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 یک شنبه ۱8 شهریور ۱۳۹۷ 
۲8 ذی الحجه۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۹۷

- در ابتدا كمي از خودتان بگوييد؟
مهدی باوی متولد ســال 1361 از اهواز هســتم و در 
منطقــه کوی مدرس جنب گلزار شــهدا زندگی می کردم. 
تا دیپلم خواندم و اکنــون دارای دو فرزند به نام های علی 

و فاطمه هستم.
-گويا فرمانده گردان 12 هستيد، چگونه با وجود 

سن  كمی كه داشتيد به اين جايگاه رسيديد؟
از دوران نوجوانی تا جوانی را در مســجد سپری کردم 
و آموزش هــای نظامی  دیدم و بعــد از مدتی مربی این امر 
شــدم و بعد هم فرمانده گروهان و ســپس فرمانده گردان 

حوزه 12 شدم.
- از فرماندهی تا حضور در شبکه  های تلويزيونی 

پيچيدگی بسياری است. شفاف سازی بفرمائيد!
قبل از فعالیت در شــبکه االهواز در بخش حراســت 
شــیالت کار می کردم و با وجود مسئولیت عملیات گردان 
به جهت نبود نیــروی کافی در بخش فرهنگی تصمیم به 
فعالیت در عرصه فیلم ســازی در انجمن ســینمایی وارد 
عرصه فرهنگی شــدم. در همین بین به مدت دو ســال با 
وجود ســابقه کارگردانی، تهیه کنندگی و تصویربرداری از 
جمله در برنامه بیت الحسین)ع( که مربوط به فعالیت یکی از 
حسینیه های فعال شهر اهواز بود، به مدت 30 قسمت با این 
برنامه همکاری داشتم و به این نحو وارد شبکه االهواز شدم.
- اما گويا عمر برنامه  سازي تان كوتاه بود و راهی 

سوريه شديد؟
در مــدت فعالیت در این شــبکه با عباس کردونی که 
سابقه حضور در عرصه جنگ در سوریه را داشت آشنا شدم 
و چون مشغله فعالیت در گردان را داشتم به ایشان گله مند 
شدم که چرا مقدمه معرفی بنده را جهت شرکت در میدان 
مقابله با تروریست ها  فراهم نمی کند. بعد از مدتی عباس آقا 
پیشنهاد شرکت در آزمون و کسب آموزش الزم را در لشکر 

به بنده دا د و گفت که مدارکم را به ایشان تحویل دهم.
- از شرايط آزمون و جذب برای اعزام بگوئيد.

نحوه تست گیری جهت حضور در سوریه، آموزش کار با 
اسلحه و فعالیت های بدنی و تمرین شنا بود. یادم می  آید یک بار 
در اســتخر از دوستان عقب مانده بودم ،خودم را به نحوی 

جلو انداختم و حتی نفر اول شدم. )با خنده(
 البتــه بنده قبل از انجــام آموزش های اعزام در بحث 
تخریــب میادین در منطقه های چذابه، فکه و جفیر حضور 
داشتم و در شهر بیرجند نیز مباحث اسلحه شناسی و نظام 
جمع را که توسط سپاه برگزار شده بود   آموزش دیده بودم.
- چگونه پايتان به آموزش های ميدان مين باز شد؟

شرکت در میادین مین دارای قوانین و آدابی است که در 
صورت عدم رعایت آن قوانین ممکن است جان فدا بشود. در 
بحث شرکت در فعالیت تخریب مین بعد از خدمت سربازی ام 
در حالی که 20 سال داشتم، یکی از دوستانم مرا به سردار 
بازنشســته ای معرفی کرد و با اینکه چهار نیرو داشتند اما 

