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گفت وگو با محسن امیدخدا درباره پدرشهیدشکه ارتشی بود و هنرمند

یادگاری های پدرم؛دلتنگیهای مداوم و 400اثرنقاشی
غفوریان -چند ســالی بود که او را ندیده بــودم .این بار کــه در گالری اش به ســراغش رفتم،
سپیدی موهایش نظرم را جلب کرد .انگار زمان برای همه ما خیلی زود می گذرد؛ زودتر از آن
چهفکرشرامیکنی.استاد«محسنامیدخدا»هنرمندنقاشوفرزندشهیدمحمودامیدخدا
•پدر ،مطالعه ،هنر

از استاد که هنگام شهادت پدر حدود 14سال
داشــته می خواهم به یکی از ویژگــی های پدر
شهیدش اشاره و از آن یاد کند« :پدرم بسیار اهل
مطالعه بود و بر همین اساس من را هم که فرزند
بزرگ او بودم ،بسیار به مطالعه تشویق می کرد.
در حقیقت ایشان بود که من را از دوران کودکی
با هنر به ویژه با خط و نقاشی و جلوههای زیبای
طبیعت آشنا کرد».از آقای امیدخدا می پرسم
چگونــه یک ارتشــی کــه بــه ظاهر جــدی و کم
انعطاف اســت ،اهل هنــر و نقاشــی و تولید اثر
هنری بوده است؟ می گوید« :البته در دنیا هم
نمونه هایی هســتند افراد نظامی که هنرمند و
اهل ادبیات ،شــعر و نقاشــی بوده اند .معتقدم
ساختار نظامی به دلیل نظم و هماهنگی هایی
کــه دارد ،در کنــار جلوه هــای نظامــی گری و
جنگ آوری در برابر دشمن ،خود نوعی هنر به
شمار می رود چرا که نظم ،اساسا مبنای زیبایی
شناســی و هنر اســت .برای نمونه در رژه های
نظامی بخشــی از جلوه ها و نمودهــای زیبایی
شناسی و هنرمندانه وجود دارد» .
•400نقاشی به یادگار مانده

پدر من از دوران جوانی دفترهایی داشت که تا
شهادت حدود 400اثر نقاشی از خود به یادگار
گذاشته است .من این آثار را به شکل دیجیتال
آرشیو کردم که سال های قبل بخشی از آن ها را
در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دادم که

یکی از نقاشی های به یادگار مانده از شهید محمود امید خدا

که حاال 54ساله است ،می گوید :معتقدم نسبت میان خودمان و شهدا را امروز باید از زوایای
جدیدتری بیابیم ».امروز پای حرف ها و درد دل هایش نشستم؛ نسبت به برخی عملکردهای
بنیاد شهید گالیه مند است .از تخریب شکل قدیمی مزار شهدای بهشت رضا(ع) که به گفته

مورد استقبال نظامی ها و مردم نیز قرار گرفت.

ملی شــان را احترام و تجلیل می کننــد ،اما در
جامعه ما گاهی با این موضوع در شأن و جایگاه
خود برخورد نمی شود .در واقع ،امروز جامعه ما
نیازمند است در این باره عمیق تر به موضوع نظر
بیفکند.ضمناینکهمعتقدمبنیادشهیدنیزکه
رسالتش بزرگداشت و تکریم شــهدا و خانواده
های معظــم آن هاســت ،آن طور کــه باید عمل
نمی کند .چه بســا در موضوعــی همچون مزار
شــهدا در بهشــت رضا(ع) قصورجدی صورت
گرفت .خاطرم هســت آن ســال ها وقتی دیدم
در حال تخریب شکل و شمایل سنتی و از میان
بردن سنگ ها و یادمان های عمومی مزار شهدا
هستند ،به شدت از این اقدام شان شاکی شدم
اما متاسفانه احساس کردم برخی از آن ها درک
درســتی از عواقــب کاری که انجام مــی دهند،
ندارنــد .آن ها نمی دانســتند با این کارشــان و
تخریب هویتی که از این شــکل و شمایل سنتی
ایجاد شده بود ،به این هویت که حاوی خاطرات
بســیاری برای خانواده شــهدا بود چه آســیبی
زدند ،ولی چه فایده کــه به تذکرها و اعتراضات
خانواده ها توجهی نکردند».

