www.iran-newspaper.com

سال بیستوپنجم شماره 7005
شنبه  4اسفند 1397

editorial@iran-newspaper.com

«بلقیس تشکری» همسر رزمنده مرحوم «مهدی واحدی» کنار فرزندانش

زندگینامه آزاده سرافراز مصطفی اردیبهشت ()22

فراز و نشیب های پیوستن به جرگه
تخریب چی ها
دراسارت
رنـــــــــج

رضا احمدی

رضا فتحی مقدم رزمنده دوران دفاع مقدس کنار همسرش

عکس ها :سعید صادقی
عبدالحسین تخجم رزمنده دوران دفاع مقدس

گزارش دیدار عکاس جنگ با سوژه عکسهایش پس از  33سال

آیینههای روبهرو
اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

توجوی نفرات حاضر در عکسهای سعید صادقی-عکاس جنگ-
از انتشار اولین آلبوم جس 
در دوران دفاع مقدس چیزی نگذشــته بود که چند نفر از صاحبان عکسها پیدا شــدند و ضمن
تماس با «ایران» به معرفی خود پرداختند .این درحالی بود که با گذشــت ســی و چند ســال از
جنــگ ،پراکندگی محل زندگی افــراد حاضر در عکسهــا و محدودیت زمانــی و مکانی توزیع
روزنامه ،امید چندانی برای یافتن آنان نبود .از پی آن ،چندین آلبوم دیگرنیز انتشــاریافت و هر
بارافراد بیشــتری از نفرات حاضر در عکسها پیدا شدند .انتشار آخرین آلبوم اما شگفتی آفرین
بود چرا که از  9عکس منتشــر شــده  5نفر شناســایی و با ما تماس گرفتند که اتفاقــاً 3نفر از آنان
ساکن استان هرمزگان بودند .سعید صادقی بنا به شیوه مألوف به همراه تصویری بزرگ ازهمان
عکس به شــهر و دیار ســوژههای خود شــتافت تا در مالقاتی صمیمی خاطرات روزهای آفتابی
مردان جنگ را زنده کند وغبار فراموشی از چهره یادگاران جنگ برگیرد.

شــوق وذوق عــکاس بــرای ایــن مالقاتهــا
کمتــر از نفــرات پیــدا شــده نیســت.خودش
میگوید«:اصلیتریــن بخش هویت خودم را
متعلق به دوران دفاع مقدس میدانم ،از این
جهت با جستوجوی سوژههای عکسهایم
بهدنبــال گشــودن راهی به معنویــت و صفا و
صمیمیت آن روزها هســتم .با وجود گذشت
ســالها از پایان جنگ هنوز احســاس میکنم
قلبم در تسخیر فضای حاکم برجبهه هاست
توجوی چهرههای دوران جنگ نوعی
وجس 
پاســخگویی بــه نــدای درونــم اســت.هرچه
میکنــم نمیتوانــم آن جانهــای سرشــار از
باورهــای شــورانگیز را فرامــوش کنــم ،آنــان
قلــب من را مال خــود کردهاند .این اســت که
در حســرت چشــیدن طعــم مالقات بــا آنان
هســتم .هر وقت دلتنگ خوبیها میشــوم و
دلم هوای صداقت و خلوص میکند به سراغ
عکس هایم میروم و به چهره تک تک افراد
حاضر در آن خیره میمانم ،شاید حالم خوب
شود .آنان با زبان تصویر با من سخن میگویند
و حالم را خوب میکنند و ترس و اضطراب را
از وجــودم میرانند.درعمــق نــگاه آدمهــای
جــای گرفتــه در قاب عکس هایــم حرفهای
بســیاری هســت کــه مــرا بــه آن روزهای پــر از
صداقت میبرد و دیروزم را به امروز میآورد.
هر بــار که به ایــن عکسها خیره میشــوم به
عکاسی در دوران دفاع مقدس افتخار میکنم

