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خاطره

خاطره يک رزمنده در گفت وگو با »جوان«
زخمي که بر ابروي يک شهيد انداختم

  عليرضا محمدي
مت�ن زي�ر روايتي اس�ت از دوس�تي دو 
نوج�وان در ده�ه 60 که از خاط�ره يکي 
از خوانن�دگان صفح�ه ايث�ار و مقاومت 
تهيه شده است. بنا به درخواست ايشان، 
از اس�امي مس�تعار اس�تفاده کرده ايم. 
من و حسين دو سال فاصله سني داشتيم. 
از م��ن بزرگ تر بود. در ي��ك كوچه زندگي 
مي كرديم. تابس��تان ها، در دوران طاغوت، 
كارمان ول گش��تن و مردم آزاري بود. بيكار 
و بي عار براي خودمان مي گشتيم و با اينكه 
زمزمه هاي انقالب شروع شده بود، ذهنمان 
را درگير مسائل سياسي نمي كرديم. بعد از 
پيروزي انقالب مد ش��ده بود كه هر كسي 
جذب گروهي مي ش��د. من ي��ك مدت به 
س��راغ برخي گروهك ها رفتم، ام��ا به دلم 
نمي نشس��تند. حرف هاي قلنبه و س��لنبه 
زي��اد مي زدن��د! بع��د ب��ه واس��طه يكي از 
بچه محل هايمان به هيئت حاج آقايي رفتيم 

كه مي گفتند عضو سپاه است. ايشان روحاني 
بود ولي لب��اس روحانيت به ت��ن نمي كرد. 
در هيئت حاج آقا از امام و نهضت اس��المي 
ش��نيديم و جذب ش��ديم. خانواده هاي هر 
دوي ما مذهب��ي بودند و همي��ن هم مزيد 

بر علت شد. 
كم كم من و حسين متوجه شديم اوضاع از 
چه قرار است. معني استكبار چيست و چرا به 
امام خميني ولي فقيه مي گويند. به مساجد و 
هيئت هاي مختلفي رفتيم. از همين جلسات 
عضو بسيج شديم. اوايل سال 60 بود. خيلي 
وقت ها در ايس��ت و بازرس��ي يا پست هاي 
شبانه، سر اينكه چه كسي اسلحه را به دست 
بگيرد دعوايمان مي شد. عشق اسلحه بوديم. 
من كه ژ3 به دست مي گرفتم، فكر مي كردم 
قوي ترين آدم روي زمين هستم. اما يكبار كه 
توي ايست و بازرسي چند منافق به طرفمان 
تيران��دازي كردند، فهميدم ش��جاعت بايد 

توي دل آدم باشد نه آن چيزي كه به عنوان 
اسلحه در دست مي گيرد. 

يكبار با حسين سر اسلحه دعوايم شد. ژ3 را 
به اسلحه خانه تحويل داديم و قرار گذاشتيم 
بيرون مسجد دعوا كنيم. شب هم بود و كسي 
نبود ما را سوا كند! حسين از من قوي تر بود. 
حسابي چالندم. روي زمين كه افتادم، دلش 
به حالم سوخت. مي خواست بلندم كند كه 
ناگهان دندان انداختم و گوش��ه ابرويش را 
گرفتم. ناخودآگاه عق��ب عقب رفت و يكهو 
از ابرويش خون ف��واره زد. هر دو هول كرده 
بوديم. برگش��تيم مس��جد و خادم مسجد 
پيشاني حسين را شست و پانسمان كرد. بعد 
با هم عهد كرديم كه از دعوا به كسي حرفي 
نزنيم. ناگفته نماند وضعي��ت من بهتر از او 
نبود و همه جاي بدنم از كتك هايي كه به من 