من را هم در بین نیروهای شان جای دادند.
- خانواده مشکلی با كارتان نداشتند؟

به پدرم گفته بودم مشغول کاری شدم و تا ساعت چهار 

مهمانسرا توی یکی از محله های آبادان و مربوط به یکی از شرکت های دولتی بود. ساختمان 
دو طبقــۀ بزرگی بود که با اتاقهای زیــادش، دو برابر جمعیت ما را توی خودش جا می داد. 
دوستان قافله هر کدام با یکی دو نفر، به اتاقی رفتند و ما هم با شیخ اجّل ماندیم. کاروان ساالر 
آقای مهرشــاد تا به همه اتاقها ســر نمی زد و خاطرش از بابت کاروانیان جمع نمی شد، سِر 
راحت روی بالین نمی گذاشت. با این حال باز هم بالفاصله نمی گرفت بخوابد. خوابش مقدماتی 
داشت. قبال هم جایی توی سفرنامه گفته  بودم؛ اول وضو می گرفت و بعد ذکر و دعا و آداب 
قبل از خواب را کامال انجام می داد و آن وقت چشمش را می بست و می رفت به عالم خواب. 
بیدار شدنش هم به هْم چنین. شیخ قافله، ذکرش تقریبا خفی بود، ولی چون هْم اتاقی اش، 
گوش های تیزی داشــت، متوجۀ ذکر و دعای قبل و بعِد خوابش می شد. از برکت حضورش 
بود که صبحها، همه مان برای نماز و ناشتایی به موقع بیدار می شدیم و کلی هم وقت اضافه 
داشتیم. آن روز هم که بیدار شدیم و کارهای شخصی مان را انجام دادیم و خواندن نماز صبح 
و خوردن صبحانه را به جماعت برگزار کردیم، باز هم تا حرکت کاروان، بیشتر از یک ساعت، 
وقت مانده بود. از فرصت استفاده کردم و برای گز کردن توی محله و کوچه های اطراف، رفتم 
بیرون. توی کوچه، اولین چیزی که به صورتم خورد، شرجی هوا بود و مه صبحگاهی، که دم 
و بازدمم را سنگین می کرد. سرویس ادارات و شرکت ها راه افتاده بودند و دانش آموزان هم رو 
به مدرسه می رفتند؛ بعضی پای پیاده و بعضی شان با سرویس های اختصاصی و یا با تاکسی. 
قیافه ها بیشترشان بانشاط و سرحال نشان می دادند. کوچکترها مخصوصا کالس اولی ها در 
پناه مادر ها بودند و قدمشــان را شــل و سنگین بر می داشتند. چند تایی خواب آلود بودند و 
گویی با زبان بی زبانی التماس می کردند که به جای مدرســه، برگردند خانه. آن وقِت صبح 
توی کوچه های شهر، چشمم دنبال مردان آبادانِی چهل پنجاه ساله ای می گشت که ماههای 
اول جنــگ، بــا هم توی خِط »ّطراح« و »دّب حردان« و »آب تیمور« بودیم و هنوز چهره و 
صدا و لهجۀ جنوبی شان را به یاد داشتم. مثل شهید احمد فّیاضی، که گل سرسبدشان بود. 
بچه های قدیمی تر گروهان، برای ما که تازه وارد خط شده بودیم، یک روز جلوی خود احمد، 
از رشــادتش توی خرمشــهر تعریف ها  کردند و از جمله  گفتند: »شهر رو که عراقی ها از مان 
گرفتند، وولک احمد دو روز بعدش، یه شب تنهایی رفت و یه تریلی اسلحه و مهمات مان را  
که آن ور جا مانده بود، آورد این طرف«. شهید فیاضی وقتی دید ما با تعجب داریم نگاهش 

می کنیم،  گفت: »پس چی وولک! مو بچۀ بندُرم ها«!
آن روز کســی از دوستان بندری ام را ندیدم. اما در چشم من، همۀ کودکان و نوجوانهای 
آبادان، از قامت همان نســل رشــید و مقاوم، جوانه زده بودند و عطر آنها را می دادند. نازنین 

یارانی که گاه با آنها توی آلبومم، قرار مالقات دارم و با هاشان حرف ها می زنم:
سالم رفیقان سادۀ قدیمی،

با نگاه هایی افتاده از حیا،
در سال های طغیان جوانی.
کجایید ای پارسایاِن جوان

فرزندان مشهدی خالد
کربالیی باقر

حاجیه صفورا
آی بچه های میرزاتقی کجایید

که شهر امروز
در اشغال نام هایی ناآشناست

و حرفها بی  سالم آغاز می شوند
من جوانی دیدم

که نام کوچک مادربزرگش را نمی دانست
اما در عوض

هفت پشِت »ِمسی« را می شناخت
و با پیتزا و پپسی رفاقت داشت...

وقتم داشت تمام می شد و باید بر می گشتم مهمانسرا. دوست داشتم یک بار هم که شده، 
قبل از اینکه ساربان احضارم کند، برگردم پیش کاروان. منزل بعدی اروندکنار بود.

ساربان! رخت به دروازه مبر کان سِر کو
شاهراهی ست که منزلگه دلدار من است

منصور ايمانی

آنچه در پی می آيد، يادداشــت رضا محبی مجــد از جانبازان قطع نخاعی 
دوران دفاع مقدس درباره فيلم »هزارپا« است كه در پايگاه خبری »فاش نيوز« 

منتشر شده:
فیلم هزارپا ساخته ابوالحسن داودی در نظر دارد تا فضای سال های دهه شصت را به 

نمایش گذارد. نکات مورد توجه در فیلم هزارپا به این شرح است:
1- رضا که یک پایش را از زیر زانو در تصادف از دست داده به همراه منصور یک خالف کار 
همه فن حریف است. از طرفی یک جیب بر، کیف قاپ و سارق ویلچرهای بهزیستی بوده 
و از سوی دیگر ضمن کمک به سازنده مشروبات الکلی، ساقی و مصرف کننده نیز هست.

2- رضا بارها و بارها به بهانه قطع پا با ایجاد تصادف های ساختگی از بیمه خسارت و 
دیه دریافت کرده و به همین دلیل به هزارپا مشهور شده است.

