میکنــد تــا ابعــاد
سیاســی ،اجتماعــی ،خدماتــی و ارزشــی زندگــی او حکومــت کننــد .او بــا ایــن ویژگیهــا و در
رأس آنهــا تواضعــش ،بــه رهبــری بــزرگ کــه لبنــان او را میشناســد یعنــی دکتــر مصطفــی
چمــران شــباهت داشــت.
دکتر جمال الطقش
نمایندهی سابق مجلس لبنان(فراکسیون وفاداری به مقاومت)
مهنــدس حســام انســانی جهانوطــن و بــه دور از هرگونــه جهتگیــری مذهبــی ،فرقـهای،
نــژادی و یــا قبیل ـهای بــود .پذیــرای همــه ،شــنوندهی طــراز اول و همیشــه متبســم بــود.
زمانیکــه پــس از جنــگ  33روزه بــه لبنــان آمــد ،بســیار مشــتاق بازســازی ویرانههــای
تجــاوز رژیــم صهیونیســتی بــود .او در امــر بازســازی خــودش را همچــون مجاهــدی در حــال
مبــارزه میدانســت .بــه همیــن خاطــر بهرغــم ســختیهای فــراوان ،بــا تمــام وجــود کار
میکــرد .هرگــز شــکایتی نکــرد و شــوق خدمــت بــه مــردم ،همیشــه همراهــش بــود.
استاد علی خریس
نمایندهی مجلس لبنان(فراکسیون توسعه و آزادی)
مــردم دغدغ ـهی اصلــی شــهید حســام بودنــد .همیشــه تکــرار میکــرد کــه ایــران هرچــه
انجــام دهــد در برابــر آنچــه ملــت لبنــان در رویارویــی بــا دشــمن صهیونیســتی تقدیــم کردهاند،
ناچیــز اســت .بــه همیــن دلیــل کارهایــش را بــا دقــت کامــل ،بــدون خطــا و بــا بهتریــن کیفیت
انجــام مـیداد .نکتـهی دیگــری کــه در شــخصیت او بــه چشــم میخــورد ،اطــاع و آگاهــی او
نســبت بــه مســائل بــود .آنچنــان دربــارهی لبنــان بــا همـهی جزئیــات بحــث و گفتگــو میکــرد
کــه گمــان میکــردی او یــک لبنانــی اســت و در مــورد فلســطین آنچنــان حــرف مـیزد کــه
فکــر میکــردی یــک فلســطینی اســت و از جهــان عــرب آنگونــه میگفــت کــه گمــان
میکــردی یــک عــرب اســت.
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دکتر علی مقداد
نمایندهی مجلس لبنان(فراکسیون وفاداری به مقاومت)
هــرگاه شــهید حســام را بهخاطــر م ـیآورم ،بهیــاد هم ـهی معانــی وفــا ،پاکــی ،اســتقامت
و مالطفــت اســامی میافتــم .شــهادت او همچــون تاجــی زینتبخــش کارهــای بزرگــی
بــود کــه در طــول حیاتــش انجــام داد و بــه روح پــاک او ارزش روحانــی بســیار بزرگــی
افــزود...
استاد نوارالساحلی
نمایندهی مجلس لبنان(فراکسیون وفاداری به مقاومت)
میخواهــم بــر جنبـهی مهمــی از شــخصیت شــهید حســام تمرکــز کنــم و آن جمــع میــان
تواضــع از یکســو و قــدرت و توانایــی از ســوی دیگــر اســت ،درحالیکــه ایــن صفــات در
حقیقــت صفاتــی متفــاوت و متناقــض میباشــد .بــه همیــن دلیــل میگویــم کــه او دارای
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 زمانیکــه آنهــا را
از دســت میدهیــم قدرشــان را نمیدانیــم.
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
ذهنــی بــاز و ســرعت عمــل بــاال بــود کــه میتوانســت بــا ســرعتی بــاال هــر ایــدهای را
دریافــت کنــد .وقتــی مجموعـهای از طرحهــا را کــه شــهرداری نبطیــه خواســتار اجــرای آن
بــود ،بــه او ارائــه میدادیــم ،بــه ســرعت آنهــا را درمییافــت .او کســی بــود کــه ســنگ
و انســان را بــه هــم آمیختــه بــود یعنــی بــه کار مهندســی ،بُعــدی انســانی بخشــیدهبود .از
ای ـنرو بــه شــهر نبطیــه چهــرهای نمونــه داد ،بهطوریکــه میتوانــد پایتخــت جبــل عامــل
و جنــوب باشــد.
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مهندس محمد الحرکه
شهردار برجالبراجنه
وقتــی بعــد از جنــگ 33روزه او را دیدیــم ،از شــدت فعالیــت و تحــرک او غافلگیرشــدیم.
بــرای بازســازی آنچــه ویــران شــده بــود در کمتریــن زمــان ممکــن ،آرامــش نداشــت و دائمـ ًا
تکــرار میکــرد کــه پیــروزی تــا زمانــی کــه ضاحیــه بهشــکل ســابقش و یــا حتــی زیباتــر
برنگشــته ،حاصــل نشــده اســت .اســرائیل آثــار تجــاوزش را پشــت ســرش برجــای گذاشــت و
مــا آن آثــار را محــو میکنیــم تــا تنهــا چیــزی کــه باقــی میمانــد ،پیــروزی باشــد.
استاد نبیل شدید
شهردار جرمق
شــهید حســـام بــا وجــود اختـــافاتی کــه وجــود داشــت به هیچکــس با دیـــدی فرقـهای و
ـانیت.
یــا مذهبـــی نــگاه نمیکــرد .انســانها در نــگاه او یــا در دیــن بــرادر بودنــد یــا در انسـ ّ
از مراجــع مســئول در لبنــان خواســتم تــا خیابانــی در شــهر جرمــق را بــه نــام او نامگــذاری
کننــد ،طبیعتـ ًا 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
دور و نزدیــک ،دوســت و دشــمن همــه میداننــد کــه رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی،
مهنــدس حســام و گــروه همراهــش ،بهتریــن کارهــا را انجــام داد و مشــابهی در کیفیــت و
تعــداد نــدارد .آیــا در لبنــان منطقــه ،روســتا و یــا جــادهای وجــود دارد کــه مهنــدس حســا ِم
متواضــع ،باتجربــه و پــاک را نشناســد؟ هــر درختــی و هــر پیچــی در جبــل عامــل ،ضاحیــه
و بقــاع ،مهنــدس آن ســفیر آبادانــی را کــه آرامــش نداشــت ،میشناســد .بایــد بــا افتخــار
بگویــم کــه او حتــی بیــش از اکثــر مســئولین و وزیــران لبنانــی ،ایــن کشــور را میشــناخت.
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مهندس ولید جابر
مدیرکل شرکت آرش
شــخصیت شــهید حســام جوانــب مختلفــی داشــت کــه هــر کــدام از ایــن جنبههــا
شگفتیســاز بــود .او مهندســی بــود کــه در دنیــای مهندســی و اجــرای پروژههــای ممتــاز
بــا کمتریــن هزینــه ،الگــوی دیگــران و در میــان اهــل عمــل ضربالمثــل بــود .از ســویی
انســانی مؤمــن ،مســلمان و پــاک بــود کــه در ایمــان ،تد ّیــن و اخــاق پســندیده سرمشــق
دیگــران بــه حســاب میآمــد.
مهندس رضا عطوی
مدیر سابق دفتر هیئت ایرانی بازسازی در شهر صور
شــهید حســام تنهــا بهخاطــر کار ،کار نمیکــرد بلکــه دیــدگاه و هدفــی بنیــادی وجــود
داشــت کــه او را بــه ســمت خــود هدایــت مینمــود .یــک روز بــه مــن گفــت بــا اموالــی کــه
در اختیــار دارد میتوانــد در ظــرف یکســال کارش را در لبنــان بــه اتمــام برســاند امــا دلــش
میخواســت کــه بــا همــان پــول بــه اقشــار بیشــتری از مــردم خدمــت کنــد .بــه همیــن
علــت اقــدام بــه خریــد کارخانههــای آســفالت و بتــن در مناطــق جنــوب و بقــاع کــرد تــا در
هزینههــای پروژههــا صرفهجویــی کنــد ،کاری کــه ســبب شــد تــا او دایــرهی خدماتــش را
گســترش دهــد .ایــن نــگاه او بســیار اســتراتژیک بــود.
مهندس حسین خیرالدین
مدیرکل شرکت معماری
آنچــه در شــخصیت مهنــدس حســام توجــه مــرا بــه خــود جلــب میکــرد ،حضــور مــداوم
و توانایــی او بــر ادامـهی کار بــود .او قــدرت آن را داشــت کــه در یــک دیــدار میــان جایــگاه
رســمی خــود بهعنــوان رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی و جایــگاه مردم ـیاش جمــع کنــد؛
کاری کــه ســبب میشــد تــا مــردم بــا هــر شــأن و مقامــی در اطرافــش حلقــه بزننــد ،او را
دوســت داشــته باشــند و هماننــد دوســتی از جنــس خودشــان همــواره بــا او رابطــه برقــرار
کننــد.
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مهندس محمد حاج موسی
مدیر دفتر هیئت ایرانی در منطقهی بقاع
شــهید حســام بــا انجــام پروژههایــی در منطقــهی بقــاع آن منطقــه را متمایــز کــرد.
یــک بــار بــه او گفتــم :بــا ایــن همــه مشــکالت اگــر هرکــس دیگــری بهجــای شــما بــود،
حتم ـ ًا کار را رهــا میکــرد .در جوابــم گفــت :مــا از انجــام مأموریتهــای ســخت خوشــحال
میشــویم ،هــر وقــت مشــکالت بیشــتر باشــد ،ســختیها بیشــتر و اجــر و پــاداش آن هــم
مضاعــف میشــود.
حاج عباس قدوح
مسئول واحد ارتباطات عربی حزباهلل
شــهید حســام هماننــد یــک رویــا ســبکبال امــا تأثیرگ ـذار از میــان مــا رفــت .او توانســت
ســطح طرحهــای عمرانــی لبنــان را بــاال ببــرد .او فقــط در آبادانــی خــاک اینجــا ســهیم
نبــود بلکــه در آبادســازی انســان نیــز ســهم داشــت .دغدغـهی او ســاخت پــارک ،پــل و یــا
گشــودن جادههــا نبــود بلکــه هدفــش ارائ ـهی خدماتــی بــود کــه ســطح فرهنــگ و درک
انســان لبنانــی را بــاال ببــرد و آن را بــه ســطح آرزوهــای مقاومــت برســاند .بــرای نمونــه
هــدف او از ســاخت پــارک تنهــا جنب ـهی تفریحــی آن نبــود بلکــه هدفــش ایجــاد فرصتــی
بــرای آدمهــا بــود تــا جــان تــازهای بگیرنــد و بــه شــکلی صحیــح بیاندیشــند .او بــه معنــای
واقعــی کلمــه در ســاخت جامعــه ســهم داشــت.
عالمه شیخ صمدی آملی
خطیب و مدرس حوزهی علمیه
ـن ِر ٌ
جــال َص َدقــوا مــا
المؤمِنيـ َ
شــهید شــاطری مصــداق ایــن آی ـهی شــریفه بــودِ [ :مـ َ
ـن ُ
ـر َو مــا بَدَّلــوا تَبديـ ً
ـدوا َّ َ
ـا] چــه
عا َهـ ُ
حب ـ ُه َوم ُ
الل َعلَي ـ ِه َفم ُ
ِنهــم َمــن َين َتظِ ـ ُ
ِنهــم َمــن َقض ـىٰ نَ َ
بســیار میدانهــای جهــاد در ایــران ،کردســتان ،لبنــان و یــا هــر جــای دیگــر کــه مهنــدس
را در آن برهــه درک کــردم ،هرآنچــه را کــه شــهید شــاطری در همــهی مأموریتهــای
خــود انجــام داد ،حفــظ آبــروی جمهــوری اســامی ایــران بــود .مــن او را ســفیر جمهــوری
اســامی نمینامــم.او آبــروی جمهــوری اســامی و چهــرهی اســام بــود .او بــا خدماتــش
بــه جمهــوری اســامی و اســام عــزت بیشــتری بخشــید.
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حسام خوشنویس :اگر اعداد و ارقام را اعالمكنيم رسوايى به بار میآورد
بسام القنطار