زده بود، درد مي كرد. 
يك ماه با حسين قهر بودم تا اينكه خودش 
آمد و منت كشي كرد. آدم مغروري بود اما آن 
روز حديثي گفت به اين مضمون كه قهر بين 
دو مؤمن نبايد بيشتر از سه روز طول بكشد 
چه برسد به ما كه يك ماه با هم قهريم. بعد 
از آن روز ديگر حس��ين را نديدم. انگار آب 
شده و رفته بود توي زمين. خانواده اش هم 
شهرستان بودند. در مسجد كسي از او خبر 
نداشت. عاقبت يكي از دوستان مشتركمان 
را ديدم كه گفت حسين به جبهه رفته است.  
مقصد حسين گيالنغرب بود. اين را از اولين 
نامه اش متوجه شدم. بعد ديگر خبري نشد 
تا اينكه شنيدم به شهادت رسيده است. خبر 
را از روي اعالميه اش خواندم. عكس اعالميه 
را براي اعزام انداخته بود. گوشه ابرويش در 
تصوير، جاي بريدگي ديده مي ش��د. همان 
گازي كه شب دعوا از ابرويش گرفتم. همان 
شب موقعي كه خادم مسجد داشت صورت 
خونين حسين را مي شست، رو به من كرد و 
گفت: حيف كه بچه اي وگرنه لهت مي كردم. 
حس��ين ناگهان خنديد و گفت: درسته رو 
صورتم خط انداختي اما بعد كه شهيد شدم 

از روي همين زخم شناسايي ام مي كنند. 
حسين را نه از روي زخم كه از روي چهره اش 
شناسايي كرده بودند. گلوله به قلبش خورده 
بود. چهره سالمي داشت. اما زخم روي ابرو 
چنان خ��ودش را به رخم مي كش��يد كه تا 
مدت ها از ذهنم پاك نمي شد. اين زخم نه 
روي ابروي او كه روي دل من بود. بعدها كه 
سنم قد داد، من هم جبهه رفتم. هر بار كه 
اعزام مي گرفتم، حس��ين به خوابم مي آمد. 
حاال سال هاست كه ديگر به خوابم نمي آيد. 
البد به اين خاطر كه سال هاست حال و هواي 

ناب آن روزها را فراموش كرده ام. 

حس�ين را ن�ه از روي زخ�م ک�ه از 
روي چه�ره اش شناس�ايي ک�رده 
بودن�د. گلول�ه ب�ه قلبش خ�ورده 
ب�ود. چه�ره س�المي داش�ت. اما 
زخ�م روي اب�رو چنان خ�ودش را 
به رخم مي کش�يد که تا مدت ها از 
ذهنم پاک نمي ش�د. اي�ن زخم نه 
روي اب�روي او ک�ه روي دل من بود

گفت وگو با خواهر شهيد جمشيد بيگدلي که به صورت خودجوش به معرفي شهداي زنجاني مي پردازد

زنجاني ها از پاي کارترين و شجاع ترين رزمندگان دفاع مقدس بودند
  احمد محمدتبريزي

رزمندگان زنجاني در دفاع مقدس حضوري 
تأثيرگ�ذار داش�تند و ب�ا شجاعت ش�ان در 
عمليات هاي  بزرگ و مهمي ش�رکت کردند. 
حضور غواصان زنجاني در دو عمليات کربالي4 
و 5 نمونه اي از دالوري هاي شهداي اين استان 
اس�ت. چند سالي اس�ت که پايگاه اينترنتي 
»خط شکن ها« با فعاليت مس�تمر در فضاي 
مجازي به عنوان يک مرجع تخصصي به معرفي 
شهداي استان زنجان مي پردازد و زمينه خوبي 
را براي آشنايي مردم با شهدا و فرهنگ دفاع 
مقدس به وجود آورده اس�ت. مريم بيگدلي، 
خواهر شهيد جمش�يد بيگدلي، مسئوليت 
اين پايگاه اينترنتي را بر عه�ده دارد. وي در 
گفت وگو با »جوان« از فعاليت هايش و معرفي 
تعدادي از شهداي اس�تان زنجان مي گويد. 

