
 كه تمام شب مثل ياغذك قلم را در ميان انگشت هايش جابه جا كرد وباالخره روي مدختر

 بـود   شمـي كـه در دلـ      غبا همه   » از جنگ بدم مي آيد      « ميت به او خيره مانده بود نوشت        

! دانـست   خنده اش گرفت ؛ آخر مگر كسي هم هست كه از جنگ خوشش بيايد ؟ چـه مـي                  

ي دامـا چنـدان دنيـا گـر    , حتي كتاب داشـت  , ؛ شاعري هم   خبرنگاري كرده بود    . حتماً نه   

د و چنـد شـهر      را در آفريقا مي شناخت چون آنجـا دنيـا آمـده بـو             » الگوس   « .نكرده بود 

يد تجارت مـي  ربابا بين آفريقا و ژاپن مروا. اروپايي را، چون به آن جا مسافرت مي رفت         

بـا ايـن همـه ، او آن قـدر            . تا خرج مي كردند ؛ هر طور كه دلشان مي خواس          هكرد و آن    

.  بود كه بداند لبنان براي جنگ همان قدر حاصل خيز است كه براي زيتـون و نخـل         نيلبنا

.فهميد چرا مي هر چند ن

 كرد كه اين طـور  دم چه مي شو   دحتي نمي فهمي  .  چرا مردم بايد هم را بكشند        منمي فهميد 

خانـة مـا در صـور زيبـا بـود ، دو      .نباشد ، فقط غمگين بودم از جنگ داخلي ، از مصيبت   

شب ها در اين بالكن . ائيل خرابش كرد رطبقه با حياط و يك بالكن رو به دريا كه بعدها اس

از اين جنگ كه از اسالم فقط نامش را داشت با . مي نشستم ، گريه مي كردم و مي نوشتم 

قالـه در روزنامـه   اين ها به صورت شعر و م. دريا حرف مي زدم ، با ماهي ها ، با آسمان       

من هم اسم او را شـنيده      . اي همين نوشته ها  ديده بود        پمصطفي اسم مرا    . چاپ مي شد    

درباره اش هيچ چيز نمي دانستم ، نديده بودمش ، اما تصورم از او آدم               . بودم فقط همين    

.جنگ جوي خشني بود كه شريك اين جنگ بود 

« يشم آمد و گفـت      پوحاني شهرمان ،    وي ، ر  رماجرا از روزي شروع شد كه سيد محمد غ        

من آن وقت از نظر روحـي آمـادگي ديـدن كـسي را             » آقاي صدر مي خواهد شما را ببيند        

 اصرار مي كرد كه آقاي موسـي صـدر        يوي خيل ر سيد غ  .نداشتم ؛ مخصوصاً اين اسم را     

 اصـرار   اين همه . مي خواهند شما را ببينند      ... چنين و چنانند ، خودشان اهل مطالعه اند و          

 يـك روز رفـتم مجلـس اعـالي          – هر چنـد بـا اكـراه         – را كه ديدم قبول كردم       ويرغسيد  

از نوشته هـايم  . ايشان از من استقبال زيبايي كرد    . شيعيان براي ديدن امام موسي صدر       

 كـه عاشـقش   –تعريف كرد و اين كه چقدر خوب درباره واليت و امام حسين عليه السالم        

« گفـتم   » اآلن كجا مشغوليد؟ دانشگاهها كه تعطيل اسـت       « د پرسيد   بع.  نوشته ام    –هستم  

»  باما كار كنيد     ييد ، بيا  يداين ها را رها كن    « گفت  » ن دخترانه درس مي دهم    ادبيرستيك  در

شما قلم داريد ، مي توانيد به اين زيبـايي از واليـت ، از امـام                 « گفت  » پرسيدم چه كاري ؟   



خــــب بياييــــد و . خيلــــي چيزهــــا بگوييــــد حــــسين عليــــه الــــسالم ، از لبنــــان و 

مـا  «  امام موسـي گفـت   ».دبيرستان رانمي توانم ول كنم،يعني نمي خواهم«گفتم».بنويسيد  

من از اين حرف خيلي ناراحت      » ول بيشتري به شما مي دهيم ، بياييد فقط با ما كار كنيد              پ

گر احساسم تحريكم ا. من براي پول كار نمي كنم ، من مردم را دوست دارم « گفتم . شدم 

ي كردم ، ولي اگر بدانم كـسي مـي          منكرده بود كه با اين جوان ها باشم اصالً اين كار را ن            

من كـسي  . تر بدهد كه من برايش بنويسم احساسم اصالً بسته مي شود     ل بيش وپخواهد  

و با عصبانيت آمـدم بيـرون ، البتـه   » نيستم كه يكي بيايد بِهم پول بدهد تا برايش بنويسم     

، بعـد هـم بـي مقدمـه پرسـيد            ايشان خيلي بزرگوار بود ، دنبال من آمـد و معـذرت گفـت               

شـما حتمـاً بايـد او را        « گفـت   » اسـمش را شـنيده ام     « گفـتم   . چمران را مي شناسم يا نه       

من از اين جنگ ناراحتم ، از اين خون و هياهو ، و هر كس را «تعجب كردم ، گفتم     » .ببينيد  

چمـران  « امام موسي اطمينـان داد كـه        » ريك باشد نمي توانم ببينم      هم كه در اين جنگ ش     

داري بچـه  ما مؤسسه اي داريم بـراي نگـه  . ايشان دنبال شما مي گشت      . اين طور نيست    

امن مي خـواهم شـم  . جا با روحيه شما سازگار باشد  در آنارفكر مي كنم ك. هاي يتيم   

خيلي اصرار كرد و تا قول رفتن به مؤسسه ايشان » .بيايي آن جا و با چمران آشنا شوي        

.را از من نگرفت ، نگذاشت برگردم 

در ايـن  . شش هفت ماه از اين قول و قرار گذشته بود و من هنـوز نرفتـه بـودم مؤسـسه                   

چرا نرفته ايـد ؟ آقـاي صـدر مـدام از مـن              «  هر جا مرا مي ديد مي گفت         ويرغمدت سيد   

 هنوز اسم چمران برايم با جنگ همراه بود ، فكـر   ،ولي من آماده نبودم   » .د  نسراغ مي گير  

ناراحتي قلبي پيدا كـرده بـود و   از طرف ديگر پدرم . مي كردم نمي توانم بروم او را ببينم         

وقع رفتن براي عيادت بابا آمد خانه مان و م       شب    يك ويرغسيد  . من خيلي ناراحت بودم     

     آن وقـت تـوجهي نكـردم ،    . ه اسـت  ل به مـن داد ، گفـت هديـ         دم در تقويمي از سازمان اَم

ديـدم  .  چشمم رفت روي ايـن تقـويم         ،طور كه داشتم مي نوشتم    شب در تنهايي ، همان    اام

ازده ماه كه همه شان زيبايند ، اما اسم و امضايي پاي آن هـا  ودوازده نقاشي دارد براي د  

كوچكي مي   كامالً سياه داشت و وسط اين سياهي شمع           اي يكي از نقاشي ها زمينه    . نبود  

زيـرا ايـن نقاشـي بـه عربـيِ     . سوخت كه نورش در مقابل اين ظلمـت خيلـي كوچـك بـود           

توانم اين تاريكي را از بين ببرم ، ولي بـا همـين   نمن ممكن است « شاعرانه اي نوشته بود   

نـور   و حق و باطل را نشان مي دهم و كسي به دنبـال               رروشنايي كوچك فرق ظلمت و نو     



كـسي كـه بـه دنبـال     » .ر قلب او بزرگ خواهد بود  د كوچك باشد    است اين نور هرچه قدر    

انگـار  . نقاشي خيلي گريـه كـردم    شعروآن شب تحت تأثير اين. نور است ؛ كسي مثل من    

». نمي دانستم كي اين را كشيده مااين نور همه وجودم را فرا گرفته بود ا

در طبقـه   . سه ، رفـتم     باالخره يك روز همراه يكي از دوستانم كه قصد داشت برود مؤسـ            

خنـد بـه    مصطفي لـب  . ايشان دكتر چمران هستند     به آقايي و گفتند     اول مرا معرفي كردند     

فكر مي كردم كسي كه اسمش با جنگ گـره خـورده و             . لب داشت و من خيلي جا خوردم        

خنـد او و   لـب مـا همه از او مي ترسـند بايـد آدم قـسي اي باشـد ، حتـي مـي ترسـيدم ، ا               

« دوستم مرا معرفي كرد و مصطفي با تواضعي خاص گفـت            . فل گير كرد    آرامشش مراغا 

مثل آدمي كـه  » .شماييد ؟ من خيلي سراغ شما را گرفتم ، زودتر از اين ها منتظرتان بودم      

مطمئني دكتر  « به دوستم گفتم    . مرا از مدت ها قبل مي شناخته حرف مي زد ، عجيب بود              

 تقويمي آورد مثل همان كه چند هفته قبـل سـيد            مصطفي. مطمئن بود   » چمران اين است ؟   

 تابلو  ةهم« مصطفي گفت   » من اين را ديده ام      « نگاه كردم و گفتم     . وي به من داده بود      رغ

» . شمع خيلي مرا متأثر كـرد  . شمع « گفتم » تر خوشتان آمد ؟ها را ديديد ؟ از كدام بيش 

من حود به خـود گريـه       » شمع ؟   شمع ؟ چرا    « توجه او سخت جلب شد و با تأكيد پرسيد          

من  انگار در وجود من هست ،        ،اين شمع، اين نور     . نمي دانم   « كردم ، اشكم ريخت ، گفتم       

فكر نمي كردم كسي بتواند معناي شمع و از خود گذشتگي را به اين زيبايي بفهمد و نشان 

معنايش را به من هم فكر نمي كردم يك دختر لبناني بتواند شمع و « مصطفي گفت » .بدهد 

ده ؟ مـن خيلـي دوسـت دارم ببيـنمش ،            ياين را كي كـش    « رسيدم  پ» . اين خوبي درك كند     

تر از لحظه اي كه چشمم به لب خندش و چهـره     بيش. » من  « مصطفي گفت   » .آشنا شوم   

. بله ، من كشيده ام      » مصطفي گفت   » شما كشيده ايد ؟     ! شما« اش افتاده بود تعجب كردم      

 كه در جنگ و خون زندگي مي كنيد ، مگر مـي شـود ؟ فكـر نمـي كـنم شـما          شما« گفتم  » 

 افتاد ، مصطفي شروع كرد       تري بعد اتفاق عجيب  » . بتوانيد اين قدر احساس داشته باشيد       

ام و دورادور بـا روحتـان       هرچه نوشـته ايـد خوانـده      « گفت  . به خواندن نوشته هاي من      

.اين اولين ديدار ما بود و سخت زيبا بود . و اشك هايش سرازير شد » .پرواز كرده ام 

كم كم آشنايي ما شـروع      . بار دوم كه ديدمش براي كار در مؤسسه آمادگي كامل داشتم            

من خيلي جاها با مصطفي بودم ، در مؤسسه كنار بچه ها ، در شهر هاي مختلـف و                   . شد  



ن كـه خـود او عمـدي    برايم همه كارهايش گيرا و آموزنده بود بي آ. يكي دو بار در جبهه   

.داشته باشد 

دوسـت داشـت جـور      ب درستي نداشـت اما    حجا. غاده با فرهنگ اروپايي بزرگ شده بود        

او از ... ديگري باشد دوست داشت چيز ديگري ببيند غير از اين بريز و بپاشها و تجمل ها       

تر نيست و درش هميشه به روي همه باز اسـت خوشـش مـي               ق بيش ااين خانه كه يك ات    

د بياينـد تـو ، بنـشينند روي زمـين و            نـ بچه ها مي توانند هـر سـاعتي كـه مـي خواه            . د  آي

مصطفي از خود او هم در همين اتاق پذيرايي كرد و غاده چه قـدر               .  بزنند   پبامديرشان گ 

بـه نظـرش مـصطفي      ! جا خورد وقتي فهميد بايد كفش هايش را بكند و بنشيند روي زمين            

.ده و جذاب گير كننيك شاه كار بود ؛ غافل

داخـل ماشـين    . يادم هست در يكي از سفر هايي كه به روستا ها مي رفت همراهش بودم                

 خيلـي   – اولين هديه اش به مـن بـود و هنـوز ازدواج نكـرده بـوديم                  –هديه اي به من داد      

، يك روسري قرمز با گل هـاي  خوش حال شدم و همان جا باز كردم ديدم روسري است  

بچه ها دوست دارند شما را    «  اما او لبخند زد و به شيريني گفت          من جا خوردم ،   . درشت  

مـن مـي دانـستم بچـه هـا بـه       . از آن وقت روسري گذاشـتم و مانـده      » با روسري ببينند    

مصطفي حمله مي كنند كه چراشما خانمي را كه حجـاب نـدارد مـي آوري مؤسـسه ، امـا                   

 مرا بـه بچـه   –جه مي شدم  خودم متو–خيلي سعي مي كرد برايم عجيب بود كه مصطفي  

بـه  . اين طور كه شما فكر مي كنيد نيست         . ايشان خيلي خوبند    « مي گفت   . ها  نزديك كند     

ان شاءاهللا خودمـان بـه ش       . د  ند از شما ياد بگير    ند مؤسسه و مي خواه    نخاطر شما مي آي   

نگفت اين حجابش درست نيـست ، مثـل مـا نيـست ، فاميـل و اقـوامش آن          » .ياد مي دهيم    

كوچك قـدم بـه قـدم       او مرا مثل يك بچه      .  ها خيلي روي من تأثير گذاشت        ينا. چناني اند   

البتـه  . ه ماه زيبا با هم داشتيم و بعد ازدواج كـرديم  نُ.... ه ماه نُ. جلو برد ، به اسالم آورد     

. سختي بر خورد تازدواج ما به مشكال

 اسـت ، ايرانـي اسـت ، همـه اش             بزرگ تر   ازتو تو ديوانه شده اي ، اين مرد بيست سال        « 

»!توي جنگ است ، پول ندارد ، همرنگ ما نيست ، حتي شناسنامه ندارد 

چرا ناگهان همه اين قـدر شـبيه        . سرش را گرفت بين دست هايش و چشم هايش را بست            

:  حرف ها متن يك نمايش نامه بود كه همه حفـظ بودنـد جـز او                  آن؟ انگار هم شده بودند    

 معمولي به دنيـا آمـده       ةكاش او در يك خانواد    . فاميل ، حتي دوستانش     مادرش ، پدرش ،     



كاش پدر او به جاي تجارت بـين آفريقـا و ژاپـن    ! بود ، كاش او از خودش ماشين نداشت  