•آن روز که از مدرسه برگشتم

از آقای امیدخدا ماجرای شنیدن خبرشهادت
پدرش را جویا می شــوم« :ظهر بود ،از مدرســه
به خانه برگشــتم .با ورودم به حیاط احســاس
کردم حال و هوای خانه ملتهب است ،کمی که
دقت کردم صدای گریه های مادرم را شنیدم.
همســایه ها در منزل ما جمع شده بودند .وارد
اتاقی شــدم که مــادرم آن جــا بود .او مــن را در
آغوش گرفت و آن جــا بود که دریافتــم پدرم به
شــهادت رســیده اســت .پدرم پنجم مهر  59و
دو هفتــه پس از این که لشــکر 77خراســان به
منطقه عازم شده بود ،در منطقه عملیاتی فکه
به شهادت رسید .پدرم هنگام شهادت «ستوان
یار» ،فرمانده تانک و 38سال داشت».
•برایم همیشه زنده است

صحبت که به ماجرای شهادت پدر می رسد این
را هم می گوید و البته با احساسی ویژه« :به معنا
و مفهوم واقعی کلمه ،پدرم همیشه برایم زنده
است و البته دچار یک دلتنگی دایمی برای او
هستم .اگرچه حضورش را همیشــه در کنارم
احســاس می کنم و ایــن حضور همــواره قوت
قلبم بوده است».

•راه شهدا فقط با پیشرفت کشور

•دلم می شکند وقتی...

آقــای امیدخــدا در بخــش دیگــری از
صحبتهایش ،به نکاتی اشاره می کند که البته
پر است از درد دل و دغدغه« :ما شهدای زیادی
را در دوران جنگ تقدیم این ســرزمین کردیم.
تمام اقوام و فرهنگ ها به شــهدای کشورشــان
احترام می گذارند و آن هــا را تجلیل می کنند.
ما هم ملتی هســتیم که شــهدا برایمان جایگاه
ویــژه ای دارنــد و آن هــا را زنده و جاویــدان می
دانیم .این که می گوییم شــهدا زنده هســتند،
معنــا و مفهــوم خــاص خــودش را دارد ،اما یک
پرســش مطرح اســت که جامعه به این حقیقت
چگونه نــگاه میکند و می اندیشــد؟ آن چه من
در این مســیر در جامعه می بینم بــا آن انتظار و
توقعــی کــه در ابتدا وجود داشــت ،تــا حدودی
متفاوت است .من مدت ها در فرانسه بودم .آن
جا بارها نوع نگاه و رفتار آن ها در برابر سربازان

محسن امید خدا:
گاهی فقط تظاهر به
ارزش ها باعث سقوط
ارزش هایی می شود
که شهدای ما برای
حفظ و اعتالی
آن جان شان را
تقدیم کردند
وطــن و شــهدای ملیشــان را مرور مــی کردم،
آن ها در مــزار شهدایشــان یادبودهای بســیار
زیبا و باشــکوهی بنا کرده اند و حتی با گذشت
حدود صد ســال هنــوز بر مــزار آن هــا گل های
تازه مــی گذارند و بــا نمادهایی شــکوهمندانه

خبر
دهه فجر

در اعالم ویژه برنامه های دهه فجر بنیادشهید اعالم شد
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مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان
رضوی ویــژه برنامــه های ایــام ا ...دهــه فجر را
که توســط بنیــاد و بــا همــکاری ادارات برگزار
میشــود ،اعــام کرد.بــه گــزارش ایثــار واحد
خراســان رضــوی ،حجــت االســام حســین
معصومی   ضمــن گرامی داشــت یــادو خاطره
شــهدای انقالب ،گفت :ویژه برنامه های چهل
و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی،
بیشــتر با رویکــرد بیانیــه گام دوم انقالب مقام
معظم رهبری و زندگی شهید سردار حاج قاسم
سلیمانی برگزار میشود.مدیرکل بنیاد شهید
و امورایثارگران خراسان رضوی افزود :تمامی
برنامه ها در ســطح اســتانی برگزار می شــود و
البته به صــورت بومــی برخی از شهرســتان ها
ویژه برنامههایی برای جامعه ایثارگری تدارک
دیدهاند.مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران
خراســان رضــوی ضمــن تشــریح برنامــه های
دهــه فجر ادامــه داد :اســتان خراســان رضوی
 72شهید شــاخص دارد و در این دهه تمرکز بر
معرفی این  72شــهید از طریق ویژه برنامه ها و
رسانه های مکتوب ،مجازی و صوتی صورت می
گیرد که تا  22اسفند ادامه دارد.حجت االسالم
معصومی با بیان این که این برنامه ها با مشارکت
و حضــور مســئوالن ادارات برگــزار می شــود،
افزود :نواختن زنگ انقالب در مدارس شاهد،
برگــزاری یــادواره در 30شهرســتان ،مهمانی
الله ها و تعویض پرچم گلزار مطهر شهدا ،محافل
انــس با قــرآن و کرســی تــاوت به یاد شــهدای