ايده معرفي شهداي اس�تان زنجان به 
عموم م�ردم از چ�ه زماني ب�ه ذهنتان 

خطور کرد؟
سال 1393 تازه به مركز حفظ آثار سپاه استان 
زنجان رفته بودم و تقريباً اين مركز نوپا بود و به 
آن صورت اطالعات زيادي در مركز نداش��تيم. 
خألهاي زيادي در حوزه شهدا احساس مي شد. 
يكي از همكاران حفظ آثار به نام آقاي مصطفي 
جلدي كه از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس 
هستند، حين ديدن اسناد و عكس شهدا خاطرات 
زيادي يادشان مي آمد و اين خاطرات را برايمان 
تعريف مي كردند. من احساس كردم اين خاطرات 
خيلي دلنشين و خاص اس��ت و پيشنهاد دادم 
وبالگي ايجاد كنم تا اين خاطرات در آنجا منتشر 
شود. كمي بعدتر ايشان پيشنهاد داد سايتي بزنيم 
تا در آن به معرفي شهداي استان بپردازيم. شروع 
كار از اينجا خورده ش��د و به لحاظ محتوا چون 
اسناد، عكس ها و فيلم ها در اختيار خودمان بود 
به راحتي مي توانستم منتشر كنم. اين سايت از 
سال 1393 ش��روع به كار كرد و قرار بر اين شد 
به صورت تخصصي در حوزه ش��هداي اس��تان 
زنجان كار كند. بيش از 30 سال از دفاع مقدس 
گذش��ته و هن��وز كار فرهنگي درخ��وري براي 
شهدا انجام نشده و خألهاي زيادي در اين حوزه 
احساس مي شود. وقتي يك دانش آموز، دانشجو 
و استاد مي خواهد در حوزه شهدا كار تحقيقاتي 
انجام بدهد به هيچ منبعي دسترس��ي ندارد. ما 
مي خواستيم به صورت تخصصي روي اين حوزه 
كار و ش��هداي بومي را به جامعه معرفي كنيم. 
به همين خاطر در سايت خاطرات، عكس هاي 
مختل��ف از جبهه، وصيتنامه ه��ا، زندگينامه به 
همراه عك��س پرس��نلي، عمليات ه��اي انجام 
ش��ده در دفاع مقدس را بارگذاري كرديم. چون 
حضرت آقا گفتند كتابخواني بايد بين مردم رشد 
كند و به خاطر اهميت همين موضوع در بخش 
ادبيات پايداري به معرفي كتاب هاي منتشر شده 
پرداختيم. در كل سعي كرديم مطالب متنوع و 

كاملي از شهداي استان منتشر كنيم. 
االن حام�ي اصلي س�ايت، حف�ظ آثار 
استان اس�ت؟ بازخورد فعاليت هايتان 
در بين مردم را چطور ارزيابي مي کنيد؟

ما فقط اوايل كار مبلغي را جهت پش��تيباني به 
مهندس مقدم داديم ت��ا كاره��اي اوليه انجام 
شود. اما چند سالي اس��ت كه ايشان هيچ پولي 
از ما درياف��ت نمي كنند و خودش��ان به خاطر 
عالقه شان به ش��هدا به صورت مجاني سايت را 
پش��تيباني مي كنند. اين س��ايت روز به روز در 
حال تكميل شدن است. زمان پياده روي اربعين 
كه مي شود افراد زيادي به ما مراجعه مي كنند و 
مي گويند عكس شهدا را براي طرح زيارت نيابتي 

مي خواهيم. در مناس��بت هايي مث��ل اربعين يا 
نيمه دوم سال كه سالگرد عمليات ها بيشتر است 
مراجعه به س��ايت خيلي زياد مي شود. مساجد، 
دانشگاه ها و مدارس كه يادواره برگزار مي كنند 
از ما عكس و مطلب مي خواهند. به خاطر نيازي 
كه بود ما يك بيوگرافي و عكس خوب از شهداي 
اس��تان آماده كرده  و در سايت گذاشته ايم تا هر 

