
   عبدالمجيد رحمانيان
۱۱ارديبهش��ت ۱۳۶۱ در جري��ان عملي��ات 
بيت المقدس در حال��ي كه تير خورده و تش��نه 
بودم، به اس��ارت دش��من درآمدم. حدود ساعت 
۲ بعدازظهر آفتاب داغي بر شن زار فكه مي تابيد. 
صداي توپخانه هم قطع ش��ده بود و گفتم حتماً 
بايد به عقب برگ��ردم. يك قطره آب نداش��تم و 
به خاطر تيري كه ب��ه پايم خورده ب��ود، مجبور 
شدم پوتين هايم را در بياورم. بيابان پر از پوتين، 
كاله آهني و قمقمه خالي بود. بسياري از دوستانم 
شهيد شده بودند. مسافتي را به سختي طي كردم 
و پايم از شدت داغي ماسه ها سياه شده و همين 
تشنگي ام را ۱۰برابر كرده بود. در سكوت بيابان 
صدايي وهم آلود  شنيدم كه مي گفت برادر بيا آب! 
من هم فقط دنب��ال جرعه اي آب ب��ودم و دنبال 
صدا را گرفتم. حتي از شدت تشنگي از علف هاي 
بياباني در دهانم گذاش��تم تا شايد كمي زبانم  تَر 
شود. ناگهان ديدم از س��مت تپه هاي بادي چند 
نفر به طرفم مي آيند كه آشنا نيستند. اين نيرو ها 
در نزديكي من به عربي گفتند، اسلحه ات را بنداز! 
در عرض چند ثانيه يك دنياي جديد پيش  رويم 
باز ش��د و فهميدم كه اسير ش��ده ام. اسلحه ام را 
پايين آوردم و در دلم گفتم به اس��ارت دش��من 
درآمده ام. يك لحظه به آدم ش��وك وارد مي شود 
كه چه  كار بايد كند. خودم را آماده تيرباران كرده 
بودم و از ش��دت ضعف و بي حالي با دو زانو روي 
زمين افتادم. گفتند بلند ش��و. من امتناع كردم و 
در نهايت مرا روي كول ش��ان انداختند و به جاي 
ديگري بردند. ديدم دو برادر اسير كرده و اسلحه 
پشت سرشان گذاشته اند تا آنها به كساني كه در 

بيابان گم شده اند، بگويند برادر اينجا آب هست. 
بالفاصله دعايي به ذهنم آمد و گفتم، خدايا دوران 
اسارت مرا مثل زندانيان زمان شاه مايه پيشرفتم 
قرار بده و من كنار انس��اني بزرگ و اهل معنويت 
قرار بگيرم. اين اتفاق هم افتاد؛ دوران اسارتم در 

كنار حاج آقا ابوترابي گذشت. 
   حجت االسالم محمدرضا دائي زاده

زماني كه اس��ير شدم، حدود ۱۷ س��ال داشتم و 
سنم پايين بود. به خاطر شرايط سني ام اطالعات 
زيادي از اسارت و جنگ نداشتم. فقط مطالبي از 
اسارت شنيده بودم و هرگاه بحثي پيش مي آمد، 
شكنجه ها و كتك هاي دوران اس��ارت به گوشم 
مي خورد و تصوير خيلي ترسناك و وحشتناكي در 
ذهنم داشتم. با توجه به شنيده ها تحمل اسارت 
را از طاقت و ت��وان خود خارج مي دي��دم. وقتي 
اين مطالب وحشتناك از اس��ارت را مي شنيدم، 
مي گفتم تحمل اين ش��رايط در توان من نيست. 
در جنگ هم به تنها چيزي ك��ه فكر نمي كردم، 