مي دانست ، .... معلمي مي كرد ، كارگري مي كرد ، آن وقت همه چيز طور ديگري مي شد                 

بچه هايي كـه بـا مـصطفي هـستند او را            . مي دانست وضع مصطفي هم بهتر از او نيست          

كـاش مـادر    . سخت ترين چيز همـين اسـت        ! آه خدايا   ... دوست ندارند ، قبولش نمي كنند       

مادر بزرگ به حـرفش گـوش مـي داد ،    . اگر او بود غاده غمي نداشت    . بزرگ اين جا بود     

بـزرگ در آن    قصه كه نه ، حكايت زنـدگي مـادر          . ياد آن قصه افتاد     . دردش را مي فهميد     

ـ   . سال هايي كه با شوهر و دو وخترش در فلسطين زندگي مي كرد               ني يكـي از    جـواني س

دختر ها را مي پسندد و مخالفتي هم پيش نمي آيد ، اما پسرك روز عاشورا مي آيد براي                   

 پـدر  اگير مي شود و خواستگار را رد مي كند ، امـ مادر بزرگ دل... خواستگاري ، عقد و     

مادر بزرگ هـم    . ن اهل اين حرف ها نبوده مي خواسته مراسم راه بيندازد            بزرگ كه چندا  

ترديد نمي كند ، يك روز مي نشيند ترك اسب و با دخترش مي آيد ايـن طـرف مـرز ، بـه                        

.صور 

ه مي زد ، مجلس امام حسين در خانـه اش بـه پـا مـي كـرد و دعاهـاي                      يمادر بزرگ پوش  

ن  و بـالش گرفـت ، دعاهـا را يـادش داد واآل             او غـاده را زيـر پـر       . زيادي از حفظ داشـت      

دعاهـايي كـه    ة سـجاديه و همـ     ةرا مي ديد كه چطور زيارت عاشورا ، صحيف        مصطفي  اگر

غاده عاشق آن ها است و قبل از خواب مي خوانـد در او عجـين شـده ، در ازدواج آن هـا                   

.ترديد نمي كرد 

مـن هميـشه مـي      .  واليـت    عشق او به  : و بيش تر از همه همين مرا به مصطفي جذب كرد            

 درياي صور ، هر ذره از خاك جبل عامـل صـداي ابـوذر را بـه مـن مـي                       هنوز نوشتم كه 

بايـد برسـم آن جـا ، ولـي          . حس مي كردم بايد بـروم       . اين صدا در وجودم بود      . رساند  

« وقتي او آمد انگـار سـلمان آمـد          . بود  » دست« مصطفي اين   : كسي نبود دستم را بگيرد      

او مي توانست دست مـرا بگيـرد و از ايـن ظلمـات ، از روز مرّگـي         » نّا اهلَ البيت    سلمانُ مِ 

دنبـال  ... قانع نمي شدم كه مثل ميليون ها مردم ازدواج كنم ، زندگي كنم و               . بكشد بيرون   

اما اين چيزهـا    . مردي مثل مصطفي مي گشتم ، يك روح بزرگ ، آزاد از دنيا و متعلقاتش                

آن هـا در عـالم ديگـري بودنـد و حـق داشـتند               . و مادرم نمي آمـد      به چشم فاميلم و پدر      

مردي كه  . بگويند نه ؛ ظاهر مصطفي را مي ديدند و مصطفي از مال دنيا هيچ چيز نداشت                 

ايـن   لبنـان    ةاصالً جامعـ  .  اين را مي ديدند       ها آن! هيچ  ... پول ندارد ، خانه ندارد ، زندگي        



بـه  . رزش آدم ها بـه ظاهرشـان و پولـشان اسـت             ا.  بود و هنوز هم هست بدبختانه        طور

لباس شيك بپوشد و اگر دكتر است حتماً بايد ماشين مدل باال            كسي احترام مي گذارند كه      

 ايـن هـا     ةبـا همـ   . روح انسان و اين چيزها توجه كسي را جلب نمي كند            . زير پايش باشد    

آقـاي صـدر   . فتند نه   گ. مصطفي از طريق سيد غروي مرا از خانواده ام خواستگاري كرد            

اگر دخترم بـزرگ بـود دختـرم را تقـديمش مـي             . من ضامن ايشانم    « دخالت كرد و گفت     

اين حرف البته آن ها را تحت تأثير قرار داد ، اما اختالف بـه قـوت خـودش بـاقي             » .كردم  

تصميم گرفتـه  . آن ها همچنان حرف خودشان را مي زدند و من هم حرف خودم را           . بود  

 آقـاي صـدر     ةفكر كردم درنهايت با اجاز    . ر قيمتي شده با مصطفي ازدواج كنم        بودم به ه  

 فشارها ة مصطفي مخالف بود ، اصرار داشت با هم       اامكنيم ،   مي  كه حاكم شرع است عقد      

سعي كنيد با محبت و مهرباني آن ها را « مي گفت .  جاري شود معقد با اجازه پدر و مادر

»  .شما ازدواج كنم و قلب پدر و مادرتان ناراحـت باشـد             من دوست ندارم با     . راضي كنيد   

. با آن همه احساس و شخصيتي كه داشت خيلـي كوتـاه مـي آمـد جلـوي پـدر و مـادرم                        

اولين و شايد آخرين بـاري      .  آن ها هيچ جور در اين قضيه آزار نبينند            كه وسواس داشت 

:كه مصطفي سر من داد كشيد به خاطر آن ها بود 

مـن  . همه آن جا را ترك كرده بودنـد         . ه جنوب را دائم بمباران مي كردند        روزهايي بود ك  

 مصطفي جنوب مانده بود با بچه ها و من كه به همه شان عالقـه منـد                  اهم بيروت بودم ام   

شده بودم نتوانستم صبر كنم و رفتم مجلس شيعيان پيش امام موسي ، سراغ مصطفي و                

بايد هر چه سريع تر ايـن را بـه          «  من داد و گفت      آقاي صدر نامه اي به    . بچه ها را گرفتم     

. با استاد يوسف حسيني زير توپ و خمپاره راه افتاديم رفتـيم مؤسـسه            » .دكتر برسانيد   

پيدا » الخرايب « خيلي گشتيم و دكتر را در . آن جا گفتند دكتر نيست ، نمي دانند كجا است 

... ها در سختي بودند ، بمب و خمپاره         بچه  .  انتظار ديدن مرا نداشت      ،تعجب كرد   . كرديم  

مصطفي نامـه را از مـن گرفـت و پاسـخي نوشـت كـه مـن                  . وضعيت خيلي خطرناك بود     

» . نمي روم ، اين جا مي مانم و به بيروت بـر نمـي گـردم                 « گفتم  .  آقاي صدر     به برسانم

مـي  امـا مـن ن    » .نه ، شما بايد هرچه زود تر برگردي بيـروت           « مصطفي اصرار داشت كه     

 براي اولين بار –ن همه لطافت و محبت داشت آ كه –ي صطفخواستم برگردم و آن وقت م

اين جا جنـگ اسـت ، بـا كـسي هـم      ! برو توي ماشين « خيلي خشن شد و فرياد زد ، گفت   

خـوب نبـود ، نـه ايـن كـه خـوب             . من خيلي ترسيدم و هم ناراحت شدم        » !د  نشوخي ندار 



 انتظار نداشتم جلوي بچه ها  سـرم داد بزنـد و       ومن   منبه دستور نظامي داد     انباشد ، ام  

»! ديگر وبر« بگويد 

شما بـرو ، مـن      « وقتي من خواستم برگردم ، مصطفي جلو آمد و به يوسف حسيني گفت              

.  الخرايب تا صيدا گريه مـي كـردم   ه ازمن تمام را» .  مي رسانم خودمايشان را با ماشين  

ا خيلي با لطافتي ، تصورش را نمي كردم اين طور با            فكر مي كردم شم   « به مصطفي گفتم    

او چيزي نگفت تا رسيديم صيدا ، جايي كه من مي بايست منتقـل مـي          » . من برخورد كني    

آن جـا مـصطفي از مـن معـذرت          .  برگـردم    تشدم به ماشين يوسف حسيني كه به بيـرو        

ولـي نمـي   مـن قـصدي نداشـتم ،      « گفـت   . خواست، مثل همان مصطفايي كه مي شـناختم         

 فاميلتان بياييد و جنوب بمانيـد ، شـما بايـد برگرديـد و بـا ايـن هـا                     ةخواهم شما بي اجاز   

».باشيد 

بعـد از هجـده   . اجازه نمي دادند از خانه بـروم بيـرون   . به هر حال ، روزهاي سختي بود  

هر جا مي خواسـتم بـروم  . رفتن ، كليد ماشين را از من گرفتند ر و و آنرسال تنها اين و  

طفلـك سـيد    . برادرم مرا مي برد و بر مي گرداند تا مبادا بروم مدرسه يا پي آقاي غروي                 

. يد ما دخترم را با اين آقا آشنا كردش« مي گفتند . غروي به خاطر ازدواج من خيلي كشيد 

امـا ايـن   .  اين فشارها من راه هايي پيدا مي كـردم و مـصطفي را مـي ديـدم           ةالبته با هم  » 

فـشار  . ما شده ايـم نقـل مـردم         « يك روز گفت    . يلي كالفه و عصباني بود      آخري ها او خ   

» .ديگـر قطعـش كنيـد       . زياد است ، شما بايد يك راه را انتخاب كنيد ، يا اين ور يـا آن ور                   

 كـه آن همـه      –بايـد بـين پـدر و مـادرم          . مصطفي كه اين را گفت بيش تر غصه دار شدم           

« گفـتم   . سـخت بـود، خيلـي سـخت         . اب مي كردم     و او ، يكي را انتخ      –دوستشان داشتم   

آخـر ايـن   « گفت » !مصطفي اگر مرا رها كني مي روم آن طرف ، تو بايد دست مرا بگيري          

».وضعيت نمي تواند ادامه داشته باشد 

تلويزيون را . آن شب وقتي رسيدم خانه ، پدر و مادرم داشتند تلويزيون تماشا مي كردند     

من از بچگي تا حاال ! بابا « ه از قبل فكرش را كرده باشم گفتم و بدون آن كخاموش كردم 

 ، اذيت نكرده ام ، ولي ه امكه بيست و پنج شش سالم است هيچ وقت شما را ناراحت نكرد          

پدرم فكـر مـي     » .براي اولين بار مي خواهم از اطاعت شما بيايم بيرون و عذر مي خواهم               

ودم هـم مـدتي بـود حـرفش را نمـي زدم ،               من با مصطفي تمام شده ، چون خ        ةكرد مسئل 

مـن پـس    « بي مقدمه ، بي آن كه مصطفي چيزي بداند ، گفتم            » چي شده ؟ چرا ؟      « پرسيد  



مـن تـصميم گرفتـه ام بـا مـصطفي         « ادامه دادم   .  هر دو خشكشان زد      ».فردا عقد مي كنم   

بودم اين  فقط خودم مانده    » .ازدواج كنم ، عقدم هم پس فردا پيش امام موسي صدر است             

. چنين كاري مي كنم  دارممصطفي اصالً نمي دانست من! شجاعت را از كجا آورده ام 

بلند شد با داد و فرياد ، و براي اولين بار مي خواست مرا بزند . مادرم خيلي عصباني شد 

مـن  . دكتـر چمـران     « گفـتم » عقد شما با كـي ؟     « كه پدرم دخالت كرد و خيلي آرام پرسيد         

 ندارد و  ايمصطفي به من گفت ديگر نتيجه. انع كنم ، ولي نشد قدم شما را خيلي سعي كر

 آرام  همان طور پدرم به حرف هايم گوش داد و        »  .افرتسمخودش هم مي خواست برود      

ولي من مي بينم اين مرد براي شما        من هميشه هر چه خواسته ايد فراهم كرده ام ،           « گفت  

مـن بـراي حفـظ شـما نمـي          . يلش را نمي شناسيم     او شبيه ما نيست ، فام     . مناسب نيست   

 امـام   .مـي روم  .به هر حال من تصميمم را گرفتـه ام          « گفتم  » .خواهم اين كار انجام شود      

بابا » . ند ، ايشان حاكم شرع است و مي تواند ولي من باشد             ه ا موسي صدر هم اجازه داد    

مـا  « گفـتم  » .رو داريـم   حاال چـرا پـس فـردا ؟ مـا آبـ           « ديد ديگر مسئله جدي است ، گفت        

هم گفته ام كه    البته من به امام موسي صدر     . تصميممان را گرفته ايم ، بايد پس فردا باشد          

دهيد و سـايه تـان روي   برضايتاگر شما .  پدرم باشد نه جاي ديگر   ةعقد خان مي خواهم   

» .يدآخر شما بايد آمادگي داشته باشـ   « بابا گفت   » .سر ما باشد من خيلي خوش حال ترم         

»!من آمادگي دارم ، كامالً « گفتم 

 امـور   ةمـن داشـتم از همـ      .نمي دانم اين همه قاطعيت و شـجاعت را از كجـا آورده بـودم                

البته آن موقع نمي فهميـدم  . اعتباري ، از چيزهايي كه براي همه مهم ترين بود مي گذشتم    

،  مصطفي بزرگ است      نداشتم ، فقط مي ديدم كه      همرستگي انجام چنين كاري را    ا، اصالً و  

. اين ها عشق مي ورزيدم ةلطيف است و عاشق اهل بيت است و من هم به هم

باورم نمي  » . اين است حرفي نيست ، من مانع نمي شوم           اخب اگر خواست شم   « بابا گفت   

 به مصطفي خبر مي دادم ؟بايدحاال چه طور. شد بابا به اين سادگي قبول كرده باشد 

ست امصطفي كجا ! تا پس فردا پدرش پشيمان شود       ! حرفش برگردد   نكند مجبور شود از     

« گفـت  . تا باالخره مـصطفي را پيـدا كـرد       ؟ اين طرف و آن طرف ، شهر و دهات را گشت           

 و مگر خـودش بـاورش مـي    ،مصطفي باورش نمي شد» .فردا عقد است ، پدرم كوتاه آمد     

، اصـالً  آن كارها را كرد او نبود  شد ؟ اآلن كه به آن روزها فكر مي كند مي بيند آدمي كه               

 آدم و آدم ها نبود ، كار خدا بود ، دست خدا بود ، جذبه اي بود كه از مصطفي بر                       كاركار



بي هوا خنديد ، انگار چيزي ذهـنش را قلقلـك           ... او مي تابيد بي شناخت ، شناخت بعد آمد          

دو مـاه  ! في مو نـدارد  او حتي نفهميده بود يعني اصالً نديده بود كه سر مصط   داده باشد ؛    