3-دکتر الهام عباسی که خواهر شهید بوده و مسئول آسایشگاه جانبازان بصیر، قطع 
عضو و شیمیایی است، نذر کرده با یک جانباز ازدواج کند. او در این فیلم بدحجاب بوده 
و وضعیت ظاهری او اصاًل با فرهنگ خانواده شــهداء و حال و هوای زمان دفاع مقدس و 

محیط آسایشگاه  ها تناسبی ندارد و غیرواقعی و تصنعی است.
4-رضا که متوجه نذر الهام شده در دو سوم فیلم سعی دارد با ظاهرسازی و سوءاستفاده 
از معلولیتش، خود را اهل جبهه و جنگ و به عنوان جانباز معرفی کرده تا از طریق ازدواج 

با وی، اموال پدر ثروتمند او را صاحب شود.
5- وابســتگی آسایشگاه به بنیاد شــهید در فیلم کاماًل واضح است. ویلچرهای مورد 
اســتفاده جانبازان آسایشــگاه نیز متعلق به معلولین یک مرکز دیگر بوده که توسط رضا 

دزدیده شده و به عنوان امور خیریه تقدیم جانبازان این آسایشگاه گردیده است.

شهید »محمدرضا ربیعی زاده« در خانواده ای مذهبی در شهر الله های خونین؛ خرمشهر دیده به 
جهان گشــود. وی پس از سپری کردن دوران ابتدایی و راهنمایی، با مطالعه و تحقیق در کالم امام 

خمینی)ره( مبارزات انقالبی خود را آغاز کرد و در این راه ثابت قدم و استوار بود.
او هرگز از سختی کار هراسی به دل نداشت و شجاعانه اقدام به توزیع اعالمیه، گردآوری نوارهای 

سخنرانی امام راحل و شرکت در تظاهرات علیه رژیم ستمشاهی می کرد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی شهید ربیعی زاده به همراه دوستانش در مسجد اصفهانی ها جمع 
شدند و فعالیت های فرهنگی تاثیرگذاری را در آن مقطع به ثمر رساندند که از آن جمله می توان به 
برگزاری کالس های عقیدتی، تشــکیل کتابخانه، برقراری کالس های آموزش قرآن و نیز همکاری با 

بنیاد مستضعفان و کمک رسانی به مناطق محروم،  اشاره کرد.
هنوز چند صباحی از انقالب نگذشته بود که جنگ مرزی در خرمشهر توسط عراق در سال135۹ 
به وقوع پیوســت. شهید ربیعی زاده که سال آخر دبیرستان را می گذراند، درس و مدرسه را رها کرد 

و به دفاع از خرمشهر قهرمان پرداخت. 
مســجد اصفهانی ها به صورت یکی از پایگاه های جنگی در آمد و تدارکات جبهه و نیاز نیروها را 

تهیه و به منطقه ارسال می شد.
او در اوقات فراغت به نوجوانان و جوانان مسجد آموزش نظامی و سالح می داد و در جنگ تن به 
تن در مقاومت45 روزه خرمشهر دوشادوش دیگر برادران بسیجی و پاسدار به فرماندهی سردار شهید 
جهان آرا جانانه جنگید و هرچند گاهی با دستور سردار شهید جهان آرا پس از عبور از کارون به درون 
خرمشهر نفوذ می کرد و به شناسایی می پرداخت. در عملیات شکست حصر آبادان و آزاد سازی تپه های 
اهلل اکبر و عملیات رمضان شرکت داشت و در یکی از همین عملیات ها بر اثراصابت خمپاره مجروح شد. 
در سال 61 در عملیات بیت المقدس که منجر به آزادی خرمشهر شد؛ به عنوان فرماندهی گردان 
خوش درخشید. بعد از آن به اهواز منتقل شد و درکنار همرزمش زنده یاد سردار »فتح اهلل افشاری« 
مســئولیت آموزش تاکتیک پادگان آموزشــی شــهید غیوراصلی را به عهده گرفت و منشأ خدمات 
فراوانی گردید. به دنبال آن به قرارگاه رمضان منتقل شد و پس از آن به سوریه و لبنان اعزام گشت. 
روح ایــن بزرگ مرد در اعزام به لبنان آرام گرفت و ســرانجام در آخرین روز ماموریتش در مرز 

سوریه ولبنان به معراج رفت. 
از خصوصیات بارز اخالقی او می توان به تزکیه نفس در همه حال، داشــتن برنامه برای زندگی، 
خوانــدن حداقل50 آیه از قرآن در روز وکار برروی واژه هــای قرآن و جمع آوری احادیث مربوط به 

آن اشاره کرد.
به گفته همسر شهید، او حتی برای استفاده از خوراکی ها هم برنامه ریزی خاصی داشت و برای 
درک حال مســتضعفین از خوردن زیاد گوشــت و برنج خودداری می کرد. شوخ طبع بود و همیشه 