*

مهندســی ایرانــی از بــدو ورود بــه لبنــان 18 ،ســاعت در طــول روز بهعنــوان سرپرســت هیئــت
ایرانــی بازســازی لبنــان ،مشــغول کار اســت .انتقــادات حســام خوشــنویس نســبت بــه کابینـهی
لبنــان بهدلیــل نادیدهگرفتــن دســتاوردهای ایــن هیئــت ،از انگیــزهی او بــرای ادامــهی کار در
لبنــان نکاســت؛ آنهــم بهمــدت  3ســال اضافــه بــر برنامــه .راضیکــردن مهنــدس حســام
خوشــنویس بــرای افشــای مبالــغ مصرفــی ایــن هیئــت در راه بازســازی لبنــان از زمــان شــروع به
کار تاکنــون دشــوار اســت؛ هیئتــی کــه فعالیتهــای خــود را بالفاصلــه بعــد از تو ّقــف جنــگ در
 14آوریــل  2006میــادی آغــاز کــرد .نماینــدهی رئیسجمهــوری اســامی ایــران در بازســازی
لبنــان کــه هماکنــون ســاکن دائــم لبنــان اســت و سرپرســتی پروژههــای متعــدد عمرانــی را بــه
عهــده دارد ،از گفتــن رقــم هزینههــا ابایــی نــدارد امــا اعتقــاد دارد کــه« :اعــام اعــداد و ارقــام
بــدون روح چــه فایــدهای دارد؟ مــا میخواهیــم کــه مــردم لبنــان بداننــد کــه چــه پروژههایــی تــا
امــروز بــه نتیجــه رســیده اســت .ولــی بــاور کنیــد کــه اگــر از رقــم پرداختــی جهــت پروژههــای
عمرانــی پــرده برداریــم و حسابرســی دقیقــی نســبت بــه بررســی ایــن ارقــام صورتگیــرد ،آنــگاه
درگیــر بحــث و جدلهایــی بیانتهــا دربــارهی مبالــغ هنگفتــی کــه در پروژههــای مختلــف بــه
هــدر رفتــه اســت میشــویم .آنچــه کــه بــرای مــا اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ملــت لبنــان
مطمئــن باش��ند ک�هـ م��ا هم�هـی معیارهاــی درجــه یــک در ساختمانســازی بینالمللــی را رعایــت
کردهایــم؛ از مهندســین متخصــص و مشــاوران کارکشــته کمــک گرفتیــم و اجــرای پروژههــا را
بهوســیلهی ناظــران مــورد اعتمــاد مســتقیم ًا زیــر نظــر گرفتیــم و ســنجشهای دورهای را بــرای
تضمیــن کیفیــت مــواد ســاختمانی مــورد اســتفاده در پروژههــا انجــام دادیــم ».از مهمتریــن
پروژههایــی کــه هیئــت ایرانــی آنهــا را بــه اتمــام رســاند ،ســاخت  11جــاده اســت .ایــن بهتریــن
مثالــی اســت کــه مهنــدس خوشــنویس ارائــه میکنــد و در توضیــح آن میگویــد :آنچــه کــه
تاکنــون بــه ســرانجام رســیده  199کیلومتــر راه در حــال ســاخت در  12جــاده اســت کــه یکــی از
مهمتریــن آنهــا آزادراه بعلبــک  -بزالیــه میباشــد 109 .کیلومتــر دیگــر در  12جــاده در دســت
بررســی اســت 165 .کیلومتــر در  587جــادهی فرعــی و داخلــی بــه بهرهبرداری رســیده اســت72 .
راه در دســت ســاخت و  52کیلومتــر در  33راه در دســت بررســی اســت .خوشــنویس بــا در دســت
گرفتــن کاغــذ و قلــم اقــدام بــه رســم نقشـهی راههــای در دســت بررســی مینمایــد« :شــرایط
اعالمشــده از ســوی بانــک بینالمللــی و بانــک اســامی را بــه اطــاع رســاندم و مجلــس
بازسـ�ازی و توس��عه آن را تأییــد کــرد؛ در ایــن شــرایط آمــده اســت کــه بــرای راهســازی از 20
ســانتیمتر زیرســازی و  2الــی  4ســانتیمتر آســفالت اســتفاده شــود .مــا ایــن شــرط را نمیپذیریــم.
چــرا کــه هــر راهــی براســاس نتایــج آزمایشهــای خاکشناســی نیــاز بــه زیرســازی و آســفالت
خــاص خــود را دارد .از ایـنرو آزمایشــگاه مرکــزی خاکشناســی را بنــا نهادیــم .از هــر  150متــر
* روزنامهی األخبار – پنجشنبه  16مارس  2008میالدی
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در هــر مســیر ،جهــت آزمایــش نمونهبــرداری کردیــم؛ و متأســفانه هنــگام حفــاری جادههــای
قدیمــی بــرای نمونهبــرداری از خــاک زیــر آنهــا متوجــه ایــن نکتــه شــدیم کــه هیچگونــه
زیرســازی بــرای جادههــا صــورت نگرفتــه بــود .فقــط چندیــن الیــه آســفالت فشــرده روی هــم
قــرار گرفتــه بــود و هیچگونــه زیرســاختی کــه از آســفالت محافظــت کنــد ،دیــده نمیشــد».
وی افــزود« :میدانــم کــه ایــن مســئله رســوایی بزرگــی را در لبنــان ب ـهراه میانــدازد .از مــردم
میشــنیدیم کــه برخــی راههــا در لبنــان هــر ســاله آســفالت میشــود امــا مجــدداً بعــد از مدتــی
کیفیــت خــود را از دســت میدهــد .در هنــگام اجــرای پروژههــای راهســازی در بعضــی از مناطــق
تــا  70ســانتیمتر اقــدام بــه زیرســازی کردیــم و بــر روی آن از الیـهای بــه ضخامــت  5ســانتیمتر
از آســفالت کمــک گرفتیــم .همچنیــن مــادهای بــه نــام ژئوتکســتال را از ترکیــه ،ایــران و یونــان
وارد کردیــم کــه جهــت عايقبنــدی طبق ـهی زیریــن زیرســازی ب ـهکار گرفتهشــد و کــه ایــن
روش در پروژههــای راهســازی لبنــان بیســابقه بــود .در عیــن حــال بــه توســعهی راههــا نیــز
توجــه داشــتیم .بهنحــوی کــه بــر اثــر تــردد وســایط نقلیـهی مختلــف و عوامــل طبیعــی راههــای
ساختهشــده نیازمنــد تعمیــرات نباشــند ».خوشــنویس اضافــ ه میکنــد« :در نقشــههایی کــه
مجلــس توســعه و بازســازی بــرای جــادهی بعلبــک – بزالیــه تصویــب کردهبــود ،اشــاره شــدهبود
کــه ایــن جادههــا بایــد بهگون ـهای ساختهشــود کــه  8الــی  9میلیــون اتومبیــل از آنهــا عبــور
کننــد بــدون اینکــه نیــاز بــه تعمیــر داشــته باشــند .ولــی مــا تصمیــم گرفتیم کــه ایــن مقــدار را به
دو برابــر افزایــش دهیــم و جــادهای احــداث کنیــم کــه تا عبــور  20میلیــون اتومبیل دچار مشــکل
نشــود .از اینســو مجبــور بودیــم کــه مشــخصات فنــی راهســازی را از همــه نظــر ارتقــا دهیــم».
پلهــا و موضــوع پلســازی ،خــود داســتان دیگــری دارد .خوشــنویس وظیف ـهی ســاخت
همــهی پلهایــی را کــه از ســال  1998تــا  2006بــه بهرهبــرداری رســیدند ،برعهــده
گرفــت بــا ایــن تفــاوت کــه پلهــای ساختهشــده توســط هیئــت ایرانــی هزین ـهای معــادل
یکســوم هزین ـهی ســاخت پلهــای قدیمــی داشــت .بــا بررســی ارقــام و آمــار مشــخص
میشــود کــه  10پــل اصلــی و حیاتــی را هیئــت بازســازی بــه اتمــام رســانده اســت 4 ،پــل
در دســت اجراســت و  6پــل نیــز در حــال تحقیــق و بررســی اســت .همچنیــن  13پــل فرعــی
بــه اتمــام رســیده و  77پــل فرعــی در دســت ســاخت اســت.
اکنــون دلیــل عــدم اعــام هزینـهی پروژههــا روشـنتر میشــود .چــرا کــه اعــام اعــداد
و ارقــام بــه معنــای رســوایی بزرگیاســت کــه حاکــی از فســاد مالــی بــزرگ و هــدردادن
بودجــه در لبنــان اســت .و ایــن موضــوع دلیــل اصلــی بدهــی متراکــم  44میلیــارد دالری
ملــت لبنــان را روشــن میکنــد.
خوشــنویس بــا رد اتهاماتــی کــه نســبت بــه هیئــت ایرانــی بازســازی مطــرح میشــود و
فعالیتهــای ایــن هیئــت را دارای زمینههــای سیاســی میدانــد ،تأکیــد میکنــد کــه سیاســت
جمهــوری اســامی مبنــی بــر احتــرام بــه کلیـهی عقایــد اســت .امــا در عیــن حــال نارضایتــی
خــود را از نحــوهی برخــورد نامناســب دولــت لبنــان و شــخص نخس ـتوزیر فــؤاد ســنیوره بــا
هیئــت ایرانــی ،ابــراز م ـیدارد .وی میگویــد« :مــن بهدنبــال اهــداف سیاســی نیســتم و اگــر
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کســی بــه حقــوق مــن تجــاوز کنــد از آن دفــاع خواهمکــرد .نخسـتوزیر ســنیوره بــا مــا برخــورد
خوبــی نداشــته و مــا را نادیــده گرفتهاســت .اغلــب گفتههــای ایشــان را از ابتــدای ســال 2007
میــادی کــه پروژههــای فــوری و کوتاهمــدت را بــه پایــان رســانده بودیــم ،دنبــال کــردم و بــا
وجــودی کــه گزارشهــای کاری را بــه ایشــان ارائــه دادهبودیــم ،ایشــان گفــت کــه هیئــت ایرانــی
بــا مــا مشــورت نمیکنــد .ایــن اهانتــی اســت کــه نمیتــوان آن را پذیرفــت .تمامــی اقدامــات
مــا براســاس توافقنامههایــی اســت کــه از ســوی مجلــس توســعه و بازســازی ،مجلــس جنــوب،
وزارتخانههــای بهداشــت و آموزشوپــرورش و شــهرداریهای مربوطــه تأییــد و برخــی نیــز در
ـمی تنفیــذ از جانــب شــخص نخسـتوزیر امضــا شــده اســت».
مراســم رسـ ِ
وی توضیــح میدهــد« :هنگامیکــه ســنیوره گفــت کــه هیئــت بازســازی  60مدرســه
را بــه اتمــام رســانده اســت مــا درواقــع  102مدرســه را بازســازی کردهبودیــم (تــا زمــان
نــگارش گــزارش در مــارس  2008میــادی بازســازی  140مدرســه بــه پایــان رســیده اســت،
 10مدرســه در حــال بازســازی و بازســازی  7مدرســه در دســت بررســی اســت).
شوپــرورش لبنــان ،خالــد قبانــی علیرغــم توافقــات قبلــی از حضــور در
حتــی وزیــر آموز 
برنام ـهی افتتــاح مــدارس بازسازیشــده شــانه خالیکــرد .وی دلیــل ای ـنکار را عــدم شــرکت
وزیــر در افتتــاح هیــچ یــک از مــدارس ساختهشــده توســط دیگــر گروههــا عنوانکــرد و
گفــت کــه نمیخواهــد ایــن قاعــده را زیرپــا بگــذارد .همچنیــن آقــای نخس ـتوزیر ســنیوره
نیــز علیرغــم توافقــات قبلــی بــا نماینــدگان رســمی ایشــان ،در مراســم افتتــاح مــدارس
بازسازیشــده بــه بهانـهی آنکــه ایــن مــدارس ،غیردولتــی هســتند و از گذشــته نماینــدهای از
ســوی نخســتوزیر بــرای شــرکت در مراســم اینگونــه مــدارس حضــور نمییافتــه اســت،
شــرکت نکــرد .ایــن ماجــرا مــرا یــاد ضربالمثلــی ایرانــی میانــدازد کــه میگویــد« :شــخصی
را کــه خوابیــده اســت میتــوان بیدارکــرد؛ امــا آنکــس کــه خــود را بهخــواب زدهاســت هرگــز
نمیتــوان بیدارکــرد ».خوشــنویس ایــن نکتــه را علنــ ًا میگویــد کــه نــگاه هیئــت ایرانــی
بــرای فعالیــت در لبنــان نگاهــی اســتراتژیک و درازمــدت اســت؛ از ایــن روســت کــه فعالیــت
هیئــت ایرانــی بهمــدت ســه ســال دیگــر تمدیــد شــد و در حــال حاضــر هــم درحــال توســعهی
فعالیتهــای خــود میباشــد و صدهــا درخواســت همــکاری از شــهرداریهای مختلــف جهــت
اجــرای پروژههــای توســعه و بازســازی دریافــت کــرده .وی همچنیــن تأکیــد کــرد« :بــا ايــن
وجــود مــا از اجــرای هیــچ پــروژهی جدیــدی و همــکاری بــرای بــه سرانجامرســاندن پروژههای
پیچیــده شــانه خالــی نمیکنیــم ،چــرا کــه مــا ملــت لبنــان را ملتــی مقــاوم و فــداکار میدانیــم؛
نــه ملتــی نیازمنــد بــه خدماتمــان .ایــن ملــت در طــول ســالیان گذشــته بهســبب عــدم وجــود
عدالــت در جهــان و وحشــیگری رژیــم صهیونیســتی ،مــورد ظلــم واقــع شدهاســت».
صحبــت بــا مهنــدس خوشــنویس حتمـ ًا بــه موضوعــات سیاســی نیــز کشــیده میشــود؛ در
پاســخ بــه ســؤالی پیرامــون نگرانیهــای موجــود دربــارهی ادام ـهی فعالیــت هیئــت ایرانــی
در وضعیــت متشــنج ایــن روزهــا و علیالخصــوص نزدیکشــدن ناوهــای آمریکایــی بــه
ســواحل لبنــان میگویــد« :لبنــان بیــدی نیســت کــه بــا ایــن بادهــا بلــرزد».
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حسام خوشنویس
راجانا حمیه