و از اینکه سرنوشــتم با ایــن دور ه و آدمهایش
پیوند خورده احساس شادمانی میکنم .شاید
باورش ســخت باشــد ولــی آن روزهــا دغدغه
بچههای جنگ ،یافتن فرصتی بود تا خشونت
جنگ را به محبت و عاطفه بدل کنند.
ایــن روزها دلتنگ آن روزهایم و برای گریز
توجوی افــراد حاضــر در
از دلتنگــی در جســ 
عکس هایم هســتم و به شوق دیدار صاحبان
آن لبخندهــای شــیرین و آن لهجههــای
صمیمــی آمادگــی دارم به هر نقطهای ســفر
کنم.تــا بار دیگر فضــای آن روزهــا برایم زنده
شــود و یاران و همدالن دیروز را ولو ناآشنا یک
بــار دیگــر از فاصلــه نزدیک مالقات کنــم و با
نوازشهای هم نفسی آرام گیرم.
یقیــن دارم بــا یافتــن هــر یــک از آنــان به
زدودن غبار ایــام ،راهی به روزهای قنوتهای
بارانی ،سجده و سلحشــوری وغیرت و غربت
مظلومانه خواهم یافت که همچون چراغی،
روشنی بخش فراسوی نسل جدید قرار خواهد
گرفت و شــعله امید را پیش رویشــان خواهد
نشاند .تاکنون با یافتن دهها نفر از آنان موفق
به احیای گوشــه کوچکــی از صحنههــای ایام
دفاع مقدس در حد محدود شدهام و به شوق
توجو ادامه
تکــرار آن صحنهها بــه این جســ 
خواهم داد».
ëëاعزامپنهانیبهجبهه
ســعید صادقــی بهــار ســال  1364درراه

ســفری بــه بشــاگرد بــرای تهیــه گزارشــی
تصویــری از فقــر مــردم آن دیــار متوجــه
مراســم اعزام بســیجیان هرمزگانی میشود
و لنــز دوربیــناش را رو بــه روی چهرههــای
مصمم بــرای حضور در جبهههــا میگیرد و
تصاویرشــان را در حافظــه آن ثبــت میکند.
اکنون او پس از این همه سال رو به روی یکی
از آنان نشســته و قاب بزرگی از تصویر آن روز
را به ســوژهاش تقدیــم میکند .عبدالحسین
تخجــم دیگر مثل آن روزها قبــراق و چاالک
نیســت و شــور جوانی را پشــت ســر گذاشــته
است.پیش از آنکه سرحرف باز شود لحظاتی
بــه تصویر خــود خیــره میماند و بــا صدایی
کشــدار کــه حســرت جوانــی از دســت رفته را
تداعــی میکنــد ،از عــکاس میپرســد کــی و
چگونــه موفــق بــه شــکار ایــن تصویــر از من
شــدی ،طوری که اصالً متوجه آن نشــدم؟! و
در ادامه میگوید« :من متولد سال  44هستم
امــا پدرم بنــا به مالحظاتــی شناســنامهام را
ســال  46گرفته اســت ،همیــن موضوع مانع
از اعــزام من به جبهــه بود .تا اینکه ســال 60
و در گرماگــرم عملیاتهــای پیــروز آن ســال
به اتفاق دوســتم که هم ســن و ســال بودیم
در کمپرســی پــدراو کــه مأموریــت داشــت تا
بــرای مناطق جنگــی آرد ببرد پنهان شــدیم
و اولیــن بــار پایمان بــه جبهه رســید اما آنجا
هــم از رفتــن مــا بــه خــط مقــدم جلوگیــری
کردنــد و مســئولیت کارهــای عــادی را بــه ما
ســپردند .تــا اینکــه بــا خــم وچم رســیدن به
خط مقدم آشــنا شــدیم و از مرحلــه چهارم
عملیــات بیــت المقدس توانســتم به جمع
رزمنــدگان حاضــر در صحنه نبــرد بپیوندم.
بعــد از آن در چنــد عملیــات دیگــر شــرکت
کردم تا اینکه درعملیات والفجر  8شیمیایی
شــدم و به صالحدید فرماندهان ارشد لشکر
 41ثــاراهلل کــه در آن زمــان بــه عضویــت آن
درآمده بودم در پادگانهای آموزشــی لشکر
بــه تربیــت نیــرو پرداختــم .البتــه گاه گداری