اسارت بود. 
وقتي به اسارت دشمن درآمديم، خدا هم حواسش 
به ما بود. ق��رار بود ما به اتفاق دو لش��كر ديگر در 
منطقه موس��يان عملي��ات كنيم كه متأس��فانه 
عمليات ناموفق بود و ما در حال پيشروي و غافل 
از ناكام مان��دن جناحين، در دام دش��من گرفتار 
شديم و زماني كه به خود آمديم نيرو هاي بعثي با 
هيكل هاي درشت و چهره هاي سياه ما را به تسليم 
فرا   خواندند. تصور كنيد لحظه اسارت ما كه دشمن 
باالي سنگر رسيد و اسلحه های مان را گرفت، ما را 
بيرون برد و فقط خدا بود كه به ياري مان آمد. در 
شرايطي كه دشمن مقابل مان ايستاده و از آسمان 
رگبار گلوله و خمپ��اره و توپ مي آمد، من اصاًل از 
وجود دشمن وحشت نكردم و حتي دستانم را هم 
به نش��انه تس��ليم باال نبردم. االن كه آن لحظه را 
توصيف مي كنم، هنوز برايم عجيب است. از همان 
لحظه اول يك آرامش عجيبي در وجودم بود و اصاًل 
بدنم نمي لرزيد و از هيچ چيزي هم نمي ترسيدم. 
مني كه آن تصورات عجيب از اس��ارت را داشتم، 
وقتي در مواجهه با آن قرار گرفتم، ذره اي ترس در 
وجودم نبود. حس كردم خدا نيروي فوق العاده اي 
در وجود ضعيف و ناتوانم گذاشته تا در آن شرايط 
بر خودم مسلط باشم. مشابه اين جريان چندين بار 
ديگر حين اسارت هم برايم رخ داد كه همه نشان از 

لطف و قدرت خدا دارد. 

  احمد محمدتبريزي
دفاع مق�دس  دوران  در  عكاس�ان 
نقش مهم�ي را برعه�ده داش�تند، آنها 
منتقل كننده واقعي�ات درون جبهه ها به 
ديگران بودند و هر عكس شان گوشه اي 
از تاريخ را روايت مي كرد. حاال كه سال ها 
از دفاع مق�دس می گ�ذرد، اين عكس ها 
ه�م ارزش تاريخي پيدا كرده اس�ت و به 
عنوان يك سند باارزش به شمار مي رود. 
عكاسان دفاع مقدس باوجود سختي هاي 
آن زمان و با تمام خطرات، با عشق و عالقه 
وارد مناط�ق عمليات�ي و مش�غول ثبت 
لحظ�ات ن�اب جبهه ها مي ش�دند. ناصر 
عظيمي يكي از عكاساني است كه در اوج 
جواني به جبهه رفت و مشغول عكاسي از 
رزمندگان شد. عظيمي معتقد است اگر 
عكاسان دفاع مقدس آن زمان امكانات و 
لوازم بهتري در اختيار داشتند، قاب هاي 
ماندگار بيشتري از آن دوران ثبت مي شد. 
در ادامه تجربيات و خاطرات  ناصرعظيمي 
از دفاع مقدس را در گفت وگو با »جوان« 

مي خوانيم.
   

چگونه پاي ش�ما به عنوان عكاس به 
جبهه باز شد؟

استخدام من در روزنامه رس��الت همزمان با 
جنگ تحميلي بود. مدتي از جنگ گذشته بود 
و من جواني ۲۲ساله بودم. آن زمان هر كس 
داوطلب می شد، مي توانست از جبهه ها عكاسي 
كند و كساني هم كه داوطلب نبودند، دوره اي 
عازم جبهه مي شدند. مثاًل يك گروه به مناطق 
عملياتي مي رفتند و يك گروه ديگر در تهران 
مي ماندند و پس از مدتي ج��اي اين گروه ها 
جابه جا مي شد. مأموريت ها هم ۲5روز تا يك 
ماه طول مي كشيد. من هم از اين طريق عازم 
جبهه شدم و به عنوان عكاس، تصويربرداري 

از رزمندگان را شروع كردم. 
رفتن يك جوان 22 ساله بدون سالح 
به مناطق عملياتي برايش س�خت و 

