
خاطره

خاطره ای از یک رزمنده دفاع مقدس
حسرت گذشته های پرافتخار

 غالمحسین بهبودی
خاط�ره زی�ر را یک�ی از رزمن�دگان 
دف�اع مق�دس از سرنوش�ت یک�ی از 
دوس�تانش برای ما تعریف کرده اس�ت. 
به خواس�ته ایش�ان از اس�امي  مستعار 
در ای�ن خاط�ره اس�تفاده کرده ای�م.

صمد از بچ��ه محل های باصف��ای خیابان 
17 ش��هریور بود. از میدان خراسان بگیر تا 
میدان ش��هدا و از آن طرف تا شوش، خیلی 
از قدیمی هاي منطقه او را مي شناختند. از 
نظر سن و سال از ما بزرگ تر بود و در ورزش 
کونگ فو فعالی��ت مي کرد. جاذب��ه زیادی 
داش��ت و در هر جمعی که ق��رار مي گرفت 
محور مي ش��د. در جریان پی��روزی انقالب 
همین صمدآقا ما را به مس��جد الجواد)ع( و 
حس��ینیه ارش��اد و از این جور جاها مي برد 
تا پای منب��ر روحانیون انقالبی بنش��ینیم. 
ش��ب های جمعه هم بعد از دعای کمیل ما 
را به فرحزاد مي برد و از آنجا پیاده تا امامزاده 
داوود)ع( مي رفتیم. هم پرورش روح بود و هم 
تقویت جسم. وقتی به قله مي رسیدیم این 
آیه قرآن را که پس از هر سختی آسانی است، 
برای ما قرائت مي کرد و سعی داشت شرایط 

موجود را با آموزه های دینی تطبیق دهد.

از رهگذر دوستی با صمد تحول روحی پیدا 
کردم. یعنی زمان زمان��ه تغییر و تحول بود. 
انقالب خیلی ها را تکان داد و ما هم به تبع آن 
تغییر کردیم. بعد از پیروزی انقالب، صمد به 
کمیته رفت و شب ها در مسجد محله تیم های 
گشت و مراقبت تشکیل مي داد. ستونی بود 
برای خودش. بسیج مسجدمان را خودش راه 

انداخت و اسلحه خانه اش را تجهیز کرد. 
با شروع غائله کردستان تا ما بدانیم آنجا چه 
مي گذرد، شنیدیم که صمد به کردستان رفته 
است. آنجا با شهید چمران آشنا شده و همراه 
ایشان به مناطقی چون سردشت و مریوان و 
پاوه رفته بود. بعدها خود صمد از خصوصیات 
اخالقی شهید چمران برای مان تعریف کرد. از 
خاطرات کردستانش هم گفت که چیز زیادی 

یادم نمانده است.
بعد از شروع جنگ، اولین نفری که از کوچه ما 
به جبهه رفت صمد بود. در جنوب هم همراه 

ش��هید چمران بود و در س��تاد جنگ های 
نامنظم فعالیت مي ک��رد. مدتی در منطقه 
بود تا اینکه برای مادر صمد مش��کلی پیش 
آمد. خواهران��ش از او خواس��تند به تهران 
برگردد و مراقب مادر باش��د. صمد برگشت 
و مدتی کاری دست و پا کرد و ماندگار شد. 
همان زمان ها من هم توانستم اعزام بگیرم و 
حاال ما  که کوچک تر از صمد بودیم به جبهه 

مي رفتیم و او در شهر مانده بود.
بعد از فتح خرمشهر که مجروحیت جزئی پیدا 
کردم، مدتی شهرنشین شدم. همراه صمد 
که گچ کاری مي کرد، س��ر کار مي رفتم. در 
حرف های مان متوجه شدم روحیاتش تغییر 
کرده است. حرف هایی مي زد که شنیدنش از 
آدمي  مثل او عجیب بود. مثاًل مي گفت ما به 
اندازه خودمان زحمت کشیده ایم و حاال باید 
کمي  هم زندگی کنیم. تا کی قرار اس��ت در 
کوه و بیابان بمانیم و بجنگیم. مگر زن گرفتن 
و تش��کیل خانواده کار بدی است؟ همه که 
نباید بجنگند و همه اش ک��ه نباید جنگید. 
زندگی موهبتی است که خدا به آدم داده و 

