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شرح غم انگیز یک عکس

در یکی از زیرزمیــن های کوچه پــس کوچه های
شهرمان گرفته شــده است .عکســی که شاید به
اندازه یک کتاب حرف برای گفتن داشــته باشد،
حرف هایــی که البتــه شــاید دیگر گوشــی برای
شنیدنش وجود ندارد.
سه مردی که روی مبل گوشــه تصویر نشسته اند
به ترتیب از سمت چپ استاندار خراسان رضوی،
مدیر کل بنیاد شــهید و فرماندار مشهد هستند و
اما آن زن ...
نمیدانمازسهمیههاورانتهایشبگویم،یاازوام
های نجومی یا از حقوقی که هر چقدر صفرهایش
حذف شوند باز هم حســاب و کتابش برای خیلی

علی اکبر ملکی /با گذشت بیش از 30سال از شهادت دو
برادر از شهرستان داورزن امروزی ،به سراغ مادری میروم
که این روزها زانوهایش قدرت یاری او را برای رفتن به سر
مزار فرزندانش ندارد .مادری که وقتی نام پاره های تنش
محمدرضا و علیرضا را می برم ،سجده شکر به جا میآورد و
میگوید :خدا را برای شهادت دو جوانم که عاشق شهادت
بودند و برای اسالم به شهادت رسیدند شکر می کنم.
خیرالنســا داورزنی را میگویم؛ مادر شهیدان محمدرضا
و علیرضــا داورزنــی که   خودش مشوق فرزندانش

از ذهن ها ســخت اســت! ذهن هایی کــه هر قدر
خواســته اند بــرای این جماعــت خیال پــردازی
کرده اند.
این جا منــزل خدیجه میرشــکار ،اولین شــیر زن
اســیر ایرانی و جانباز دوران دفاع مقدس اســت.
بانوییکهبههمراههمسرشهیدشحبیبشریفی
فرمانده وقت سپاه سوسنگرد روز هفتم مهر سال
 ۱۳۵۹بهاسارتنیروهایبعثیدرآمدواکنوندر
زیرزمینی زندگی می کند که حتی فضای کافی
برای چیدمان مبل هایش ندارد!
پــس از این که تصویر ایــن دیدار را دیــدم ،با خانم
میرشکار صحبت کردم ،بر خالف تصورهایی که
وجود دارد و آن طور که حدس می زدم هیچ شکوه
و گالیه ای نکرد و راضی به انجام مصاحبه نشــد.
راضینشدچیزیبگویدکهدشمنشادکنباشد.
از البه الی صحبت هایش متوجه شــدم که حدود

پنج شنبه  3۱مرداد  . 1398شماره 4207

دو سال است در این زیرزمین استیجاری زندگی
می کند ،قبل تر از آن در آپارتمان دیگری زندگی
می کرده اما به دلیل اجاره باال مجبور شده است
به این جا نقل مکان کند .فقط تشکر و دعا کرد که
مشکالت همه برطرف شود.
ان شــاءا ...که مســئوالن در شــرایط نامناســب
اقتصــادی امــروز ،بیــش از گذشــته مراقــب
زندگی خانــواده هــای شــهدا و ایثارگر هســتند
و اجــازه نمــی دهنــد بــار مشــکالت اقتصــادی
کمــر قهرمانــان واقعــی ایــن ســرزمین را خــم
کنــد .قهرمانانی کــه در برابــر تجاوز دشــمن قد
علــم و مقابل گلولــه هایش ســینه ســپر کردند تا
امــروز در برابــر قلدری دشــمن ســر خــم نکنیم.
به طور قطع می توانیم بــا مدیریت برخی ریخت و
پاش ها شرمنده این ســرافرازان نباشیم .منتظر
خبرهای خوش هستیم...