همــراه رزمندگانــی که به آنان آمــوزش داده
بــودم بــه جبهه میرفتــم ومدتی آنــان را در
مناطــق جنگی همراهــی میکــردم .تخجم
میگویــد 12 «:بــار اعــزام شــده و در مجموع
 60مــاه جبهــه دارد و چند ســالی اســت که با
50درصد جانبازی بازنشســت شــده اســت.
میگوید از نوجوانی به عکاســی عالقه داشته
و از همــان ســالها از خــود ســلفی میگرفته
و عکسهــای زیــادی هــم از صحنههــای
بمباران در عملیاتها گرفته اســت .او اکنون
مســئول کارگــروه دفاع مقدس حــوزه هنری
بندرعباس بوده و به تولید فیلمهای مستند
از رزمنــدگان و موضوعــات جنگی مشــغول
اســت.در البــه الی حرفهایــش از مغفــول
ماندن ارزش آفرینیهای مردم و رزمندگان
هرمزگانــی گالیــه میکنــد و از عملیاتهای
موفق و چشمگیر ســپاهیان منطقه درگیری
آنــان با یگانهای شــناور دشــمن یاد میکند
و گمنامــی ســرداران شــهیدی همچــون
شهیدان رئیسی و داراب را کم کاری رسانهها
برمی شمرد».
 ëëاعزامبهجبههباشفاعتمادر
رضــا فتحــی مقــدم یکــی دیگــر از افــراد
توجو شــده اســت کــه بــا رویی گشــاده
جســ 
سرقرارمان در حوزه هنری بندرعباس حاضر
میشــود و خوشحالی خود از چاپ عکسش را
آشــکارا بروز میدهد .او میگویــد آن روز یکی
از دوستانم را نمییافتم ،برای لحظاتی آمدم
کنار پنجره اتوبوس تا دوستم را بیابم ،ظاهراًدر
همان لحظه تصویرم در قاب دوربین عکاس
ثبت و ماندگار شده است .او هم میگوید برای
اعــزام بــه جبهه با مشــکل مواجه بــوده چون
برادرش در جبهه بوده و به او اجازه نمیدادند
کــه بــا وجــود حضــور بــرادرش در جنــگ بــه
جبهــه بــرود .ولــی او با وســاطت مــادرش که
در بخش فرهنگی مســجد محل فعــال بوده
موفــق میشــود خــود را به منطقــه و حتی به
خط مقــدم برســاند و دوشــادوش رزمندگان

خداحافظی از مادر

سید حمید چشمهایش
قرمــز شــده بــود .حــق
داشــت .یــاد ســید فــرج
افتــاده بــود! میگفــت
رحیم قمیشی همــان ماههــای اول
نویسنده و آزاده دوران جنگ مادر و پدر پیرمان
دفاع مقدس
را آورده بودیــم تهــران.
قــرار بــود چنــد روزی
کنارشان باشیم .تهران هم با همه بزرگیاش،
مثــل تمام جنگ زدهها خیلــی غریب بودیم.
دلمــان مانده بود اهــواز جســممان آمده بود
تهــران .ســید ناصر که اصــاً نیامده بــود ،ولی
فــرج نوجــوان همراهشــان بودیم،
من و ســید ِ
میدانســتیم مــا هــر دو ،چنــد وقــت بیشــتر
نمیمانیــم .ولــی خیلــی زود تمــاس گرفتند
که خودتان را برســانید .وضعیــت اهواز خوب
نیســت .چشــم به هــم زدنی ســید فرج ســوار
موتورسیکلت شده و آن را روشن کرده بود.
 مــیروم راهآهــن ،مــن خــودم را میرســانماهواز ،تو هم بعداً بیا!
میگفــت خواســتم بگویم تو بمــان پیش پدر
و مــادر ،مــن مــیروم .کــه دیــدم رفتــه! غصه

عمیقــی همــه وجــودم را گرفــت .ســید فــرج
خیلی نوجوان بود .من ناحسابی برادر بزرگش
بودم...
زمین و آسمان دور سرم میچرخید .خجالت
میکشــیدم برگــردم خانــه .بگویم ســید فرج
نرســیده تهران ،برگشت جبهه ،بگویم حمله
عراق ســنگین شــده و نیرو نبــوده .آخر بگویم
من ماندم چه کار؟!
یک ســاعت توی خیابان باال و پایین رفتم ،نه
میتوانستم بروم داخل .نه میتوانستم بروم
دنبالش .آشــوبی شــده بود دلم .از خودم بدم
میآمد.
ناگهــان دیدم موتورســیکلتی مثل فشفشــه از
دور میآیــد .چشــمهایم را پاک کــردم و نگاه
کردم .دیدم خو ِد سید فرج است که برگشته .با
همان لبخند همیشگیاش .فکر کردم خواب
میبینم...
انــگار دنیــا را به من داده بودنــد .انگار یک ماه
ندیــده بودمــش .انــگار فهمیــده بــود بغض
کــردهام .میخندیــدم و گریــه میکــردم .توی
بغل گرفته و میبوسیدمش.
گفتمها سید فرج برگشتی...