باید از آن خوب استفاده کنیم.
من هم موافق زندگ��ی آرام ب��ودم ولی در 
ش��رایطی که دش��من به خاک کشورمان 

هج��وم آورده ب��ود، زندگی بی س��ر و صدا 
معنایی ج��ز بی تفاوتی نداش��ت. بار بعدی 
که مي خواس��تم به جبهه بروم همین ها را 
به صمد گفتم. گوش داد و فقط س��رش را 
تکان داد. همان لحظه احس��اس کردم که 
حرف هایم را قبول ن��دارد. او چیزی نگفت 
و من هم به رویش نی��اوردم. رفتم و این بار 
طوالنی تر از دفعات قبل در جبهه ماندم. بعد 
از عملیات رمضان مستقیم به روستای مان 
رفتم و مدتی به پدربزرگم کمک کردم. پدر 
و مادر و خانواده خودم هم آنجا بودند و دیگر 
نیاز نبود به تهران بروم. از همان جا هم دوباره 
به منطقه برگشتم. دو ماه و نیم یا سه ماه از 

تهران دور بودم.
غروب یک روز، ناص��ر از بچه های محله مان 
را اتفاقی در منطقه دیدم. شب در سنگر ما 
استراحت کرد و حرف های مان گل انداخت. 
بین گفت وگو انگار که یاد چیزی افتاده باشد 
گفت: راس��تی تو هم صمد رو مي شناختی. 
همون که توی مسجد رضایی خیلی فعالیت 
مي ک��رد؟ گفت��م: آره که مي شناس��مش 
رفیق مونه ها. گفت: اگه رفیقته چرا توی هیچ 
کدوم از مراسمش ش��رکت نکردی؟ هفته 

پیش هم که چهلمش رو برگزار کردند.
انگار آب سردی رویم ریختند. صمد سکته 
کرده بود. یک روز صبح که مادرش مي رود 
بیدارش کند، مي بیند دیگر تکان نمي خورد. 
صمد وس��ط زندگی عادی ف��وت کرده بود 
و ما وس��ط معرکه جنگ داش��تیم حسرت 

گذشته های پرافتخار او را مي خوردیم.
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بین گفت وگ�و انگار که ی�اد چیزی 
افتاده باش�د گفت: راس�تی تو هم 
صمد رو مي ش�ناختی. هم�ون که 
توی مس�جد رضایی خیلی فعالیت 
مي کرد؟ گفتم: آره که مي شناسمش 
رفیق مونه ه�ا. گف�ت: اگ�ه رفیقته 
چرا ت�وی هیچ کدوم از مراس�مش 
ش�رکت نک�ردی؟ هفت�ه پی�ش 
هم ک�ه چهلمش رو برگ�زار کردند

مهدی آیت در گفت وگو با »جوان« از پویش مردمی »برای شهید« می گوید

گلزار شهدا تنها مجموعه تاریخی ساخت مردم است
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  احمد محمدتبریزی
مهدی آیت و گروهش با راه انداختن پویشی 
تحت عنوان »برای شهید« آستین هایشان 
را ب�اال زده ان�د و نهایت تالش ش�ان را برای 
غبارروی�ی و مرم�ت گل�زار ش�هدا انجام 
می دهن�د. تاکنون اف�راد زیادی ب�ا دیدن 
تبلیغ�ات و فیلم هایی با عن�وان غبارروبی 
از مزار ش�هدا در صفح�ات مختلف فضای 
مجازی به این پویش پیوسته اند. این پویش 
در نظر دارد تا با حفظ ظاهر تاریخی و معنوی 
گلزار شهدا از تخریب بخش مهمی از حافظه 
تاریخی مردم ایران جلوگیری کند و زمینه 
آش�نایی مردم با ش�هدا را به وجود بیاورد. 
آیت در گفت وگو با »ج�وان« از فعالیت های 
ای�ن پویش و اهمی�ت حفظ ظاه�ری گلزار 
شهدا برای نسل های آینده و تاریخ می گوید.