عکس :پایگاه اطالع رسانی استانداری

خانه خیلــی کوچک اســت ،آن
قدر که ظاهــرا فضای
کافــی بــرای چیدمان
مبلمان وجــود ندارد
و صاحــب خانــه
مجبورشدهاستیکی
از مبلهــا را به دیوار
تکیه دهد؛ ایــن اولین نکته ای
استکهبادیدناینعکسنظرم
به آن جلب شد .سقف کوتاه اتاق و
دیوارهایی که تا نزدیکی سقف ،سنگ
شــده اند ،حکایت از آن دارد که این عکس

سعیدبرند
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پای صحبت های مادر شهیدان محمدرضا و علیرضا داورزنی

سجدهشکرخیرالنسا

برای اعزام به جبهه بود.
او نیز همچون بسیاری از مادران شهدا ،خود یک حماسه
بزرگ است .گوشه ای از این حماسه را زمانی در می یابیم
که در پاســخ به این که چرا وقتی اولین شــهیدت را آوردند
مانع رفتن پســر دوم ات نشــدی می گوید :وقتی کشورم و
ناموس این ســرزمین در خطر بود ،هیچ وقت به خودم این
اجازه را ندادم که مانع رفتن فرزندانم برای دفاع از
آن شوم چرا باید من به فکر حفظ
جان جوانان خــودم می بودم
وقتی همه جوانان این کشــور
جان شــان را برای دفــاع از میهن
شان در کف دست نهاده بودند؟
آرزوی خیرالنسا
می گوید :همیشــه با کمک پدرشــان خودم
کیف و وســایل شــان را آماده و بــا عبور از
زیر قــرآن آن ها را راهی مــی کردم .وقتی
فرزندانمشهیدشدندهمانندعاشقیبودند
که به عشــق شــان در راه خدا رســیدند.
خداوند شــهدا را بــرای شــهادت بر می
گزیند و من همیشه شــاکرم که خداوند
دو فرزنــد من را بــرای این هدیــه خودش
یعنی شهادت انتخاب کرده است .آرزویم

هم این است که فرزندانم مرا در جایگاه مادر شهید قبول و
آن جا که الزم است شفاعتم کنند.
مادر شهیدان   کمی مکث می کند و با انرژی و انگیزه می
گوید :بعد از شهادت شــان که حدود 30سال از آن دوران
گذشته حتی یک بارهم زبانم به پشیمانی نچرخیده است
یا این که احساس ضرر کنم .همیشه خدا را شاکر و سپاس
گزارم که جوانانم را برای شهادت در راه اسالم قبول کرده
است .فرزند سومم نیز مدتی در جبهه حضور داشت و بعد
به حوزه علمیــه رفت و راه تبلیغ دین اســام و راه شــهدا را
ادامه داد .وقتی درباره فرزندانش سوال میکنم با متانت
خاصیپاسخمرامیدهد:محمدرضاپسربزرگمخیلی   به
حضرت امام(ره) عالقه داشت و در همین مسیر نیز تالش
زیادی کــرد و در فعالیت های فرهنگــی و مذهبی حضور
جدی داشت.
خیرالنسا که اکنون  76سال دارد و دردهای کهن سالی
گاهی به ســراغش می آید ،با ســرفه های هــر ازگاه ادامه
میدهد:اخالقمحمدرضاعجیببودوگوییجذبهخاصی
داشت .پسر دوست داشتنی بود و هر چقدر از خوبی هایش
بگویم کم گفته ام .محمد رضا قبل از شهادت در کربالی 5
مجروح شده بود و در  21سالگی به آرزویش رسید.
 6ماه فاصله شد
مادر شــهیدان می گوید :علیرضا  18ســاله بــود و فاصله

شهادتش با محمدرضا   شش ماه بیشتر نشد.
خیرالنساوقتییادجوانشهیدشعلیرضامیافتد،بغضی
غریبانه به ســراغش می آید و با کمی مکث ادامه می دهد:
علیرضا از  16سالگی تالش داشــت به جبهه برود ولی به
دلیل این که ســن اش کم بود قبول نمی کردنــد تا این که
سرانجام موفق شد خودش را به جبهه برساند و مهم تر این
که در  18سالگی در مهران به آرزویش رسید.

دلتنگی
  سرفههای خیرالنســا بیشــتر و صدایش قطع شده ،باید
کمی صبر کنم تا نفســی تازه کنــد ،می پرســم :مادر جان
وقتی توان و قدرت داشتی و بر ســر مزار فرزندان شهیدت
میرفتی با آن ها چه میگفتی؟ حاال که کمتر پیش شــان
می روی دلتنگ شان نمی شوی؟ می گوید :شهدا همیشه
زنده و شاهد و ناظر ما هســتند ولی مگر می شود یک مادر
دلتنگفرزندشنشود؟ خبباآنهاحرفمیزنم،درددل
هایم را برایشان می گویم ...به هرحال من هم آرزو داشتم
پسرانم را داماد کنم...
او کــه چندیــن ســال اســت خانه نشــین شــده و بــا ویلچر
توسط فرزند یا نوه اش جابه جا می شــود ،درباره دیدارش
با   حضرت امام(ره) مــی گوید :حضرت امــام(ره) جذبه و
نورانیت خاصی داشــتند و آرزو دارم با مقام معظم رهبری
هم دیدار داشته باشم و ایشان را از نزدیک ببینم ولی پاهایم