سعی می کرد که با سرزدن به جانبازان و خانواده شهدا مرهمی برای آنها باشد.
او عاشق شهادت بود و همیشه می گفت: تا زمانی که این لباس سبز را به قرمز مبدل نکرده ام از 

پا نخواهم نشست...
گردآورنده: زينب ربيعی زاده، فرزند شهيد
تنظيم: سميه همت پور، خبرنگار كيهــان در اهواز

تا لباس سبزم را
 به قرمز

 مبدل نکرده ام
 از پا نخواهم 

نشست

قافلۀ شوق )18(

یک شهید، یک خاطره

آقا تقی روی قرآن خیلی تاکید داشــت. همیشه به من 
توصیه می کرد که به یاد خدا باشم و قرآن بخوانم.

یک دفعه که آقای رضوی به منطقه غرب رفته بود، وقتی 
به خانه برگشت از حال و هواي آنجا برایم چنین نقل کرد:

»غرب یک حالت خاصی دارد. تا وقتی که آدم کار می کند 
و مشــغول است تنها به نتیجه  کار و این که مورد قبول خدا 

 حالوت قرآن
مريم عرفانيان

باشد می اندیشید؛ ولی همین که کار به انجام رسید، دیگر نمی داند چه باید انجام دهد.«
 او سپس ادامه داد:» من این دفعه در اوقات فراغت قرآن تالوت کردم و به قدری از آیات خدا لذت 

بردم که گویی تابه حال این همه حالوت از قرآن نچشیده بودم...«
خاطره ای از شهيد محمدتقی رضوی مبرقع
راوی: عطيه سادات سيدآبادی، همسر شهيد

گفت وگو با رزمنده جانباز مدافع حرم، مهدی باوی

هنوز هم غم نان مانع ایثار نیست

در دنیایی که خیلی ها کاله خود را سفت چسبیده اند که باد نبرد، عده ای هنوز با اعتقاد برای دفاع از انسانیت به جبهه حق علیه باطل می روند. در دنیایی که برخی 
برای گرفتن یک سمت و پست تالش می کنند، عده ای هنوز هم مسئوالنه به جبهه می روند. این گزارش درباره یک سرباز است که به دفاع از حرم رفت و سردار شد؛ 
سردار خوبی ها و دالور مردی ها که مایه افتخار دخترش است، افتخار شهر و کشورش است اما گویا این افتخار را همه نمی بینند! آری اینجاست که برخی مسئولین 

در خوابی عمیق فرو رفته اند...اما نه، انگار خود را به خواب زدند...
سال ها است که خاطره شیر مردان این مرز و بوم داغ دل سرزمین بال و راهروان کاروان کربال را در دلها تازه نگه داشته، ایمان و پرچمداری حقیقت، روش و 
منش مردان آزاده است، حاال یک دالور خسته و در حسرت پرواز در این سرزمین چنان زخم بر دل دارد و رنجیده خاطر است که تنها حرم را در دشواری و تنگنا 

در کنار خود دارد. گویا مسئولین هم چون اصحاب کهف از این دیار به خواب رفتند و دیگر امثال او را نمی شناسند، وقتی که با نشان افتخار دفاع از حرم به خانه 
بازگشت.... مهدی باوی که در رزم نابرابر با جنایتکاران کودک کش به خانه برگشت، گویا دیگر مردان جنگی برای عده ای از مسئوالن ما قدر و قیمت ندارند چون به 

سادگی از محل کار خود اخراج شد! او دل بزرگی دارد و برای آنکه سفره اش خالی نماند به دست کودکان شهر خود بادبادک می دهد تا نگاه کودکان به 
آسمان باشد و این بی اعتنایی به جانباز مدافع حرم نتیجه تالش دشمن در سرکوب آزادگی مردمان این سرزمین است.

به کوت عبدهلل اهواز، منزل جانباز مدافع حرم مهدی باوی رفتم؛ و با او که والیت مداری در سخنانش شاخص بود گفت وگو کردم. البته گمشده ای 
هم به نام شــهادت دارد طوری که عشــق و لحظه شماری برای شهادت هنوز هم مانند روزهایی که در سوریه بوده برایش تازگی دارد؛ این را می توان از 
بغض   های صادقانه اش برای جا ماندن از قافله شــهادت در همین دوران، خاطرات پی در پی که از دوســتان شهیدش درخصوص شهادت تعریف می کند 

و همچنین از شور و شوقش در دفاع از حریم اهل بیت )ع( به راحتی درک کرد.                                             سيد محمد مشکوهًْ الممالک

را برای بنر شــهادتت می خواهم. خیلی ها قبل از اعزام مانع 
رفتن بنده  شــدند و می  گفتند به دنبال کار فرهنگی باش، 
حتی همسرم. وقتی این حرف را زد به وی گفتم مگر یادت 
نیست که شب خواستگاری گفتم خانمی را می خواهم که 
پدر و مادر برای فرزندان من باشد. تصمیمم را گرفته بودم 