*

ما برای خدمترسانی به ملت مقاومت اینجا هستیم.
خوشحالم از اینکه پسرم با دختری لبنانی ازدواج میکند.
حــزباهلل لبنــان ســاعت  4عصــر امــروز از رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان مهنــدس
حســام خوشــنویس در مراســمی در مرکــز فرهنگــی شــهرداری غبیــری ،تجلیــل بــه عمــل
آورد .امــروز از مــردی بهخاطــر موفقیتهایــش تجلیــل میشــود کــه لبنــان و مقاومــت را
دوســت دارد.
تنهــا بچههــای «حارتــه» لبنــان میداننــد کــه آن شــخص ایرانــی کیســت .آنهــا وی
را بهعنــوان مهنــدس و رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان بعــد از جنــگ ویرانگــر
میشناســند .انســانی کــه نامــی هماننــد ســایر مــردم داشــت .مهــم نیســت کــه ایــن نــام
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 میشــد ».همراهــان نزدیــک او در
لبنــان اینگونــه توصیفــش میکننــد.
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
هیئتمدیــرهی پــروژهی بازســازی«وعد» میگویــد.
هنگامیکــه خوشــنویس بــه شــهادت رســید ،همــه مشــغول تحلیــل شــدند :ایــن مــرد کــه
بــود؟ یکــی از فرماندهــان ســپاه پاســداران ایــران در لبنــان چــه میکــرد؟ چــرا دولــت لبنــان
توضیحــی دربــارهی هویــت او نمیدهــد؟ ســؤاالت زیــادی مطــرح شــد .امــا دربــارهی اینکــه
او چــه ســهم بزرگــی در بازســازی مناطــق زیــادی از لبنــان داشــت هــم ســخنی گفتــه شــد؟
خوشــنویس در  14آگوســت  2006بهعنــوان رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان بــه
تنهایــی و بــدون خانــواده ،بــه لبنــان آمــد .بــا مأموریتــی خدماتــی هماننــد افــراد دیگــری کــه
از دیگــر کشــورها بــرای کمکرســانی آمدنــد .بههیچوجــه انســانی غیرعــادی نبــود .او هــم
زندگــی و خاطــرات خــود را داشــت.
بــه محــض رســیدن ،کار خــود را آغــاز کــرد .اســتراحت نمیکــرد .و مــدام تکــرار میکــرد
کــه« :مــا بــرای خدمــت بــه ملــت مقــاوم لبنــان اینجــا هســتیم ».مهنــدس حســن حجــازی
از دوســتان وی میگویــد :بــرای خدمــت بــه ملــت لبنــان روزانــه  18ســاعت کار میکــرد.
ایــن مــرد ،پشــت میزنشــینی را نمیپســندید؛ دفتــر کارش آخریــن جایــی بــود کــه
شــبها بــه آنجــا میرفــت تــا برنامههــای روز بعــد را چــک کنــد و دفتــر خاطراتــش
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را بنویســد .شــب را روی صندلــی کارش و یــا در اتــاق مجــاور دفتــر ،کــه خان ـهی او بــود،
بــه صبــح میرســاند .خوشــنویس دائم ـ ًا بیــن مناطقــی کــه هیئــت بازســازی پروژههایــی
در دســت اقــدام داشــت در حــال رفتوآمــد بــود .در طــول یــکروز از جنــوب لبنــان تــا
هرمــل و تــا شــمال لبنــان را سرکشــی میکــرد و شــب وقتــی بــه دفتــر برمیگشــت بــاز
هــم نمیخوابیــد.
ی ـکروز تــا ســاعت  5صبــح بیــدار بــود و دو تــن از جوانــان هیئــت بازســازی نیــز بــا او
کارمیکردنــد :عبــاس قطایــا ،مســئول رســانهای هیئــت ،و دانیــال علویــه .قطایــا بــه یــاد
دارد کــه در ســاعات ابتدایــی بامــداد خســته و خوابآلــوده میشــود ولــی او و دوســتش
نمیتوانســتند برونــد و مهنــدس را تنهــا بگذارنــد ،بنابرایــن منتظــر میماننــد تــا او بــرای نمــاز
صبــح بــه اتــاق دیگــر بــرود و در آن لحظــه فــرار میکننــد .هنــوز بــه خانــه نرســیدهبودند
کــه تلفــن زنــگ میخــورد و صــدای مهنــدس شــنیده میشــود کــه میگویــد« :بچههــا
فقــط بــرای نیــم ســاعت دیگــر برگردیــد».
برعکــس دیگــران؛ شــب بــرای خوشــنویس وقــت خــواب نبــود .فقــط وقتــی کــه از
بازدیدهــا بــه دفتــر برمیگشــت و گاهــی هــم بعــد از نمــاز صبــح چــرت کوچکــی م ـیزد.
اطرافیــان او از اینکــه در روز بعــد بســیار ســرحال و بانشــاط بـهکار مشــغول میشــد و هیــچ
روزی دیــر از خــواب بلنــد نمیشــد تعجــب میکردنــد.
قطایــا بــه یــاد دارد کــه صبحهــا زمــان صبحانهخــوردن مهنــدس بــه دفتــر میرســید.
صبحان ـهای مثــل هــر روز :پنیــر و گــردو و پــس از آن فنجانــی چــای و خرمــا .ســپس در
اتومبیــل 45 ،دقیقــه اول را تنهــا بــه قــرآن گــوشمــیداد و خــودش هــم همــراه بــا آن
تــاوت میکــرد.
در زندگــی او مســائل حاشــیهای وجــود نداشــت .حجــازی میگویــد فقــط دوبــار درخصوص
مســائلی غیــر از کار صحبتکــرد :اولیــن بــار زمانــی بــود کــه آقــای ســنیوره ،نخس ـتوزیر
ـنویس آرام ،بــا
بــا خنثیســازی مینهــا توســط وی موافقــت نکــرد .در آنروز مهنــدس خوشـ ِ
چهــرهای کــه شــباهتی بــه روزهــای دیگــر نداشــت ،عصبانــی شــد و ایــن اولیــن بــاری بــود
کــه از رابطـهی بــدش بــا ســنیوره حــرف زد و دفعـهی دوم زمانــی بــود کــه بــا شــعف بســیار
بــه حجــازی میگویــد :خیلــی خوشــحالم و منتظــر میمانــد تــا علــت خوشــحالیاش از او
پرســیده شــود و پاســخ میدهــد :پســرم بــا دختــری لبنانــی ازدواج خواهدکــرد.
یــک بــار گفتــه بــود :مــن چیــزی غریــب را در لبنــان دوســتدارم و آن بهخاطــر خــود
لبنــان نیســت بلکــه بهدلیــل وجــود مقاومــت اســت.
قطایــا بــه یــاد دارد کــه هفت ـهای نمیگذشــت مگــر اینکــه مهنــدس درخواســت میکــرد
بــه دیــدار خانــوادهی شــهیدی بــرود .لیســت مالقاتهــا و دیــوار دفتــر کار او کــه هــر روز
عکــس یــک شــهید جدیــد بــه آن اضافــه میشــد ،گــواه ایــن مطلــب اســت.
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مصرانــه دســت پــدر شــهید را
هربــار کــه بــه دیــدار خانــوادهی شــهیدی میرفــت ّ
میبوســید و عکســی از شــهید را درخواســت میکــرد و بــه فرزنــدان شــهید عبارتــی را کــه
همــه بــه یــاد دارنــد میگفــت« :مــا بــه شــما افتخــار میکنیــم ».ایــن جمل ـهای بــود کــه
در اولیــن مالقــات بــه یاســر ،فرزنــد شــهید ســید عبــاس موســوی هــم گفــت.
اوقــات فراغــت بــرای ایــن مــرد بنــدرت پیــش میآمــد و اگــر پیــش میآمــد مســابقات
ورزشــی را دنبالمیکــرد ،بــه بــازی فوتبــال میپرداخــت و یــا کتــاب میخوانــد .گاهــی
اوقــات کــه بــرای خریــد لبــاس بــه بــازار میرفــت ،بــه کشــور تولیدکننــدۀ لباسهــا دقــت
میکــرد و در اغلــب مواقــع لباسهــای غیرایرانــی نمیخریــد .آقــای حجــازی میگویــد:
«بــه غذایــش اهمیــت خاصــی نمــیداد مگــر بــه صبحانــه .نهــار را عصرهــا میخــورد؛
معمــو ًال ســاندویچی بــود کــه در طــول راه خــورده میشــد .اگــر کمــی میخواســت کــه
بــه خــودش برســد ســفارش غــذای لبنانــی مــورد عالق ـهاش را م ـیداد :فتــوش ،تبولــه و
مرغبریــان.
دوســتانش ایــن جزئیــات را تنهــا پــس از شــهادت او یــادآوری کردنــد .زمانیکــه د ِر اتــاق
کارش برخــاف همیشــه بســته شــد؛ اتاقــی کــه دفتــر خاطراتــش را در خــود جــای دادهبــود.
و هیچکــس نمیدانــد کــه آن دفتــر اکنــون در اختیــار کیســت.
راز مخفیکاری

هنگامــی کــه از مهنــدس خوشــنویس دربــارهی هزینــهی پروژههــای در دســت اقــدام
هیئــت ایرانــی در لبنــان ســؤال میشــد ،تنهــا بــه یــک جــواب بســنده میکــرد« :آنچــه
مــا انجــام دادیــم حتــی بــا یــک قطــرهی خــون شــهید هــم برابــری نمیکنــد» .ولــی
ایــن رازداری دلیــل دیگــری نیــز داشــت .و آن چیــزی بــود کــه روزنامـهی االخبــار در مــی
 2008میــادی گفتــه بــود« :اگــر هزینههــا را اعالمکنیــم و حسابرســی انجــام شــود
بحثهــای زیــادی پیرامــون اتــاف گســتردۀ امــوال در لبنــان بــه وجــود خواهــد آمــد».
جملــهای کــه باعــث موضعگیــری رســمی نخســتوزیر فــؤاد ســنیوره شــد و بــا تعهــد
خوشــنویس بــرای عــدم حضــور در رســانهها بــه پایــان رســید.
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ایرانیها پروژههای بازسازی را تنها با  %9هزینه برآوردشدهی اولیه به پایان
رساندند.
زینب یاغی

*

از آنجایــی کــه ایــران از حــزباهلل لبنــان پشــتیبانی میکنــد؛ هــر کمکــی کــه بــه لبنــان
تقدیــم کنــد ،هــر چقــدر هــم کــه مثبــت باشــد ،بــاز هــم طبــق معمــول بحثبرانگیــز
اســت .از ای ـنرو غیــر قابــل پیشبینــی نبــود کــه دولــت نخس ـتوزیر فــؤاد ســنیوره بــرای
کمکرســانی ایــران بعــد از «جنــگ 33روزه» شــرط بگــذارد .ولــی بهتدریــج دولــت در
مقابــل کار انجامشــده قــرار گرفــت و مجبــور بــه پذیرفتــن ایــن کمکهــا شــد.
بــه گفتـهی مهنــدس حســام خوشــنویس رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان ،پیشــنهاد
ایــران بــرای بازســازی لبنــان از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود ،چــرا کــه هیئــت ایرانــی،
بازســازی همــهی مؤسســات ،راههــا ،پلهــا و شــبکههای فاضــاب را کــه در جنــگ بــه
ویرانــه تبدیــل شــدهبود بــه عهــده گرفــت؛ یعنــی ســاخت هــر پــروژهی زیربنایــی را کــه
بــه شــهروندان لبنانــی مربــوط میشــد ،بــه اســتثناء برخــی خانههــای مســکونی کــه دولــت
بــرای بازســازی آنهــا ســازوکار ویــژهای اندیشــیده بــود.
خوشــنویس میگویــد :بعــد از پایــان جنــگ ،هیئتــی بلندپایــه بــه ریاســت معــاون
رئیسجمهــوری ایــران ،ســعیدلو بــه همــراه وزیــر بهداشــت ،وزیــر نیــرو و وزیــر کار بــه
لبنــان آمــد و طــی جلســات متعــدد توانایــی ایــران را بــرای کمــک بــه رئیسجمهــور ســابق
لبنــان ،امیــل لحــود و رئیــس مجلــس ،نبیهبــری و نخســتوزیر ،فــواد ســنیوره اعــام
داشــتند امــا نخســتوزیر لبنــان از آنــان خواســت تــا ایــن کمکهــا بهصــورت نقــدی
در اختیــار دولــت و بانــک مرکــزی لبنــان قــرار گیــرد و دولــت بنــا بــر صالحدیــد خــود
نســبت بــه اجــرای پروژههــای مــورد نیــاز اقــدام نمایــد .رئیــس هیئــت ایرانــی در پاســخ
گفــت کــه پرداخــت پــول ،آســانترین راه اســت ولــی مســئلهی مهــم بازســازی تأسیســات
زیربنایــی و حیاتــی اســت کــه جنــگ آن را ویــران کردهاســت .و توضیــح داد از آنجایــی
کــه ایرانیهــا دارای تجرب ـهی خوبــی در امــر بازســازی ســریع و بــا کیفیــت میباشــند لــذا
دولــت جمهــوری اســامی ترجیــح میدهــد کــه عملیــات بازســازی را مســتقیم ًا بهدســت
بگیــرد چــرا کــه کشــور ایــران شــاهد جنگــی طوالنــی بــا عــراق بــوده و همچنیــن خســارات
ناشــی از زلزلههــا ،ســیلها و ســوانح طبیعــی بســیاری را تجربــه کــرده اســت و ایــن
آمادگــی را دارد کــه تجربههــای خــود را در اختیــار لبنانیهــا قــرار دهــد.
وی اضافــه میکنــد کــه مذاکــرات فشــرده و ســختی بــا نخســتوزیر ســنیوره
صورتگرفــت و نخســتوزیر در ایــن مذاکــرات گفــت :شــما بــرای کمــک بــه حــزباهلل
بــه لبنــان آمدهایــد و نــه کمــک بــه دولــت لبنــان درحالیکــه پروژههــای اجرایــی مــا
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تمــام مناطــق لبنــان را در برمیگرفــت .همچنیــن ســنیوره از هیئــت ایرانــی ســؤال کــرد
کــه اگــر جنــگ مناطقــی غیــر از جنــوب لبنــان و ضاحیـهی بیــروت را ویــران کردهبــود ،آیــا
بــاز هــم اینچنیــن بــه لبنــان کمــک میکردیــد؟ و رئیــس هیئــت ایرانــی بــدون تردیــد
پاســخ میدهــد :بلــه ،حتمــ ًا اینطــور بــود زیــرا اعتقــاد داریــم کــه اســرائیل بــه همــهی
ملــت لبنــان ســتم کــرده اســت و مناطــق مختلــف بــرای مــا هیــچ تفاوتــی ندارنــد .ایــن
نــگاه جمهــوری اســامی ایــران بــه لبنانیهاســت و نظــر شــخصی مــن نیســت .همچنیــن
یــادآوری میکنــد کــه آغــاز کمکهــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه کشــور لبنــان
از هنــگام پیــروزی انقــاب در ســال  1979میــادی بودهاســت.
هزینهی کمتر؛ کیفیت باالتر