هنوز یاری نکرده است و شــرایط اجازه نداده این توفیق را
داشته باشم.
  از او می پرســم بزرگ تریــن آرزویش چیســت ،می گوید:
زمانی که همسرم زنده بود توفیق شــد به زیارت خانه خدا
برویم و حاال هیچ آرزوی دنیایی ندارم و فقط امیدوارم روز
قیامت شهدا نظری به ما بکنند و شفاعت مان کنند.
خیرالنسا شبیه همه مادربزرگ های این سرزمین مهربان
و دوست داشتنی اســت .باید از او خداحافظی کنم .اهل
گالیه نیست اما می دانم و می شــنوم که خیلی وقت است
مسئوالن احوالی از او نپرسیده اند.
می دانم که چون تــوان راه رفتن ندارد با تمــاس تلفنی از
داورزن پزشــک بــرای مداوایش می آیــد و با تعرفــه آزاد به
صورت نقدی بایــد هزینــه ویزیــت را پرداخت کنــد و می
دانم حدود یک سال است بیمه نسخههای درمانی اش را
پرداختنکردهاستوهرماهبخشیازدرآمدشصرفدارو
و درمان می شود...

چی،نگهبانهااورانجاتمیدهند.سپسایندو
نفربعدازشکنجهوتنبیهبهاردوگاهمامنتقلشدند.

غفوریان 67.4.4 -در جزیره مجنــون به همراه
سه نفر از نیروهایش اسیر می شــود .آن موقع 30
ســاله بوده و یک فرزند یک ســال و نیمه
داشته اســت .می گوید  26ماه بعد
وقتیبرگشتمفرزندمنهتنهامنرا
نمی شناخت که تا مدت ها با من
غریبگیمیکرد...
اینروزها،حوالی 26مردادیادآور
روزهای شیرین بازگشت آزاده ها به
کشور است و اگرچه در این سالگرد کم
و بیش درباره آزادگان در رسانه ها صحبت می
شود اما از این ایام که می گذرد ،خاطرات و حماسه
آنهاورنجهایشاندردوراناسارتکمتربهیادها
میآیدحتیدرحوزههاورسانههایمرتبط.
امروز به ســراغ علی اکبر عرفانــی از آزادگان دفاع
مقدسآمدیمتاخاطراتوحرفهایشرابشنویمو
باهممرورکنیم.اواکنونمدیرموسسهپیامآزادگان
خراسان رضوی است که این مجموعه حفظ و ثبت
آثارآزادگانرادردستورکاردارد.
ماجرای اسارت
آقــای عرفانی کــه در دفــاع مقــدس از جهادگران
ســازندگی بوده اســت ،ماجــرای اســارتش را این
طور نقل می کند :از فروردیــن 67به منطقه اعزام
شده بودم .آن موقع مســئولیت فرماندهی گردان
مهندســی پمپاژ آب جهــاد در جزیره مجنــون را به
عهده داشتم .وظیفه ما این بود که در قسمتهایی
ازجزیرهمجنونبرایجلوگیریازپیشرویدشمن،
آبپمپاژکنیم.برخالفهمیشهکهعراقیهاهنگام
روزحملهمیکردند،اینبارازمعدودنوبتهاییبود
کهآنهاشبرابرایحملهانتخابکردند.
در پی این حمله ،ما چون روی دژ مســتقر بودیم در
موقعیت مناسبی قرار نداشــتیم و شرایط برایمان
خیلیسختشد.دشمنبهشدتمنطقهرازیرآتش
قراردادوماامکانهیچحرکتینداشتیم.بنابراینتا
زمانیکههواروشنشدصبرکردیمومقداریآتش
کم شد .ما به سمت عقب حرکت کردیم ،در مسیر
یک تانک واژگون شــده بود و دیگر ادامه مســیر به