تا بروم و خودم را محک بزنم.
- چگونه اوليــن اعزام تان را با خانواده در ميان 

گذاشتيد؟
این تصمیم را به خانواده نگفته بودم و بعد از رسیدنم به 
تهران به خانواده زنگ زدم. حتی وقتی قرار شد سوار هواپیما 
بشوم به مادرم زنگ زدم و گفتم حاللم کنید. آن لحظه مادر 
مانع شــد و می گفت برگرد، ولی به مادرم گفتم شمایی که 
روضه  خوان هستید چرا حاضر نیستید فرزندانتان را فدای 
حضرت زینب)س( کنید؟ بــرای پدرم قضیه جور دیگری 
سخت بود چون دو عموی شهید دارم. در سوریه سه بار با 

خانواده تماس گرفتم تا خبر ســالمتی  ام را بدهم و جویای 
حالشان باشم که بار آخر پدر گفت، اگر داعش تو را نکشد 
من خودم تو را می کشــم )خنده(. بعد از آن تصمیم گرفتم 
دو هفته ای به خانواده زنگ نزنم و بعد از انجام عملیات هایی 
که در فضای مجازی اخبارش پیچید، در تماسی که گرفتم 
همســرم گفت چرا زنگ نزدی؟ پدر منتظر اســت و ثانیه 
شماری می  کند باشما صحبت کند و این بار پدر با آرامش 

گفت مرا از حالت خبردار کن.
-از همرزمان شــهيدتان و نيروهای حاضر در 

سوريه بگوئيد؟
از دوستانی که با آن ها به سوریه رفتم علی کاهکش، رضا 
عادلی، مصطفی خلیلی، داوود نری موسی، داوود اسکندی 
و عباس کردونی بودند که همگی به درجه رفیع شــهادت 

بودند؟
در بین رزمندگان حاضر در سوریه اکثرا در رزمایش ها، 
آموزش دیده بودند اما در عرصه واقعی جنگ، تجربه نداشتند. 
در حالی که در میدان جنگ به عنوان نمونه در حال آرپیچی 
زدن باید رزمنده در مدت زمان ســه ثانیه این کار را انجام 
دهــد. با این وجود دو گروه جبهه النصره و داعش در مقابل 
ما ایستاده بودند که فقط این ها نمونه  هایی از دشمنان بسیار 
بودند. آنان با انواع تجهیزات حمله می کردند و مشــکالت 

بسیاری بود.
-از مشکالتتان بگوئيد؟

ما را بعد از نماز مغرب در پی.ام.پی ســوار می کردند و 
تا اذان صبح در وســیله ای که هیچ تجهیزاتی نداشت سوار 
می شــدیم. در عملیات اول کتف من آسیب دید اما با این 
وجود توانســتم آرپیچی بزنم ولی برای تجدید نیرو مجبور 

به عقب  نشینی شدیم.
- مجروحيت  شما تا چه حد جدی بود؟

نه خیلی زیاد و نه کم. در اولین جراحتم برای درمان به 
حلب برگشتم و در بیمارستان گفتند باید شما را به دمشق 
ببریم اما اجازه ندادم و همان جا مرا درمان کردند تا به عملیات 
برسم. در عملیات بعدی چهارگردان به خط زده بودند و یکی 
به عنوان خط شــکن بود و ماحصل آن آزادسازی روستای 
شیعه نشین نبل و الزهرا شد. جراحت بعدی بر می  گردد به 
آسیب گوشم که در شهر قنیطره مشغول بررسی بودیم که 
در تله انفجاری گیر کردیم و باعث شد موج به گوشم آسیب 
بزند و دوباره برای درمان به عقب برگشتم اما با خواست خدا 
با اینکه این جراحت ســبب موج گرفتن بنده شد اما باعث 
برگشتنم از ســوریه نشد، چرا که هم نشینی با دوستان را 
دوست داشتم. نهایتاً پس از یک ماه و 10 روز حضور )پنج 

بهمن تا 15 اسفند سال ۹4( به کشور بازگشتم.
-از فضای عرفانی در سوريه برايمان تعريف كنيد؟
درباره زیبایی های موجود در سوریه باید بگویم، طبق 
فرمایش حضرت زینب)س( چیزی جز زیبایی در ســوریه 
ندیدم چرا که قبل از جریان شــهادت، هر کدام از دوستان 
همرزم عاجزانه طلب شهادت می کردند ولی تنها بعضی از 
آن ها بر  روی به آرزوی  خود می  رسیدند. اما در مقابل افرادی 
همچون خودم وقتی در سختی قرار می گرفتیم طلب فرج 

می کردیم، تا این که شهادت به جنگ دیگری موکول شود.
- درخصوص نحوه شهادت شهيد كردونی همان 
رزمنده ای كه باعث شــد شما به سوريه برويد كمی 