دلهره آور نبود؟
من عكاسي از جنگ را قباًل تجربه نكرده بودم 
و اصاًل با كار در چنين فضايي آشنا نبودم، ولي 
زماني كه به جبه��ه رفتم و خودم را به س��تاد 
تبليغ��ات جنگ معرف��ي كردم، هن��وز دقيق 
شرايط را درك نكرده بودم. وقتي كمي بيشتر 
از حضورمان در منطقه گذشت و آن صداهاي 
انفجار و شرايط را ديديم، فضاي خاص و عجيبي 
برايمان پيش آورد. وقتي كه در جبهه مستقر 
ش��ديم و چند س��اعتي از حضورمان گذشت، 
انگار از كودكي آنجا بوديم و با محيط اخت پيدا 
 كرديم. هر كس��ي كه به جبهه رفته و اين فضا 
را درك كرده، مي فهمد از چه چيزي صحبت 
مي كنم. ما هيچ فرقي با رزمندگان نداش��تيم 
و تنها تفاوت مان اين بود كه اسلحه نداشتيم. 
وقتي وارد منطقه مي ش��ديم به م��ا هم مثل 
رزمندگان پالك مي دادند و آنجا ما هم خودمان 
را آماده هر اتفاقي مي كرديم. آنجا در شرايطي 
بوديم كه ش��ايد االن به نظر سخت بيايد، ولي 
من اصاًل متوجه آن نبودم و اتفاقاً حس خيلي 
خوبی از آن شرايط مي گرفتيم. من االن هر روز 
حمام مي روم و نمي دانم چطور آن زمان در آن 
خاك و دود كار مي كرديم و انگار يادمان رفته 
بود، كجا هستيم. جو معنوي جبهه ها و بودن در 
كنار نيروها آنقدر فضاي خوبي به وجود مي آورد 

كه ما جز زيبايي چيز ديگري نمي ديديم. 
عكاس�ي در جنگ تفاوت زي�ادي با 

عكاسي خبري غيرجنگي دارد؟
تفاوت ها خيلي زياد است. كسي كه مي خواهد 
در جنگ عكاس��ي كن��د، اول بايد ايث��ار و از 
خودگذش��تگي داشته باش��د تا چنين كاري 
را قب��ول كند. وقتي كه داخ��ل محيط جبهه 
مي ش��ويد، آدم ها  ي��ي را مي بيني��د كه همه 
عاش��قند. البته تمام عكاس��ان آن زمان يك 

مشكل اساسي داش��تند و آن هم اين بود كه 
لوازم مان خوب نبود. فيلم هاي مان حساسيتش 
باال نبود و همين كار را برايمان سخت مي كرد. 
دوربين  و لنزهاي مان هم مناسب و پيشرفته 
نبود و لوازم عكاسي خيلي س��اده بود. زماني 
كه هوا تاريك مي شد ديگر لنزهاي مان براي 
عكاس��ي جواب نمي داد يا فاصله كانوني مان 
با منطق��ه درگيري اگر از يك حدي بيش��تر 
مي شد، ديگر قادر به عكاسي نبوديم. باز با آن 
سادگي وقتي بعضي از عكس هاي همكارانم را 
مي بينم، مي گويم چه هنر و استعداد عجيبي 
در كارشان داش��ته اند. االن لوازم يك عكاس 
نيمه  حرفه اي از يك عكاس حرفه اي در زمان 
جنگ خيلي بهتر است. همان زمان وقتي به 
س��فر خارجي مي رفتيم يا عكاسان خارجي  
براي مس��ابقات ورزش��ي به ايران مي آمدند، 
مي ديديم كه چقدر لوازم شان با ما تفاوت دارد 

و خيلي از ما جلوتر بودند. 
و اينكه به خاطر انداخت�ن فيلم در 
دوربين،  با محدوديت در شاتر زدن 

هم روبه رو بوديد؟
بل��ه. آن زمان س��ه م��دل فيلم داش��تيم كه 
بيش��ترين تعدادش ۳۶ تايي بود. كساني كه 
در رس��انه كار مي كردند فيلم ه��اي ۳۶تايي 

مي انداختند و ما براي عكاس��ي كردن بايد به 
موضوع، كادر، نور و وضعيت فكر مي كرديم و 
بعد دكمه شاتر را فشار مي داديم. اگر خطا يا 
اشتباه مي كرديم راه برگشتي نداشت و يكي از 
آن فيلم ها از بين مي رفت. درست مثل كسي 
بوديم كه يك قمقمه آب دارد و بايد مسافت 
زيادي را طي كند. به همين خاطر بايد طوري 
آب مي نوش��يديم كه در طول مسير برايمان 
آب بمان��د. البته اين محدوديت و س��ختي از 
يك نظر برايم��ان خوب بود و باعث مي ش��د 
نگاه مان تيزبين تر باشد تا لوازم مان هم كمتر 

آسيب ببيند. 
در دوران دفاع مقدس بيشتر در چه 

مناطقي حضور داشتيد؟
من بيشتر سمت كردستان و خوزستان بودم. 
روزي كه خرمشهر آزاد شد، من در تهران بودم و 
پس از اينكه موقعيت تثبيت شد، ما به خرمشهر 