همچنیــن اعالمکــرد کــه پروژههــای نیمـهکارهی بســیاری از ســوی کشــورهای کمکرســان
ی مانــده بــود کــه تعــدادی از پیمانــکاران لبنانــی بــا نظــارت کارشناســان ایرانــی
در لبنــان باقـ 
بــر کیفیــت اجــرای پروژههــا ،آنهــا را بــه اتمــام رســاندند .خوشــنویس تمایلــی بــه فاشکــردن
بودج ـهی در نظــر گرفتهشــده بــرای پروژههــا نــدارد .چــرا کــه مســئله عــرض انــدام مالــی
نیســت بلکــه مســئلهی اصلــی ،اجــرای پروژههــا بــا اســتانداردهای قابــل قبــول اســت .ولــی
در بیــان ایــن نکتــه صراحــت دارد کــه ،هزینـهای کــه ایــران بــرای اجــرای پروژههــا پرداخــت
کــرده تنهــا  9درصــد هزینههــای پیشبینیشــدهی رســمی بــرای انجــام ایــن پروژههــا
بــوده اســت .بهعنــوان مثــال پیشبینــی اولیــه بــرای طراحــی و اجــرای پــل ابواالســود ،مبلــغ
یــک میلیــون دالر بــود و ایــن موضــوع در شــمارهی ســپتامبر گذشــتهی نشــریهای کــه مجلس
توســعه و بازســازی منتشــر میکنــد ذکــر شدهاســت ،درحالیکــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه
تنهــا  98هــزار دالر هزینــه شــد .وی علــت ایــن مســئله را ســپردن مســتقیم کار بــه پیمانــکاران
و ممنوعیــت برداشــت بخشــی از بودجـهی واگــذاری کار بــه پیمانــکاران دیگــر عنوانکــرد.
در اینجــا خوشــنویس ســؤال میکنــد ،کدامیــک اهمیــت بیشــتری دارنــد؟ بودجــه؟ یــا
کیفیــت ســاخت پــل؟ و بــه ایــن موضــوع اشــاره میکنــد کــه در پروژههــای ســازندگی و
بازســازی ،امــوال بســیاری بــه هــدر رفتــه اســت و میافزایــد :تــا آنجــا کــه مــن خبــر دارم
کمکهــای مالــی بســیاری بــه دولــت لبنــان شدهاســت کــه حتــی بیشــتر از بودج ـهی الزم
بــرای بازســازی ویرانیهــای جنــگ میباشــد و اگــر دولــت لبنــان ضمــن جدولبنــدی
دقیــق ،پروژههــا را بهخوبــی مدیریــت نمایــد ،لبنــان بــه بهشــت تبدیــل خواهــد شــد.
وی افــزود :پیمانــکاران بســیاری نســبت بــه روش بازســازی راههــا و پلهایــی کــه مــا آن
را بــه عهــده گرفتهایــم ،معتــرض هســتند و میگوینــد :اگــر مــا بــه روش شــما پروژههــای
راهســازی را اجــرا کنیــم؛ پــس از آن بیــکار خواهیــم شــد .چــرا کــه مــا تقریب ـ ًا هــر دو ســال
یکبــار بایــد راههــا را تعمیــر و ترمیــم کنیــم امــا روش شــما ســبب میشــود کــه جــاده هــا
بــرای ســالهای متمــادی بینیــاز از هرگونــه تعمیــر و ترمیــم باشــند!
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گفتــه میشــود هیئــت ایرانــی بــدون اطــاع دولــت لبنــان اقــدام بــه راهســازی و
جادهکشــی در جنــوب میکنــد؛ خوشــنویس ایــن گفتههــا را تنهــا نظــرات شــخصی افــراد
میدانــد ،چــرا کــه هیئــت بازســازی بــرای انجــام هــر پــروژهای از مقامــات مســئول در
وزارتخانههــای مربوطــه و یــا شــهرداریها مجــوز الزم را میگیــرد .همچنیــن اضافــه
میکنــد هیئــت بازســازی لیســتی جــزء بــه جــزء از پروژههــا را بــه همــراه همـهی نقشـهها
بــه وزارتخانههــای مربوطــه و مجلــس توســعه و بازســازی ارائــه داده اســت .وی پرونــدهی
بازســازیای را کــه بــه همــراه دارد ،بــاز میکنــد و جداولــی را کــه شــامل جادههــا و
روســتاهای واقعشــده در مســیر آنهاســت نشــانمیدهد.
از ســویی دیگــر منبعــی آگاه در وزارت کار اعالممیکنــد کــه وزارتخانــه هماننــد
کمکهــای ســایر دولتهــای یاریرســان ،لیســت مربــوط بــه پروژههــای در دســت
احــداث هیئــت ایرانــی را از نخســتوزیری تحویــل گرفتــه اســت .غســان طاهــر مشــاور
نخســتوزیر در امــر بازســازی نیــز بــه ایــن مطلــب اشــاره میکنــد کــه هیئــت ایرانــی
لیســت تمــام پروژههــا را بــه وزارتخانههــای مربوطــه و مجلــس توســعه و بازســازی
تحویــل داده اســت و مجلــس توســعه و بازســازی نیــز ایــن موضــوع را تأییــد میکنــد.
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هیئت ایرانی ساخت  9پل و  6پل عابر پیاده و  600راه فرعی را به پایان رساند
فاتن قبیسی

*

خوشــنویس« :هزینههــای پیشبینیشــدهُ ،حســن انجــام کار را تضمیــن میکنــد.
ویرانههــای باقیمانــده از جنــگ اولویــت مــا هســتند».
در بســیاری از مناطــق و شــهرهای لبنــان کــه در زمــان جنــگ 33روزه هــدف موشـکباران
قــرار گرفتــه بودنــد ،ایــن تابلــو بــه چشــم میخــورد« :هیئــت ایرانــی بــرای مشــارکت در
بازســازی لبنــان» .هیئــت ایرانــی یکــی از برجســتهترین طرفهــای کاری بــود کــه عــاوه
بــر انجــام برخــی پروژههــای ویــژهی ســاختمانی ،راهســازی در مناطــق آســیبدیده از
جنــگ را بــه عهــده گرفــت.
بــا توجــه بــه اینکــه مناطــق جنــوب ،بقــاع و ضاحیــه در منطق ـهی تحــت پوشــش ایــن
هیئــت قــرار میگیــرد و بــا توجــه بــه حجــم وســیع روســتاهای آســیبدیده ،کارگاههــای
عمرانــی در جنــوب و بقــاع در شــرف راهانــدازی هســتند .بنــا بــر مــدارک موجــود در هیئــت
بازســازی ،شــهرداری تهــران بــا نظــارت هیئــت ،در منطق ـهی ضاحیــه عــاوه بــر احــداث
راههــای فرعــی ،شــش پــل عابــر پیــاده را نیــز روی جــادهی فــرودگاه احــداث کردهاســت.
در پاســخ بــه ایــن پرســش که چــرا همچنــان بســیاری از راههــای ضاحیــه از کیفیــت خوبی
برخــوردار نیســتند ،میگویــد« :ایــن هیئــت فقــط اختیــار بازســازی راههــای آســیبدیده در
جریــان جنــگ را دارد» .وی بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره میکنــد کــه هیئــت بازســازی از
دولــت لبنــان درخواســت کــرد تــا دو پــل بئرالعبــد و حیاألبیــض را نیــز بازســازی کنــد امــا
دولــت اعالمکــرد کــه عربســتان ســعودی بازســازی ایــن دو پــل را بــه عهــده گرفتهاســت.
هیئــت ایرانــی تــا امــروز  600پــروژهی راهســازی راههــای فرعــی و یــا راههایــی کــه
روســتاهای مختلــف را بــه یکدیگــر متصــل میکنــد بهطــول بیــش از  330کیلومتــر را بــه
اتمــام رســانده اســت . .تنهــا در بقــاع  92راه فرعــی بــه بهرهبــرداری رســید ه و  14راه دیگــر
در دســت احــداث اســت .طــول ایــن راههــا بالــغ بــر  45کیلومتــر و اغلــب آن در شــهر بعلبــک
اســت.
ایــن هیئــت دو پــل العاصــی اصلــی و فرعــی را نیــز بــه اتمــام رســانده و همچنیــن احــداث
راه بیــن بعلبــک و التوفیقیــه بهطــول  25کیلومتــر را آغــاز کردهاســت .بــرای ایــن پــروژه
بــر اســاس تفاهمنام ـه بــا مجلــس توســعه و بازســازی ،اعتبــاری بالــغ بــر  25میلیــون دالر
در نظــر گرفتــه شــده اســت.
پــروژهی احــداث جــادهی بعلبــک – بــوادی بهطــول  12کیلومتــر بنابــر تفاهمنامــه بــا
شــهرداری زحلــه؛ بــا مشــارکت  4شــهرداری و اعتبــار یــک میلیــون و پانصــد هــزار دالر و بــا
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عبــور از راه کســاره – تــال – زحلــه بعــد از عیــد فطــر آغــاز میگــردد.
امــا در جنــوب ،کار احــداث راههــای حــدود  70شــهرک از بیــش از  110شــهرک واقــع
در جنــوب رودخانــه ،عــاوه بــر مســیر تعــدادی از شــهرکهای شــمالی بــه اتمــام رســیده
اســت .ســاخت  7پــل نیــز تمــام شدهاســت کــه شــامل پلهــای :ابواالســود و العدوســیه در
نبطیــه و پلهــای صرفنــد و سکســکیه و بابلیــه و انصاریــه در دار تقلــه میباشــد .در همیــن
حــال ،آمادهســازی پــل خیــزران در مرحلـهی نهایــی اســت و پلهــای جســرالوادی االخضــر
و الشــقعه در دســت احــداث هســتند .عــاوه بــر ایــن ،پروژههــای دیگــری در جنــوب و بقــاع
در انتظــار تأییدی ـهی رســمی میباشــند.
دفتــر هیئــت ایرانــی در خیابــان «ســفارات» در بیــروت مملــو از کارمندانــی اســت کــه
مشــغول بررســی نقش ـهها هســتند .برخــی بــه زبــان فارســی صحبــت میکننــد و برخــی بــه
زبــان عربــی و لهجـهی لبنانــی .نماینــدهی جمهــوری اســامی ایــران در امــر بازســازی لبنــان،
حســام خوشــنویس ،بــا ارائ ـهی نقش ـههایی دربــارهی پروژههــای راهســازی توضیــح میدهــد.
ی دربــارهی
وی تأکیــد میکنــد کــه ایــن دفتــر در بیــروت اختیــار تــام دارد و تصمیمگیــر 
پروژههــا نــه در ایــران ،کــه در ایــن دفتــر صــورت میگیــرد.
خوشــنویس میگویــد :برخــی راههــا در جریــان جنــگ تنهــا در بخشــی از مســیر آســیب
دیدهانــد ولــی مــا تصمیــم گرفتیــم کــه تمــام طــول راه را بهطــور کامــل بازســازی کنیــم.
همچنیــن میگویــد راههــای ارتباطــی میــان شــهرکهای واقــع در جنــوب ،بســیار بــرای
مــردم آزاردهنــده بــود کــه نســبت بــه بازســازی و ترمیــم آنهــا اقــدام کردیــم .و در میــان آن
راههــا ،راههایــی وجــود داشــت کــه وزارت راه بعــد از جنــگ آنهــا را بازســازی کــرده بــود
امــا پــس از مــدت کوتاهــی دوبــاره خــراب شــدهبودند».
دو سند همکاری

هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان در اکتبــر  2006میــادی کار خــود را پــس از امضــای دو
تفاهمنامــه بــا حکومــت آغــاز کــرد.
تفاهمنامــهی اول ،بازســازی پــل العاصــی و تفاهمنامــهی دوم ترمیــم و آمادهســازی
تمامــی راههــای داخلــی منطقــهی جنــوب بــود کــه مســتقیم ًا از جنــگ 33روزه آســیب
دیــده بودنــد و انجــام ایــن دو تفاهمنامــه بــه پشــتوانهی هدایــای بالعــوض جمهــوری
اســامی ایــران بــه لبنــان امضــاءشــد .همچنیــن براســاس متــن ایــن تفاهمنامــه بازســازی
پلهــای :خیــزران ،بابلیــه ،ابواالســود ،انصاریــه ،انصاریــه (دار تقلــه) ،عدوســیه ،سکســکیه و
محــول شــد.
صرفنــد بهطــرف ایرانــی ّ
همچنین این تفاهمنامه ،بازسازی چهار مسیر اصلی زیر را شامل میشود:
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 تفاهمنامــه تأکیــد شــده اســت کــه مبالــغ مصرفــی بایــد بــا هماهنگــی
وزارت راه لبنــان هزینــه شــود.
دربــارهی مبلــغ اهدائــی ذکرشــده در تفاهمنامــه ،خوشــنویس میگویــد کــه میــزان ایــن
مبلــغ مشــخص نشــده اســت ،بلکــه برمبنــای هزینــهی بررســیها و پروژههــا میباشــد.
وی بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه هزین ـهی هــر کیلومتــر راهســازی بیــن  300الــی
 400هــزار دالر اســت.
وی دربــارهی مــدت اجــرای ایــن پروژههــا میگویــد« :کار احــداث بیشــتر پلهــا در
جنــوب و بقــاع بــه پایــان رسیدهاســت .طبــق برنامهریــزی قــرار بــود کــه کار احــداث
 4راه اصلــی جنــوب طــی  8مــاه بــه پایــان برســد ،ولــی بارندگیهــای زیــاد و مشــکالت
موجــود ،ایــن مــدت را بــه  12مــاه افزایــش داد و تاکنــون  50الــی  70درصــد مراحــل کار
بــه اتمــام رســیده اســت .عــاوه بــر آن ،هیئــت ایرانــی بــا مشــکالت دیگــری نیــز روبـهرو
شــد .خوشــنویس میگویــد« :هیچگونــه طــرح یــا تحقیقــات اولیــه و نقشـهای در اختیارمــان
نبــود .مــا بــه حداقــل دادههــا بــرای بررســی نیــاز داشــتیم ولــی ایــن مطالــب حتــی در اختیــار
وزارت راه نیــز نبــود .بنابرایــن از صفــر شــروع کردیــم .ابتــدا بــه نقش ـهبرداری توپوگرافــی
پرداختیــم و از خــاک منطقــه تــا عمــق یکمترونیــم نمونهبــرداری کردیــم .پــس از آن
حجــم ترافیــک در هــر کــدام از مســیرها را بررســی کردیــم و تیمــی را بهمــدت دومــاه
مأمــور بررســی حجــم و نــوع اتومبیلهــای عبــوری از راههــا کردیــم تــا بتوانیــم آمــار واقعــی
آنچــه را کــه نیــاز داشــتیم ،بهدســت آوریــم.
بــرای آزمایــش خــاک ،در هــر صــد متــر ،خــاک را حفــر کردیــم و از طبقــات زیریــن آن
عکاســی و نمونهبــرداری کردیــم تــا از قابلیــت زیرســازی و همچنیــن نــوع زمیــن منطقــه
آگاهــی پیــدا کنیــم .بــرای ای ـنکار از آزمایشــگاههایی در لبنــان و ایــران کمــک گرفتیــم.
خوشــنویس ادامــه میدهــد :بعــد از انجــام آزمایشــات ،بررســیهای جدیــدی را آغــاز
کردیــم .نقاطــی را کــه بــه خاکبــرداری و یــا خاکریــزی نیــاز داشــت ،تعییــن کردیــم.
همچنیــن از الی ـهای از مــادهی ژئوتکســتال (شــبیه بــه موکــت کــه از خــارج از کشــور وارد
کردیــم) بــرای مقاومســازی زمیــن اســتفاده شــد .بعــد از آن هــم از ســه طبقــه زیرســازی و
دو طبقــه آســفالت اســتفاده شــد.
یکــی دیگــر مشــکالت مــا ،وجــود شــبکههای زیرزمینــی در لبنــان بــدون انجــام هرگونــه
بررســی و نقشــه بــود .هــر نقطـهای را کــه حفــر کردیــم بــه شــبکهای زیرزمینــی رســیدیم.
بنابرایــن مجبــور بودیــم کــه شــبکهی آبرســانی را بــه عمــق پایینتــری منتقــل کنیــم.
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همچنیــن ارتباطــات شــبکهی فاضــاب را در فاصلههــای صدمتــری در دو طــرف مســیرها
در نظــر گرفتیــم تــا در آینــده توســط کســانی کــه در ایــن مســیرها اقــدام بــه ساختوســاز
میکننــد ،تخریــب نشــود .بــرای ای ـنکار کانالکش ـیهایی انجــام شــد تــا درمواقــع لــزوم
فقــط لولههــای فاضــاب ســاختمانها بــه ایــن کانالهــا متصــل شــوند و نیــازی بــه
حفــاری مجــدد نباشــد.
همچنیــن جویهــای آب جهــت جم ـعآوری آب بــاران در کنــار جادههــا تعبیــه شــد و در
وســط هــم کانالکشــی صورتگرفــت .مهمتریــن نکتــه ایــن بــود کــه راههــا از عــرض 4
الــی  5متــر بــه عــرض  10متــر تعریــض شــدند.
فرصتهای شغلی برای متخصصین و کارگران لبنانی