طرح یکسان سازی گلزار شهدا در چند 
سال اخیر با انتقادات زیادی مواجه شد 
و در نهایت منجر به توقف کار شد. شما 
برای انجام این طرح چه پیشنهاد هایی 

داشتید؟ 
ط��رح یکسان س��ازی مزار ش��هدا ب��ا عنوان 
مصوبه قانونی ساماندهی با عناویني همچون 
زیباس��ازی، بهس��ازی و مناسب س��ازی در 
حال انجام اس��ت و هنوز متوقف نش��ده است. 
اعتراضی که ما به این طرح داشتیم اول این بود 
که سهمی برای خانواده ش��هدا در نظر گرفته 
نش��ده بود و یک س��ری آدم با درک خودشان 
چیزی را مصوب و اج��را کرده بودند که با تمام 
ش��دن دوره مدیریت ش��ان دیگر پاسخگوی 
کارهایش��ان نبودن��د. همچنی��ن در کارگروه 
اجرایی که برای این کار تعیین ش��ده بود هیچ 
نخبه فرهنگی و خانواده شهیدی حضور نداشت 
تا نظر کارشناسی و حرفه ای بدهد. ما یک سال 
کار پژوهشی کردیم که خروجی اش یک مجلد 
140 صفحه ای بود که 40 صفحه اش با گزارش 
و راهکار پیشنهادی ش��د. در پایان هم گفتیم 
اداره گلزار شهدا در صالحیت مدیران زودگذر 
و دولت ها نیست. رسیدگی به امور گلزار شهدا 
باید از س��الیق مدی��ران دولت ه��ای مختلف 
خارج شود. این کار یک کارگروه کارشناسی و 
شورای سیاست گذاری با 20 عضو می خواهد. 
باید اس��تاد  های رش��ته هایی مثل مرمت بنا و 
تجدید بنای تاریخی و معماری در این کارگروه 
عضو باش��ند و از ش��اعرهای نخبه انقالبی هم 
کسی باش��د تا روی ش��عرها نظارت کند. بعد 
باید مطالبات خانواده شهدا را به فراخور منطقه 
زندگی ش��ان در نظر گرفت. مث��اًل اقتضائات 
فرهنگی در چهارمحال و بختیاری با ش��مال 
کشور و تهران متفاوت اس��ت و طراحی گلزار 
شهدا باید طبق فرهنگ آن منطقه باشد. ما فقط 
این طرح را محکوم نکردیم و راهکار هم دادیم و 
گفتیم باید سازمان تخصصی حفظ و نگهداشت 
گلزار شهدا تش��کیل ش��ود که اساسنامه هم 
داشته باش��د. حفظ ترکیب سنتی گلزار شهدا 
نیز باید یک اصل قرار بگیرد. تفسیر ماهیتش 
باید معین ش��ود تا با عوض ش��دن مدیریت ها 
سلیقه های شخصی افراد در طراحی اش دخیل 
نشود. اگر گلزار شهدا از اول با استاندارد خاصی 
ساخته نشده ما نمی توانیم با این بهانه فضایش 
را تغیی��ر دهیم و آنجا را یکسان س��ازی کنیم. 
چون گلزار شهدا بر اس��اس استاندارد خاصی 
ساخته نشده االن نمی ش��ود قبرها را جابه جا 
و دوباره ساماندهی کرد. در هیچ جای دنیا یک 
بنای تاریخي  را برای س��هولت در رفت و آمد 
تخریب نمی کنند و جایش را تغییر نمی دهند. 