دلیلوجودآبهایاطرافجادهامکانپذیرنبود.
در همین گیر و دار بودیم که دیدیم از دور یک قایق
به ســمت ما می آید .ابتدا تصــور کردیم
خودیهاهستنداماتصورمانخیلی
زود رنــگ باخت؛ آن هــا نیروهای
عراقیبودند...
لحظاتی بعد که حدود ظهر شده
بود ،دست های ما را بستند و کف
دژ خواباندند ،با مشت و لگد هم می
زدندتااینکهدوسهساعتبعدباقایقما
رابهعراقمنتقلکردند.
گفتممعلمهستم
مــا را در اولین مرحله بــه العماره بردنــد و در آن جا
بازجوییهایاولیهانجامشد.آنجاگفتممنمعلم
هستمووظیفهامکشیدننایلونرویسنگرهاست.
آن ها احتماال جهادگران را هم تراز سپاهی ها می
دانستند و اگر متوجه می شدند شــاید کار برای ما
سختترمیشد.
بعد از العماره ،ما را روی بار وانت ها گذاشــتند و در
بصرهچرخاندندوطبیعتابخشیازمردمباتماشای
اسرا شادی می کردند اما در گوشــه و کنار هم می
دیدیم کــه برخی از مــردم بصره گریه مــی کردند.
توصیه و یادآوری این شــرایط و آن خاطــرات واقعا
سختاست...
ماوکمپ 13رمادیه
دو هفته بعــد ،روزگار اســارت با اســتقرار در کمپ
 13رمادیه آغاز شد .در این دو هفته با همان لباس
های کثیف و بعضا خون آلود خودمان بودیم و پس
ازاستقراردرکمپ 13رمادیهشکلوظاهراسارت
رسمیتپیداکرد.کمپ،13کمپیبدونامکانات
بودکهبهصورتتدریجیوکندامکاناتبهداشتی
بهآنجامیرسید.
درکمپ 13رمادیهکهدراستاناالنباردرنزدیکی
مرز اردن واقع شــده بود 600،نفر از رزمندگان ما
حضورداشتند.

علی اکبر عرفانی -نفر اول ایستاده از چپ -اردوگاه الرمادیه سال 1368

برگزار شــد و من کــه در ســه ماه قبــل از آن ارشــد
آسایشــگاه (افراد آسایشــگاه  90نفر و تعــداد کل
اردوگاه 600نفــر بودنــد) بــودم ،به عنوان ارشــد
اردوگاه انتخــاب شــدم .خــودم به دالیــل مختلف
تمایل به ارشد شدن نداشــتم اما بزرگ ترها اصرار
داشتند که من ارشــد باشــم و با رای صد درصدی
همه ،به عنوان ارشــد اردوگاه انتخاب شــدم و امور
چندآسایشگاهراکهدرمجموعشامل 600نفرمی
شــد باید در مذاکرات و پیگیری با عراقی ها انجام
میدادم.

باقوانینصلیبسرخآشنانبودیم
یکی از مشــکالتی که مــا در ابتــدای ورودمــان به
کمپها داشــتیم این بود که با قوانین بین المللی
صلیب ســرخ درباره حقوق اســارت آشــنا نبودیم.
همینموضوعباعثمیشدظلموجفاینیروهای
بعث به ما چند برابر شود .یکی از این موارد انتخاب
فردارشددرآسایشگاهواردوگاهبود.
پس از مدتی که از حضــور ما تازه واردها گذشــت،
تعدادی از اســرای قدیمی بــه اردوگاه مــا آمدند و
توانســتیم از تجربیات آن ها
اســتفاده کنیم .یکــی از این
تجربه ها ،انتخاب فرد ارشد
اردوگاه بــود که باید توســط
خود اســرا انتخاب می شد.
آن ها ابتدا اجازه نمی دادند
خودمــان آن فــرد را انتخاب
کنیم تا این که با اعتراض ما،
پذیرفتنــد که بــرای انتخاب
فرد ارشــد ،انتخابات برگزار
کننــد .ســرانجام انتخابات
علی اکبر عرفانی -نفرراست

امتیازهایویژهداشتم!
آقــای عرفانــی لبخنــدی به
چهرهاشمیآیدومیگوید:
از زمانــی کــه ارشــد شــدم،
امتیازات ویژه داشــتم مانند
این که صبح ها زودتر از همه
میتوانستمازتوالتاستفاده
کنمودرنوبتهایحمامهم
می توانســتم یک بار بیشتر