انقالب ،اعزام پیام آوران ایثار و بیان خاطرات،
دیدار باخانواده های معظم شــهدا و ایثارگران،
اکــران تصاویــر شــهدای انقــاب و تبلیغــات
محیطــی در شــهر ،برپایــی نمایشــگاه تصاویــر
شهدای انقالب و مهمانی الله ها از برنامه های
این دهه است.وی همچنین به جشن ها و برنامه
های ورزشی و اردویی اشاره کرد و افزود :استان
خراسان رضوی  81حسینیه شهدا دارد که در
این دهه مراسم جشن انقالب و با هدف ارتقای
سطح ســامتی برنامه پیاده روی و کوه پیمایی
مختص خانواده شــهدا و ایثارگــران برگزار می
شــود.مدیرکل بنیاد خراســان رضوی بــا بیان
این که جشــنواره مسابقات فوتســال جانبازان
استان در مشهد برگزار می شود ،افزود :اردوی
سه روزه خانواده شــهدا و ایثارگران شهرستان

خودش «دلم شکســت» خیلی انتقاد می کند و البته در بخشــی دیگر هم از خاطرات پدرش
برایم می گوید .پدرش که ارتشی و فرمانده تانک بود ،البته دستی هم در هنر نقاشی داشته
و حتی در سال های اخیر ،آثار این شهید نیز در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفت.

های خراســان رضوی به مشهد مقدس با هدف
زیارت بارگاه ملکوتی حــرم امام رضا (ع) و زنده
نگه داشتن یاد شــهدا تدارک دیده شده است.
وی ضمــن دعــوت از جامعــه ایثارگری اســتان
خراسان رضوی در راهپیمایی 22بهمن ،خاطر
نشان کرد :خانواده شهدا ،جانبازان وآزادگان
دوشــادوش آحاد ملــت قهرمــان و همیشــه در
صحنه ایران با حضور با شکوه در راهپیمایی 22
بهمن ،با آرمان های امام راحل ،شهدا و انقالب
تجدید بیعت و نفرت خود را از سردمداران کفر
جهانــی به ویــژه آمریــکای جنایتــکار اعالم می
کنند.گفتنی است استان خراسان رضوی 17
هزارو  279شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران کرده است که از این تعداد 173
شهید متعلق به دوران انقالب اسالمی هستند.

یاد و خاطره شهدا و رفتگان ملی شان را گرامی
میدارند .حاال وقتی من آن چه را آن جا دیدم با
آن چه گاهی در کشــورم اتفاق میافتد مقایسه
میکنم ،برخی اوقات باعث دل شکســتگی ام
می شــود که آن ها چگونــه ســربازان و رفتگان

او حــرف هایــش را ایــن طــور ادامه مــی دهد:
شهدا افقی را در دفاع از ارزش های فرهنگی و
ملی برای ما گشودند که قطعا امروز با پیشبرد
اهداف ملی و پیشــرفت کشور می توان اهداف
و راه شهدا را محقق ســاخت .معتقدم در مسیر
شهدا ،سازندگی و پیشــرفت باید در راس امور
ماباشدکهمتاسفانهگاهیکمتردیدهمیشود.
ناراحت می شوم که گاهی می بینم دانشمندان
و مفاخر ما از کشور مهاجرت می کنند ،چرا که
برخی سیاست ها باعث شــده است بسترهای
رشد و اعتالی فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
فراهم نباشــد .در میان بخشــی از نسل جوان
دچــار خــأ فرهنگــی و بحــران هــای هویتــی
شدهایم .من در برخی کشورهای دیگر بودهام،
امکاناتی کــه آن هــا در بخش های آموزشــی و
علمی در مدارس و دانشــگاه ها برای فرزندان
شان فراهم می کنند ،با آن چه ما برای فرزندان
و آینده سازان مان فراهم می کنیم فاصله دارد
و ما هنوز نتوانســته ایم در این زمینه ها به رشد
کافی برسیم .به هر حال ،ما برای انقالب مفهوم

فرهنگی تعریــف کردیم ،بنابرایــن نمی توانیم
در جلوه ها و شــاخص های آن جدا عمل کنیم،
بنابراین شــخصا به عنــوان فرزند شــهیدی که
هم وجاهت نظامی و هم شخصیتی فرهنگی و
هنری داشت ،از مسئوالن انتظار دارم بسیاری
از نگاه های شــان تغییر کند و تــا دل ها متوجه
ارزش هــای معنــوی و الهــی نباشــد چنــدان
نمی توان جلــوه هــای آن را در جامعه به انتظار
نشســت .گاهی فقط تظاهر به ارزش ها باعث
سقوط ارزش هایی می شود که شهدای ما برای
حفظ و اعتالی آن جان شان را تقدیم کردند که
حقیقتا امیدوارم مسئوالن ،ما و رسانه ها به این
دغدغه ها جدی تر نگاه کنند و در مسیر وصول
به اهداف شهدا گام های اساسی تر بردارند.