اگر می خواهد این مشکالت حل شود از امروز به 
بعد طوری طراحی شود که مشکلی برای عبور 
و مرور پیش نیاید. گلزار شهدا باید حفظ شود 
تا نسل های بعدی از تفکر و فرهنگ نسل شهدا 
آگاه شوند و با سیر و سلوک شان آشنا شوند. اگر 
هم تغییر اثبات شد باید طبق مطالبات خانواده 
شهدا و شورای سیاس��تگذاری طراحی و اجرا 
ش��ود. االن قطعه های 44، 21 و بخشی از 24 
یکسان سازی شده و هر کدام یک شکل است و 
هیچ کدام از مدیران قبلی پاسخگوی کارشان 
نیستند. با این روند 20 سال دیگر ما یک گلزار 
شهدا خواهیم داشت که هر بخش آن یک شکل 

خواهد داشت.
ش�ما کاره�ای مرب�وط ب�ه تعویض و 
مرمت سنگ های گلزار شهدا را انجام 

می دهید؟
از هش��ت ماه پیش یک پوی��ش مردمی به نام 
»برای ش��هید« راه انداخته ایم که کار میدانی 
در آن انجام می ش��ود. در ای��ن پویش بدترین 
سنگ های اسید سوخته گلزار شهداي بهشت 
زهرا را بدون هیچ هزینه ای مرمت و نو می کنیم. 
االن تعوی��ض ارزان ترین س��نگ ی��ک و نیم 
میلیون تومان هزین��ه دارد. یا اگ��ر بخواهید 
س��نگ را جابه جا و دوباره احی��ا کنید بیش از 
500 هزار تومان هزینه اش مي شود. ما سنگ 
را بدون اینکه از جای��ش بکنیم و تکان بدهیم  
در همان محل به کیفیت ممتاز کارخانه صیقل 
می دهیم و جر م گیری هایش را انجام می دهیم. 
سنگ را دوباره زنده و مثل نوشته های قبلی را 
رویش تکرار می کنیم و س��نگ مثل روز اولش 
می شود. با این کار دیگر انگیزه تعویض سنگ را 
از خانواده ها می گیریم. برای مثال سنگ مزاری 
بوده که تا دو میلیمتر چاک و سوراخ داشته و 
ما از سنگ عکس می گیریم و شابلون می زنیم 
بعد س��ه میلیمتر از س��نگ را برداشته صیقل 
داده و خط کن مثل هم��ان اول آن را می َکَند 
و شما احساس می کنید سال 60 است و همه 

سنگ ها نو هستند.
این پویش خودجوش است؟

کاماًل خودجوش اس��ت و یک ری��ال از جایی 
بودجه نگرفته ای��م. گروهمان کام��اًل مردمی 
اس��ت؛ یک روز 10 نفر می آیند و یک روز 50 
نفر. تا به حال استقبال خوبی شده و در هشت 
ماه گذشته 500 س��نگ مزار را انجام داده ایم. 
در چند مرحله پروسه کارمان طول می کشد. 

اول رنگ برداری می کنیم و رنگ های قدیمی 
را کامل برمی داریم. بعد با رنگ بدنه ماش��ین 
موادی که درخش��ندگی و دوام زیادی داریم، 
نوشته ها را حک می کنیم. رنگ ماشین سال ها 
عمر می کند و تغییر رنگ نمی دهد. در نهایت 
سنگ ها به ش��کل روز اولش��ان برمی گردند و 
با ای��ن کار جلوی تعویض س��نگ های زیادی 