 تو يـك   در ازدواجِ!غاده« گذشت بود كه دوستش مسئله را پيش كشيد       مي  از ازدواجشان   

گارهايت خيلي ايراد مي گرفتي ، اين بلنـد  تتو از خواس. چيز باالخره براي من روشن نشد       

صمثل اين كه مي خواستي يك نفر باشد كـه سـر و شـكلش نقـ                ... است ، اين كوتاه است      

»حاال من تعجبم چه طور دكتر را كه سرش مو ندارد قبول كردي ؟. شته باشد ندا

 كه چه طور با تعجب دوستش را نگاه كرد ، حتي دل خور شد و بحث كرد   بودغاده يادش   

 دوستش فكر مي كرد غاده ديوانه شده كه ». مصطفي كچل نيست ، تو اشتباه مي كني         «كه

.تا حاال اين را نفهميده 

ين كه رسيد خانه ، در را باز كرد و چشمش افتاد به مصطفي ؛ شروع كرد بـه                   آن روز هم  

و غاده كه چـشم هـايش از خنـده بـه اشـك      » چرا مي خندي ؟« مصطفي پرسيد   . خنديدن  

و آن وقت مصطفي هم شـروع  » !مصطفي ، تو كچلي ؟ من نمي دانستم  « نشسته بود گفت    

از آن بـه بعـد آقـاي    .  هم تعريـف كـرد       كرد به خنديدن و حتي قضيه را براي امام موسي         

»كار كرديد كه غاده شما را نديد ؟ه شما چ« صدر هميشه به مصطفي مي گفت 

آن لحظاتي كه با مـصطفي      . ممكن است اين جريان خنده دار باشد ، ولي واقعاً اتفاق افتاد             

بـه   . بودم و حتي بعد كه ازدواج كرديم چيزي از عوالم ظاهري نمي ديـدم ، نمـي فهميـدم                  

به مـن   « پدرم گفت   » ... ، عمو ، دايي و      جشن نمي خواهم ، فقط فاميل نزديك        « پدرم گفتم   

صبح روزي كه بعد از ظهرش عقد بود        » . هر كار خودتان مي خواهيد بكنيد       . ربطي ندارد   

مادرم با من صحبت نمي كـرد ، عـصباني        .  براي تدريس     دبيرستان ، آماده شدم كه بروم    

شما اآلن بايد برويـد بـراي   «  گفت ».هسمدر« گفتم   »؟كجا مي رويد    «پرسيد  خواهرم  . بود  

آن جا هـم همـه مـي        . من بروم ؟ رفتم مدرسه      » ...آرايش ، برويد خودتان را درست كنيد        

چرا نيايم ؟ مصطفي مرا همـين طـور مـي           «من تعجب كردم ،گفتم     »شما چراآمديد؟ « گفتند  

مصطفي آن جا كسي را نداشت و . ها آمده بودند از مدرسه كه برگشتم ، مهمان» .خواهد 

از فاميـل  .  آقاي صدر ، خانواده و خواهرانش و سيد غروي آمده بودنـد  از طرف او دامادِ   

.خودم خيلي ها نيامدند ، همه شان مخالف بودند و ناراحت 

بايـد  « گفـت   » .لباس زيـاد دارم     « گفتم  » لباس چه مي خواهي بپوشي ؟       « خواهرم پرسيد   

ديوانـه اسـت ،     همه مي گفتنـد     .  لباس عقد خريد     مو رفت همان ظهر براي    » .لباس عقد باشد  



من شايد اولين عروسي بودم آن . همه مي گفتند نمي خواهيم آبرويمان جلوي فاميل برود 

عقد با حضور همان معدودي كه آمـده بودنـد انجـام            . جا كه دنبال آرايش و اين ها نرفتم         

. اين رسم ما است ، داماد بايد انگشتر بدهد . ايد كادو بدهد به عروس      شد و گفتند داماد بي    

رفتم باز كـردم  . مصطفي وارد شد و يك كادو آورد . من اصال فكر اين جا را نكرده بودم      

سـريع كـادو را   . عقد شمع آورده بود ، متن زيبايي هم كنارش بود    كادوِ. ديدم شمع است    

اگـر مـي فهميدنـد      » .دهم  بنمي توانم نشان    «  ؟ گفتم    ستهبردم قايم كردم همه گفتند چي       

خـواهرم گفـت    . عادي نبود   . مي گفتند داماد ديوانه است ، براي عروس كادو شمع آورده            

آن كادو انگـشتر    « آرام به او گفتم     » .بيايد ، بايد انگشتر بدهد به عروس        ست ؟   اداماد كجا 

 امشب بـرود بيمارسـتان ؟ دامـاد    مي خواهيد مامان« خواهرم عصباني شد گفت » .نيست  

مي آيد ، براي عقد انگشتر نمي آورد ؟ آخر اين چه عقدي است ؟ آبـروي مـا جلـوي همـه      

باالخره با هم » !چه كار كنم ؟ هر چه مي خواهد  بشود        . خب انگشتر نيست    « گفتم  » .رفت  

. و آمدم بيرون م ازدواج او رادستم گذاشتة و حلقمرفتيم سر كمد مادر

 ام قرآن كريم بود و تعهد از داماد كه مرا در راه تكامل و اهل بيت و اسـالم هـدايت        مهريه

اولين عقد در صور بود كه عروس چنين مهريه اي داشت ، در واقع هـيچ وجهـي در                   . كند  

.براي فاميلم ، براي مردم عجيب بود اين ها . مهريه اش نداشت 

. ل خودش بوده و خيلي ناراحـت شـد      مادرم متوجه شد انگشتري كه دستم كرده بودم ما        

و حال خودم نبودم ، وگرنه به مصطفي مي گفـتم و او هـم حتمـاً مـي             مامان ، من تُ   « گفتم  

» حاال شما را كجا مي خواهد ببرد ؟ كجا خانه گرفتـه ؟              « مادرم گفت   » .خريد و مي آورد     

 ؛ فقـط يـك اتـاق    مادرم رفت آن جا را ديـد » .مي خواهم بروم مؤسسه ، با بچه ها     « گفتم  

آخر و عاقبـت دختـر مـن بايـد ايـن      « مامان گفت  . بود با چند صندوق ميوه به جاي تخت         

يا معلول بوديد ، دست نداشتيد ، چشم نداشتيد كه خودتـان را بـه ايـن               آطور باشد ؟ شما     

ولي من در اين وادي ها نبودم ، همان جا ، همان طـور كـه بـود ، همـان                     »  انداختيد ؟    روز

 مي خـرم ، طـوري       انمن وسايل برايت  « مادرم گفت   . ين مي خواستم زندگي كنم        روي زم 

ةآخر در لبنان بد مـي داننـد دختـر چيـزي ببـرد خانـ               » .كه كسي از فاميل و مردم نفهمند        

 من و مـصطفي  . ،جهيزيه ببرد،مي گويند فاميل دخترپول دادند كه دخترشان را ببرند        داماد

 يـك روز عـصر      . مي خواستيم همان طور زندگي كنيم       . بخرد  قبول نكرديم مامان وسيله   

اين جا ديگر چه كاري داري ؟ وسايلت را بردار برويم           « كه مصطفي آمده بود ديدنم گفت       



را گذاشـتم داخـل يـك نـايلون و بـه      ... مسواك و شانه و     » !چشم  « گفتم  » .خانه خودمان   

، بـه همـين     » خانـه شـوهرم     « گفـتم   » كجا؟« مامان گفت   » .مادرم گفتم من دارم مي روم       

مادرم فكر  . اصالً متوجه نبودم مسائل اعتبار را       .سادگي مي خواستم بروم خانه شوهرم       

مـادر  » . فردا مي آيم بقيه وسـايلم را مـي بـرم            «  ادامه دادم    امن ام . كرد شوخي مي كنم     

ديوانه تو دخترم   « فرياد  زد سر مصطفي و خيلي تند با او صحبت كرد كه              . عصباني شد   

بعد يك حالت شوك به او دست داد و افتـاد روي            » ... تو  ! تو دخترم جادو كردي     ! كردي  

 همين طور دست و پايش مـي لرزيـد و           مانما.  مصطفي آمد بغلش كرد ، بوسيدش        .زمين

« مـادرم مـي گفـت    . من هم دنبال او و دسـتپاچه       . كه شده بود كه چي دارد مي گذرد         وش

ي آزاد  ه ا دختـرم را از جـادويي كـه كـرد         . مين اآلن طالقـش بـده       ه! دخترم ديوانه كردي    

كه شـده بـوديم ، انتظـار       و خود ما هم شـ     .حرف هايي كه مي زد دست خودش نبود       » .كن  

مصطفي هر چه مي خواست آرامش كند بدتر مي شد و .  نداشتيم مچنين حالتي را از مادر

مادرم گفت  » . طالقش مي دهم     من! باشد  « باالخره مصطفي گفت    . دوباره شروع مي كرد     

مادرم انگار كه باورش نشده     » .همين اآلن طالقش مي دهم      « مصطفي گفت   » !همين اآلن   « 

قول مي دهم اآلن طالقـش بـدهم ، بـه يـك             « مصطفي گفت » قول مي دهي ؟   « باشد پرسيد   

 مصطفي گفت .مادرم حالش بد بود. من خيلي ترسيدم ، داشت به طالق مي كشيد » !شرط 

من نمي خواهم شما اين طور ناراحـت        . ه شرطي كه خود ايشان بگويد ، طالقش مي دهم           ب

فـردا  ! باشه مامـان    « گفتم  » بگو طالق مي خواهم     « مامان رو كرد به من و گفت        » .باشيد  

مادرم آرام شد و دو روز . آن شب با مصطفي نرفتم » .مي روم ، مي روم طالق مي گيرم 

. پدرم خيلي مرد عـاقلي بـود   . آمد جريان را برايش تعريف كردند     بعد كه بابا از مسافرت      

بابا بـه   . چنان سر حرفش بود و اصرار داشت كه طالق بگيرم           مادرم تا وقتي بابا آمد هم     

در عين حال اگر خودتـان مـي خواهيـد جـدا شـويد اآلن      . ما طالق گيري نداريم    «من گفت   

ةمـن همـ  ! بلـه  « گفتم » ... اين شرايط كه ةمدهيد با هبوقتش است و اگر مي خواهيد ادامه  

ديگـر شـما را نبيـنم و ديگـر بـراي مـا              . پس برويد   « بابا گفت   . »اين شرايط را مي پذيرم      

».شكل درست نكنيد م

برگشت و به نيم رخ مصطفي كه كنار او راه        ... چه قدر به غاده سخت آمده بود اين حرف          

 ايـن  ة كـه بـا همـ   ز را دارد ؛ مصطفاي عزيـ  فكر كرد مصطفي ارزشش   . مي رفت نگاه كرد     



بابا كه بيشتر وقت ها مسافرت . حرف ها او را هروقت كه بخواهد به ديدن مادر مي آورد 

.است 

سـعي كـن محبـت مـادر را     . امروز ديگر خانه نمي آيم « صداي مصطفي به خودش آورد      

». خودم شب مي آيم دنبالتان .جلب كني ، اگر حرفي زد ناراحت نشو

« ، گفـتم    مصطفي كه آمـد دنبـالم       . ناراحتي كليه داشت    . آن شب حال مامان خيلي بد شد        

 ديد  ، آمد باالي سر مامان    مصطفي».مامان حالش بد است ، ناراحتم ، نمي توانم ولش كنم            

« دست مامانم مـي بوسـيد و مـي گفـت          . چه قدر درد مي كشد ، اشك هايش سرازير شد           

دكتر آورديم باالي سرش و گفـت بايـد بـرود بيـروت بـستري      » .به من بگوييد  دردتان را   

آن وقت ها اسرائيل بين بيروت و صور را دائـم بمبـاران مـي كـرد و رفـت و آمـد                     . شود  

من هـم   . و مامان را روي دستش بلند كرد        » من مي برمشان    « مصطفي گفت   . سخت بود   

« طفي سـفارش كـرد كـه        مامان يك هفته بيمارستان بود و مـص       . راه افتادم رفتيم بيروت     

مي بيـدار مامان هـر وقـت      » .شما بايد باالي سر مادرتان بمانيد ، ولش نكنيد حتي شب ها             

جا گذاشته اي ؟ تو تنهايي ، چرا غاده را اين« شد و مي ديد مصطفي آن جا است مي گفت 

مـن  . نه ، ايشان باالي سرتان بماند   « مصطفي مي گفت    » .من مراقب خودم هستم     ! ببرش  

،مصطفي خيلي اشك   و دست مادرم مي بوسيد و اشك مي ريخت          » .هم تا بتوانم مي مانم      

. شرمنده شده بود از اين همه محبت .  مادرم تعجب كرد .مي ريخت

يادم هست روزي . مامان كه خوب شد و آمديم خانه ، من دو روز ديگر هم پيش او ماندم   

 روشن كند دست مرا گرفت و بوسيد ، مي كه مصطفي آمد دنبالم ، قبل از آن كه ماشين را

« گفت »  مصطفي ؟يبراي چ« من گفتم . بوسيد و همان طور با گريه از من تشكر مي كرد    

اين دستي كه اين همه روزها به مادرش خدمت كرده براي من مقدس اسـت و بايـد آن را                    

 بـود ، مـادر   گفتم از من تشكر مي كنيد ؟ خب ، اين كه من خدمت كردم مادر من          » بوسيد،  

 مي كند مقدس خدمتدستي كه به مادرش «  گفت ».شما نبود ، كه اين همه كارها مي كنيد 

من از شما ممنـونم كـه بـا    . است و كسي كه به مادرش خير ندارد به هيچ كس خير ندارد     

كـه  ابعد از همه اين كاره    ! مصطفي  « گفتم  » .اين محبت و عشق به مادرتان خدمت كرديد         

آن ها كه كردند حق داشتند ، چون شما         « گفت  » گوييد ؟ مي  دند اين ها را داريد      با شما كر  

را دوست دارند ، من را نمي شناسند و اين طبيعي است كه هر پدر و مادري مـي خواهنـد              



 اين قدر ارزش بوده كه مـن بـه   وهيچ وقت يادم نرفت كه براي ا» .دخترشان را حفظ كنند    

. اين جريان مادرم منقلب شد  بعد از.مادر خودم خدمت كردم

بايد خودش اين كارها را     . ديگر حرفم را پس گرفتم      . من اشتباه كردم اين حرف را زدم        « 

غـاده  . مصطفي چيزي نگفت ، خنديد      ».چرا اين قدر نازش مي كني       . براي شما انجام بدهد     

و ! اند  حاال براي مصطفي بـيش تـر از مـن دل مـي سـوز              : به مادرش نگاع كرد ، فكر كرد        