عکس ها :مهر

یک ماهی از دوره آموزشــی ما گذشته بود .دیگر هم ترسمان از تخریب ریخته
بود و هم با انواع مختلف مواد منفجره و مکانیســم مینهای گوناگون ضد نفر
و ضد نفرات و ضد تانک و خودرو آشــنا شده بودیم .آموزشهای عملی شروع
شــده بود و کار در میدان مین آموزشــی و خنثی کردن مین و پاکســازی میدان
مین و کلی موارد ریز و درشــت دیگر .یکی از همان روزها بود که قرار شــد بچهها
تمریــن پرتــاب نارنجک جنگــی را انجام بدهند .حســن صادق آبــادی و داوود
پاکنــژاد همه بچههــا رو کنار خاکریز بلندی کــه در اردوگاه داشــتیم بردند و به
هر کســی یک نارنجــک داده و توضیحات الزم را دادند کــه چگونه ضامن آن را
بکشیم و به چه ترتیبی آن را به پشت خاکریز پرت کنیم و بعد چطور روی زمین
دراز بکشــیم و دست هایمان را روی ســرمان بگذاریم تا نارنجک منفجر شود و
کار تمام بشود.
بچههــا در گروههای ســه نفری برای پرتــاب نارنجک میرفتنــد .آخرین گروه
مــن بودم ،حســن برزگــر و یکــی از بچههای شــمال کــه اســمش را از خاطرم
برده ام .من و حسن ضامنها را کشیدیم و نارنجکها را پرت کردیم و منفجر
هم شــدند .امــا آن بنده خدا هر چه کرد نتوانســت ضامن نارنجک را بکشــد.
نمیدانم هول برش داشــته بود یا چیزی شــده بود که نمیتوانســت .حســن
صــادق آبــادی آمد و نارنجــک را از او گرفت و ضامنش را کشــید و نارنجک را
بــه دســتش داد و گفــت حاال پرتاب کن .او که انگار دســت و پایــش را گم کرده
بــود نارنجک را خیلی بد پرت کرد .نارنجک روی ســینه خاکریز افتاد و از آنجا
قل خورد و پایین آمد و درست در فاصله نیم متری من و حسن برزگر ایستاد.
حســن خودش را روی زمین انداخت و ســرش را با دســت هایش گرفت .من
بلند شــدم و در حالی که داد و فریاد میکردم پا به فرار گذاشــتم .حسن برزگر
که نمیدانست نارنجک بدون ضامن چقدر به او نزدیک است همانطور دراز
کشــیده مرا نگاه میکرد و میخندید .حســن صادق آبادی از آن طرف دوید و
نارنجک را برداشــت و ماســوره آن را باز کرد .ماسوره را به آن طرف خاکریز که
انداخت صدای ترکیدنش بلند شــد و حســن برزگر تازه فهمید چه خطری از
بیخ گوشش گذشته بود .امداد غیبی بود یا هر چیز دیگری ،باالخره خدا به ما
رحــم کرده بود .در همان روزها دو بار دیگر هم بچهها از دو خطر حتمی جان
به در بردند .موقع کار در میدان مین و خنثی کردن مین بود که انگار چاشــنی
مینها عمل کرده بود اما به لطف خدا مینها منفجر نشدند و فقط قدری گرد
و خاک به سر و صورت بچهها پاشیده بود.
آخریــن مرحلــه آمــوزش مــا کــه بعــد از آن رســماً به جمــع تخریــب چیها
میپیوســتیم عبارت از ایجاد معبر
در میدان مین در زیر آتش خمپاره
و آرپی جی هفت ،تیربار و جنگ با
دشــمن فرضی و فتح خاکریزهای
دشــمن و اســارت آنها بود .حســن
صــادق آبــادی بچههــا را بــه چند
گروه  15نفری تقســیم کرد و شــرح
کاملــی از آنچــه باید آن شــب آخر
آموزش انجــام میدادیم برایمان
گفــت و توضیــح داد کــه امشــب
بایــد همه آنچه یــاد گرفتهایم را به
کار ببندیــم و هر گــروه با ایجاد یک
معبر خودش را به خاکریزها برساند و سنگرها را فتح کند .دست آخر هم گفت
هر کدام از نیروهای دشمن فرضی را که گرفتید میتوانید هر چقدر خواستید
کتکشــان بزنید .انگار میدانست قرار است آنها چه بالیی سر ما بیاورند و ما
چه دل پری از آنها خواهیم داشت که میگفت هر کس را گرفتید دق و دلیتان
را ســرش خالی کنید! در اردوگاه شــهدای تخریب دو میدان مین و کانال آب و
خاکریز و ســنگرهای دفاعی و موانع و ســیمهای خاردار برای آموزش عملی و
انجام رزمهای شــبانه احداث کرده بودند .هوا کامالً تاریک شده بودکه بچهها