گرفته می شود.
تا چند بار امکان مرمت سنگ ها وجود 

دارد؟
یک باری که ما ای��ن کار را انجام می دهیم اگر 
روی سنگ جوهرنمک، اسید و وایتکس ریخته 
نشود سنگ تا 30 سال باقی می ماند. شرطش 
این اس��ت خانواده ها آموزش ببینن��د و بعد از 
شست وشو سنگ ها را با دستمال خشک کنند 
تا آهک موجود در آب بهش��ت زهرا تبدیل به 

رسوب نشود و سنگ آسیب نبیند.
حفظ یادگاری هاي هر مزار چه ارزشی 

دارد که پیگیرش هستید؟
س��نگ مزار یک رس��انه پایدار اس��ت که کار 
بازتولید مداوم فرهنگ ایثار و شهادت را انجام 
می دهد. اگر امنیت گلزار ش��هدا تأمین ش��ود 
و س��رقتی صورت نگیرد می توانی��م یک موزه 
مردمی داش��ته باش��یم که در هر حجله یک 
وس��یله ای از ش��هید مثل وصیتنامه، انگشتر 
و... خواهیم داشت. سنگ مزار حاوی دو رکن 
است که شامل سنگ نوشته و حجاری می شود. 
سنگ نوشته عبارات و کلمات پشتوانه داری مثل 
بمباران ش��یمیایی، بمباران شهری، ساواک، 
نهضت،  استکبار، جبهه حق، قرآن، مکتب و... 
است که اگر هر کدام از این کلمات حذف شود 

حافظه تاریخی مردم از بین می رود. کسانی که 
چه بر اثر غفلت یا هر دلیل دیگر سنگ مزارها 
را تعویض و این عبارات را حذف کردند حافظه 
تاریخی مردم را از بین بردند. چون س��نگ تا 
50 هزار س��ال هم می ماند و نه از بین می رود 
و نه تغییر شکل می دهد و حالت تاریخی پیدا 
می کند. رکن دوم حجاری اس��ت. نقش هایی 
مثل کبوتر، دفتر،  قلب، ش��مع و گل نماد یک 
چیز هستند. دفتر نماد مکتب و نهضت، شمع 
نشانه داغداری بستگان و نوربخشی راه شهدا 
برای پیدا کردن مس��یر. کبوتر نش��ان پرواز از 
قفس تن و اوج گرفتن، گل نش��انه رویش های 
این مکتب و نهضت اس��ت ک��ه در فرهنگ ما 
اهمیت و ارزش باالیی دارد. اگر هر کدام از این 
نمادها تغییر کند یا از بین ب��رود زیبایی های 

گلزار ش��هدا از بی��ن خواهد رف��ت و دیگر آن 
معانی در ذهن متب��ادر نخواهد ش��د. حجله 
هم نمایشگاهی اس��ت که خانواده هاي شهدا 
می توانند شهیدشان را به مردم معرفی می کنند. 
در این حجله ها دست نوشته و وصیتنامه شهدا 
را می خوانید و با عقیده و دیدگاه ش��ان آش��نا 
می شوید. عکس هایش را می بینید و می فهمید 
که چه تفکری داش��ته اند. در کل سنگ مزار و 
حجله با محتویاتش عناصر و رشته های ارتباط 
بصری زائر با شهیدش است که تخریبش این 

رشته  ارتباطی را قطع می کند.
در ای�ن زمینه چ�ه اطالع رس�انی به 
خانواده شهدا برای حفظ بهتر مزارها 