برايمان صحبت كنيد؟
ســخت ترین نحوه شهادت، مخصوص به شهید عباس 

کردونی بود که به همرزمان می گفت آرزوی شهادت نکنید 
که حضرت آقا ما را کار دارد. تا اینکه شــنیدم خود ایشان 
گفته بود که شــهید می شوم و بعدها شنیدیم که در جنگ 
تاکتیکی تیری از کمر ایشان وارد شده و از سینه  شان خارج 

شده و به شهادت رسیدند.
-آرزوهاي تان چيست؟

جزو آرزو هایم هســت که به دیدار رهبر معظم انقالب 
بروم اما وقتی به فعالیت هایم نگاه می کنم شرمنده می شوم 
که این درخواست را مطرح کنم. چون تنها کسانی لیاقت این 
مقام را دارند که دستاوردی برای نظام به همراه داشته باشند. 
آرزوی دیگرم شهادت است، از سال ۹4 تاکنون قصد داشتم 
مجددا به سوریه بروم، حتی مجروحیت خودم را پنهان کرده 
بودم. تا این که روزی با صدای بلندی در شــهر مواجه شدم 
و از هوش رفتم و خود را در بیمارستان شهید بقایی دیدم 
و پرونده جانبازیم محرز شــد. با این وجود اشخاصی را پیدا 
کردم تا از طریق لشکر بروم اما در طول چند هفته حالم بد 
می شد. آرزویم این است که دوباره به سوریه برگردم حتی 
به سردار شاهبار در بیمارستان گفتم اگر می شود کاری کنید 

که بعد از سالمتم دوباره عازم به سوریه بشوم.
-هدف تان جز شهادت برای اعزام چيست؟

اهدافم دفاع از مردم مظلوم شیعه و سنی، دفاع از حرم 
حضرت زینب)س( و شرکت در جهاد و راه مقدس است که 
وظیفه ای بر گردنم است. اما در پاسخ کسانی که گویند چرا 
باید برویم جنگ، می گویم ســوریه و عراق بهانه است، آنان 
هدف شــان خود ایران است. لذا وظیفه ما این است که برای 

دفاع از ایران از کشورهای دیگر دفاع کنیم.

-تلخ ترين اتفاقی را كه در ســوريه شاهد آن 
بوديد، چيست؟

مهم ترین تصویری که بنده در ســوریه دیدم و بسیار 
محزون شدم مربوط به آزادی نبل و الزهرا است. زمانی که 
وارد مقبره شهدای آنان شدیم مادری را دیدم که پنج عکس 
در دست داشت و می گفت این ها همه شهید هستند و همه 

آنان فدای رهبرم و تصویری بسیار مظلومانه بود.
-شــرايط زندگي تان پس از بازگشــت به ايران 

چگونه شد؟
قبل از اینکه در ســال ۹4 از ســوریه برگردم به مدت 
60 روز تقریبا سوریه بودم. وقتی برگشتم در شبکه االهواز 
کسی را جای من گذاشته بودند. بنابراین وارد کار آزاد شدم، 
حتی کار بنایی و دستفروشی. یک بار در موقع دستفروشی، 
شــهرداری وســایلم را جمع کرد و یکی از دوستان گفت 
بادکنک بــاد کن و در فلکه کیانپارس بفروش و با این کار 
دســت به امرار معاش زدم. سپاه سه میلیون تومان وام به 
من داد تا با آن ســمعکی بخرم، چون نزدیک به 70 درصد 
شنوایی ام را از دست داده بودم، ولی وقتی شرایط زندگیم 
را دیدم با آن پول چرخ و فلکی را خریدم و در پارک شــهر 
مشغول شدم، ولی باز هم شهرداری مانع من شد و آن را با 
تعهد مجدد تحویل من داد و فقط مبجور بودم در روزهای 
پنج شنبه و جمعه دســت به این کار بزنم. اکنون به مدت 
10 ماه است در بسیج شــهرداری، قسمت عکس برداری و 
فیلم برداری کار می کنم ولی تاکنون حقوقی به من نداده اند و 
امیدوارم مساعدتی کنند. حتی در اکران فلیم چرخ و فلک که 
آقای متروکی درباره زندگی بنده ساخته بود و اکران هم شد، 
مسئول شبکه االهواز فقط به ما پیشنهاد حضور در کربالی 

معلی را دادند اما تا این لحظه خبری نشــده است و خودم 
در حال فعالیت هستم و سعی دارم مجددا به سوریه برگردم.