 مامان به او گفـت  دروزي كه مصطفي به خواستگاريش آم. دلش از اين فكر غنج مي رفت        

شما مي دانيد اين دختر كه مي خواهيد با او ازدواج كنيد چه طور دختري اسـت ؟ ايـن ،                     « 

صبح ها كه از خواب بلند مي شود هنوز رفته كه مسواك بزنـد كـساني تخـتش را مرتـب                     

شما نمـي  . رش را جلوي در اتاقش آورده اند  و قهواه آماده كرده اند           كرده اند ، ليوان شي    

توانيد با مثل اين دختر زندگي كنيد ، نمي توانيد برايش مستختم بياوريد اين طـور كـه در                    

مـن نمـي تـوانم بـرايش        « مصطفي خيلي آرام ايـن هـا را گـوش داد و گفـت               » خانه است   

 ام ، وقتي بيدار شد تختش را مرتب كنم و ليوان مستخدم بياورم ، اما قول مي دهم تا زنده

» . تخت مشير و قهوه را روي سيني بياورم د

حتي وقت هـايي كـه در خانـه نبـوديم در اهـواز در جبهـه ،                  . و تا شهيد شد اين طور بود        

خودش قهـوه نمـي     . اصرار مي كرد خودش تخت مرا مرتب كند ، مي رفت شير مي آورد               

خـب بـراي   « مي گفتم . ا لبناني ها عادت داريم ، درست مي كرد    خورد ، ولي مي دانست م     

من قول داده ام به مادرتان تا زنده هستم اين كار را براي شـما               «مي گفت   » چه مصطفي ؟  

مامان هميشه فكر مي كرد مصطفي بعد از ازدواج كارهاي آن هـا را تالفـي                » .انجام بدهم   

ي جز محبت و احتـرام كـاري نكـرد و مـن         من بروم پيش آن ها ، ولي مصطف        دنگذاركند ،   

ي به نظرم مي آمد مصطفي سعه اي دارد كه مي تواند همهي عالم را در وجودش جـا                    گاه

.بدهد و همه ي سختي هاي مشتركمان در مدرسه ي جبل عامل را 

به اضـافه ي ايـن كـه آن جـا     . خانه ي ما دو اتاق بود در مدرسه همراه با چهار صد يتيم        

. زير نظر ظاهر ديگر زندگي نبود ، آرامش نداشت          . زمان بود ، سازمان امل      پايگاه يك سا  

احساس . البته مصطفي و من از اول مي دانستيم كه از دواج ما يك ازدواج معمولي نيست               

خودم را نزديك ترين كس به او مي ديدم و    . مي كردم شخصيت مصطفي همه چيز هست        

گاهي به نظرم مي آمد همه ي . فكر را مي كردند همه ي آنهايي كه با مصطفي بودند همين 

جمع شده ، همه ي ارزشهايي كه يك انـسان      عالم در گوشه ي اين مدرسه در اين دو اتاق           



. كامل ، يك نمونه كوچك از امام علي عليه السالم مي توانـست در خـودش داشـته باشـد               

 وجودش و روحش براي من كه زنش بودم هر روز يك زاويه از. ولي غريب بود مصطفي 

توقعـاتي  . خودش را قدم به قدم آشكار مي كرد         .  مرامش اين بود     روشن مي شد و اصال    

كه داشت يا چيز هايي كه مرا در آنها كم كم در آن ها جلو بـرد اگـر روز اول از مـن مـي                

چيـز هـايي در مـن    . خواست نمي توانستم ، ولي ذره ذره با محبت آن ابعاد را نـشان داد          

د كه خجالت مي كشيدم پـيش خـودم فكـرش را            دم نمي فهميدم و چيز هايي بو      بود كه خو  

او نزديك تـر از مـن بـه مـن بـود ، بچـه هـاي                  . بكنم يا بگويم ، ولي به مصطفي مي گفتم          

آن مؤسـسه  . آن ها هم با مصطفي احـساس يگـانگي مـي كردنـد      . مدرسه هم همين طور     

. مي شدند احساس سـكينه مـي كردنـد     پايگاه مردم جنوب بود ، طوري كه وقتي وارد آن           

شب ها بـه چهـار طبقـه خوابگـاه     . مصطفي حتي راضي نبود مدرسه ، مدرسه ايتام باشد         

اين هـا   ما به جاي اين كه كمك كنيم        « سر مي زد و وقتي مي آمد گريه مي كرد ، مي گفت              

ن تحمـل   خوابگاه مثل زندان است ، م     . زير سايه مادرشان بزرگ شوند ، پراكنده شده اند          

» . ندارم ببينم اين بچه ها در خوابگاه باشند 

 كه لبناني رسم دارند و دور هم جمع مي شـوند   –يادم هست اولين عيد بعد از ازدواجمان        

دوسـت دارم بـدانم     « آن شب از او پرسـيدم       .  مصطفي مؤسسه ماند ، نيامد خانه پدرم         –

هـا رفتـه انـد پـيش خـانواده          بچـه خيلي از   . اآلن عيد است    « مصطفي گفت   » چرا نرفتند ؟  

اين ها كه رفته اند ، وقتـي برگردنـد ، بـراي ايـن دويـست سيـصد نفـري كـه در                        . هاشان  

من بايد بمـانم بـا ايـن بچـه هـا نهـار       . درسه مانده اند تعريف مي كنند كه چنين و چنان           م

« گفـتم   » . كه اين هم چيزي براي تعريف كـردن داشـته باشـند             بخورم ، سرگرمشان كنم     

ايـن  « گفـت   » .خب چرا مامان برايمان غذا فرستاد نخورد ؟ نان و پنيـر و چـاي خورديـد                  

» .بچه ها نيميديدنـد شـما چـه خـورده ايـد        . شما دير آمديد    « گفتم  » غذاي مدرسه نيست    

» .خدا كه مي بيند « اشكش جاري شد ، گفت 

ر و كولش بـاال مـي       به محض اين كه وارد مي شود ، بچه ها دورش را مي گرفتند و از س                

غـاده  . مصطفي پدرشان ، دوستشان و هم بازيشان بود         . رفتند مثل زنبور هاي يك كندو       

ن ايـن   بـي ب« مي ديد چشم هاي مصطفي چطور برق مي زند و با شور و حرارت مي گويد                 

با شادشان شـاد بـود و بـا اشكـشان بـي             » .اين ها بچه شيرند     ! بچه ها چقدر زور دارند      

قراضه غاده را سوار شوند از اين ده به آن ده بـرود  » لوو« پيش مي آمد كه كمتر . طاقت  



وسط راه به خاطر بچه اي كه در خاك هاي كنار جاده نشسته و گريه مي كند                 و مصطفي   

مال پاك مي كـرد و   تپياده مي شد ، بچه را بغل مي گرفت ، صورتش را با دس             . پيدا نشود   

دفعه اول غاده فكر كـرد      .  خودش سرازير مي شد      آن وقت تازه اشك هاي    . مي بوسيدش   

مهم اين است كه اين بچـه يـك شـيعه     . نمي شناسم . نه(مصطفي گفت   . بچه را مي شناسد     

اين بچه هزار و سيصد سال ظلم را به دوش مـي كـشد و گريـه اش نـشانه ظلمـي                      . است  

».است كه بر شيعه علي رفته 

.ي نمونه اش بود ظلمي كه انگار تمامي نداشت و جنگهاي داخل

بار ها از مصطفي شنيدم كه سازمان امل را راه انداخت تا نشان بدهـد مقاومـت اسـالمي                   

.چطور بايد باشد

ميگفتند چمران لبناني نيست ، ازما نيست، . البته مشكالت زيادي با احزاب و گروهها داشت  

رچنـد آقـاي    ه. مي رفتند پيش امام موسي صدر از مصطفي بد گويي مي كردنـد              خيلي ها 

مـن اجـازه نمـي دهـم كـسي راجـع بـه        « مي گفت . صدر به شدت به آن ها حرف مي زد          

ارتباط روحي خاص بود بين او و مـصطفي ، طـوري كـه كـم تـر                  » .مصطفي بدگويي كند    

مي داني مصطفي براي من چي      « آقاي صدر به من مي گفت       . كسي مي توانست درك كند      

الفاظ عجيبي مي   » . است  ،او نفس من ، خود من است         هست ؟ او از برادر به من نزديك تر        

وقتي داشت صحبت مي كرد و مصطفي وارد مي شد همه توجهش            . گفت درباره مصطفي    

حركات صورتش تماشايي بـود ؛ گـاهي مـي خنديـد ،             . ديگر كسي را نمي ديد      . به او بود    

تالف نظر هم زياد اخ. گاهي اشك مي ريخت و چه قدر با زيبايي همديگر را بغل مي كردند 

داشتند ، به شدت با هم مباحثه مي كردند ، اما آن احتـرام هميـشه حتـي در اختالفاتـشان                  

. بود 

 باري كه امام موسي صدر مرا بعد از ازدواج با مصطفي در لبنان ديد ، خواست تنها   ناولي

خدا به شـما  . شما مي دانيد با چه كسي ازدواج كرده ايد ! غاده « گفت  . با من صحبت كند     

من از حرف آقاي صـدر تعجـب   » .بزرگ ترين چيز در عالم را داده ، بايد قدرش را بدانيد             

آقـاي صـدر   . و شروع كردم از اخالق مصطفي گفـتن      » من قدرش مي دانم     « گفتم  . كردم  

اين خلق و خوي مصطفي كه شما مي بينـي ،  « حرف مرا قطع كرد و يك جمله به من گفت          

اين همه معاشـرت  . ت و نشستن حقيقت سير و سلوك در كانون دلش          تراوش باطن او اس   

و رفت و امد مصطفي با ما و ديگران تنازل از مقام معنـوي او اسـت بـه عـالم صـورت و                   



امـام  . خيلي افسوس مي خورد كه كساني مي دانند و از فقير و بي كس بودنش      . » .اعتبار  

» .ا درك كنيد من انتظار دارم شما اين مسائل ر« موسي مي گفت 

من آن وقت نمي فهميدم ، اما به تدريج اتفاقاتي مي افتاد كه مصطفي را بيش تر براي مـن                    

و در مدرسه جبـل عامـل در        يادم هست اسرائيل به جنوب حمله كرده بود         . آشنا مي كرد    

حتي خيلي از جوان هاي سـازمان       . مردم جنوب را كرده بودند      . واقع پايگاه مصطفي بود     

مـا نـه قـدرت مـادي        . ما نمي توانيم با اسـرائيل بجنگـيم         « باني بودند ، مي گفتند      امل عص 

» شما چطور ما را اين جا گذاشته ايد ؟     . براي ما جز مرگ چيزي نيست       . داريم نه مهمات    

هـر كـس مـي خواهـد ، بـرود      . من به كسي نمي گويم ايـن جـا بمانـد           « مصطفي مي گفت    

تا بتوانم ، . بر خدا و رضا به تقدير او اين جا نمانده ام من جز تكيه . خودش را نجات دهد 

آن قـدر  » .مي جنگم و از اين پايگاه دفاع مي كنم ، ولي كسي را هم مجبور نمي كنم بمانـد          

د كمكي در راه اسـت و مـصطفي بـه    بمأنينه مي زد كه من فكر كردم ال تاين حرف ها را با      

براي بچه هـا صـحبت كـرد و رفـت داخـل             مصطفي كمي ديگر    .  كسي يا جايي تكيه دارد      

. اتاقي كه خانه ما در مؤسسه بود مؤسسه جايي در بلندي و مشرف به شهر صـور بـود         

من به دنبال مصطفي رفتم و ديدم كنار پنجره به ديوار تكيه داده و بيـرون را تماشـا مـي                     

رفتـه و   غروب آفتاب بود ، خورشيد در حال فرو رفتن توي دريا ، آسمان قرمـزي گ               . كند  

، خيلي منظره زيبايي بود ع ديدم مصطفي به اين          نور آفتاب روي موج دريا بازي مي كرد         

ه مي كرد ،نـه فقـط اشـك، صـداي آهـسته            خيلي گري .رد و گريه مي كرد      منظره نگاه مي ك   

آن حـال صـحبت     بچه ها بـا    با  كه اينازبعدمن فكر كردم او   .گريه اش راهم مي شنيدم    

مـصطفي  « گفـتم   .نزديك مرگ هستيم و دارد گريه مي كنـد           مي ديد ما   واقعاً،آمدكرد و 

وشـروع كـرد   » !نگاه كن چه زيباست«او انگار محو اين زيبايي بود به من گفت        » چه شده؟ 

من خيلـي عـصباني     .وجمالتي كه استفاده مي كرد به زيبايي خود اين منظره بود          به شرح، 

 چي داري زيبا مي گـويي؟مردم بـدبخت       تو.مصطفي،آن طرف شهر رانگاه كن    « گفتمشدم،

شهرشان را ول كرده اند،عده اي درپناهگاه ها نشسته اند درترس ووحـشت وشـما همـة                 

اين ها زيبا مي بيني ؟چرا آن طرف شهر رانگاه نمي كنيد؟به چي داريد خودتان رامشغول                

ما بـه   وخيلي خون ريخته ،ش   ازدست داده اند  وقتي كه مردم همه چيزشان را     مي كنيد؟در 

 وقتي توپ ها مي آمد ودرآسمان منفجـر مـي شـد       حتي»؟!من مي گوييد نگاه كنيد چه زيبا      

اين همه كه گفتم مصطفي خنديـد وباهمـان سـكينه،همان           » !ببين چه زيبا است   «اومي گفت   



اين طور كه شما جالل مـي بينـي ،سـعي كـن درعـين جـالل                 « طور كه تكيه داده بود،گفت      

يد اززاوية جالل نگاه اين ها كه مي بينيد شهيد دادند،زندگيشان ازبين رفته ،دار.جمال ببيني

اين همه اتفاق ها كه افتاده ،عين رحمت خدا براي آن ها است كه قلبـشان متوجـه                  .مي كنيد 

دردهـايي كـه بـراي خـدا اسـت خيلـي زيبـا              بعضي ازدردهـا كثيـف اسـت ،امـا          .خدابشود

براي من اين عجيب بود كه مصطفي كـه دروسـط بمبـاران خـم بـه ابـرويش نمـي            ».است  

دروسـط مـرگ متوجـه      .زيبايي كه ازخدا مي ديد اشكش سرازير مي شد        آمد،درمقابل اين   

« درنوشته هايش هست كه .قدرت خدا وزيبايي غروب بود واصالً او ازمرگ ترسي نداشت   

بـاالترين  .مي كند من فرار ازآغوش بگيرم واو  دراورامن به ملكة مرگ حمله مي كنم تا       

مـي  .چ وقت نشد بامحافظ جايي بـرود        هي».استقرباني شدن براي خدا   لذت مرگ و  لذت،