كسي كه خواست استفاده كند. 
االن ايده اين س�ايت در استان زنجان 
اجرا مي شود يا ساير استان ها هم چنين 

سايتي براي ارائه مطالب دارند؟
بقيه اس��تان ها هم چنين س��ايتي را دارند و بنا 
به نياز مردم استانشان كار را انجام مي دهند. تا 
آنجا كه مي دانم اس��تان هاي همجوار خودمان 
چنين كارهايي را انج��ام مي دهند و من لينك 
سايت هايش��ان را ديده ام. نام، ش��كل و شمايل 
و حتي محتواي س��ايت ها با هم متفاوت اس��ت 
و هر اس��تان به فراخور نيازي كه در آن منطقه 
احس��اس مي ش��ود، كار مي كند. ما با توجه به 
نيازي كه در ش��هر خودمان احس��اس كرديم 
سايت »خط شكن ها« را اينگونه طراحي كرديم 
و مسئول ديگر س��ايت ها قطعاً نيازسنجي هاي 

خودشان را داشته اند. 
تا کن�ون مطال�ب چن�د ش�هيد را در 

سايت تان منتشر کرده ايد؟
تعداد شهدايمان 30هزار ش��هيد است و سعي 
كرديم مختصري از زندگينامه و عكس شان در 
سايت موجود باش��د اما چون برخي از شهدا از 
سرداران هستند و خاطرا تش��ان موجود است، 
بنا به مناس��بت هاي مختلف بارها از آنها مطلب 
گذاش��تيم. يا ش��هدايي كه دستنوش��ته هاي 
خيل��ي خوب��ي دارن��د در قالب چند پس��ت از 
دستنوشته هايشان اس��تفاده كرديم. ما بخشي 
به نام نامه هاي بهشتي داريم كه شامل نامه هاي 
شهدا به همسرانشان مي شود. اين نامه ها عاشقانه 
هستند و نشان مي دهند شهدا در دل جنگ آن 
عطوفت و مهرباني را داشتند و اينكه خانواده شان 
را چقدر دوست داشتند ولي نيازي كه آن زمان 
احساس كردند،  حضورشان در جبهه بود. بعضي 
از نامه ها نش��ان مي دهد با چه عشقي، همسر و 
فرزندانشان را دوست دارند اما حرف امام آنقدر 
برايش��ان حجت بود كه همه چيز را رها كردند 
و به جبهه رفتن��د. بعضي از نامه ه��ا به صورت 
دستنوشته هستند كه حاوي مطالب ارزشمندي 
از دوران دفاع مقدس است. مثاًل دستنوشته هاي 
ش��هيد مهرداد خليفه كه جزو شهداي هنرمند 

است، مطالب خيلي خوبي را به ما انتقال مي دهد. 
من س��عي كردم با توجه به مناسبت روز بعضي 
از دستنوشته ها را گلچين كنم و به همراه اصل 
دستنوشته در سايت بگذارم، تا مخاطب هم فايل 
تايپ  شده و هم دستنوش��ته اصلي با دستخط 

شهيد را ببيند. 
ميانگين بازديدهاي سايت به چه اندازه 

است؟
آمار بازديدهايمان در سال گذشته خيلي باال بود 
و به طور ميانگين بيش از 1200 نفر بازديدكننده 
داشتيم و اميدواريم اين رقم در امسال و سال هاي 
آينده بيشتر شود. در قسمت نظرات هم خانواده 
شهدا نظر مي دهند، تشكر مي كنند يا مي گويند 
چرا از ش��هيد ما مطلبي در س��ايت نگذاشتيد. 
چنين تعاملي با مخاطبانمان داريم و از نظراتشان 
استفاده مي كنيم. از استان هاي ديگر و شهرهاي 
خيلي دور كشور نيز در اين سايت مخاطب داريم. 
به ويژه بخش عمليات ها يا خطرات شهدا خيلي 
براي مخاطب��ان جذابيت هاي زي��ادي دارد و با 