رفتيم و از وضعيت شهر عكاسي كرديم. 
براي خودتان چه س�وژه هايي جلب 

توجه مي كرد؟
رزمندگان در هنگام استراحت يا هنگامي كه به 
همديگر كمك مي كردند و خدمات مي دادند، 
برايم خيلي جذابيت داش��ت. مثاًل به همديگر 

ش��ربت مي دادند يا س��نگر را تميز مي كردند. 
اين فض��اي همدلي بين رزمن��دگان را خيلي 
دوست داشتم و نيروها چنان با عشق براي هم 
كار مي كردند، انگار آن كار را براي خودش��ان 
انجام مي دهند. همچنين اگر رزمنده اي جانباز 
مي شد، س��عي مي كردم س��ريع آن لحظه را 
ثبت كنم تا براي هميشه ماندگار شود. من به 
صحنه هاي عاطفي، اجتماع��ي خيلي عالقه 
داش��تم تا اينكه بخواهم از صحنه هاي خشن 
عكس بگيرم. خيلي دوس��ت داش��تم زندگي 
روزمره رزمن��دگان را به تصوير بكش��م، فقط 
متأس��فانه چون نگاتي��و را به رس��انه تحويل 
مي دادي��م، ديگ��ر ب��ه عكس ه��اي خودمان 
دسترسي نداش��تيم. اگر عكس هاي خودمان 
در زمان جن��گ را امروز دوباره مي توانس��تيم 
ببينيم، برايمان تجديد خاطره مي شد و خيلي 
از صحنه ها در ذهن مان تداعي پيدا می كرد. ما 
نگاتيوها را به رسانه ها می داديم و اتفاقات زيادي 
برايش��ان پيش مي آمد يا ب��ه خوبي نگهداري 
نمي ش��د يا مهر محرمانه مي خورد يا جابه جا 
مي شد و ديگر به دست خودمان هم نمي رسيد. 
عكاسان خيلي كمي به تمام آثارشان دسترسي 

دارند. 

قاب ماندگاري از مي�ان عكس ها در 
ذهن تان مانده است؟

زم��ان جنگ من ب��ا خبرنگاري به ن��ام آقاي 
احمدي به جبهه رفتم،  تركش به ايشان خورد 
و مجروح شد و مجبور شديم با همان وضعيت 
مجروحيت با هلي كوپتر به عق��ب برگرديم. 
اين خبرنگار با اينكه مجروح ش��ده بود، ولي 
يك لبخند زيبايي بر لب داشت و بدون هيچ 
ناراحت��ي و گالي��ه اي از اين اتفاق اس��تقبال 
مي كرد. همچنين عكس��ي دارم كه تعدادي 
خانم در اهواز مشغول جداكردن وسايل شهدا 
بودند و مقام معظم رهبري هم از آنجا بازديد 

كردند كه در ذهنم ماندگار شده است. 
رزمن�دگان از حض�ور عكاس�ان و 
خبرن�گاران در جبه�ه اس�تقبال 

مي كردند؟
بله، برخي از رزمندگان جلوي دوربين شوخي 
و شيطنت مي كردند و برخي ديگر هم ژست 
مي گرفتند و عالمت پيروزي نشان مي دادند. 
در جبه��ه انگار ما ه��م جزي��ي از رزمندگان 
بوديم و خيلي احس��اس راحتي و صميميت 
با نيروها داش��تيم. ط��وري نبود كه م��ا را به 
ش��كل يك غريبه ببينند. ديگ��ر به حضور ما 
عادت كرده بودند، البت��ه اين را هم بگويم كه 
عكاس��ان در لحظه از هر چه كه بود، عكاسي 
مي كردند و اص��اًل اينطوري نبود كه كس��ي 
بخواهد صحنه سازي كند. تمام روايات، واقعی 
بود و شما فقط با يك دكمه ثبتش مي كرديد. 
رزمندگان در جبهه در حال خودشان بودند و 
آنقدر نيت شان خدايي و خالص بود كه با همه 

ارتباط خوب برقرار مي كردند. 
وضعي�ت جبه�ه و رزمن�دگان در 
مناسبت هاي مذهبي مثل محرم را 