كالشـينكف را   .خب حاال كه محافظ نمي بريد ،من مي آيم ومحـافظ شـما مـي شـوم                «گفتم  

محافظ !نه  «مي گفت ».آماده مي گذارم ،اگركسي خواست به توحمله كند،تيراندازي مي كنم         

نمـي  ي،چيـز تقدير خدا تعلـق بگيـرد بـر       نه من ،نه شما،نه هزار محافظ اگر      .است  من خدا 

كردستان آمـديم   وقتي به ايران به اهواز و     درلبنان اين طور بود و    ».توانيد آن راتغييردهيد  

.هم

بزرگتـرين چيـز    خـدا .شما با مـرد بزرگـي ازدواج كـرده ايـد          «ياد حرف امام موسي افتاد      

خودش هم هميشه فكر مـي كـرد بـزرگ تـرين سـعادت بـراي يـك          ».درعالم رابه شماداده  

اما انگار رسم خلقـت ايـن       زندگيش برخورد كند،  يك روح بزرگ در    با انسان اين است كه   

.است كه بزرگترين سعادت ها بزرگترين رنج ها راهم درخودشان داشته باشند

چـشم هـايش رابـست      ...اوازدور،خيلـي دور  مصطفي اآلن كجاست؟زير همين آسمان،اما    

صطفي ديگر برنگردد؟آن وقـت     خدايا ممكن است م   ...  ايران  ... وسعي كرد به ايران فكركند    

اوچه كار كند؟چه طور جبل عامل راترك كند؟چه طور درياي صور رابگذارد وبرود؟

آن روز وقتي بامصطفي خداحافظي كردم وبرگشتم به صور،درتمام راه كه راننـدگي مـي               

براي اولين بارمتوجه شدم كه مصطفي رفـت وديگـر ممكـن اسـت              .كردم ،اشك مي ريختم   

البتـه از   .ي توانم بروم ايران ولبنان راترك كنم؟آن شب خيلـي سـخت بـود               آيا م .برنگردد  

انقالب وآمدن به ايران رامي دانستم ،ولي اين برايم يـك خـواب        روز اول كه ازدواج كردم ،     

خيلي شخصيت ها مي آمدنـد لبنـان بـه مؤسـسه؛شهيد            .فكر نمي كردم بشود   .طوالني بود   

ي آمدنـد ودرمؤسـسه تعليمـات نظـامي مـي           بهشتي ،سيداحمد خميني،بچه هاي ايرانـي مـ       



يك بار مصطفي مي خواست مرا .مي دانستم مصطفي درفكر برگشتن به ايران است      .ديدند

بـرو فارسـي راخـوب      «بفرستد عراق كه نامه براي امـام خمينـي ببـرم وحتـي مـي گفـت                  

امام كه درپاريس بود درجريان بودم وانقالب كه پيروزشد همه مان خوش حـال              ».يادبگير

وارد ايـن   .ولي هيچ وقت فكر اين كه مصطفي برگردد به ايران نبـودم           .شديم ،جشن گرفتيم  

ماداريم مي رويم «جريان شدم ونمي دانستم نتيجه اش چيست،تايك روز كه مصطفي گفت   

ــد ».ايــران ــاني بودن نمــي «گفــت »برمــي گرديــد؟«پرســيدم .بابعــضي شخــصيت هــاي لبن

امـام ازمـن    «نامـه فرسـتاد كـه       .ي برنگشت مصطفي رفت ،آن ها برگشتند ومصطف     »...دانم  

درايران ممكن است بيش تر بتـوانم بـه مـردم كمـك كـنم               .خواسته اند بمانم ومن مي مانم     

هرچنـد خـوش حـال بـودم كـه مـصطفي بـه              .البته خيلي برايم ناراحت كننده بود       ».تالبنان

بيا «ه پانزده روز بعد نامة دوم مصطفي آمد ك      .كشورش برگشته وانقالب پيروز شده است     

ــران ــران      » .اي ــردن دراي ــدگي ك ــادگي زن ــانم وآم ــان بم ــتم لبن ــت داش ــودم دوس در وج

بـه مـصطفي گفـتم مـسئوليتش درلبنـان چـه مـي              .درايران مـا چيـزي نداشـتيم        .رانداشتم

شود؟وباهم تصميم گرفتيم مصطفي درايران بماند ومن هم تامدرسه تعطيل بـشود لبنـان              

نمي خواهم بچه ها فكر كنند مـن وشـما          « گفت   مي. باشم وكارهاي مصطفي را ادامه بدهم     

درطول اين مدت ،من تقريبـاً هريـك مـاه بـه ايـران              ».رفته ايم ايران وآن ها راول كرده ايم       

برمي گشتم وارتباط تلفني بامصطفي داشتم ،اما مدام نگران بودم كه چه مي شود ،آيا اين             

زندگي همين طور ادامه پيدا مي كند؟

اولـين  وقتـي توانـستم در    آن موقع من لبنـان بـودم و       . شروع شد  تااين كه جنگ كردستان   

درفرودگــاه منتظــرم فرصــت خــودم رابــه ايــران برســانم ،ديــدم مثــل هميــشه مــصطفي 

آن شب تلويزيون كه تماشا مي كردم       .برادرش آمده بود وگفت دكترمسافرت است     .نيست  

لمه ومتوجه نمي شـدم  فارسي بلد نبودم ،فقط چند ك.ديدم اسم پاوه وچمران زياد مي آمد       

خيلي ناراحت شدم ،احساس مي كردم مسئله اي هـست،اما كـساني        .،ديگران هم نمي گفتند   

هيچ كس به حرف من گوش     ».مي گردد چيزي نيست،مصطفي بر  «كه دورم بودند مي گفتند    

.آشوب بود پر از ودلممثل ديوانه بودم.نمي كرد

آن جا فهميدم خبري هـست،پيام      .گان  روزبعد رفتم دفتر نخست وزيري پيش مهندس بازر       

بـه مهنـدس بازرگـان      .امام داده شده بود ومردم تظاهرات كرده بودند،پاوه محاصره بـود          



به ديگران هرچه مي گويم گوش نمي دهند ،نمـي       .من مي خواهم بروم پيش مصطفي     «گفتم  

».گذارند من بروم

سي رافرسـتاده   مصطفي خـودش كـ    «فرداي آن روز بازرگان اوراخواست وبالب خند گفت       

ازاول مي دانـست محـال اسـت مـصطفي          .غاده گل ازگلش شكفت   ».گفته غاده بيايد  .دنبالتان

مصطفي راضي است اوبرود پـاوه      .بداند اواين جااست ونگذارد بيايد،حتي اگر جنگ باشد         

ازلبنـان،ازآن  محـسن را  رادنبال اوفرسـتاده؛  »محسن الهي «وآن قدر عزيز وعاقل است كه       

.مي شناخته آمد ومدتي تعليم ديد،وقت كه به مؤسس

مـصطفي هـم    .البته من وقتي رسيدم پـاوه ،آن جـا ازمحاصـره درآمـده وآزاد شـده بـود                 

لبنـان  وقتي آمـد همـان لبـاس جنگـي تـنش بـود وخـاك آلـود ،يـاد                  .اوراروزبعدديدم.نبود

ولي من فكر مي كردم كالشينكف ولباس جنگي مـصطفي درايـران ديگـر تمـام شـد،           .افتادم

مـي خـواهم دركردسـتان بمـانم        «مصطفي بـه مـن گفـت      .مان طوراست،لبناني ديگر  ديدم ه 

تامسئله راختم كنم ودنبالتان فرستادم چون درتهران خانه نداريم وشما اين جا نزديك من 

بنويـسم مخـصوصاً بـراي      ازمـن خواسـت مراقـب باشـم وجريـان را          ».باشيد بهتر است    

نزديـك يـك مـاه    .ي نوشـتم مـصطفي مـي گفـت ومـن مـ     .روزنامه هـاي كـشورهاي عـرب     

ــا ــتان بــ ــود،مريوان  دركردســ ــقزبه مياندوآب،نوســ ــه سقز،ازســ ــاوه بــ اوبودم؛ازپــ

زبـان كـه بلـد   .مصطفي بيش تر اوقات درعمليات بود ومن بيش تـر اوقات،تنهـا          .وسردشت

.بودندگاهي باخلبان ها صحبت مي كردم ،چون انگليسي بلد.بيايدقدم مي زدم تا.نبودم

خاطراتم؛طبيعـت زيبـايي دارد     لبنـان مـي افتادم،يـاد      بيش تـر يـاد     كه بوديم من  درنوسود

من ومصطفي درايـن طبيعـت قـدم        .بخصوص مراياد لبنان مي انداخت    نوسود،وكوه هايش   

مي زديم ومصطفي براي من دربارة اين جريان صحبت مي كرد،دربارة كردهـا وايـن كـه                 

مصطفي عصباني شد » مختاري نمي دهيد؟چرا خود«من پرسيدم.خودمختاري مي خواهند

حتي اگر فارس بخواهد براي خودش كـشوري درسـت          .عصرماعصرقوميت نيست «وگفت  

مهم اين .دراسالم فرقي بين عرب وعجم وبلوچ وكرد نيست       .كند،من ضد آن ها خواهم بود       

».است ،اين كشورپرچم اسالم داشته باشد

مـن حتـي    .يچ چيزنبـود  آن جاهم هـ   .البته مابيش تر روزهاي كردستان رادرمريوان يوديم        

وتعـدادي خانـه هـاي      ارتش بود وپادگان نظـامي      همه اش   .جايي كه بتوانم بخوابم نداشتم    

دراين اتاق ها روي خاك مي خوابيدم،خيلي وقت ها         .نيمه سازكه بيش تر اتاقك بود تاخانه      



يك روز بعدازظهر   .خيلي سختي كشيدم  ... گرسنه مي ماندم وغذا هم اگر بودهندوانه وپنير       

.ا بودم،روي خاك نشسته بودم واشك مي ريختمتنه

غاده تاآن جا كه مي توانست نمي گذاشت مصطفي اشكش راببيند اما آن روز مصطفي يك 

ــه مــي كنــد  ــه  .دفعــه سررســيد وديــد اودارد گري آمدجلو،دوزانونشــست وشــروع كــرد ب

تـوفكرنمي كـردي بـه ايـن       .من مي دانم زندگي تونبايد ايـن طـور باشـد            «گفت  .عذرخواهي

ولـي مـن نمـي تـوانم،اين راه مـن اسـت             .اگرخواستي مي تواني برگردي تهـران     .روزبيفتي

دستورداده كردستان پاك سازي شـود ومـن تـاآخر          امام  .،خطري براي خود انقالب است    

بياييـد برگـرديم ،مـن نمـي تـوانم ايـن            «غـاده ملتمـسانه گفـت       ».باهمة وجودم مي ايـستم    

چشم هايش پـرآب شـد،گفت      ».ي برگردي تهران  توآزادي،مي توان «مصطفي گفت   ».جابمانم  

باكـسي نمـي    .اين جاهم كـسي رانمـي شناسـم       .مي دانيد كه بدون شما نمي توانم برگردم       «

خيلي وقت ها باهمة وجود منتظر مي نشينم كه كي مي آييـد وآن وقـت        .توانم صحبت كنم    

مـصطفي هنوزكـف دسـتهايش روي زانوهـايش         ».دوروز ازشما هـيچ خبـري نمـي شـود         

».اگر خواستيد بمانيد به خاطرخدابمانيد،نه به خاطرمن«انگارتشهد بخواند،گفتبود،

البته به سردشت كه رفتـيم،من بـه اكيـپ    .به هرحال ،تصميم گرفتم بمانم تا آخروبرنگردم  

همـان  .دركردستان سختي هـا زيـادبود  .نمي توانستم بي كاربمانم .بيمارستان ملحق شدم   

درتهران برايم خيلي سخت بود ومن بـراي        .د وبرگشتيم تهران  ايام آقاي طالقاني ازدنيارفتن   

منـافقين خيلـي حملـه مـي كردندبـه          .اولين بار مصطفي راآن طـور ديـدم بـانگراني شـديد           

عكسي ازمصطفي درروزنامه كشيده بودند كه درعينكش تانك بـود وشـليك مـي كـرد                .او

لوص كـارمي  من خودم شاهد بـودم ايـن مـرد چـه قـدر بـاخ      .،خيلي عكس وحشتناكي بود   

كرد،چه قدر خسته مي شد،گرسنگي مي كشيد،اماروزنامه ها اين طورجنجـال بـه پـاكرده               

ازآن روز .درذهن من هيچكس درك نمي كرد مصطفي چه كارهايي انجـام مـي دهـد     .بودند

 ولـي   ».بيـا برگـرديم لبنـان     .بايد ايران راترك كنـي      «به مصطفي گفتم  .ازسياست متنفرشدم 

فكـر نكـن مـن آمـدم وپـست گـرفتم ،زنـدگي آرام خواهـد               «تبه من مي گفـ    .مصطفي ماند   

».تاحق وباطل هست ومادام كه سكوت نمي كني ،جنگ هم هست.بود

همين قدر كه گاه گاهي بروم وبرگردم راضي .باالخره پاوه آزادشد ومن به لبنان برگشتم     

 هاي سفارش يك يكِ بچه.بودم ومصطفي دقيق كارهايي راكه بايد انجام مي دادم مي گفت      

برايـشان نامـه   .مدرسه رامي كرد ومي خواست كه ازدانه دانة خانواده هاي شهدا تفقد كنم    



مـدام مـي گفـت      ».به شان بگو بـه يادشـان هـستم ودوستـشان دارم           «مي گفت .مي نوشت   

نمي خواهم دوسـتانم فكـر كننـد آمـده ام ايران،وزيرشـده ام،ازآن هـا          .اصدقائنا،دوستانم«

».فراموش كرده ام

جنـگ  .ه درلبنان بودم شنيدم عراق بـه ايـران حملـه كرده،خيلـي ناراحـت شـدم                  يك بار ك  

اميـدبرايم بـود كـه كردسـتان الحمـد للّـه تمـام              .كردستان كه تمام شـد خوشـحال شـدم          

مـن آن جـا واقعـاً       .فكرمي كردم آن اشك هاي من درتنهايي دركردسـتان نتيجـه داده             .شد

دلـم بـراي    .ديگـر مـن خـسته شـدم         .باهمة وجودم دعامي كردم كه ديگر جنگ تمام شـود         

من نمي توانستم ازاودورشوم وبااين حال حقّ من بود كه زندگي           .مصطفي هم مي سوخت   

فكرمي كردم خدادعايم اجابت خواهد كـرد ودرلبنـان وايـران جنـگ             .باآرامش داشته باشم  