-در پايان اگر صحبتی هست بفرماييد.
صحبت پایانی بنده این است که امید دارم به شهدای 
همرزمم ملحق بشوم، مخصوصا شهیدان مصطفی خلیلی و 
سجاد باوی که با این ها بسیار ارتباط ویژه ای داشتم. اکنون 
بنــده روزی 24 قرص می خورم و هزینه اش را هم ســپاه 

تامین می کند.
بعد از تحرير:

حرف حساب با مسئولين...
وقتی دختر جانباز مدافع حرم »مهدی باوی« در مراسم 
رونمایی از مســتند »چرخ و فلک« با اشک چشمان خود از 
مسئولین این گونه خواست که: »من از شما می خوام به بابام 
کار بدید، بابام بیکاره، برای ســالمتی پدرم فقط دعا کنید. 
فقــط همین را می خواهم...« در این میان، یاد صحبت های 
مهــدی باوی می افتم که برایم درد دل می کرد و می گفت: 
»در جنگ رزمندگان بی ریا و خاکی از مرز و بوم خود دفاع 
و جهاد کردند، ما هم جزو آنان بودیم. عده ای از دوستان مان 
رفتنــد و ما ماندیم در این دنیا که امید دارم به شــهدای 

همرزمم ملحق شوم.«

 صحبت های مهدی باوی تمام شد اما نگاه پر معنایش 
پرســش گر است و به دنبال پاسخ اما نمی دانم چه بگویم؟! 
دیگر پاســخی برای آن ندارم. واقعا مــا به کجا می رویم و 
آنان کجا... یاد حرف های اخیر دو نفر از نمایندگان مجلس 
می افتم که همان مزخرفات اســرائیل و آمریکا و آل سعود 
علیه ایران اسالمی بر زبان آورده اند و به نظارت استصوابی 
و صنایع موشــکی و مقاومت در مقابل زورگویی آمریکا و... 
حمله کرده اند، درحالی که روز حمله تروریستی داعش به 
مجلــس را فراموش کرده انــد و از یاد برده اند که اگر امثال 
مهدی باوی نبودند، االن معلوم نبود چه وضعیتی داشتند.

کمــی که فکر می کنم نمی دانم که با کدام قلم و بیان 
می توان از عزیزانی که سنگرهای جبهه را به محراب و معراج 

تبدیل کردند ثنا کرد. شهیدان جان عزیزشان را که ودیعه 
الهی بود؛ در بازار شهادت به مشتری جان ها پیش کش کردند. 
آنان پیش از شــهادت خدایی شده بودند. سیمای شان نور 
شــهادت داشت. عطر خلوص و معنویت داشتند. شهدا دعا 
داشــتند اما ادعا نداشتند. شهدا نیایش داشتند و با خودم 
فکــر می کنم که از آن عده مردان بی ادعا، عده ای ماندند و 
عده ای هم پرپر شــدند، آنان که رفتند به خدا پیوستند و 
آنان که ماندند جای پرپر شــده ها را پر کردند، اما اینان که 
به جای آن الله ها هستند چه نقشی در این مملکت و میهن 
اسالمی دارند؟ آیا مســئوالن اصاًل مهدی باوی ها را به یاد 
دارند؟می دانند آنان چگونه و در چه حالی هستند؟ و هزار 
سؤال دیگر و دلی پر… شاید برای برخی مسئولین، شهادت 
در حد واژه مانده و درک درســتی از مقام شــهدا ندارند با 
این وجود تکرار می کنم این قصه زندگی یک سردار است ، 
کسی که در برابر اجتماع خود مسئول است. ای کاش درک 
مسئولیت یک قهرمان را آنان که عنوان مسئولیت را یدک 
می کشــند هم داشتند، حاال قهرمانان ما در جنگ نابرابر و 
بی عدالتی های دوران خود هم باید بار دیگر آستین باال زده 
و با ســیلی، رخ سرخ کنند تا قوت حالل را از مسیر سخت 
حاصل کنند، آنانکه تالش کردند و از جان گذشتند هم چنان 
جان دارند تا در این وانفســا حتی با جان کندن هم برای 
زندگی مبارزه کنند، حاال میدان داخلی است و اینجا دیگر 
دشمن هم خارجی نیست و جنس دشمنی جنس خیانت 
است و نامردی و حریف این کارزار شدن تنها غروری است 
که نیست و سری است که به زانو پناه برده، اگر این برگ از 
تاریخ معاصر را می خوانید بدانید دوره ای را نگارش کردم که 
ارزش ها جا بجا شده اما هنوز هم غم نان مانع ایثار نیست.  عصر ساعت کاری ام است. به همین منوال قریب به یک ماه 

ســرویس ما را به کار می برد و لذا کار را ادامه می  دادیم تا 
اینکه روزی خواب ماندم و دوستم در خانه آمد. پدرم هنگام 
بدرقه  مان گفت مراقب خودتان باشــید، دوســتم ندانسته 
بیان کرد که مهدی حواسش کامال متمرکز تخریب مین و 
پاکسازی است! پدرم بعد از شنیدن این حرف رو به دوستم 
کرد و گفت شــما امروز را تنها بروید، مهدی نمی آید. بعد 
از رفتنــش، پدرم رو به من کــرد و گفت چرا به من دروغ 
می گویی؟ و ســیلی به صورتم زد. بعد از آن اتفاق، سه روز 
در خانه بودم. شبی به پدر گفتم پدر عصر قراری گذاشته ام 
اما تب دارم، می توانی جلوی مرگم را بگیری؟ چون ممکن 
اســت بمیرم! پدر نخست سکوت کرد و سپس قانع شد که 
در فعالیت میدان مین شــرکت کنم. سه سال از آن ماجرا 
می  گذشــت و مشــغول به کار مورد عالقه  ام بودم. هر روز 
در قرارگاه گلســتان با دوستان جمع می شدیم و به سمت 
میدان های پاک سازی حرکت می کردیم و همراه تالوت زیارت 