چگونه مي ديديد؟
در جبهه هر روزش مح��رم بود. از نگاه من هر 
روز جبهه تاسوعا و عاش��ورا بود. عزاداري ها، 
نمازخواندن ها و تم��ام اعمال را مي ديديد كه 
رزمندگان بجا مي آوردند. كساني كه جبهه ها 

را ديده اند، متوجه حرف هايم مي شوند. 
 مي توان گفت عكاسي از هشت سال 
دف�اع مق�دس ماندگارتري�ن دوره  

كاري تان است؟
بله، گوشه اي از تاريخ زندگي من است. هر كسي 
در زندگي اش يك دوره هاي طاليي دارد و براي 
شخص من در آن سن، حضور در جبهه بخش 
مهمي از خاطرات زندگي من است. همچنين 
فكر مي كنم ما مقطعي را تجربه كرديم كه االن 
ديگر به تاريخ پيوس��ته و خيلي خوش شانس 
بودم كه توانستم گوش��ه اي از اين مقطع را با 
چش��م خود ببينم. حضور در جبهه براي من 
خيلي آموزنده ب��ود. آدم هاي جن��گ با بقيه 
آدم ها تفاوت داشتند و فضاي جبهه با هرجاي 
ديگري متفاوت بود. آن زمان فرماندهان درجه 
نداش��تند و اصاًل بحث درجه، رتبه و موقعيت 
مهم نبود. فرمانده مي رفت كفش نيروهايش را 
واكس مي زد و همه فكر خوبي  و كمك كردن 
به هم بودند. دفاع مقدس مثل يك خواب برايم 
بود و آن زمان شايد در ظاهر سختي مي ديديم، 
ولي در باطن و در دل��ش فقط زيبايي و خوبي 

وجود داشت. 
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88498481ارتباط با ما

همدلي و زندگي روزمره رزمندگان
 جذاب ترين سوژه براي عكاسي بود

گذري بر خاطرات و مخاطرات يك عكاس دفاع مقدس در گفت وگو با »جوان«

ما هيچ فرقي با رزمندگان نداشتيم 
و تنه�ا تفاوت م�ان اي�ن ب�ود ك�ه 
اسلحه نداشتيم. وقتي وارد منطقه 
مي ش�ديم به ما هم مثل رزمندگان 
پالك مي دادند و آنجا ما هم خودمان 
را آماده هر اتفاق�ي مي كرديم. آنجا 
در ش�رايطي بوديم كه ش�ايد االن 
به نظر س�خت بيايد، ول�ي من اصاًل 
متوجه آن نبودم و اتفاقاً حس خيلي 
خوب�ی از آن ش�رايط مي گرفتي�م

تصور كنيد لحظه اس�ارت ما كه دشمن 
باالي سنگر رسيد و اس�لحه های مان را 
گرفت، ما را بيرون برد و فقط خدا بود كه 
به ياري مان آمد. در شرايطي كه دشمن 
مقابل مان ايس�تاده و از آس�مان رگبار 
گلوله و خمپاره و توپ مي آمد، من اصاًل 
از وجود دشمن وحش�ت نكردم و حتي 
دستانم را هم به نشانه تسليم باال نبردم

برخ�ي از رزمندگان جل�وي دوربين 
شوخي و شيطنت مي كردند و برخي 
ديگر هم ژس�ت مي گرفتند و عالمت 
پيروزي نش�ان مي دادن�د. در جبهه 
انگار ما هم جزيي از رزمندگان بوديم 
و خيلي احس�اس راحتي و صميميت 
ب�ا نيروها داش�تيم. ط�وري نبود كه 
م�ا را به ش�كل ي�ك غريب�ه ببينند

آزادگان از لحظه اسارت شان مي گويند

فقط خدا حواسش به ما بود
   آرمان شريف

يكي از خاص ترين لحظات دفاع مقدس، لحظه اسارت است. وقتي كه يك رزمنده خودش را 
تنها و بي پناه در چنگ دشمن بعثي مي ديد، بايد براي يك آينده طوالني و نامعلوم خود را آماده 
مي كرد. لحظه اسارت برای يك رزمنده با تمام ابهاماتش چنان در ذهن و جانش ثبت مي شود 
كه هيچ گاه از خاطرش نمي رود. براي درك بهتر اين لحظه ب�ا دو تن از آزادگان دفاع مقدس 
درباره لحظه اسارت ش�ان به گفت وگو نشس�تيم تا بهت�ر آن فضا و لحظ�ات را درك كنيم. 
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