خوشــنویس دربــارهی ایــن موضــوع کــه آیــا هیئــت ایرانــی از نیــروی کار لبنانــی نیــز
اســتفاده میکنــد گفــت« :از مشــاوران لبنانــی و آزمایشــگاههای لبنانــی کمــک گرفتیــم.
همچنیــن در لبنــان  14پیمانــکار درجهیــک داریــم کــه در احــداث  4راه اصلــی در دســت
ســاخت مشــغول بــهکار هســتند .کارگــران میدانــی همگــی نیروهــای لبنانیانــد .در ابتــدا
خواســتیم کــه نیــروی کار از ایــران بــه لبنــان بیاوریــم ولــی بــا بررس ـیها متوجــه شــدیم
کــه بخــش قابــل توجهــی از پیمانــکاران لبنانــی بعــد از جنــگ 33روزه بـیکار شــدهاند و هــر
کــدام در حــدود  500نیــروی کار شــامل متخصــص ،مهنــدس ،نقش ـهکش و کارگــر ســاده
دارنــد .لــذا هماکنــون بــا  14پیمانــکار لبنانــی همــکاری داریــم.
آیــا ایــن پیمانــکاران براســاس اســتانداردهای الزم در پروژههــای هیئــت بازســازی اقــدام
میکننــد؟
خوشــنویس میگویــد پایبنــدی بــه اســتانداردهای مــورد نظــر کار ســختی اســت ،امــا
مــا بــه آنهــا آموزشهــای الزم را میدهیــم .حتــی در قراردادهایــی کــه امضــا شــده ایــن
نــکات بــه روشــنی و وضــوح ذکــر شــده و قراردادهــای ســختی منعقــد شــده اســت .مــا بــه
پیمانــکاران پیشپرداخــت میدهیــم و در مقابــل از آنهــا ضمانتهــای بانکــی میگیریــم
تــا حســن انجــام کار را بــرای مــا ضمانــت کننــد و مســئولیت اموالــی را کــه تحویــل گرفتهاند
برعهــده داشــته باشــند .مــا بســیار بــه نحــوهی انجــام کار حساســیم .مــن نماینــدهی دولــت
هســتم امــا ســه روز در هفتــه لبــاس کار میپوشــم ،بــه پروژههــای مختلــف سرکشــی و
مســافتهای  5کیلومتــری را پیــاده طــی میکنــم تــا بــر جزئیــات کامــل اجــرای پروژههــا
نظــارت داشتهباشــم .همچنیــن در محــل اجــرای هــر پــروژه تعــدادی از نماینــدگان و
مهندســان مــا حضــور دارنــد.
وی افــزود :جهــت ضمانــت کیفیــت پروژههــا ،پیمانــکاران را موظــف بــه انجــام
ســنجشهایی خــاص کردیــم و هرکــس در ایــن کیفیتســنجیها نتیجــهی مطلــوب
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را بهدســت نیــاورد موظــف بــه تکــرار پــروژه و رفــع عیــوب احتمالــی آن اســت .وی در
ایــن رابطــه بــه مــوردی مشــخص اشــاره میکنــد و میگویــد :بــرای سرکشــی بــر رونــد
انجــام کار پلــی در زهرانــی ،بــه آنجــا رفتهبــودم .کارگــران مشــغول بتونریــزی بودنــد .بــا
ســنجیدن کیفیــت بتــون متوجــه شــدم کــه بتــون متناســب بــا نیــاز پــروژه تهیــه نشــده اســت
لــذا همانجــا دســتور تو ّقــف عملیــات و تهیـهی بتــون بــا کیفیــت مــورد نظــر را صادرکــردم.
خوشــنویس بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره میکنــد کــه شــهرداریها بــا هیئــت مــا
بهخصــوص در جهــت تملیــک بعضــی امــاک و ایجــاد تغییــرات در شــبکهی آبرســانی و
بــرق همــکاری الزم را دارنــد.
پروژههای در صف انتظار