و مردم برای ارتباط بهتر داده اید؟
بی توجهی به مزارهای ش��هدا باعث می شود تا 
خانواده ها اقدام به تعویض س��نگ مزار شهدا 
کنند و سنگ مزارهای دهه 60 با ویژگی های 
خاص خودش جای��ش را به س��نگ مزارهای 
س��یاه دهه 90 دهد که هیچ نش��انی از دوران 
دفاع مقدس و المان ه��ای آن دوران ندارد. در 
واقع ما با صیقل س��نگ های مزار و غبارروبی 
اصولی از تعویض این سنگ ها توسط مسئوالن 
و خانواده ه��ا جلوگی��ری مي کنی��م. خیلی ها 
می خواهند ب��رای شهیدش��ان کاری کنند و 
سنگ را از حالتی که آس��یب دیده دربیاورند 
ول��ی نمی دانند چ��ه کار کنن��د. گاهی برخی 
کارها باعث می ش��ود بافت دهه شصتی گلزار 
ش��هدا تغییر پیدا  کند و همان کار با استقبال 
هم مواجه می  شود. حجله یک نمایشگاه و گلزار 
شهدا یک فرهنگستان مردمی است. در طول 
تاریخ ایران هر چه بنای باستانی داریم را شاهان 
و سالطین ساخته اند و تنها مجموعه  تاریخی 
که توسط مردم ساخته شده گلزار شهداست. 
مثاًل فانوس های گلزار ش��هدا هی��چ ارتباطی 
با فرهنگ ما ندارد. جای اینک��ه زائر معرفت و 
شناخت کسب کند در دریاچه ای از احساس و 
وهم غوطه ور می شود. بزرگ ترین ظلم در حق 
شهدای گمنام نوش��تن یک جمله ثابت روی 
سنگ مزارشان اس��ت. شهدای گمنام نام شان 
گمنام اس��ت ولی تفکر و هویت و سلوک شان 
که مهجور نیس��ت. برای مثال اگ��ر در قطعه 
44 که 2750 ش��هید گمنام داری��م روی هر 
کدام از س��نگ ها یک جمله، حدی��ث، غزل، 
تاریخ و دلنوش��ته های حک می ش��د آن وقت 
ما 2750 متن داش��تیم که زائر با خواندنش با 
موضوعات زیادی آشنا می ش��د. یا اگر حجله 
می گذاریم به مردم بگویی��م کلید این حجله 
چند ماه دست شما باشد و کاری کنیم زائر با آن 
شهید آشنا ش��ود. االن شهید علی حیدری دو 
خط از وصیتنامه اش را پشت حجله اش زده اند 
که فوق العاده تأثیرگذار اس��ت. اگر وصیتنامه 
به حجله منتقل نشود از کجا باید بفهمیم این 

شهید چه کسی است و چه تفکری دارد؟
خانواده ش�هدا چه برخ�وردی با این 

پویش داشته اند؟
تاکنون در مزارهای��ی که کار انج��ام داده ایم 
یک مورد اعتراض و گالیه نداش��ته ایم و تمام 
خانواده ه��ا در نهایت مهربان��ی و عطوفت با ما 
برخ��ورد کرده اند و بس��یار تش��کر و قدردانی 
داش��ته اند. کاری که م��ا انجام دادی��م را اگر 
خودشان می خواستند انجام دهند باید هزینه 
زیادی می کردند. خانواده ها می فهمند ما چه 
کاری انجام می دهیم. در آینده نزدیک توسعه 
تجهیزات می دهیم و پیش بینی می کنیم حدود 
28 هزار س��نگ باقی مان��ده را در کمتر از یک 
س��ال تجدید رنگ و صیقل کنیم تا از هرگونه 

رنگ آمیزی و جرم گیری بی نیاز باشند.

از هشت ماه پیش یک پویش مردمی 
به نام »برای ش�هید« راه انداخته ایم. 
در این پویش بدترین سنگ های اسید 
س�وخته و بهش�ت زهرا را بدون هیچ 
هزینه ای مرم�ت و نو می کنی�م. االن 
تعویض ارزان ترین س�نگ یک و نیم 
میلیون تومان هزینه دارد. ما س�نگ 
را بدون اینکه از جایش بکنیم و تکان 
بدهیم جابه جا کنیم در همان محل به 
کیفیت ممتاز کارخانه صیقل می دهیم 
و جر م گیری های�ش را انجام می دهیم
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