مي دانستم اولين كـسي كـه خـودش         .خبرحملة عراق برايم يك ضربه بود     .تمام خواهد شد  

فرودگاه بسته شده بـودومن خيلـي دسـت وپـامي زدم كـه           .ند آن جامصطفي است   برسارا

بـاالخره ازطريـق هواپيمـاي نظـامي واردايـران          .هرچه سريع تر خودم رابرسانم به ايران      

  راهي c-130درتهران گفتند مصطفي اهوازاست ومن همراه عده اي بايك هواپيماي       .شدم  

.اهوازشديم

؟سالم است؟آيا دوباره چشمش به صورت نـازنين        مصطفي كجااست :دردلش آشوب بود    

ــاهوي      ــشت وهيـ ــود ووحـ ــه بـ ــش گرفتـ ــه آتـ ــد؟موتورهواپيما كـ ــي افتـ ــصطفي مـ مـ

آخـرين نامـة مـصطفي رابـازكرد وشـروع كردبـه            .اطرافيان،پريشانيش رابيش ترمي كـرد    

:خواندن

من باتواحـساس مـي     .من درايران هستم ولي قلبم باتودرجنوب است ،درمؤسسه،درصور       

من احساس مي كـنم باتوبـه       .ادمي زنم،مي سوزم وباتومي دوم زيربمباران وآتش      كنم،فري

من احـساس مـي كـنم    .سوي مرگ مي روم ،به سوي شهادت ،به سوي لقاي خدا باكرامت          

وقتـي مـصيبت روي   .حتـي روزآخردرمقابـل   .درهرلحظه باتوهستم حتـي هنگـام شـهادت    

س كنيـد كـه وجودتـان    وجودشماسيطره مـي كند،دسـتتان راروي دسـتم بگيريـد واحـسا       

عـشق كـه   .دسـت عـشق رابگيريـد   .عشق رادروجودتـان بپذيريـد  .دروجودم ذوب مي شود   

».مصيبت رابه لذت تبديل مي كند،مرگ رابه بقا وترس رابه شجاعت

ــه    ــده اســت يان ــستم اصــالً زن ــودومن نمــي دان ــي رسيدم،مــصطفي نب ــرين .وقت ســخت ت

دراهـوازاول  .ايد پانزده ياهفده نفر   بچه ها خيلي كم بودند،ش    .روزها،روزهاي اول جنگ بود   



بعد كه بمباران ها سخت شـد       .بوديم–كه اآلن شده شهيدچمران     -دردانشگاه جندي شاپور  

وقتـي  .خيلي بچه هاي پاك بودند كه بيش ترشـان شهيدشـدند   .به استان داري منتقل شديم    

دم يـا .اهوازبود درحـال جنـگ   » نورد«ماازدانشگاه به استان داري منتقل شديم،مصطفي در      

ــن روزهــا،هيچ  .هــست مــن دوروز مــصطفي راگــم كــردم   ــود اي ــي ســخت ب ــري خيل خب

هرجـامي  .موشك هايي كه مي زدند خيلي وحـشت داشـت         .ازاونداشتم،ازهم پراكنده بوديم  

بعـد  .نه او مي توانست مراپيداكند نه مـن اورا        ».مصطفي دنبالتان مي گشت   «رفتم مي گفتند    

دراهـوازبيش  . شده بود ستاد جنگ هاي نامنظم        فهميد مامنتقل شده ايم به استان داري،كه      

.تر بامرگ آشناشدم

هرچند اولين باركه سردخانه راديـد دركردسـتان بـود،وقتي كـه دربيمارسـتان سردشـت         

آن ها درلبنان چيزي به اسم سردخانه نداشتند وآن روز وقتي به غاده گفتنـد               .كارمي كرد 

اصـالً نمـي دانـست باچـه منظـره اي           چند تاازشهدا راازسردخانه تحويل بگيرد،    بايد جسد   

گفتنـد شـهدا ايـن      .به اواتاقي رانشان دادند كه ديوارهايش پـر ازكـشوبود         .مواجه مي شود  

غـاده  .جسد،جسد،جـسد ...كسي كه باغاده بود شروع كرد به بيرون كشيدن كـشوها          .جايند

.وحشت كرد،بي هوش شد وافتاد

ا رادانـه دانـه تحويـل مـي         دراهوازخـودم كـشومي كـشيدم وبچـه هـ         .اما كم كم آشناشدم   

شب ها كه مي رفتم،مي گفتم فرداجسد كي رابايد پيداكنم؟.گرفتم 

بـه خـاطر بمبـاران      .روزهاي اول جنگ درراديو عربي كارمي كردم وپيام عربي مـي دادم             

دراهوازبـامرگ روبـه   .جلوي ما،پشت سرما،اين طرف ،آن طـرف :هرلحظه وهرجامرگ بود 

خيلـي وقـت هـا دوروز،چهـارروز ازمـصطفي          . بـود  رو بودم وآن جا براي مـن صدسـال        

درلبنان .» اَترُكُكِ لِلّه «مي آمدكه خبرنداشتم،پيدايش نمي كردم وبعد برايم يك كاغذ كوچك 

ولـي يـك باردرسردشـت بودم،فارسـي        .هم ايـن كـاررامي كـرد،آن جـا قابـل تحمـل بـود              

ومي رفـت ومـن   » لّهترُكُكِ لِاَ«بلدنبودم،وسط ارتش،جنگ ومرگ،يك كاغذ مي آيد براي من      

همة وجودم يـك گـوش مـي شـد     .فقط منتظر گوش كردن اين كه بگويند مصطفي تمام شد     

.براي تلقي اين خبر وخودم راآماده مي كردم براي تمام شدن همه چيز

يكــي ازبچــه هــايي كــه درمحاصــرة -آن روز عــسگري.تــاروزي كــه ايــشان زخمــي شــد

مـن ديوانـه شـدم،گفتم      ».دكترزخمـي اكبرشـهيد شـد ،    «آمد گفت -سوسنگرد بامصطفي بود  

وقتي رفتم بيمارسـتان،ديدم  .فكر كردم ديگر تمام شد    .باورم نشد ».بيمارستان«گفت  »كجا؟«



خـوش حـال    .آقاي خامنه اي آن جاهستندومصطفي راازاتاق عمـل مـي آورنـد،مي خنديـد             

شـب بـه    .خودم راآماده كردم كه منتقل مي شويم تهران وتامدتي راحت مـي شـويم               .شدم

من اگربروم تهران روحية بچه ها ضعيف .نمي روم«خنديدوگفت»مي رويم؟« گفتم مصطفي

من ».اگر نمي توانم درخط بجنگم الاقل اين جاباشم،درسختيهايشان شريك باشم.مي شود   

هركس زخمي مي شـود مـي رود كـه رسـيدگي            «گفتم.باورم نمي شد  .خيلي عصباني شدم  

ولي ».گران باشيداقل دراين مسئله مثل دياگرمي خواهيد مثل ديگران باشيد،ال.بيش تربشود

نمي توانم بچه ها راول     .هنوزكارازدستم مي آيد  «مي گفت .مصطفي به شدت قبول نمي كرد     

».درتهران كاري ندارم.كنم

پوسـتش بـه    .اهوازخيلي گرم بود وپاي مصطفي توي گچ      .حتي حاضرنبود كولرروشن كند   

چه طوركولرروشـن كـنم وقتـي      «فت  خاطر گرما خورده شده بود وخون مي آمد،اما مي گ         

همـين غـذايي رامـي خـورد كـه همـه مـي خوردنـد               »بچه ها درجبهه زيرگرمـامي جنگنـد؟      

كه آن وقت بامـابود وبعـد شـهيد         –يك روزبه ناصرفرج اللهي     .نداشتيم  ودراهوازماغذايي  

بايـد  .مصطفي خيلي ضعيف شده ،خون ريزي كرده،درددارد      .اين طورنمي شود  « گفتم -شد

خـودم هـم رفـتم شـهرمرغ        .وازاوخواستم يك زودپزبرايم بيـاورد    ». غذابپزم خودم برايش 

نمـي  «گفـتم ».دكترقبـول نمـي كنـد   «ناصـرگفت .خريدم كه براي مصطفي سوپ درست كـنم       

مــن بااحــساس برخــوردمي ».مــي گــوييم ستاددرســت كــرده  .گــذاريم مــصطفي بفهمــد

ن خودمـان   زودپزراچـو .دلـم خيلـي بـرايش مـي سـوخت         .اواحتياج به تقويت داشت   .كردم  

... آن جااتـاق افـسرهاي ارتـش بـود ويخچـال ،گـازو            .گازنداشتيم برديم اتاق كاله سـبزها     

وقتــي زودپــز ســوت زد،هــركس دراتــاق بــود نــيم ســاعت بعــد  «بــه ناصــرگفتم.داشــت 

آن روزافسرها ازپادگـان آمـده بودنـد وآن         .ناصررفت زودپزراگذاشت ».گازراخاموش كند 

انفجـاري شـنيديم كـه      صـداي   يـك دفعـه     .زمي خواندم من درطبقة باالنما  .جا جلسه داشتند  

افـسرهاازاتاق مـي دويدنـد بيـرون        .فكركرديم توپ به سـتادخورده      .ازداخل خودستادبود 

بعدفهميـدم زودپزسـوت نكـشيده ووسـط        .وهمه فكرمي كردند اين ها تركش خـورده انـد         

ي همـه مـ   .اتفاق خنـده دار ودرعـين حـال ناراحـت كننـده اي بـود              .جلسه شان منفجرشده    

نمـي دانـستم بـه مـصطفي چـه          »... جريان چي بوده؟زودپزخانم دكترمنفجرشـده و     «گفتند

مـصطفي  «گفـتم .برگشتم باال وهمان طورمي خنديدم    .طوربگويم كه ماچه كرده ايم درستاد     

قـول بدهيـد ناراحـت      «گفـتم   » .نـه «گفـت   »يك چيزبه شما مي گويم ناراحـت نمـي شـويد؟          



بعـدتعريف كـردم همـه    .ماجرارابـه اوبگـويم   دوست داشتم قبل ازديگـران خـودم      ».نشويد

ــد    ــي خنديـ ــد ومـ ــي خنديـ ــصطفي مـ ــت  .چيزراومـ ــن گفـ ــه مـ ــدجلوي  «بـ ــه كرديـ چـ

».افسرها؟چرااصرارداشتيدبه من سوپ بدهيد؟ببينيد خدا چه كرد

غاده اگر مي دانست مصطفي اين كارهارامي كند،عقب نمي آيد،اهوازمي ماند واين قدر بـه               

هركس !نمي كرد زخمي بشود وتير به پايش بخورد       خودش سخت مي گيرد،هيچ وقت دعا       

غـاده دعـا كـرده مـن تيربخـورم وديگربنـشينم         «مي آمد مصطفي مي خنديـد ومـي گفـت           

واونمي توانست براي همة آن ها بگويد كه اوچه قدر عاشق مصطفي اسـت ،كـه                ».سرجايم

.اين عشق قابل تحمل براي خودش نيست ،كه مصطفي مال اواست

بـه مـصطفي مـي گفـتم ايـران راول      .مصطفي فاني شده بودم،نه درخدا    آن وقت ها انگاردر   

مخصوصاً وقتي جنـگ كردسـتان شـروع        .منتظربهانه بودم كه اوازايران بيايد بيرون       .كن  

يـك  .احساس مي كردم خطري بزرگ هست كه من بايد مصطفي راازآن ممانعـت كـنم              .شد

مـصطفي  «مـي گفـتم   مـن .انتظارچيزي،خيلي سخت تر ازوقوع آن اسـت      .آشوب دردلم بود  

توبه ملكيـت توجـه مـي       .هرچيزي ازعشق زيبااست  «واودرك مي كرد،مي گفت   ».تومال مني 

كـاش يـك دفعـه      «بـرايش نوشـتم   ».اين وجودمـال خـدا اسـت      .من مال خداهستم،توهم  .كني

واوجواب ».من منتظرپيرشدنت هستم كه نه كالشينكف توراازمن بگيرد ونه جنگ.پيربشوي

اماچـه  .اين فطـري اسـت    .امامن خودخواهي تورادوست دارم   .ستاين خودخواهي ا  «داد كه   

من تورامي خواهم محكم مثل يك كوه،سيال ووسيع      طورمشكالت حيات راتحمل نمي كني؟    

مــــن .ازملكيتــــومي گــــويي ملك؟ملكيت؟توبــــاالتر... مثــــل يــــك دريــــاي ابــــديت 

 خطّ الهي توبايد دراين. وجالل وجمال  من مي بينم دروجود توكمال    .ازشماانتظاربيشتردارم

تـوروحي ،توبايـد    .دروجود تو خودخواهي    جايزنيست  .توتجلي اي ازخداهستي  .راه بروي   

ــي   ــد پروازكنـ ــروي ،توبايـ ــراج بـ ــه معـ ــدان  .بـ ــادي درزنـ ــصوركنم افتـ ــور تـ ــه طـ چـ

».مي تواني درتاريكي پروازكني.مي تواني ازفرازهمة حاجزها عبوركني .توطائرقدسي.شب

شبي كه ازمن خواست به شهادتش راضي باشـم         هرچند تاروزي كه مصطفي شهيد شد،تا     

گفته بود روزبعـد برمـي      .آن شب قراربود مصطفي تهران بماند     .،نمي خواستم شهيد بشود   

عصربود ومن درستادنشسته بودم،دراتاق عمليات،آن جادرواقع اتاق مـصطفي بـود           .گردد

كردم اماناگهان دراتـاق بازشـد،من ترسـيدم،فكر      .ووقتي خودش نبود كسي آن جانمي آمد      

مثل «اومرانگاه كرد،گفت .تعجب كردم ،قرارنبودبرگردد.چه كسي است،كه مصطفي واردشد



نـه  «گفـتم ».اين كه خوش حال نشدي ديدي من برگشته ام؟من امـشب بـراي شمابرگـشتم              

مصطفي باهمـان مهربـاني     ».براي كارت آمدي  .توهيچ وقت به خاطرمن برنگشتي      !مصطفي

مـن امـشب اصرارداشـتم بـه        .د سـعيدي بپـرس    ازاحمـ .امشب برگشتم به خاطرشما   «گفت  

تومي داني مـن درهمـةعمرم ازهواپيمـاي خـصوصي اسـتفاده            .اهوازبرگردم ،هواپيمانبود 

ــن       ــه اي ــدم ك ــصوصي آم ــاي خ ــتم برگردم،باهواپيم ــشب اصرارداش ــي ام ــرده ام،ول نك