بــه مــوازات کارگاههــای فعــال ،راههــای دیگــری نیــز در جنــوب و بقــاع در دســت تحقیــق
و بررســی هســتند کــه عبارتنــد از :بعلبــک – الطیبــه ،حنیــه – صدیقیــن ،بیاضــه – یاریــن،
الناقــوره – بنــت جبیــل – مرجعیــون ،بــاط – برغــز – مشــغره ،النبطیــه – عربصالیــم –
جبــاع ،الدویــر – الشــرقیه – البابلیــه – خــط ســاحلی و ملیــخ – اللویــزه .همچنیــن دو بخــش
از پــروژهی جــادهی بعلبــک ـ بقــاع یعنــی قســمت التوفیقیــه – رأس بعلبــک و رأس بعلبــک
– بقــاع کــه بهخاطــر وجــود اراضــی مردمــی نیــاز بــه اســتمالک دارنــد .البتــه قســمت ســوم
یعنــی بزرگــراه بعلبــک – التوفیقیــه آغــاز شــده اســت.
نماینــدهی جمهــوری اســامی ایــران در پاســخ بــه ســؤال مــا ،تأکیــد میکنــد کــه تمامــی
راههــا و جادههــای آســیبدیده از جنــگ اخیــر بــه اســتثنای روســتاها و مناطقــی کــه
بازســازی آنهــا را قطــر و ســعودی برعهــده گرفتهانــد ،در فهرس ـت کاری هیئــت بازســازی
قــرار دارنــد .وی افــزود :هیئــت بازســازی تاکنــون  350درخواســت بازســازی راههــای مختلف
را از شــهرداریهای لبنــان دریافــت کــرده اســت امــا بســیاری از آنهــا از جنــگ اخیــر آســیب
ندیدهانــد ،لــذا در اولویــت کاری مــا قــرار ندارنــد ولــی ایــن مســئله هــم در آینــده قابــل
بحــث و رســیدگی خواهــد بــود.
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در زبــان فارســی کلمــهی [خــوش] نویــس بــه معنــای کســی اســت کــه بــه خوبــی
مینویســد .و ایــن نــام واقعـ ًا متناســب بــا شــخصیت دوگانـهای اســت کــه مهنــدس حســام
خوشــنویس بــرای خــود انتخــاب کــرد .شــخصی کــه بعــد از شــهادت او مشــخص شــد کــه
وی همــان ســردار حســن شــاطری اســت.
اطالعــات مــا دربــارهی ایــن شــخصیت دوگانــه بســیار کــم اســت ،امــا میدانیــم او
از رزمنــدگان قدیمــی جنــگ  8ســالهی ایــران و عــراق بــود؛ جنگــی کــه او بــه همــراه
پاســداران انقــاب اســامی در آن میجنگیــد .دیــری نپاییــد کــه نظــر مســئوالن را بــه خــود
جلــب کــرد و بــه نیــروی قــدس ملحــق شــد؛ نیرویــی نظامــی کــه تنهــا بــه عملیاتهــای
خــارج از خــاک ایــران میپــردازد .در ســال 2001م پــس از ســقوط حکومــت طالبــان بــه
افغانســتان رفــت و پــس از آن در ســال 2006م و پــس از جنــگ 33روزه میــان اســرائیل و
حــزباهلل بــه لبنــان آمــد .مأموریــت او بازســازی ویرانههــای جنــگ بــود.
در مصاحبــهای کــه روزنامــهی لسآنجلــس تایمــز در ســال  2007م بــا او بهعنــوان
نماینــدهی ویــژهی ایــران بــرای بازســازی لبنــان بــه انجــام رســاند ،خوشــنویس گفــت:
برخــاف دیگــر کشــورها ،جمهــوری اســامی اعتبــار معینــی بــرای بازســازی لبنــان
تخصیــص نــداده اســت و آمادگــی دارد کــه تمــام نیازهــای لبنــان را بــرآورده کنــد.
خوشــنویس بــه ایــن روزنامــه گفــت :کمکهــای ایــران بــه لبنــان تاکنــون از مبلــغ 155
میلیــون دالر گذشــته اســت.
روزنامهنــگار لبنانــی کــه ایــن مصاحبــه را انجــام داده اســت میگویــد :مصاحبــه در دفتــر
ت گرفــت .پشــت ســر
کار خوشــنویس در منطقـهی حــارۀ حریــک و بــه زبــان عربــی صــور 
خوشــنویس تصویــر بزرگــی از ضاحی ـهی جنوبــی بیــروت نصــب شــدهبود.
امــا دوگانگــی هویــت خوشــنویس و مأموریتهــای او و نقــش واقعــی او در لبنــان از میــان
بیانیههایــی مشــخص شــد کــه حــزباهلل لبنــان و ســفارت ایــران بهطــور جداگانــه پــس از
کشتهشــدن مهنــدس حســام خوشــنویس توســط تروریس ـتها انتشــار دادنــد.
در ایــن میــان خبرگــزاری ایرانــی فــارس نیــز بیانیـهای از ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
منتشــر کــرد کــه در آن آمــده بــود :ســردار حســن شــاطری قربانــی کمینی شــد کــه مزدورانی
کــه در جهــت منافــع اســرائیل کار میکننــد بــرای او کار گذاشــته بودنــد.
بــه نظــر میرســد کــه خوشــنویس توجــه واشــنگتن را از ســال  2010بــه خــود جلــب
کــرده بــود ،زمانیکــه خزان ـهداری آمریــکا نــام وی را در فهرســت اشــخاص تحــت تعقیــب
بــه جــرم پشــتیبانی مالــی و فنــی از حــزباهلل لبنــان قــرار داد.
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منابــع ایرانــی تــرور مهنــدس حســام خوشــنویس ،رئیــس هیئــت ایرانــی بازســازی لبنــان را
در راه بازگشــت او از دمشــق بــه بیــروت ،بــه «اســرائیل» و «گروههــای تروریســتی» نســبت
دادهانــد .بنــا بــه گــزارش خبرگــزاری ایرانــی مهــر ،مراســم تشــییع ســردار حســام خوشــنویس
روز گذشــته (پنجشــنبه) در تهــران بــا حضــور فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
و جمعــی از فرماندهــان نظامــی برگــزار شــد .تــرور مهنــدس خوشــنویس از هویــت دیگــر
او ،ســردار حســن شــاطری ،پــرده برداشــت .مســئلهای کــه ســؤاالت بســیاری را پیرامــون
علــت تــرور او و مســئول ایــن تــرور بــه وجــود مـیآورد؛ تــروری کــه بنــا بــه گفتـهی منابــع
نزدیــک بــه ســفارت ایــران در بیــروت ،بــه کشتهشــدن دو همــراه لبنانــی او کــه تاکنــون
هویــت آنهــا نیــز مشــخص نشــده اســت ،منجــر شــد.
نویســندهی ایــن ســطور بــا خوشــنویس در خــال فعالیــت وی بهعنــوان مدیــر عملیــات
بازســازی لبنــان کــه ایــران در جنــوب ،بقــاع و دیگــر مناطــق آســیبدیده از جنــگ 33روزهی
ســال  2006م بــه عهــده گرفتــه بــود ،چنــد مصاحب ـهی مطبوعاتــی طوالنــی داشتهاســت.
محــور اصلــی ایــن مصاحبههــا توضیحاتــی دربــارهی پروژههایــی بــود کــه برنامهریــزی و
اجــرای آن بــه هیئــت ایرانــی ســپرده شــده بــود .ایــن گفتگوهــا کــه بخــش زیــادی از آن
در بیــن ســالهای  2007و 2008م در مجلّــهی شــؤون جنوبیــه بــه چــاپ رســیده اســت،
مــرا بــا شــخصیتی کارآزمــوده در مدیریــت طرحهــای عمرانــی آشــنا کــرد کــه بــر اســاس
اطالعاتــی دقیــق بــه بررســی و اجــرای پروژههــای عمرانــی میپرداخــت .او بهواســطهی
وابســتگیاش بــه ســپاه پاســداران کــه مســئولیت انجــام طرحهــای بــزرگ عمرانــی را در
ایــران پــس از پایــان جنــگ ایــران و عــراق برعهــده داشــت ،توانســته بــود در زمینههــای
عمرانــی تجــارب بزرگــی کســب کنــد .کســانی کــه بــا ســپاه پاســداران ایــران آشــنایی دارنــد،
میداننــد کــه ایــن نیــرو عــاوه بــر فعالیتهــای نظامــی و امنیتــی ،از مالکیــت و ادارهی
چندیــن مؤسســهی ســرمایهگذاری و توســعهی بــزرگ نیــز در ایــران برخــوردار اســت و
بیهــوده نیســت اگــر بگوییــم هیئــت ایرانــی شــرکتکننده در بازســازی لبنــان ،یکــی از
مؤسســات وابســته بــه ســپاه پاســداران اســت و مهنــدس خوشــنویس نیــز یکــی از ســرداران
ســپاه پاســداران بــود.
امــا بایــد تأکیــد کنــم کــه مهنــدس خوشــنویس بهعنــوان یکــیاز اعضــای ســپاه در
طــول ســالهای  2007تــا  2011تماموقــت ،مشــغول پیگیــری پرونــدهی بازســازی لبنــان
بــود .ســند ایــن ســخن ،اطالعــات گســتردهی او از پروژههــای عمرانــی ،اســامی روســتاها و
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شــهرکهای آســیبدیده ،پلهــا و راههــای فرعــی و اصلــی و نیــز اشــراف کامــل او بــر
مشــکالتی اســت کــه هــر یــک از پروژههــا بــا آن روبـهرو بودنــد ،همچنیــن اشــراف حاصــل
حساســیتهای سیاســی.
از ارتبــاط بــا مــردم و شــرکتهای کارگــزار و البتــه آگاهــی وی از ّ
خالصــه بگویــم کــه او مأموریــت خــود را بــا دقــت و اخــاص بــه پایــان رســاند .موضوعــی
کــه بســیاری از لبنانیهــا شــاهد آن بودنــد .خصوص ـ ًا اهالــی شــهرکهایی در جنــوب ،بقــاع
و ضاحیــهی جنوبــی کــه هیئــت بازســازی در آن پروژههایــی از قبیــل راهســازی را بــه
ســرانجام رســاند .موفقیتــی کــه خوشــنویس بهعنــوان مدیــر هیئــت بازســازی لبنــان بــه آن
دســت پیــدا کــرد ،دری را بــرای ســرمایهگذاری در نقــاط دیگــر بــه روی او گشــود .بهعنــوان
مثــال ســوریه در آینــده اولیــن کاندیــدا در ایــن زمینــه خواهــد بــود چــرا کــه ســوریه بـهزودی
شــاهد صحنههایــی بــرای تقســیم فعالیتهــای عمرانــی و بازســازی خواهــد بــود .قطعــ ًا
تاکنــون آینــدهی ســوریه مشــخص نیســت ولــی حکومتهــای پرقــدرت ســعی میکننــد کــه
تمامــی احتمــاالت ممکــن را در نظــر داشــته باشــند و ایــران کــه هزینـهی سیاســی و مردمــی
زیــادی در ســوریه بهخاطــر دفــاع از نظــام اســد پرداخــت کــرده اســت ،ســعی دارد شــکافی
را کــه در دیــوار اپوزیســیون نظــام اســد ایجــاد کردهاســت ،توســعه دهــد و بــرای دســتیابی
بــه ایــن هــدف معادل ـهای را دنبــال میکنــد کــه طــی آن ایرانــی کــه در بحــران شــریک
بــوده اســت ،در حــل بحــران نیــز شــریک خواهــد بــود و ایرانــی کــه از نظــام اســد پشــتیبانی
کردهاســت ،نبایــد در زمــان بازســازی ســوریه کنــار بایســتد .در مــاه مــی ســال  2007م و
در گفتگویــی منتشرشــده ،مرحــوم مهنــدس خوشــنویس در پاســخ بــه ســؤال مــن گفــت :مــا
زمانبنــدی خاصــی بــرای حضــور در لبنــان نداریــم ،تــا آنجــا کــه ویرانههــای جنــگ وجــود
داشتهباشــند و نیازمنــد تــاش مــا باشــد ،مــا هســتیم.
از ایــنرو هیئــت بازســازی ایرانــی در لبنــان مانــد و پروژههایــش از مــرز بازســازی
آســیبهای جنــگ و اجــرای پروژههــای محــدود در لبنــان فراتــر رفــت و همچنــان ادامــه
دارد.
انتقــال بــه ســوریه امــری بــود کــه بعضــی از رســانهها آن را مطرحکردنــد .ایــن از نظــر
سیاســی مســئلهی 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.
ممکــن اســت تــرور مهنــدس خوشــنویس پیامــی بــرای ایــران داشــته باشــد و هــدف از
آن اخطــار بــه ایــران اســت کــه بــه بهانـهی بازســازی بهدنبــال حضــور در ســوریهی آینــده
نباشــد .همچنیــن دور از تص ـ ّور 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.
اطالعــات بهدســتآمده نشــانگر ایــن اســت کــه عملیــات تــرور در زبدانــی صــورت
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گرفتــه .ایــن راه همانگونــه کــه بســیاری میداننــد راهــی بــرای رســیدن ایــران و حــزباهلل
بــه ســوریه و بالعکــس اســت .راهــی کــه در حــال حاضــر از امنیــت الزم برخــوردار نیســت.
چــرا کــه منابــع نزدیــک بــه حــزباهلل اعــام کردهانــد اســرائیل در قالــب گروهکهــای
نظامــی ســوری در ایــن منطقــه حضــور دارد.
ایــن اطالعــات ،صرفنظــر از صحــت و ســقم آن ،نشــاندهندهی نگرانــی حــزباهلل
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
رویارویــی دوبــاره و یــا تکــرار حمــات هوایــی اســرائیل بــه جریــان بیانجامــد.
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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  33روزهی  2006م بــه کمــک لبنــان شــتافتند .نکتـهای کــه فعالیتهــای
ایــن هیئــت را از دیگــر کشــورها متمایــز میکنــد ،برعهــده گرفتــن پروژههــای متنــوع اســت.
از جملــه پاکســازی آثــار جنــگ ،بازســازی تأسیســات زیربنایــی آســیبدیده و ویرانشــده
و مهمتریــن آن باالبــردن ســطح کیفــی تأسیســات زیربنایــی از جملــه راههــای اصلــی و
فرعــی .در همیــن حــال ایــن هیئــت از طریــق اجــرای پروژههــای متعــدد خدمــات بســیاری
نیــز بــه شــهرداریهای مختلــف انجــام داد کــه بــه بهبــود وضعیــت مناطــق آســیبدیده از
جنــگ اســرائیل علیــه لبنــان کمــک بهســزایی میکنــد.
ً
اگــر در مناطــق مختلــف بهخصــوص جنــوب ،بقــاع و ضاحیــه رفتوآمــد کنیــم حتمـا آثــار
خدمــات هیئــت ایرانــی را بــه چشــم خواهی ـم دیــد .از جملــه بازســازی و ترمیــم پلهــای
عابــر پیــاده ،بوســتانها و باشــگاههای ورزشــی ،مــدارس ،مســاجد ،مراکــز بهداشــتی و
درمانــی ،پروژههــای برقرســانی و....
وقتــی هــدف از ایــن پروژههــا را کــه مهنــدس حســام خوشــنویس رئیــس هیئــت ایرانــی
مشــارکت در بازســازی لبنــان آن را اینگونــه بیــان میکنــد« :پشــتیبانی از ملــت مقــاوم و
شــریف لبنــان و مشــارکت در بازســازی بعضــی از آثــار بهجــا مانــده از جنــگ بیرحمانــه»
ـس هم ـهی ایــن کمکهــا اندیش ـهای واال وجــود دارد کــه
بدانیــم ،خواهیــمدیــد کــه در پـ ِ
جمهــوری اســامی ایــران و ســاختار آن بــه ایــن اندیشــه تعلــق دارد و آن عمــل بــه حدیــث
ـس
شــریفی از پیامبــر اکــرم (ص) اســت کــه «مـ ْ
أصبـ َ
ـن ْ
ـم َی ْهتــم بأمــو ِر ُ
ـح َو لَـ ْ
المســلمین َفلیـ َ
ب ِ ُمســلم» .آنکــس کــه صبــح کنــد و بهرفــع مشــکالت مســلمانان اهتمــام نــورزد مســلمان
نیســت.
مهنــدس خوشــنویس بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه پروژههــای بــه اتمــام رســید و یــا در
حــال اجــرا توســط ایــن هیئــت ،از جملــه در بخــش راهســازی ،در چهارچــوب تــاش بــرای
توســعهی پایــدار از طریــق فعالســازی ارتبــاط میــان مناطــق مختلــف اســت.
«األمانــه» در چهارچــوب پیگیــری نقــش کشــورهای کمکرســان ،کــه از دولــت و ملــت
لبنــان پشــتیبانی کردنــد ،در ایــن شــماره در گفتگویــی بــا مهندس حســام خوشــنویس از نقش
پررنــگ جمهــوری اســامی ایــران در پشــتیبانی از ملــت لبنــان کــه بــر مبنــای رهنمودهــای
امــام ســید علــی خامنـهای (حفظــه اهلل) صــورت میگیــرد ،پــرده برمـیدارد.
از تأســیس هیئــت بازســازی ایرانــی آغــاز میکنیــم .ایــن هیئــت چگونــه و بــا چــه هدفــی
تشــکیل شد؟
* مجلهی األمانه –  6نوامبر 2010
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_ بعــد از پایــان جنــگ جــوالی 2006م؛ هیئتــی بلندپایــه بــه ریاســت معــاون
رئیسجمهــوری اســامی ایــران بــه همــراه بعضــی از وزرا بــه جمهــوری لبنــان ســفر کردنــد
و در دیــدار بــا مســئوالن لبنانــی بــه تبییــن پشــتیبانی جمهــوری اســامی ایــران از ملــت
لبنــان در برابــر هجــوم دشــمن صهیونیســتی پرداختنــد .در آن زمــان یــک نفــر بــه عنــوان
نماینــدهی تاماالختیــار رئیسجمهــور ایــران در بازســازی لبنــان منصــوب و فعالیتهــای
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 بهجامانــده از جنــگ
بیرحمانــه و عمــل بــه حدیــث شــریف نبــوی بــود کــه مــی فرمایــد« :مــن أصبــح و لــم
یهتــم بأمــور المســلمین فلیــس بمســلم ».آنکــس کــه صبــح کنــد و بــه رفــع مشــکالت
مســلمانان اهتمــام نــورزد ،مســلمان نیســت.
امــروز پــس از گذشــت بیــش از ســه ســال از آغــاز ایــن طــرح در چــه مرحل ـهای قــرار
داریــد؟
_ طــی ایــن مــدت پیشــرفت زیــادی در اجــرای پروژههــا در زمینههــای مختلــف تأسیســات
زیربنایــی ،راهســازی ،پلســازی ،مــدارس و  ...داشــتهایم .مــا هــم اکنــون در حــال تکمیــل
برخــی از ایــن پروژههــا هســتیم .و بــا توجــه بــه اینکــه حجــم آســیبهای بهجامانــده از
جنــگ بســیار وســیع بودنــد ،بازســازی آن نیــز تالشــی گســترده میطلبیــد .هیئــت بازســازی
ایرانــی تاکنــون حــدود  70درصــد پروژههــا را بــه پایــان رســانده اســت و  30درصــد دیگــر
در دســت اجــرا میباشــند .اشــاره بــه ایــن نکتــه نیــز ضروریاســت کــه بــا توجــه بــه
اینکــه برخــی از کشــورها پروژههایــی را کــه متعهــد بــه تکمیــل آن بودهانــد ،نیمــهکاره
رهــا کردنــد و آن پروژههــا نیــز بــه هیئــت ایرانــی واگــذار شــد لــذا تغییراتــی در آمارهــا رخ
خواهــد داد.
آیــا فعالیتهــای هیئــت بازســازی ایرانــی طرحــی مســتمر اســت و یــا تاریخــی بــرای
انتهــای ایــن فعالیتهــا در نظــر گرفتــه شــده؟
_ در ابتــدا بــرای ایــن هیئــت ،ســقف زمانــی یــک ســاله تعییــن شــد ولــی بــا توجــه بــه
حجــم وســیع عملیــات و گســترش دامن ـهی پروژههــا ،ایــن ســقف زمانــی تــا ســه ســال
تمدیــد شــد .و هــم اکنــون بــه نظــر میرســد کــه عملیاتهــای مختلــف بیــش از ایــن نیــز
بــه طــول بیانجامــد ،چــرا کــه بعضــی از پروژههایــی کــه هیئــت ایرانــی در توافــق بــا دولــت
لبن��ان ب��ه عه��ده میگی��رد نی��از بـ�ه زم��ان بیش��تری دارد .همچنیـ�ن طــرح محرومیتزدایــی
از مناطــق جنــوب و بقــاع ،در صــورت تصویــب بــر ایــن مــدت زمانــی تأثــر خواهــد گذاشــت.
آیا توسعهی داخلی لبنان نیز در طرحهای هیئت ایرانی پیشبینی شده؟
_ حتمـ ًا و ایــن مســئله بــرای همــه روشــن اســت .یکــی از اهــداف دشــمن صهیونیســتی
جنگافــروزی و ایجــاد ناامنــی مناطــق مختلــف لبنــان اســت تــا لبنــان را از توســعه و
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پیش��رفت بـ�ازدارد و نیـ�روی جوــان لبنــان را ب��ه روزمرگیهــای زندگــی و فقــر ُمشــکالت
مشــغول ســازد .دلیــل مــن بــرای ایــن گفتــه آن اســت کــه نقــاط هــدف قــرار گرفتــه در
جنــگ اخیــر ،اکثــراً تأسیســات زیربنایــی ،مــدارس ،بیمارســتانها ،مســاجد ،کلیســاها،
خانههــای مســکونی ،پلهــا و دیگــر مــواردی کــه هیــچ ارتباطــی بــا فعالیتهــای نظامــی
ندارنــد ،بــوده اســت .در ایــن زمینــه میتــوان گفــت کــه هیئــت ایرانــی در امــر بازســازی
فعالیتــی دو وجهــی دارد .ایــن هیئــت عــاوه بــر بازســازی آثــار و آســیبهای بهجامانــده از
جنــگ ،بــه ارتقــاء بعضــی از طرحهــای متفرقــه در مناطــق آســیبدیده نیــز میپــردازد .بــه
عنــوان مثــال میتــوان بــه تعمیــر جادههــا و تعریــض اتوبانهــا و آســفالت راههــا اشــاره
کــرد کــه بــه امنیــت تــردد و تســهیل رفــت و آمــد بیــن مناطــق مختلــف میانجامــد .امــری
کــه میتوانــد تأثیــر مهمــی بــر ســطح اقتصــادی مناطــق داشــته باشــد.
طرحهــای هیئــت بازســازی چگونــه و بــه چــه نســبتی بیــن مناطــق مختلــف توزیــع شــده
است؟
_ هیئــت ایرانــی براســاس حجــم آســیبدیدگی مناطــق ،نســبت بــه اجــرای پروژههــای
عمرانــی در مناطــق مختلــف تصمیمگیــری میکنــد و بالطبــع مناطــق جنــوب ،بقــاع و
ضاحیــه جنوبــی بیــروت بخــش عمــدهی حمــات رژیــم صهیونیســتی و آســیبهای آن
را متحمــل شــدهاند .از ایــن رو ایــن مناطــق بــه نســبت دیگــر مناطــق ،در اولویــت بودنــد.
هم��کاری شــهرداریها و مؤسســات جامعـهی مدنــی را بــا هیئــت ایرانــی چگونــه ارزیابــی
میکنیــد؟
_ 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
پروژههــا و چــه تعمیــر و توســعهی مناطــق ،خدمــات عمومــی و  ...رســیدیم .قطعــ ًا ایــن
امــر بــدون کمــک مــردم خــوب ایــن مناطــق ممکــن نبــود .مــن از ایــن فرصــت اســتفاده
میکنــم و مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را نســبت بــه تمامــی رؤســای شــهرداریها،
اتحادیههــای شــهری و مــردم خــوب مناطــق مختلــف لبنــان ابــراز م ـیدارم.
شهرداریها چگونه از خدمات هیئت بازسازی ایرانی بهرهمند میشوند؟
_ موضــوع عملیــات عمرانــی بهخصــوص در جایــی کــه مربــوط بــه امــور روزمــرهی جامعه
بــود بــه دو صــورت شــکل میگرفــت .در بعضــی مواقــع درخواس ـتهایی از ســوی مــردم
و یــا شــهرداریها بــه هیئــت ایرانــی میرســید .ایــن درخواســتها را در برنامــهی کاری
خــود قــرار میدادیــم و بــا بررســی و تحقیــق و تأییــد آن نســبت بــه اجــرای آن درخواســت
اقــدام میکردیــم .از دیگــر ســو هیئــت ایرانــی بــا بررســی و تحقیــق دربــاره امکانــات فنــی
موجــود در هــر منطقــه ،پیشــنهاداتی را جهــت توســعهی منطقــه بــه شــهرداریها ارائــه
میکــرد و پــس از موافقــت شــهردارها بــا ایــن پیشــنهادات نســبت بــه اجراییشــدن آن
عمــل میکردیــم.
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بدیهــی اســت کــه هیئــت بازســازی ایرانــی در شــروع فعالیــت ،مشــکالت زیــادی بــا
دولــت لبنــان داشــت .آیــا همچنــان آن مشــکالت گریبانگیــر شــما هســتند یــا خیــر؟ در
ضمــن روابــط میــان هیئــت ایرانــی و مســئولین رســمی همچــون وزارت راه و مجلــس
توســعه و بازســازی را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
_ الحمــدهلل پــس از آنکــه بــرای همــه روشــن شــد کــه هیئــت ایرانــی بــا تمــام قــوا و
بــدون هیچگونــه منــت و یــا قصــد و غرضــی فعالیتهــای عمرانــی خــود را پــی میگیــرد،
روابــط بــا مســئولین رســمی نیــز بهبــود یافــت و همــکاری و هماهنگیهــا بیــش از پیــش
شــده اســت .بهخصــوص کــه بعضــی از مســئولین از وزارت راه و مجلــس توســعه و بازســازی
و دیگــر مســئولین از مراحــل اجــرای پروژههــای هیئــت بازدیــد کردنــد و بــا کیفیــت بــاالی
فنــی مهندســی انجــام کار و تجهیــزات پیشــرفتهای کــه جمهــوری اســامی ایــران بــرای
بازســازی مناطــق آســیبدیده تقدیــم کــرده اســت ،از نزدیــک آشــنا شــدند .ایــن امــر
کم�کـ بهس��زایی ب��ه برداش��تن موان��ع و مشکــالت از سرــ راه م��ا کــرد .البتـ�ه مـ�ا همچنـ�ان
اعتقــاد داریــم کــه ظرفیتهــای خوبــی بــرای خدمــت بیشــتر بــه ملــت لبنــان وجــود دارد و
مســئولین لبنانــی وظیفــه دارنــد کــه از ایــن ظرفیتهــا کمــال اســتفاده را ببرنــد.
پیام شما از سوی جمهوری اسالمی ایران به ملت لبنان چیست؟
_ مــن بهشــخصه بــه عنــوان نماینــدهی رئیسجمهــوری اســامی ایــران و مســئول
پرونــدهی بازســازی ،دو پیــام دارم :یکــی خطــاب بــه ملــت لبنــان و دیگــری خطــاب بــه
مســئوالن.
بــه ملــت شــریف لبنــان میگویــم کــه در مقابــل مشــکالت و ســختیها صبــر و مقاومــت
پیشــه کنــد ،تمــام ســعی خــود را بــرای حفــظ وحــدت ملــی بــه کار بنــدد و در نگاهبانــی از
آنچــه تاکنــون بــا خــون شــهیدان و پایمــردی قهرمانــان بــه دســت آمــده اســت کوتاهــی
نــورزد و انشــاءاهلل نمون ـهای مثالزدنــی بــرای دیگــر کشــورهای منطقــه خواهنــد بــود.
امــا پیــام مــن بــه مســئوالن لبنانــی ایــن اســت کــه قــدر ایــن ملــت را بداننــد .چــرا کــه
ملــت لبنــان ثابــت کــرد کــه بــه کشــور و دیــن خــود وفــادار اســت و از ایــن رو بایــد بــا
جدیــت هرچــه تمامتــر بــرای تأمیــن رفــاه و امنیــت ایــن ملــت کار کــرد .امیــدوارم کــه
لبنانیهــا بــا وحــدت و پشــتیبانی از کشــور خــود همـهی دشــمنانی را کــه بــه خــاک لبنــان
طمــع دارنــد خــوار کننــد.
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وداع ايران با مهندس شهید حسام خوشنویس
حسن حیدر