نظراتشان متوجه عالقه مندي هايشان مي شويم. 
اگر شما وارد حفظ آثار نمي شديد چنين 

دغدغه اي در شما به وجود نمي آمد؟
برادرم به نام جمشيد بيگدلي در سال 1364 در 
عمليات والفجر8 شهيد شدند و من از بچگي با 
اين فرهنگ آشنا بوده ام. از همان كودكي سر مزار 
برادرم مي رفتم و با واژه شهيد و شهادت آشنايي 
داش��تم. از 13 س��الگي در مدرس��ه با برگزاري 
نمايشگاهي خيلي عميق تر و جدي تر وارد چنين 
فعاليت هايي ش��دم. از آن به بعد انگار دروازه اي 
برايم باز ش��د و عالقه مندي هايم را بيشتر كرد. 
خيلي بيشتر كتاب هاي دفاع مقدس را خواندم. 
مجموعه كتاب هاي »نيمه پنه��ان ماه« خيلي 
برايم دلنش��ين بود. اين كتاب ها را مي خواندم و 
به مدير مدرس��ه و معلم هايم و همكالسي هايم 
مي دادم تا بخوانند. آلبوم ش��هدا را به مدرس��ه 
مي بردم و به بچه ها نشان مي دادم. خاطرم هست 
يك بار معلم فيزيكمان كتاب »دفتر سرخ« آقاي 
ابوالفضل سپهري را كه پشت صفحه اش عكسي 
از لحظه شهادت يك رزمنده چاپ شده بود،ديد. 
معلمم در كالس با دي��دن آن عكس گريه كرد. 
فهميدم معلم ه��ا و دانش آموزان چق��در با اين 
عكس ها و كتاب ها ارتباط برقرار مي كنند و چقدر 
روي رفتار و حجابشان تأثير مي گذارد. حتي موقع 
كنكور نمي توانستم از اين كتاب ها دل بكنم. اين 
فعاليت هايم در دانشگاه هم ادامه داشت. سعي 
مي كردم در دانش��گاه براي تبلي��غ كتاب هاي 
دفاع مقدس، كتابي را دس��تم بگيرم و در سالن 
راه بروم و بچه ها از من بپرس��ند اين چه كتابي 
است و من به آنها توضيح بدهم يا اينكه بخواهم 
كتاب را از م��ن قرض بگيرند. كتاب »س��الم بر 
ابراهيم« و » يا زهرا« را طوري دستم گرفته بودم 

كه جلدش مشخص بود و در سالن دانشكده راه 
مي رفتم، خيلي دوست داشتم دانشجوها با شهدا 

آشنا شوند. 
م�ردم بيش�تر عالق�ه دارن�د از کدام 

شهيدان بدانند؟
معم��والً كس��اني كه به م��ا مراجع��ه مي كنند 
مجموع��ه اي از عك��س ي��ا مطال��ب ش��هدا را 
مي خواهند. مثاًل يك هيئ��ت از ما عكس 130 
ش��هيد مي خواهد و م��ا به خاط��ر اينكه عكس 
همه شهدا ديده شود، يك سال عكس شهداي 
عمليات والفجر 4 را در اختيارشان قرار مي دهيم 
و يك سال ديگر عكس شهداي مظلوم كردستان 
را در پياده روي اربعين هم به همين شكل عكس 
ش��هدا را از ما مي گرفتند. برخي از شهدا در اوج 
گمنامي هستند و دوست دارم اسم اين شهدا هم 
مطرح شود. خاطرات ش��هدا و نامه هاي بهشتي 
براي مردم جذابي��ت زيادي دارد و بيش��ترين 

بازديد را دارد. 
استان زنجان در دفاع مقدس رزمندگان 
دالور و شجاعي داشته که لحظات بزرگي 