را سوارماشین کردند و در فاصله تقریباً پنج کیلومتری اردوگاه پیاده کردند .هر
گروهی را به محلی بردند .قرار بود هر گروهی با استفاده از قطب نما و راهیابی
از ستارهها راه خودش را به میدان مین و مواضع دشمن پیدا کند .گرای مسیر
را بــه گروهها داده بودند .حرکت کردیم و بعد از مدتی باالخره به میدان مین
اول رسیدیم .قبل از میدان مین سیمهای خاردار کار گذاشته بودند و بعد هم
میدان مین بود که ردیف مینهای منور و ضد نفرات و ضد خودرو و ضد تانک
چیده بودند .میدان مین که تمام میشد باز هم سیمهای خاردار بود و بعد از
آنها یک کانال آب بود .پشت کانال خاکریز اول قرار داشت و سنگرهای دشمن.
چنــد ســنگر کمین قبل از خاکریز بــود که از آنها هم منطقــه را زیر آتش تیربار
گرفتــه بودنــد .آتش تیر و تفنگ و آرپی جی هفت و انفجارهای متعدد بود که
باالی ســرمان و این طــرف و آن طرف به پا بود .جهنمی درســت کرده بودند.
میدان هم اگرچه آموزشــی بود اما ما خبر نداشــتیم و خیال میکردیم واقعی
است!
قرار شد دو نفر از بچهها مینها را خنثی و معبر را باز کنند ،دو نفر طناب معبر را
در دو طرف آن بکشند و محدودهاش را مشخص کنند ،دو نفر هم قرص شب
نما کنار معبر کار بگذارند که کسی اشتباهی از معبر خارج نشود .این شش نفر
برای میدان مین اول بودند .شش نفر دیگر هم برای میدان مین دوم انتخاب
شده بودند که وظایف هر کدام مشخص شده بود .سه نفر باقیمانده هم بقیه
کارها نظیر بریدن سیمهای خاردار ،حمل وسایل و کمک به سایرین را انجام
میدادند .هر گروهی یک بیســیم هم داشــت که با گروههای دیگر در ارتباط
باشد و عملیات را با هماهنگی یکدیگر انجام بدهیم.
بــه میــدان که رســیدیم و اولین مین را کــه خنثی کردیم تازه متوجه آموزشــی
بودن میدان مین شدیم .اما آن انفجارها و تیر و تفنگها انگار شوخی نبودند
و کامالً جدی هم بودند .راســتش کمی ترس هم برمان داشــته بود .خوابیده
کار میکردیم و ســینه خیز حرکت میکردیم .دو ســاعتی طول کشــید تا معبر
اول را باز کردیم و ســیمهای خاردار انتهای میدان را قطع کردیم و به خاکریز
رســیدیم .با فریا د اهلل اکبر خاکریز اول را فتح کردیم اما هیچ کس در ســنگرها
نمانده بود که خدمتشان برسیم .صبر کردیم تا گروههای دیگر هم به خاکریز
اول رسیدند و عملیات حمله به خاکریز دوم را شروع کردیم.
معبــر زدن در میــدان میــن دوم را شــروع کردیــم .تیراندازی و انفجــار در این
مرحله شدیدتر از مرحله قبل بود .زمین گیر شده بودیم و با کندی و آهستگی
پیش میرفتیم .جوری میزدند انگار واقعاً آنها عراقی بودند و میخواستند ما
را از پا در بیاورند .بنا داشــتند تا جایی که میتوانســتند و با حفظ اصول ایمنی،
رزم شــب آموزشی را به صحنه واقعی جنگ نزدیک کنند .شش نفر دوم هم
کارشان را بخوبی انجام دادند و معبر خوبی باز کردیم و به انتهای میدان مین
دوم رسیدیم .سیمهای خاردار را که قطع کردیم چشممان به کانالی افتاد که
تقریباً پر از آب هم بود .چارهای نبود .باید از آن میگذشتیم تا به خاکریز دوم
برســیم .بیانصاف ها دســت از تیراندازی و انفجار هم برنمی داشــتند .به هر
زحمتــی بود وارد کانال شــدیم و با لباسها خیــس و گلی از آن طرفش بیرون
آمدیم .قدری صبر کردیم تا بچههای گروههای دیگر هم رسیدند و بعد همه
بــا هــم با فریا د اهلل اکبر خاکریــز دوم را هم گرفتیم .اما پشــت این خاکریز هم
کسی نبود تا اسیرش کنیم و دلی از عزا در بیاوریم!
آخر کار حسن صادق آبادی همه بچهها را جمع کرد و قدری صحبت کرد و از اینکه
به جرگه تخریب چیهای اردوگاه شهدای تخریب پیوستهایم تبریک گفت .موقع
نماز صبح شــده بود .همه با هم به نمازخانه اردوگاه رفتیم و با همان ســر و وضع
خاکی و گلی نماز را به جماعت خواندیم و شدیم تخریب چی!