مصطفي من عصركه داشتم كناركارون قـدم مـي   «گفتم.من خيلي حالم منقلب بود  ».جاباشم

احساس .خيلي گرفته بودم  . كردم اين قدردلم پراست كه مي خواهم فريادبزنم        زدم احساس 

مصطفي گوش مي ».كردم هرچه دراين رودخانه فريادبزنم،بازنمي توانم خودم راخالي كنم

آن قدر دروجودم عشق بود كه حتي اگرتومي آمـدي نمـي توانـستي مراتـسلي                «گفتم  .داد  

بايد بـه ايـن     .زمن نيازداري وآن عشق خدااست    توبه عشقِ بزرگ ترا   «گفت  اوخنديد،».بدهي

حـاال مـن بااطمينـان    .مرحله ازتكامل برسي كه توراجزخدا وعشق خداهيچ چيزراضي نكند      

وارداتاق كـه  .شب رفتم باال.من درآن لحظه متوجه اين كالمش نشدم».خاطرمي توانم بروم 

ــت     ــواب اسـ ــردم خـ ــشيده ،فكركـ ــت درازكـ ــصطفي روي تخـ ــدم مـ ــدم ديـ ــدم .شـ آمـ

يك روزكه آمـدم دمپـايي      .مصطفي روي بعضي چيزها حساسيت داشت     .رابوسيدمجلوواو

هـــايش رابگـــذارم جلوپـــايش ،خيلـــي ناراحـــت شـــد،دويد،دوزانو شـــد ودســــت        

آن شب تعجب كردم كه حتي وقتـي پـايش          »توبراي من دمپايي مي آوري؟    «مرابوسيد،گفت

هايش رابسته  احساس كردم اوبيداراست،اماچيزي نمي گويد،چشم      .رابوسيدم تكان نخورد  

شـوخي مـي   خيـال كـردم    ».مـن فـردا شـهيد مـي شـوم         «مـصطفي گفـت     .وهمين طوربـود  

نه،من ازخداخواستم ومي دانم خدابه خواست      «گفت»مگرشهادت دست شمااست؟  «گفتم.كند

اگررضـايت ندهيـد ،مـن شـهيد        .ولي من مي خواهم شمارضايت بدهيد       .من جواب مي دهد   

مصطفي،من رضايت نمي دهم وايـن      «گفتم.دخيلي اين حرف براي من تعجب بو      ».نمي شوم 

خب هروقت خداوند اراده اش تعلـق بگيـرد،من راضـيم بـه رضـاي خـدا                 .دست شمانيست 

،مـي  مـن فـرداازاين جـامي روم      «واواصرارمي كـرد كـه      » ومنتظراين روزم،ولي چرافردا؟  

من خـودم نمـي دانـستم چراراضـي         .وآخررضايتم گرفت ».خواهم بارضايت كاملِ توباشد   

بعددوسفارش به من كـرد ،گفـت   ».تافردابازنكنيد«ه اي داد كه وصيتش بود وگفت نام.شدم  

مـصطفي گفـت   ».ايران بمانم چه كار؟اين جاكـسي رانـدارم     «گفتم».اول اين كه ايران بمانيد    «

مـااين جادولـت اسـالمي داريـم وشـما تابعيـت ايـران              .نمي شـود  *تعرّب بعدازهجرت !نه  «



ه حكـومتش اسـالمي نيـست،حتي اگـرآن كـشورِ           نمي توانيد برگرديد به كشوري كـ      .داريد

آن «گفت  »اين همه ايراني ها كه درخارج هستند چه كارمي كنند؟         پس  «گفتم  ».خودتان باشد 

دوم هم اين بود كـه  »!هيچ وقت... شمانبايد به آن آداب ورسوم برگرديد.ها اشتباه مي كنند  

كـه  »...زايـشان   بعدا) ص(زن هـاي حـضرت رسـول        .نه مصطفي «گفتم  .بعدازاوازدواج كنم 

مـن رسـول    .اين ،بدعت اسـت   .اين رانگوييد «گفت  .خودش تند دستش راگذاشت روي دهنم       

مـي خـواهم بگـويم مثـل رسـول كـسي نبـود ومـن هـم ديگرمثـل                    .مي دانـم  «گفتم».نيستم

».شماپيدانمي كنم

غاده هميشه دوست داشـت بـه مـصطفي اقتداكنـد ومـصطفي خيلـي دوسـت داشـت تنهـا              

واونمـي فهميـد شـوخي مـي كنـد      »نمازتان خراب مـي شـود  «مي گفت  به غاده   .نمازبخواند

ياجدي مي گويد،ولي بازبعضي نمازهاي واجبش رابه اواقتدامي كرد ومـي ديـد مـصطفي                

بعدازهرنمازبه سجده مي رود،صورتش رابه خاك مي مالد،گريه مي كند؛چه قدرطول مـي             

غاده طاقـت نمـي     وسط شب كه مصطفي براي نمازشب بيدارمي شـد،        !كشيد اين سجده ها   

ومــصطفي جــواب مــي ».اســتراحت كن،خــسته شــدي.بــس اســت ديگــر«آورد،مــي گفــت 

تاجراگرازسرمايه اش خرج كند باالخره ورشكست مي شود ،بايـد سـود دربياوردكـه       «داد

اما وكه خيلي شبها ».مااگرقرارباشد نمازشب نخوانيم ورشكست مي شويم.زندگيش بگذرد

اگراين ها كه اين قدر ازشمامي «اه نمي آمد ،مي گفتازگريه هاي مصطفي بيدارمي شد،كوت  

 مگر شما چه معصيت داريد ؟ چه گناه كرديد ؟ خدا            ...ترسندبفهمند اين طور گريه مي كنيد     

آن وقت گريه مصطفي    » .همه چيز به شما داده ، همين كه شب بلند شديد يك توفيق است               

چـرا  » ا داده او را شـكر نكـنم ؟  آيا به خاطر اين توفيق كه خـد   « هق هق مي شد ، مي گفت        

. نگاهش كرد   . مصطفي كه كنار او است      » داشت با فعل گذشته به مصطفي فكر مي كرد ؟           

غاده در صـورت او  » !نه«مصطفي گفت » يعني فردا كه بروي ديگر تو را نمي بينم ؟ « گفت  

تت را  بايد ياد بگيرم ، تمرين كنم چطور صور       « دقيق شد و بعد چشم هايش را بست گفت          

».با چشم بسته ببينم 

صـبح كـه مـصطفي      . نمي دانم آن شب چـي بـود         . شب آخر با مصطفي واقعاً عجيب بود        

خواست برود من مثل هميشه لباس و اسله اش را آماده كـردم و آب سـرد  دادم دسـتش       

بعـد  » تو خيلي دختر خوبي هستي      « مصطفي اين ها را گرفت و به من گفت          . براي تو راه    

صبح زود بود و هوا .  يك عده آمدند توي اتاق و من مجبور شدم بروم طبقه باال   يك دفعه 



كليد برق را كه زدم چراغ اتاق روشن و يك دفعه خاموش شـد ،               . هنوز روشن نشده بود     

يعني امروز ديگر مصطفي خاموش مـي شـود ، ايـن شـمع        « من فكر كردم    . انگار سوخت   

 تازه داشتم متوجه مي شدم چرا اين قدر اصرار ». ديگر روشن نمي شود ع نور نمي دهد        

. مصطفي هرگز شوخي نمـي كـرد   . داشت و تأكيد مي كرد كه امروز ظهر شهيد مي شود      

دويـدم و كلـت كـوچكم    . يقين پيدا كردم كه مصطفي اگر امروز برود ديگر بر نمـي گـردد             

مـصطفي  . يش تا نرود    صطفي را بزنم ، بزنم به پا      نيتم اين بود م   . رابرداشتم ، آمدم پايين     

من هر چـه فريـاد   . آمدم دم ستاد و همان موقع مصطفي سوار ماشين شد          . در اتاق نبود    

فكر مي كردند ديوانه شده ام . ، نمي گذاشتند »مي خواهم بروم دنبال مصطفي « مي كردم 

در ستاد. به هر حال ، مصطفي رفته بود و من نمي دانستم چه كار كنم              ! ، كلت دستم بود     

قدم مي زدم ، مي رفتم باال ، مي رفتم پايين و فكر مي كردم ، چرا مصطفي ايـن حرفهـا را             

خيلـي گريـه مـي      . آيا مي توانم تحمل كنم كه او شهيد شود و بـر نگـردد               . به من مي زند     

كـه  » خراسـاني «خانمي در اهواز بود به نام . تنها زن ستاد من بودم    . كردم ، گريه سخت     

خـب ،   « فكـر كـردم     . يك دفعه خداآرامشي به من داد       . م كار مي كرديم     با ه . دوستم بود   

مـانتو  » .ظهر قرار است جسد مصطفي بيايد ، بايد خودم راآماده كـنم بـراي ايـن صـحنه                   

شلوار قهوه اي سيري داشتم آنها را پوشيدم و رفتم پـيش خـانم خراسـاني حـالم خيلـي                    

و اين كه مصطفي ديگـر امـروز شـهيد    برايش تعريف كردم كه ديشب چه شد     . منقلب بود   

چـرا ايـن حـرف هـا را مـي زنـي ؟ مـصطفي هـر روز         « او عصباني شد ، گفت    . مي شود   

چرا اين طور مـي گـويي ؟ چـرا مـدام ممـي گـويي مـصطفي بـود ، بـود ؟                . درجبهه است   

هنوز خانه اش بودم كه » . اما امروز ظهر ديگرتمام مي شود « مي گفتم » ! مصطفي هست 

حـاال  « او گفـت  . برو برادر كه مي خواهند بگويند مصطفي تمام شد « زنگ زد ، گفتم    تلفن  

گوشي را برداشتو من نزديكش بودم ، » .مي بيني اين طور نيست ، تو داري تخيل مي كني 

» ! نه ! نه « با همه وجود گوش مي دادم كه چه مي گويد و او فقط مي گفت 

من بيمارستان را   » .دكتر زخمي شده    «  بيمارستان گفتند    بعد بچه ها  امدند كه ما را ببرند        

. وارد حياط كه شديم من دور زدم سـمت سـرد خانـه              . مي شناختم ، آنجا كار مي كردم        

به مـن آگـاه     . مصطفي شهيد شده و در سرد خانه است ، زخمي نيست            خودم مي دانستم    

قت كه جسدش را ديدم  رفتم سردخانه و يادم هست آن و      . بود كه مصطفي ديگر تمام شد       

، آن آن لحظه ديگر همه چيز براي من تمام شده بـود        » . اللهم تقبل منا هذه القربان      « گفتم  



او را بقل كردم و خدا      . نكند ، نكند    ... نگراني كه نكند مصطفي شهيد ، نكند مصطفي زخمي          

ود ،  كـه در آن جـا تنهـا نبـ    –به همين خون مصطفي به همين جسد مصطفي  را قسم دادم    

احساس مي كـردم    . خيلي جسد ها بود كه به رفتن مصطفي رحمتش را از اين ملت نگيرد               

خدا خطرات زيادي رفع كرد به خاطر مرد صالحي كه يك روز قدم زد به اين سرزمين بـه     

. خلوص 

وقتي ديدم مصطفي در سدخانه خوابيده و آرامش كامل داشت احساس كردم كه او ديگـر    

واقعـاً تــوي درد بــود  . ي ظــاهر زنــدگي اش همـه ســختس بــود  مـصطف . اسـتراحت كــرد  

آن روزهاي آخر ، مسئله بني صدر بـود و خيلـي فـشار آمـده     . خيلي اذيت شد  . مصطفي  

احـساس مـي كـردم      . شب ها  گريه مي كرد ، راه مي رفت ، بيدار مي مانـد                . بود روي او    

در وجودش بود كه مثـل      آن قدر عشق    . مصطفي ديگر نمي تواند تحمل كند دوري خدا را          

سخت تحمل شهادت بهترين جوان ها برايش       . يك روح لطيف مي خواست در پرواز باشد         

. آن لحظه در سردخانه وقتي ديدم مصطفي با آن سكينه خوابيـده ، آرامـش گـرفتم                  . بود  

. بعد ديگران آمدند و نگذاشتند پيش او بمانم 

در لبنان اگر كسي از دنيـا رفـت مـي    . رند نمي دانم چرا اين جا جسد را به سردخانه مي ب     

براي من عجيـب بـود كـه        . آورند خانه اش ، همه دورش قرآن مي خوانند ، عطر مي زنند              

اين يك عزيزي است اين طور شده ، چرا بايد بيندازنش دور ؟ چرا در سـردخانه ؟ خيلـي                    

د ؟ مگـر  اين خود مصطفي است ، مصطفي چي شـ . اين خود عزير ماست « فرياد مي زدم    

بـاالخره  . اما كسي گوش نمي كـرد       » چه چيز عوض شده ؟ چرا بايد رد سردخانه باشد ؟          

همه دورم بودند براي تسليت ، اما من بـه  . آن شب اول در سردخانه برايم خيلي درد بود         

صـبح روز بعـد بـه تهـران         . خيلـي گريـه مـي كـردم         . حالم بد بود    . كسي احتياج نداشتم    

 بـود كـه در   c-130چون با همين هواپيمـان  . ه تهران سخت تر بود برگشتن ب. برگشتيم 

آخرين بار من و مصطفي در تهران به اهواز آمديم و يادم هست خلبان ها او را صدا مـي                    

خيلـي  . ولي مصطفي اصالً مرا تنها نمي گذاشت ، نزديك ماند           » بيا با ما بنشين     « زندند كه 

اصـرار كـردم كـه      . حاال با جسدش مي رفتم      بودم و   سخت بود كه موقع آمدن با خودش        

حتي آن  . بيش تر تشريفات و مراسم بود كه مرا كشت          . تابوتش را باز كنند ، ولي نكردند        

. وقتي رسيديم تهران ، رفتيم منزل مادر جان ، مادر دكتر      . لحظات اخر محروم مي كردند      

هر چـه  . و همه مردم دورم   من در منزل مادر جان      . بعد ديگر نفهميدم دكتر را كجا بردند        



از ديـروز تـا اآلن ؟ آخـر    « فرياد مـي زدم   . هيچ كس نمي گفت     » مصطفي كو ؟  « مي گفتم   

بعـد گفتنـد مـصطفي را در        . خيلـي بـي تـابي مـي كـردم           » چرا ؟ شما مـسلمان نيـستيد ؟       

و » گفتم ديگر مصطفي تمام شد ، چرا اين كارها را مـي كنيـد ؟              . سردخانه غسل مي دهند     

اگر شما نمي رويد ، خودم مي « گفتم » .مي رويم او را مي آوريم  « گفتند  . مي كردم   گريه  

بـاالخره زيـر اصـرار مـن       » .روم سردخانه ، نزديكش و براي وداع تا صـبح مـي نـشينم               