را رقم زده اند؟
رزمندگان زنجاني خيلي پاي كار بودند. س��ال 
1359 كه جنگ شروع مي ش��ود، سردار شهيد 
قامت بيات به همراه تعدادي نيرو به خط ش��ير 
در دارخوين مي روند و فاصل��ه كمي با عراقي ها 
داشت. اينها از پيشتازان دفاع مقدس بودند. سال 
1359 كه هنوز خيلي ها نمي دانستند چه اتفاقي 
افتاده اينها در دارخوين در خط مقدم از كش��ور 
دفاع مي كردند. روزنوش��ت هاي س��ردار شهيد 
قامت بيات موجود است و كتابي به نام »شب هاي 
دارخوين« از اين روزنوش��ت ها منتش��ر شد. در 
عمليات فتح المبي��ن و بيت المقدس زنجاني ها 
عملكرد بسيار خوبي داشتند يا در عمليات هاي 
كربالي4و5 غواصان زنجاني خط شكن بودند و 
تعدادي مفقوداالثر شدند. در عمليات والفجر 8 نيز 
حضور پررنگي داشتند و هر بار كه عمليات  بزرگي 
انجام مي ش��ده رزمندگان زنجاني حضورش��ان 
مؤثر بوده است. اس��تان زنجان شهيدپرور است 
و اين اواخر اس��تان زنجان با عنوان ش��هر »شور 
و شعور حس��يني« نام گرفت. استان زنجان سه 
ش��هيد مدافع حرم به نام هاي خيراهلل صمدي، 
رحم��ان بهرام��ي و داود مرادخان��ي دارد كه از 
چهره هاي شناخته شهر هستند. گاهي وصيتنامه 
و دستنوشته اي از ش��هيدي مي  خوانيم كه انگار 
ش��هيدي با س��ن باال و تحصيالت عاليه نوشته 
ولي وقتي مشخصات شهيد را مي بينيم متوجه 
مي شويم وصيتنامه براي يك شهيد 16 ساله است 
كه در يكي از روستاهاي زنجان زندگي مي كرده 
و بينش عميق و بصيرت بااليي داشته است. اين 
نش��ان مي دهد ش��هدا چه درك باال و عميقي از 
انقالب و اوضاع سياسي داش��تند و خودشان را 
به مكتب عاشورا وصل كرده بودند. سردار شهيد 
سهراب اس��ماعيلي در وصيتنامه اش نوشته كه 
دوست دارد مثل امام حس��ين)ع( بي سر شهيد 
شود و هنگام شهادت همين اتفاق هم مي افتد. از 
اين وصيتنامه ها زياد داريم و اينها بايد منتشر شود 
و همه ببينند اين شهدا بي سواد نبودند و با درك 

بااليي به زندگي شان نگاه مي كردند. 
از جالب تري�ن و جذاب تري�ن مطالبي 
که در س�ايت اس�تفاده کرده اي�د و در 
خاطر تان مانده مربوط به کدام ش�هيد 

است؟
در نامه هاي بهشتي، شهيد علي اكبر عباسي به 
همسرشان يك نامه عاش��قانه نوشته بودند كه 
خيلي با احساس و لطيف نوشته شده بود و برايم 
جذابيت داشت. آنقدر مطالب در ذهنم زياد است 

كه نمي دانم به كدام مطلب بايد اشاره كنم. 

معم�والً کس�اني که ب�ه م�ا مراجعه 
مي کنند مجموعه اي از عکس يا مطالب 
ش�هدا را مي خواهند. مثاًل يک هيئت 
از ما عک�س 130 ش�هيد مي خواهد و 
ما به خاط�ر اينکه عکس همه ش�هدا 
ديده شود، يک س�ال عکس شهداي 
عملي�ات والفجر 4 را در اختيارش�ان 
ق�رار مي دهي�م و ي�ک س�ال ديگ�ر 
عکس ش�هداي مظلوم کردس�تان را
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