آنقــدر تند آمده بود که چشــمهایش پر شــده
بــود از غبارهــای لعنتــی تهــران .همیــن طور
میمالیدشــان .حس کــردم نمیتواند چیزی
بگوید .حیا کردم دوباره بپرسم.
موتورســیکلت را کشید روی َجک .رفت طرف
در خانه .قبل از اینکه داخل شود برگشت رو به
ِ
من و گفت:
 -تــا نزدیک راهآهــن رفتم .یادم آمــد با مادر

خداحافظی نکردهام .دســتش را نبوسیدهام.
برایم دعا نکرده .دستش را نکشیده روی سرم.
مــیروم خداحافظــی کنــم ،زود برمیگــردم
راهآهن .میرسم به قطار اهواز...
دیگــر اشــکهای ســید حمیــد ســرازیر شــده
بودند.
میگفــت:االن بــه کــی بگوییم شــهیدها چی
بودنــد .االن چطــوری بگوییم چــه روح بزرگی

در چندین عملیات حضور داشــته باشــد .در
ارتباط با تصویــر به جا مانده از خود میگوید؛
«آن زمــان  16ســاله بــودم و بــرای بــار دوم یا
ســوم به جبهــه میرفتم.من از ســال  62پایم
به جبهه باز شد و تا پایان جنگ چندین بار به
منطقه رفتم ،تا آنکه براثر موج گرفتگی جانباز
شدم و ناچار به بخش آموزشی انتقال یافتم».
او در ارتبــاط با نحوه اطالع از چاپ عکساش
در صفحــه پایداری «ایران» میگوید:از طریق
یکی از دوســتانم از چاپ عکسم مطلع شدم.
بعد از اینکه عکس خــودم را در روزنامه ایران
دیدم خیلی خوشحال شدم و برای ساعاتی به
حال وهوای روزهای جنگ برگشــتم و به پاکی
و صفــای آن روزهــا غبطه خــوردم .این روزها
اغلب از آن فضا فاصله گرفتهایم و ارزشها و
باورهای دوران دفاع مقدس در وجودمان کم
رنگ شده است .با مشاهده عکس خودم یک
بار دیگر حال و هوایم عوض شــده ،احســاس
داشــتن هویت جدیــدی به من دســت داده و
حس مفید بودن دارم .نزدیکان هم با احترام
ویــژهای بــا مــن برخــورد میکنند .بــه همین
دلیــل دلم میخواهد همان«رضــا»ی دوران
جنگ باشــم تا خانــواده و اطرافیانم به وجود
مــن افتخار کنند .پســرم ســؤاالتی در رابطه با
جنــگ از من میپرســد و احســاس میکنم از
احترام خاصی نزد فرزندم برخوردار شــدهام.
رضا فتحــی مقدم بــا فرزند یکی از شــهیدان
همشــهری خود ازدواج کــرده وکارمند بخش
روابــط عمومــی یکــی از ادارات تابعــه وزارت
علوم پزشکی استان هرمزگان است .او با دختر
و پسرش گوشه آرامی برای خود در شهر زیبای
بندرعباس اختیار کرده و روزگار میگذراند.
ëëاحساسسربلندیمیکنم
صاحــب یکــی دیگــر از عکسهــا مهدی
واحــدی اســت کــه متأســفانه دو ســال بعــد
از جنــگ فــوت شــده و تصویــرش توســط
دوستانش شناســایی و به خانوادهاش اطالع
داده میشــود .خانــواده آن مرحــوم بهدلیــل
فــوت زودهنــگام بــا مشــکالت عدیــدهای
مواجهنــد چــون قبــل از آنکــه بتواند بعــد از
بازگشت از جبهه به زندگی سروسامانی بدهد