عاشورا و صلوات به یکدیگر روحیه می دادیم.
- از اعزام  هايتان به سوريه بگوييد؟

وقتی به عباس آقای کردونی گفتم که در دوره ها شرکت 
کــرده ام، وی برای اعزام تماس گرفت که بروم. آنجا یکی از 
بچه  ها از من عکسی گرفت و چاپ کرد و گفت یک عکس 

نائل شــدند. اما درباره حال و هوای سوریه باید بگویم که 
در جمــع ما جوانانی بودند که با ســن تقلبی آمدند و در 
مقابل، پیرمرد های 84 ســاله هم حضور داشتند. حتی در 
بین ما اساتید دانشگاه نیز حضور داشتند که شهید مجید 
محمدی از همان ها بود که بعد از شــهادتش در شوشتر به 

خاک سپرده شد.
- حال و هوای لحظه  هايتان چگونه سپری می شد؟

در جمع ه هایمان، دوســتان تصمیم گرفته بودند تا در 
اوقاتــی که به بطالت گذرانده خواهد شــد، با بیان حدیث 
جبران کنند. به همین جهت وقتی شرح و توضیح حدیث 
به شــهید محمدی واگذار می شــد با توضیح وی متوجه 
می شدیم که شخصیتی اســت اهل علم و دقت بسیار. در 
بین دوستان شهید، برخالف جو حاکم در جامعه که همه 
دوست دارند از دیگری برتری ظاهری داشته باشند روحیه 
خدمت به همرزمان حاکم بود و هر کدام افتخار می کردند 
لباس دوستانشان را بشویند. به عنوان نمونه، شهید داوود 
نری موسی به جهت قد بلندش در شب هایی که هوا بارانی 
بود لباس بلندی را به تن می کرد و دوســتان خود را یک 
به یک به جهت موجود نبودن شــرایط مناســب به دوش 

می گرفت و به این طرف و آن طرف می برد.
-آيا همه نيروهای حاضــر آموزش رزمی ديده 

توهین به جانبازان روی پرده سینما مقاومت

 در فضای مجازی
6- تصویری که از جانبازان آسایشگاه در این فیلم ارائه شده آن است که این برادران 
عمدتاً در حال دود کردن سیگار و ایجاد مزاحمت برای کارکنان آن مرکز و جاسازی سیگارها 
در محیط آسایشگاه و آواز خواندن و رقصیدن بوده و هنگام حضور مدیر آسایشگاه نیز به 

دروغ خود را در حال دعا و راز و نیاز با خدا نشان می دهند.
7- جانبازان بســتری در آسایشــگاه به اندازه منافقیِن نشان داده شده در این فیلم یا 
شاید هم بیشتر مایه تمسخر و خنده هستند که به نوعی یکسان سازی چهره جاّلد و جانباز 

را تداعی می کند.
8-حرف های رکیک و شوخی های جنسی و ضربه به شرم گاه و... در این فیلم به وفور 
وجود دارد و موجبات خجالت افرادی را که به همراه خانواده و مخصوصاً کودکان به تماشای 

فیلم آمده اند، بوجود می آورد. 
۹- قصور ناظران وزارت ارشاد و آنها که مجوز اکران فیلم هزارپا را صادر کرده اند مشهود 

بوده و گناه آنان کمتر از کارگردان فیلم نیست.
10- از حــوزه هنری هم بعید بود که اقدام به اکران این فیلم در بعضی ســینماهای 
متعلق به خود )مانند ســینما بهمن تهران، ســینماهای ایران و سعدی شیراز، سینماهای 
قدس و فلســطین همدان و سینماهای ســپاهان و فلسطین و پردیس سینمائی چهارباغ 
اصفهان( نماید که شایســته است موضوع توســط رئیس  جوان سازمان تبلیغات اسالمی 

مورد رسیدگی قرار گیرد.
11- با تأسف فراوان، مسئوالن ارشد بنیاد شهید و امور ایثارگران در قبال چنین اهانت 
آشــکاری در فیلم هزارپا به جانبازان و خانواده ایثارگران مانند موارد قبلی سکوت اختیار 
کرده و دم برنمی آورند. الزم الذکر است حراست از فرهنگ ایثار و شهادت و جایگاه ارزشی 

جانبازان دفاع مقدس از وظایف بنیاد بوده که مورد غفلت و کوتاهی قرار گرفته است.