محـل ، محلـه   مصطفي را آوردند و چون مـا در تهـران خانـه نداشـتيم بردنـد در مـسجد                 

مـن سـرم را روي سـينه اش         . رامش خوابيـده بـود      غسلش داده بودند و او با آ      . بچگيش  

تـا  . خيلي شب زيبايي بـود و وداع سـختي   .  در مسجد با او حرف زدم حگذاشتم و تا صب 

من وسط جمعيت ذوب شدم تا ظهـر ،         . روز دوم كه مصطفي را بردند و من نفهميدم كجا           

آن لحظـه  . تم آن شب بايد تنها بر مي گـش . مراسم كه تمام شد و مصطفي را خاك كردند   

همين .در مراسم آدم گم است ،نمي فهمد        . تازه احساس كردم كه مصطفي واقعاً تمام شد         

كه وارد حياط نخست وزيري شد و چشمش به آن زير زمين افتاد ، دردي قلبش را فشرد                  

و به ديـوار تكيـه   » .مصطفي رفتي ، پشتم شكست « زير لب نجوا كرد . ، زانوهايش تا شد  

 روي همه چيز چرخيد ؛ اين دو سال چه طور گذشت ؟ از اين در چه قـدر بـه    نگاهش. داد  

خوش حالي وارد مي شد به شوق ديدن مصطفي ، حضور مصطفي ، و اين جوانـك هـاي                   

. سرباز كه حاال سرشان زير افتاده چه طور گردن راست مـي كردنـد بـه نـشانه احتـرام                     

يلـد لبنـان   . ه اش را قطع كـرده بودنـد   زندگي برايش خالي شده بود ، انگار ريش      ... زندگي  

. افتاد و آن فال حافظ 

نمي فهميد امام موسي و مصطفي با هم چي مي خوانند . فارسي بلد نبود آن وقت او اصالً

آمـد  . ؟ امام موسي خودش جريان فال حافظ را براي او گفت و بعد هم برايش فال گرفت                  

: كه 

ا اال يا ايها الساقي ادركأساً و ناوله

كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها 

 هـيچ چيـز   – چون مال دولت بود    –وقتي بعد از شهادت مصطفي از آن خانه آمدم بيرون           

چون در ايران رسـم اسـت كـه فاميـل       . حتي پول نداشتم خرج كنم      . جز لباس تنم نداشتم     

خودم مي فهميدم . يست در لبنان اين طور ن. مرده از مردم پذيرايي كنند و من آشنا نبودم 

ديدم آن خانه . كه مردم رحم مي كنند ، مي گويند اين خارجي است ، آداب ما را نمي فهمد 



هـر  . اما كجا ؟ كمي خانه مادر جان بـودم ، دوسـتان بودنـد               . بروم  مال من نيست و بايد    

شب هاي سختي . شب را يك جا مي خوابيدم و بيش تر در بهشت زهرا كنار قلب مصطفي 

خانه مان را بمباران شده بود و خانواده ام رفته بودنـد            . لبنان شلوغ بود    . را مي گذراندم    

هر كس مي خواهد جمعه را با فاميلش باشد . از همه سخت تر روزهاي جمعه بود      . خارج  

مي كـردم دل شكـسته ام ،        احساس  . ، و من مي رفتم بهشت زهرا كه مزاحم كسي نباشم            

» تو به من ظلم كردي « في مي گفتم دردم زياد ، و به مصط

بعـد  . در ايران هم كه هـيچ چيـز   . از لبنان كه آمديم هر چه داشتيم گذاشتيم براي مدرسه  

تا امام فهميدند . شش ماه اين طور بود يك دفعه مصطفي رفت و من ماندم كه كجا بروم ؟ 

هـر  . لت هم كار نكرد مصطفي براي دو« خدمت امام كه رفتيم به من گفتند   . اين جريان را    

بعد بنياد شـهيد بـه مـن    » .چه كرد به دستور مستقيم خودم بود و من مسئول شما هستم  

 از خانه خـودش بـرايم       – يكي از دوستان دكتر      -» جاهد  « .خانه هيچي نداشت    . خانه داد   

. آورد تا توانستم با پدرم تماس بگيرم و پول برايم فرستاد ... يك تشك ، چند بشقاب و 

البتـه نفـساني بـود ايـن      . به خاطر اين چيزها احساس مي كردم مصطفي به من ظلم كـرد              

بعد كه فكر مي كردم ، مي ديدم مصطفي چيزي از دنيا نداشت ، اما آن چه به مـن                    . حرفم  

من يادم يك بار كه در . مصطفي در همه عالم هست ، در قلب انسان ها . داد يك دنيا است 

رودگاه بيروت يك افسر مسيحي لبناني با درجه باال وقتي پاسپورتم           در ف ايران مي آمدم ،     

» خانمش هستم « گفتم » نسبتي با چمران داري ؟« را به نام غاده چمران بود ديد ، پرسيد     

بعد » .او دشمن بود ، با ما جنگيد ولي مرد شريفي بود « خيلي زير تأثير قرار گرفت ، گفت 

خنديدند و گفتند » مهم نيست « گفتم » ن نيامده براي شما ؟ماشي« گفت . آمد بيرون دنبالم   

»!درست است ، تو زن چمران هستي « 

و گاهي فكر مي كرد به همين خاطر خدا بيش تر از همه ، از او حساب مي كشد چون او با     

هميشه به مـصطفي مـي   . مصطفي زندگي كرد ؛ با نسخه كوچكي از امام علي عليه السالم  

فقط حضرت امير آن طور زندگي كسي نمي تواند او باشد .  علي نيستي   تو حضرت « گفت  

چـشم  و مصطفي هم چنان كه صورت آفتاب خورده اش باز مي شد و              » .كرد و تمام شد     

با اين حرف داريد راه تكامل در اسالم را مي ! نه ، درست نيست « هايش نم دار ، مي گفت 

ا من پا زدم امتم مي تواند ، هر كس بـه انـدازه              پيامبر مي گويد هرج   . راه باز است    . بنديد  

» .سعه اش 



همه جا مصطفي سعي مي كرد خودش كم تر از ديگـران داشـته باشـد ، چـه لبنـان ، چـه                        

در لبنـان  . كردستان ، چه اهواز ، لبنان كه بوديم جز وسائل شخصي خود چيزي نداشتيم    

وقتي خارجي ها مـي آمدنـد    . رسم نيست كه كفشتان را در بياوريد و بنشينيد روي زمين     

من نمي گـويم  « يا فاميل ، رويم نمي شد بگويم كفش را در بياوريد ، به مصطفي مي گفتم                 

خانه مجلل باشد ولي يك مبل داشته باشد كه ما چيز بدي از اسالم نشان نداده باشيم كه                   

چرا « فت مصطفي به شدت مخالف بود ، مي گ  » .بگويند مسلمان ها چيزي ندارند ، بدبختند      

ما اين همه عقده داريم ؟ چرا مي خواهيم با انجام چيزي كه ديگـران مـي خواهنـد يـا مـي                   

ــت        ــا اســـ ــوم مـــ ــن آداب و رســـ ــوبيم ؟ ايـــ ــدهيم خـــ ــشان بـــ ــسندند نـــ پـــ

اين طوري زحمت شما هم كم مي       ! ، نگاه كنيد اين زمين چقدر تميز است ، مرتب و قشنگ             

 خانه ما در لبنان كـه خيلـي مجلـل بـود       از» .شود ، گرد و خاك كفش نمي آيد روي فرش           

از جـنس عـاج كـه بابـا از آفريقـا      ما مجسمه هاي خيلي زيبا داشتيم     . هميشه اكراه داشت    

مي گفت . مصطفي خيلي ناراحت بود و خودمان دو تا همه آن ها را شكستيم              . آورده بود   

وقتـي  » .ن سادگي   به همي .  زينت خانه بايد قرآن باشد به رسم اسالم          اين ها براي چي ؟    « 

« مصطفي رنجيد ، گفت     » شما پول نداريد من وسايل خانه برايتان مي آورم          « مادرم گفت   

ولي مـن مثـل   » .مسئله پولش نيست ، مسئله زندگي من هست كه نمي خواهم عوض شود          

هر چه بـود    . در ايران هم چيزي نداشتيم      . هر زني دوست داشتم يك زندگي داشته باشم         

شـما مـي    . باالخره بايد چيزي بـراي خودمـان داشـته باشـيم            « مي گفتم    . مال دولت بود  

شـما  . ، مستضعف قاشق و بشقاب و چنگال دارد ، ولـي مـا نـداريم       » مستضعف  « گوييد  

دفتر نخـست وزيـري را هـم كـه        همان زير زمين    » .پست نداشته باشيد ، ما چيزي نداريم        

ز ايـن كـه مـن بيـايم ايـران ، مـصطفي در       قبل ا. مال مستختم ها بود به اصرار من گرفت     

مـصطفي  . زندگي معمولي كه هر زن و شوهري داشتند ما نداشتيم           ... دفترش مي خوابيد    

دوست دارم از دنيـا بـروم و هـيج نداشـته     « مي گفت . حتي حقوقش را مي داد به بچه ها       

ر ايـن وادي  اصـالً د » باشم جز چند متر قبر و اگر هم يك جور نداشته باشم ، بهتر اسـت     

. نبود ، در اين دنيا نبود مصطفي 

در اين دنيا نبود ، ولي بيشتر از وقتي كه زنده بود وجود داشت ، اثـر داشـت و چـه قـدر                        

ديشب خواب ديد مصطفي در صندلي چرخداري نشسته و نمـي           . غاده خوابش را مي ديد      

شما چـرا گذاشـتيد     « گفت  »مصطفي چرا اين طوري شدي ؟     « دويد ، گفت    . تواند راه برود    



بـراي  « گفـت  » مگر چي شده ؟ « من به اين روز برسم ؟ چرا سكوت كرديد ؟ غاده پرسيد             

بيدار كه شـد  » !برو اين مجسمه را بشكن . نگذار اين كار را بكنند . من مجسمه ساخته اند  

پرس و جو كرد و شنيد كـه در دانـشگاه شـهيد             . نمي دانست مصطفي چه خواسته بگويد       

مي دانست در تهران هم يكي از خيابـان         . واز از مصطفي مجسمه اي ساخته اند        چمران اه 

اين ظاهر شهر بود و خوش حال مي شـد ،           . هاي آباد و زيبا را به اسم مصطفي كرده اند           

گاه آدم هايي را در اين خيابـان هـا مـي ديـد كـه      . اما كاش باطن شهر هم همين طور بود       

. تمام ... يد مصطفي بشنود يك نام و مي ترسيد ، مي ترس. دلش مي شكست 

گاهي فكر مي كنم كه اگر همه ايران را به . را ديدم اين است اين كه خواب مجسمه چمرا ن

نام چمران مي كردند اين ، دلم خوش مي كند ؟ آيا اين ، يك لحظه از لبخنـد مـصطفي ، از                       

ن مثل شهيد چمران دست محبت مصطفي را جبران مي كند ؟ ام وقتي دانشگاه شهيد چمرا       

اين يك چيز مـرده     .مصطفي كسي نيست كه مجسمه اش را بسازد و بگذارند           را بپروراند ،  

آدم هـا بـين خيـر و        . در فطرت آدم ها ، در قلب آن ها است           . است و مصطفي زنده است      

شر درگيرند و بايد كسي دستشان را بگيرد ، همان طور كه خدا اين مرد را فرستاد تا مرا                   

. در تهران كه تنها بودم نگاه مي كردم به زندگي كه گذشت و عبور كرد              . ري كند   دست گي 

من هميشه مي گفتم اگر مرا از       ! من كجا ؟ ايران كجا ؟ من دختر جبل عامل و جنوب لبنان              

زندگي خارج از جنـوب     . جبل عامل بيرون ببرند مي ميرم ، مثل ماهي كه بيفتد بيرون آب              

اگر مي دانستم انقـالب     « به مصطفي مي گفتم     . ر من نمي آمد     لبنان و شهر صور در تصو     

پيروز مي شود و قرار به برگشت ما به ايران و ترك جبل هامل است نمي دانم قبـول مـي               

اما آمدم و مصطفي حتي شناسنامه ام را به نام غـاده چمـران              » كردم اين ازدواج را يا نه       

، مخـصوصاً وقتـي در مـشهد هـستم     گرفت كه در دار اسـالم بمـانم و بـر نگـردم و مـن                

احساس مي كنم خدا به واسطه اين مرد دست مرا گرفت ، حجت را بر من تمـام كـرد و از           

.ميان آتشي كه داشتم مي سوختم بيرون كشيد 

مي شد كه من دور از جبـل عامـل و در كـشور كفـر باشـم ، در آمريكـا ، مثـل خـواهر و                 

يد و بازديد مي رفتم لبنان به من مي خنديدند ، مـي  گاه گاه كه از ايران براي د  . برادرهايم  

ايراني ها همه صف ايستاده اند براي گـرين كـارت ، تـو كـه تبعيـت داري چـرا از                      « گفتند  

بزرگ ترين گرين كارت كه من دارم كـسي نـدارد و آن     « به آن ها گفتم     » دست مي دهي ؟   

اسـت و مـن در گـردنم        اين پارچه سبزي است كه از روي حرم امام رضـا عليـه الـسالم                



با همه وجودم اين نعمت را احساس مي كنم و اگر همه عمرم را ، چه گذشته              » .گذاشته ام   

با مصطفي يك عالم بزرگ را  . شكر خدا را بكنم     ،چه مانده ، در سجده گذاشتم نمي توانم         

از مجاز تا حقيقت و از خـدا مـي خـواهم كـه متوقـف نـشوم در                 گذراندم از ماده تا معنا ،       

من از تـو يـك چيـز مـي     ! خدايا« : مصطفي ، هم چنان كه خودش در حق من اين دعا كرد      

خواهم با همه اخالصم كه محافظغاده باش و در خأل تنهايش نگذار؟ من مي خواهم كه بعد 

مي خواهم غـاده بعـد از مـن متوقـف نـشود و مـي                ! خدايا  . از مرگ او را ببينم در پرواز        

ثل گل زيبا كه در راه زندگي و كمال پيدا كـرد و او بايـد در ايـن                   خواهم به من فكر كند ، م      

مي خواهد غاده به من فكر كند ، مثل يك شمع مسكين و كوچك كه . راه باال و باالتر برود 

مي خواهم او به . سوخت در تاريكي تا مرد و او از نورش بهره برد براي مدتي بس كوتاه 

ان روح آمد و در گوشش كلمه عشق گفت و رفت به من فكر كند ، مثل يك نسيم كه از آسم

» .سوي كلمه بي نهايت 