فــوت شــده اســت .بلقیس تشــکری همســر
مرحــوم مهــدی واحــدی در مینــاب زندگــی
میکنــد و فرزندانــش هریک در گوشــهای به
تــاش معــاش مشغولند.همســرش کــه در
تصویر حضــور دارد ،میگوید« :مهدی در آن
تصویر  19ســاله اســت و ما آن زمان دو فرزند
داشــتیم کــه هــردو ،هــم علــی و هــم اســماء
در تصویــر دیــده میشــوند .مهــدی بــا اینکه
ماههــا در جبهه بود و براثر عارضه شــیمیایی
درگذشت چون دســت و پایی نداشتیم هیچ
یــک در جایی به ثبت نرســید و ما از حمایت
نهادهــای دولتــی محــروم ماندیم» .همســر
مرحوم واحدی از ســعید صادقی میخواهد
کمکش کنــد تا ســوابق رزمندگی همســرش
را بیابــد و بــه ثبت برســاند .ســعید هــم قول
مســاعد داده و ایــن روزها راهی مراکز نظامی
و درگیرعمل به قول خود است .علی واحدی
پســر بزرگ رزمنده بســیجی مهــدی واحدی
در ارتبــاط بــا نحــوه اطــاع از چــاپ عکــس
پدرش میگوید«:عکس توسط دوستان پدرم
شناســایی شــد و دســت به دســت تــا میناب
رســید .بعد با عــکاس تماس گرفتیــم و قرار
مالقــات گذاشــتیم .این اتفاق باعث شــده تا
فکر کنیم پدرمان زنده شده و در میان ماست.
ایــن روزها حال وهوای خانــواده خیلی خوب
اســت وما در میان فامیل احساس سربلندی
میکنیم».
دیدار عکاس روزهای جنگ با سوژههایش
در محــل حــوزه هنــری بندرعبــاس خبــری
بود کــه در همه شــهر پیچید و بــه گفته آقای
پیشدار مســئول حوزه هنری استان هرمزگان
موجی فرهنگی در شهرایجاد نمود که در این
ســالها کم سابقه بود .این موج غبار از چهره
ارزشهــای دوران دفــاع مقــدس در میــان
خانوادههای ایثار شهادت برگرفت و شکوه آن
ایام را احیا نمود.

داشتند .االن برای چه کسی حالشان را تعریف
کنیــم؟! کســی میپرســد چطــور به مــادرش
گفتیم پســرت دیگــر نمیآید .بــه کی بگوییم
شهدا چه عشقی داشتند و چه احساسی ...یک
زندگی بودند ،یک دنیا بودند.
میگفــت نمیدانم اصالً کســی بــاور میکند
چه دادیم برای حفظ دین و کشــورمان! و چه
حالی دارند خانوادههای شهدا این روزها....
دلم گرفت ،آمدم بگویم حمید! به هیچکس
نگو که خودش گفت:
 دیگر تنها برای خدا میگویم ...من هم زدمزیر گریه
دیــدم چقــدر ســید فــرج تنهــا شــده ،چقــدر
ســیدناصر تنهــا شــده ،چقــدر ســید حمیــد
تنهاســت ،چقدر ســخت اســت بــرادر بزرگتر
باشــی ،برادرهــای کوچکتــر برونــد ،نیایند .تو
بمانی و امروز ببینی چه غریبند!
چه میکشند برادرهای بزرگتر ...چه میکشند
خانوادههای شــهدا ...ســید فرج ســید نور آذر
 1360رفــت پیــش خدا ،ســید ناصر ســید نور
اســفند  1362رفــت پیــش خدا و ســید حمید
ماند ،خیلی تنها.