*

جمهــوری اســامی بــا مــرد مأموریتهــای ســخت ،شــهید مهنــدس حســن شــاطری
(حســام خوشــنویس) در زادگاهــش ،شــهر ســمنان مرکــز اســتان ســمنان در شــمال ایــران
و در میــان حــزن و انــدوه خانــوادهی داغــداری کــه فرزنــد خــود را طــی عملیــات تروریســتی
ناجوانمردانــه از دســت داده بــود وداع کــرد؛ فرزنــدی کــه عمــر خــود را در راه خدمــت بــه
مقاومـ�ت و اج��رای هــزاران پ��روژهی عمرانیــ در داخ��ل و خ�اـرج از کشـ�ور و ب��ه ویژــه در امـ�ر
بازســازی ویرانیهــای حاصــل از هجــوم اســرائیل در ســال 2006م بــه لبنــان صــرف کــرد.
تشییع مهندس شهید حسن شاطری (حسام خوشنویس)

مهندســی کــه خــود در آبادســازی شــهرها ،شــهرکها ،مناطــق و منــازل مشــارکت داشــت،
در شــهر خــود مالــک خانـهای نبــود؛ شــهری کــه بــرای اســتقبال از فرزنــد خــود کــه بــرای
دفــاع از اصــول امــت اســامی در خــون خــود غلتیــده بــود ،بــه کلــی تعطیــل شــد.
مراســم تشــییع او صبــح جمعــه بــا عبــور از خیابانهــای متعــدد شــهر ســمنان و در میــان
جمعیــت داغدار و گریانــی آغــاز شــد کــه اغلــب او را میشــناختند و اگــر پیــش از ایــن
ارتبــاط نزدیکــی بــا او نداشــتند ،آنچــه پــس از شــهادتش دربــاره او نقــل شــد ،کافــی بــود
کــه او را بــه شــخصی قابــل احتــرام و دوستداشــتنی بــرای آنــان ،تبدیــل کنــد.
تشییعکنندگان ،پایداری در راه مقاومت را فریاد میزدند

پــدر شــهید در گفتگویــی بــا پایــگاه خبــری العهــد گوشـهای از زندگــی فرزنــدش را تشــریح
کــرد و گفــت :مهنــدس حســن شــاطری مقاومــت و لبنــان را دوســت داشــت .وی بــا ادای
احتــرام بــه ملــت لبنــان و مقاومــت و حــزباهلل ،آنــان را خطــاب قــرار داده و افــزود :مــن
فرزنــدم را بــه عنــوان پیشکشــی بــه شــما و عــزت و کرامتتــان و بــه مقاومــت ،لبنــان و
حــزباهلل تقدیــم میکنــم.
فرزنــد شــهید نیــز گفــت کــه پــدرش عاشــق لبنــان و ملــت آن بــود و همیشــه میگفــت
کــه در لبنــان مســئلهای غریــب وجــود دارد کــه او را جــذب میکنــد .او میگفــت کــه
گرمیــ ،محب�تـ و عش�قـ در می�اـن اهالــی لبنــان از شــمال تــا جنــوب و در بقــاع و جبــل
مــوج میزنــد .فرزنــد شــهید درحالیکــه چشــمانش از اشــک لبریــز بــود ،بــه ایــن نکتــه
اشــاره کــرد کــه پــدرش زمانــی کــه او بــا یــک دختــر لبنانــی ازدواج کــرد ،بســیار خوشــحال
بــود و بــه مــن گفــت :اکنــون رابط ـهی مــا بــا ایــن ســرزمین محکمتــر اســت .چــرا کــه
اکنــون حــس میکنیــم کــه لبنــان جزئــی از خانــوادهی مــا اســت .وی گفــت پــدرم عاشــق
فلســطین اشــغالی بــود.
جمعیتی عظیم در تشییع شهید حسام خوشنویس شرکت کردند

مراســم تشــییع ،بــا حضــور فرماندهــان نظامــی ،شــخصیتهای سیاســی و جمعــی از
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حــزباهلل لبنــان پــس از نمــاز جمعــه آغــاز شــد و پــس از آن نمــاز میــت بــه امامــت ســید
عیســی طباطبایــی کــه بــه نمایندگــی از ســوی ســفارت ایــران در لبنــان در مراســم حضــور پیدا
کــرده بــود ،اقامــه گردیــد و مهنــدس شــهید در روضةالشــهداء ســمنان بــه خــاک ســپرده شــد.
رئیسجمهــور ایــران ،محمــود احمدینــژاد ،در بیانیــهای بــه ایــن مناســبت ،تأکیــد
کــرد کــه هــدف قــرار گرفتــن مهنــدس شــهید بــه وســیله دســتان خیانتــکار صهیونیســم و
مــزدوران آن ،نشــاندهندهی تالشهــای موفقیتآمیــز او و تــوان و قــدرت مقاومــت در
برابــر دشــمنان اســت.
همچنیــن دوســتان شــهید ،پیــام تســلیت وزیــر راه لبنــان ،غــازی العریضــی را بــه خانوادهی
شــهید ابــاغ کردند.