بــروم .البته حقــوق فرد ارشــد هم به دلیــل میزان
کارش سه برابر شده بود یعنی ســه دینار که همان
همخرجمایحتاجاردوگاهمیشد...
آقایعرفانیخوشبیانوبهدلیلمسئولیتهایش
درمدتاسارتوپسازآندرمجموعههایمرتبط
باآزادگان،مملوازخاطراتاستومندراینمجال
اندک مجبور هســتم از میان همــه آن ها ،گزینش
کنم .ماجرای تحــرکات منافقیــن در اردوگاه ها و
میاناسرا،موضوعیاستکهمیخواهمدربارهاش
برایم صحبت کند .او از روز 23مرداد 69یعنی دو
روزقبلازآغازبازگشتآزادگانبهکشوربرایمنقل
میکند 23:یا 24مردادبودیعنییکیادوروزقبل
ازبازگشتآزادگانبهکشور«،ابریشمچی»همسر
سابق مریم رجوی و عضو ارشــد سازمان منافقین
کههرازگاهیبرایجذبنیروبهداخلاردوگاهها
می آمد ،در یکی از اردوگاه های موصل حاضر می
شود.آنجاسخنرانیمیکندوکلیوعدهووعیدبه
رزمندههامیدهدکهدرصورتعضویتدرسازمان
برایآنهادرکشورهایاروپاییبهشتیمیسازند
وازاینگونهحرفهاوخیالبافیها.
در آن جــا یکــی از اســرای قدیمــی و بســیار موجه
دســتش را باال می برد و در میــان تعجب همگان با
ابریشمچیاعالمهمبستگیمیکند.
پس از صحبت های ابریشــم چی ،همــه آزاده ها به
ســراغ آن فرد می روند و علت را جویا می شــوند اما
او بر عزم خود برای پیوستن به منافقین راسخ بوده
است .یکی از دوســتانش که به او نزدیک تر بوده با
اصرارواقعیترا جویاوبااینپاسخمواجهمیشود:
«میخواهمابریشمچیرابکشم»...باشنیدناین
پاسخ ،او نیز همراهش می شــود .وقتی عراقی ها
میبینندآنهادونفرشدند،شکمیکنند.قبلاز
دیدار با ابریشم چی  ،آن ها را خیلی دقیق بازرسی
بدنی و در البه الی لباس های یکی از آن ها یک تیغ
پیدامیکنندوبهنوعیآنهاخلعسالحمیشوند.
اما آن طور که بعد خودشــان برایــم نقل می کردند
وقتی با ابریشــم چی روبــه رو می شــوند دو نفره به
جان او می افتند و چند سیلی به او می زنند و قصد
داشتند جانش را بگیرند که با سروصدای ابریشم

اسیرشدیم،ذلیلنشدیم
در البــه الی گفــت وگویم با آقــای عرفانــی یکی از
خاطراتش برایم جالب بــود :صدام در ســال های
پایانی خواست از ایران در تکریم اسرا ،تقلید و روی
آن تبلیغات کند .برای همین تصمیم گرفتند ما را
به زیارت کربــا ببرند .در یکــی از اردوگاه های ما،
رزمندههاقبولنکردندکهبهزیارتبروند.بچههای
ما به عراقی ها گفتند چون شما می خواهید از این
کاربهنفعخودتانتبلیغکنیدمابهزیارتنمیرویم.
باالخرهباکلیاصراروانکارو«مذاکره»باعراقیها،
آن ها در یک تفاهــم مکتوب می پذیرنــد که پس از
زیارت،کارتبلیغاتینکنند.
روز مبادا رسید و رزمندگان ما موقع سوار شدن به
اتوبوسمیبینندکهعکسبزرگصدامرویشیشه
اتوبوسنصبشدهاست.دوبارهاعتراضمیکنند
که ما سوار نمی شویم و عکس صدام باید برداشته
شــود .جالب اســت که مذاکره رزمندگان ما در آن
جاهمبهنتیجهمیرسدوعراقیهاقبولمیکنند
عکس را بردارند .وقتی اتوبوس ها به راه میافتند،
در میان راه عکس حضرت امــام (ره) را که آزاده ها
نقاشــی کرده بودند روی شیشــه اتوبوس ها نصب
می کننــد و این گونه عزتمندانه بــه زیارت حضرت
اباعبدا...مشرفمیشوندضمناینکهتعدادینیز
در حرم حضرت ابوالفضل (ع) شعار سر می دهند:
ابوالفضلعلمدار،خمینیرانگه دار...