شــرکتکنندگان فریــاد وفــاداری و عشــق بــه راه و روش شــهید حســام
خوشــنویس را ســردادند

همچنیــن در روز پنجشــنبهی گذشــته قبــل از انتقــال شــهید بــه ســمنان ،مراســم تشــییع
باشــکوهی در تهــران بــا حضــور نماینــدهی امــام خامنــهای (دام ظلــه) و فرمانــده ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی ،ســردار محمدعلــی جعفــری و جمــع کثیــری از شــخصیتهای
سیاســی و نظامــی ایرانــی برگــزار شــد.
سید عیسی طباطبائی بر پیکر شهید نماز میگزارد

در لبنــان نیــز غضنفــر رکنآبــادی ،ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در لبنــان ،بعدازظهــر
جمعــه بــرای دومیــن روز متوالــی در ســفارت ایــران در بئرحســن واقــع در غــرب بیــروت
پذیــرای تســلیت اقشــار مختلــف بــه مناســبت شــهادت مهنــدس حســام خوشــنویس بــود.
بعدازظهــر جمعــه هیئتهــای مختلفــی از جملــه ایلیعســاف ،نماینــدهی رئیسجمهــور
لبنــان میشلســلیمان ،شــیخ محمــود ســلمانی ،نماینــدهی مفتــی جمهــوری لبنــان شــیخ
محمدرشــید قبانــی ،شــیخ احمــد قبــان ،مفتــی اعظــم جعفــری ،علــیعبدالکریمعلــی،
ســفیر ســوریه و تعــداد زیــادی از شــخصیتهای 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  2006رژیــم 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 ســتمدیدگان خدمــت و از مقاومــت پشــتیبانی میکــرد
و تــرور وی بزرگتریــن دلیــل بــر ایــن مســئله اســت کــه دشــمن اســرائیلی نمیخواهــد
ایــن مســیر بــه موفقیــت دســت یابــد .رکنآبــادی وعــده داد ایــن مســیر ادامــه خواهــد
یافــت و افــزود هیــچ چیــز جلــوی ادامـهی حرکــت مــا در ایــن مســیر را نخواهــد گرفــت.
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ـازی
مهن��دس حس��ام خوشـ�نویس ،نام��ی ک�هـ ب��ا دســتاوردها و پروژههــای توســعه و بازسـ ِ
تأمیــن اعتبــار شــده از ســوی جمهــوری اســامی ایــران کشــور لبنــان ،گــره خــورده اســت.
اســمی کــه بــرای ملــت لبنــان بیگانــه نیســت .او کســی اســت کــه نقشــی اساســی در نظارت
بــر بازســازی آثــار بهجایمانــده از هجــوم اســرائیل در جــوالی  2006م برعهــده داشــت.
و از آنجــا کــه جنــگ سراســر لبنــان را در برگرفــت ،دســتاوردهای شــهید بــه وســعت
کل کشــور بــود .بهطوریکــه وی بــر  5480پــروژهی عمرانــی مختلــف نظــارت میکــرد.
پروژههایــی کــه از بیــروت و بقــاع شــروع میشــد و تــا جنــوب ادامــه داشــت .درحالیکــه او
بــر حســن انجــام کار و بهتریــن کیفیــت اصــرار داشــت .آنچــه از خوشــنویس میدانیــم ایــن
اســت کــه او متولــد ســال  1960م اســت و او از رزمنــدگان قدیمــی حاضــر در جبهههــای
جنــگ ایــران و عــراق بــوده اســت ،جنگــی کــه بــه مــدت  8ســال بــه طــول انجامیــد .در
آنجــا در کنــار پاســداران انقــاب اســامی جنگیــد و دیــری نپاییــد کــه نظــر مســئولین را
بــه خــود جلــب کــرد و عهــدهدار مســئولیتها و مأموریتهــای متعــددی شــد .در ســال
 2001میــادی پــس از ســقوط حکومــت طالبــان بــه افغانســتان رفــت .و پــس از آن در
ســال 2006م و پــس از جنــگ تمــوز میــان اســرائیل و حــزباهلل بــه لبنــان آمــد .مأموریــت
او بازســازی ویرانههــای جنــگ بــود.
در مصاحبــهای کــه روزنامــهی لسآنجلــس تایمــز در ســال  2007میــادی بــا او بــه
عنــوان نماینــدهی ویــژهی ایــران بــرای بازســازی لبنــان داشــت ،خوشــنویس گفــت :برخالف
دیگــر کشــورها ،جمهــوری اســامی اعتبــار معینــی بــرای بازســازی لبنــان تخصیــص نــداده
اســت و آمادگــی دارد کــه تمــام نیازهــای لبنــان را بــرآورده کنــد.
از زمانــی کــه مهنــدس بــه اینجــا آمــد آرام و قــرار و خــواب نداشــت .نزدیــک بــه 18
ســاعت در روز بــه طــور مــداوم مشــغول کار بــود .بــرای نمــاز صبــح بــا اراده و پرنشــاط بــه
نحــوی از خــواب برمیخاســت کــه هیــچ نشــانهای از اینکــه فقــط ســه ســاعت ،آن هــم
پــس از روزی ســخت و طوالنــی خوابیــده اســت ،در او نبــود .نمــاز میخوانــد ،صبحان ـهاش
را کــه معمــو ًال شــامل پنیــر و گــردو و کمــی چــای و خرمــا بــود میخــورد و ســپس کار را
ش��روع میک��رد ،بدــون هیـ�چ تأخیــری و بــدون حرفهــای متفرقــه.
شــهید خوشــنویس پیشــرفت پروژههــا را بــه شــکل حضــور میدانــی پیگیــری میکــرد
و تأثیــری ویــژه بــر نحــوهی انجــام آنهــا داشــت .او بــرای خــود مکتبــی خــاص در هنــر
معمــاری داشــت .آنگونــه کــه دوســت او مهنــدس حســن حجــازی میگویــد :بــه همــه
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بوســتانهایی کــه هیئــت در ضاحیـهی جنوبــی و در جنــوب و دیگــر مناطــق احــداث کــرده
بــود ،سرکشــی میکــرد .بــه گلهــا و درختــان رســیدگی میکــرد و وضعیــت آنهــا را
بررســی میکــرد .نحــوهی آبیــاری و حفاظــت از گیاهــان را تحــت نظــر داشــت .درســت
ماننــد پــدری کــه از فرزندانــش نگهــداری میکنــد .نــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه بــه دقــت
در کارش عالقمنــد بــود ،بلکــه چــون ایــن کشــور و ملــت لبنــان را دوســت میداشــت .و
همیشــه تکــرار میکــرد :مــا بــرای خدمــت بــه ملــت مقاومــت اینجــا هســتیم.
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.
عالقــهی ویــژهای بــه شــهدا داشــت .هفتــهای نمیگذشــت مگــر اینکــه درخواســت
دیــدار بــا خانــوادهی شــهدا را نداشــته باشــد .هــر بــار کــه بــه دیــدار خانــوادهی شــهیدی
میرفــت مصرانــه دســت پــدر شــهید را میبوســید و عکســی از شــهید درخواســت میکــرد
تــا بــه آلبــوم ویــژه عکــس شــهدا اضافــه کنــد .همیشــه ایــن عبــارت را بــه فرزنــدان شــهدا
میگفــت« :مــا بــه شــما افتخــار میکنیــم».
«آنچــه کــه مــا انجــام دادهایــم بــا یــک قطــره از خــون شــهید هــم برابــری نمیکنــد».
ایــن عبارتــی بــود کــه همیشــه در برابــر پرســشهایی از هزینــهی اجــرای پروژههــای
عمرانــی میگفــت ،بــه خصــوص بعــد از آنکــه در گفتگویــی بــا روزنامــهی االخبــار از
ضایعشــدن امــوال بســیار زیــادی در زمین ـهی بازســازی از ســوی دولتمــردان لبنانــی خبــر
داد .حرفهایــی کــه اعتــراض رســمی نخســتوزیر فــؤاد ســنیوره را موجــب شــد.
هنگامــی کــه مأموریــت هیئــت ایرانــی بــه روزهــای پایانــی خــود نزدیــک میشــد ،شــهید
بســیار ناراحــت بــود .در یکــی از جلســات از وی دربــارهی علــت ناراحتـیاش ســؤال شــد .در
پاســخ گفــت :لبنــان و ملتــش را دوســت دارم .چگونــه از آنهــا جــدا شــوم؟
همچنین شهید دربارهی ملت لبنان اینگونه گفته بود:
آنچــه از ملــت مقــاوم و صبــور لبنــان خواســتارم ایــن اســت کــه هرگونــه قصــور و تقصیــر
چــه از جانــب مدیریــت هیئــت ایرانــی و چــه از جانــب بــرادران کارگــر در ایــن پروژههــا را بــر
مــا ببخشــند .هــدف مــا در هیئــت ایرانــی ،بازســازی و تکمیــل پیــروزی ملــت لبنــان آنگونــه
کــه ســید حســن نصــراهلل عنــوان میکنــد ،بــود .امــا آن پیــروزی بزرگــی کــه ملــت لبنــان
بــه آن دســت یافــت از هــر دســتاوردی کــه مــا در زمین ـهی بازســازی داشــتیم ،مهمتــر و
عظیمتــر بــود .مســئولین ایرانــی و ملــت بــزرگ ایــران هیـچگاه لبنــان را فرامــوش نمیکننــد
و همیشــه در کنــار شــما خواهنــد مانــد.
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240

241

تصویر شهید در کودکی
تصویر شهید در جبهه

تصویر شهید در جبهه در اوایل جنگ
تصویر شهید در جبهه

242

شهید در دوران جوانی
شهید پس از فارغالتحصیلی از دانشکدهی افسری

درحال ادای سوگند نظامی

در جبهه در کنار همرزمانش
تصویر شهید در جبهه
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درحال احترام به رهبر انقالب

244

دیدار با محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق ایران

تقدیر از سوی رهبر مقاومت سید حسن نصراهلل

تصویر شهید به همراه پدرش
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درکنار پسرش احسان در طبیعت حریصا – لبنان
همراه عروسش فرح در جنوب لبنان

در مکه مکرمه همراه پسرش احسان
تصویری خانوادگی در زمان مراسم حج

247

تصویری خانوادگی در دیدار با سید هاشم صفیالدین

در شهر معیصره در حال بازی فوتبال
درکنار فرزندانش احسان و مهدی در ایام حج

248

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 موزه گردشگری ملیتا

در کنار غار باستانی -هرمل

در پارک ایران – جنوب لبنان

251

252

در مقابل تصویر یادبود بشیر علویه – مارون الرأس ،جنوب لبنان

در ساحل دریا – بیروت
در حال بررسی یکی از جادهها – جنوب لبنان

253

مراسم تجلیل در کنگرهی اندیشه و ادب .تصویری با حضور نائب
رئیس شورای اجرایی حزباهلل ،شیخ نبیل قاووق
درحال سخنرانی در مراسم رسمی مدرسهی الغبیری
در کنــار مســئول واحــد مشــاغل آزاد حــزباهلل ،مهنــدس
حســن حجــازی
مراســم تجلیــل در کنگــرهی اندیشــه و ادب – شــهر
صــور

256

دیــدار رئیــس شــورای شــهر تهــران دکتــر چمــران
بــرادر شــهید مصطفــی چمــران از بیــروت
افتتاح بزرگراه بعلبک – بیروت

در حال سخنرانی در مراسم افتتاح یکی از پروژهها
در مراســم جشــن اســتقبالی کــه توســط ســفارت ایــران در
بیــروت برگــزار شــد

257

بازدیــد کاری بــه همــراه معــاون شــورای اجرائــی
حــزباهلل ،مهنــدس ســلطان اســعد
افتتاح یکی از طرحها

درکنار قاسم هاشم و محمد حیدر از نمایندگان مجلس
درکنار ایوب حمید از نمایندگان مجلس

258

در پشت بلدوزر به همراه شیخ محمد یزبک و آقای صفوی از وزراء
در دیدار با رئیس بیمارستان سان تیریز

جشــن فارغالتحصیلــی مؤسســه
ســمارت
مراسم افتتاح یکی از پروژهها با
حضور یاسین جابر

در حرم حضرت زینب (س)
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مراســم افتتاحی ـهی گســترش جــادهی مرجعیــون – الناقــوره بــا حضــور علــی حســن خلیــل از وزراء و جمعــی از
دســتاندرکاران

 260مراســم جشــنی در بعلبــک بــا حضــور محمــد صفــدی از وزراء بــه همــراه رئیــس کمیت ـهی شــرعی حــزباهلل،
آی ـتاهلل شــیخ محمــد یزبــک

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 توسع ه مهندس نبیل جسر

261

در حــال بازدیــد از یکــی از پلهــای در دســت
احــداث – جنــوب

در حــال بازدیــد از یکــی از پلهــای در دســت احــداث در
کنــار مهنــدس حســین زیــن

زمــان افتتــاح پلهــای بزرگــراه جنــوب بــا حضــور وزیــر محمــد فنیــش و معــاون او علــی خریــس و رئیــس مجلــس
262ســازندگی و توســعه مهنــدس نبیــل جســر و ســفیر جمهــوری اســامی ایــران

درحــال بازدیــد از جــادهای در
جنــو ب

درکنار وزیران غازی عریضی و غازی زعیتر
همراه با خانم رباب صدر در طی دیدار از مؤسسات امام موسی صدر
263

در مراسم افتتاحیهی جشنوارهی تجاری در بعلبک

در مراسم استقبالی که سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت برگزار کرد.
264

در مراسم استقبالی که سفارت جمهوری اسالمی ایران در
بیروت برگزار کرد.
مراسم اهدا جوائز در مسابقات ورزشی در جنوب
درکنــار مســئول واحــد مشــاغل آزاد حــزباهلل ،حــاج
حســن حجــازی در جشــن جمعیــت امــداد
در مراســم اســتقبالی کــه ســفارت جمهــوری اســامی
ایــران در بیــروت برگــزار کــرد.
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تجلیل از او در مؤسسهی سمارت

در کنار معاون دبیرکل حزباهلل لبنان شیخ نعیم قاسم و مدیر بیمارستان رسول اعظم (ص) در جشن جمعیت امداد
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در کنار مرقد شیخ شهدای مقاومت شیخ راغب الحرب

دختر و پسر شهید در کنار پیکر او
سید عیسی طباطبایی بر سر تابوت شهید
مراسم تشییع شهید در تهران

مراسم تشییع شهید در تهران

270

مراسم تشییع شهید در تهران

مراسم تشییع شهید در تهران

مراسم تشییع شهید در تهران
مراسم تشییع شهید در تهران
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پالکارد گرامیداشت شهید در جنوب لبنان

تصویر و پالکارد گرامیداشت
شهید درجنوب لبنان

مراسم عزاداری شهید

پالکارد گرامیداشت شهید در بیروت

272

معاون دبیر کل حزباهلل شیخ نعیم قاسم در مراسم گرامیداشت شهید

پالکارد شهید در مارون الرأس

پالکارد شهید در جنوب

پالکارد شهید در بقاع

پالکارد شهید ازسوی جنبش أمل

273

فرزند کوچک شهید مهدی درحال گریه بر جنازهی پدر

پدران شهدای مقاومت در حال حمل تصویری از شهید
274

مراسم یادبود شهید در کمیتهی امداد

مراسم ختم در مؤسسه رساالت

تصویر شهید بر یکی از بناهایی که او ساخت
مراسم ختم در جنوب
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«ما آمده بودیم که مردانه بمیریم...
در پیچ و خم جنگ دلیرانه بمیریم...
آنجا که جنون حاکم بیچون و چرا بود،
شوریده و شیدایی و مستانه بمیریم...
سخت است در این شهرکه در بین رفیقان،
اینگونه پریشان و غریبانه بمیریم...
مهلت بدهای عمر نفسگیر که شاید،
خونین کفن و شاد و شهیدانه بمیریم».
و سپس شهید در انتهای آن اضافه کرد« :إنشاءاهلل»...

