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گزارش »جوان« از تشييع پيکر يک شهيد گمنام
 در جمع عزاداران حسيني

همه مردم ايران خانواده شهيد گمنام هستند
 فريده موسوي

دفاع مقدس مردم ايران ريشه در فرهنگ 
عاشورا داش�ت. همان هايي که از کودکي 
در هيئت هاي مذهبي س�ينه مي زدند، در 
جواني مقابل گلوله هاي دشمن سينه سپر 
کردن�د و حماس�ه اي به نام دف�اع مقدس 
خلق شد. از همينجاست که مفاهيمي مثل 
محرم و عاشورا و شهيد و دفاع مقدس در 
فرهنگ کنوني جامعه ما به هم ادغام شده 
است. امس�ال هم در ايام محرم و عزاداري 
سيدالش�هدا)ع( برخي از مساجد و تکايا 
ميزبان لحظه اي پيکر شهداي گمنام بودند. 
مس�جد امام رضا)ع( در منطقه17 تهران 
هم ش�ب تاس�وعا دقايقي از يک ش�هيد 
گمن�ام پذيرايي کرد ک�ه گزارش م�ا را از 
اين لحظات ناب و روحاني در پيش داريد. 
مس��جد ام��ام رض��ا)ع( يک��ي از مس��اجد 
محوري منطقه 17 است. هر وقت که به اين 
مسجد مي روم، تصاوير ش��هداي محله روي 
ديوارهاي شبستان خودنمايي مي کند. اغلب 
نمازگزارانش هم از همان خانواده هاي ايثارگري 
هستند که تصاوير فرزندان شهيدشان در اين 
مسجد نصب شده است. امشب مسجد مملو 
از جمعيتي اس��ت که خود را براي تاس��وعا و 
عاشوراي حس��يني آماده مي کنند. اما انگار 
کمتر کسي خبر دارد که قرار است تا دقايقي 
ديگر پيکر پاک يک ش��هيد گمنام در مکان 

مسجد حضور يابد. 

در قسمت خانم ها جاي سوزن انداختن نيست. 
در ايام محرم هر شب در اين مسجد عزاداري 
باشکوهي برگزار مي ش��ود. امشب حال و هوا 
طور ديگري است. خيلي از حضورمان نگذشته 
که اعالم مي کنند يک ش��هيد گمنام آمده و 
قرار اس��ت تابوتش در هر دو قسمت بانوان و 
آقايان چرخانده شود. مراسم به يکباره متحول 
مي شود. هر کسي سعي مي کند زودتر خودش 
را به تابوت برساند. از قبل يکي از برادران فعال 
در مسجد به من گفته بود که قرار است تابوت 
شهيدي آورده ش��ود. مردم که از اين موضوع 

خبر نداشتند، حال و هواي محرم را به ايام دفاع 
مقدس گره مي زنند و جو عاشورايي مي شود. 

اول پيکر ش��هيد را به قسمت آقايان مي برند. 
از يک بسيجي مي پرس��م اين شهيد متعلق 
به کدام عمليات است. نمي داند، فقط همين 
را مي گويد که س��ال 61 به ش��هادت رسيده 
است. حساب سرانگشتي نشان مي دهد که او 
هر کسي است، 36 سال است که سر بر دامن 
بانوي بي مزارمان زهراي اطهر)س( داش��ته 
و اکنون نيز هرچند پيکرش تفحص ش��ده، 
اما گمنام اس��ت و از اين پس همه ما ايراني ها 

خانواده او به شمار مي رويم. 
تابوت سبز و س��فيد و سرخ شهيد در قسمت 
مردانه روي دس��ت ها مي چرخد و گوشه اي 
آرام مي گيرد. آقايان دسته دسته کنار تابوت 
قرار مي گيرند و هر کسي راز و نياز خود را دارد. 
خانم ها معترضند تا زودتر پيکر به قسمت آنها 
منتقل شود. بسيجي هاي مسجد امام رضا)ع( 
سعي در حفظ نظم دارند و تابوت را دست به 

دست مي کنند تا به قسمت بانوان بيايد. 
بخش بانوان کوچک تر اس��ت و شلوغ تر هم 
به نظر مي رس��د. اينجا مادراني هس��تند که 
خوب مي دانند حال مادر اين ش��هيد گمنام 
چه مي تواند باش��د. يکي از خانم ها مي گويد: 
مشخص نيست مادر اين شهيد االن زنده است 
يا فوت شده. هرچه هست بيچاره مادرش که 

سال ها چشم انتظاري کشيده است. 
مس��جد امام رضا)ع( در محله ف��الح، داراي 

خانواده شهداي بس��ياري است. خيلي از اين 
مردمي که به نوبت روي تابوت ش��هيد دست 
مي کش��ند و تبرک مي جويند، خودش��ان از 
خانواده شهدا هس��تند. از کسي مي شنوم که 
خانواده شهيدان مقدم و پارسا هم در مسجد 
هستند. شلوغ است و متوجه نمي شوم کدام 
يک از اين خانم ها، مادران دو شهيد ياد شده 

هستند. 
نام محرم با نام شهيد عجين شده و اکنون نيز 
تالقي عزاداري سرور و ساالرشهيدان با زيارت 
پيکر يک شهيد گمنام، حس و حال جالبي را 
در جمع ايجاد کرده اس��ت. فضاي شبستان 
کمي تاريک است و يک مادر از ميان شلوغي 
مي گويد ک��ه فرزند خودش ني��ز مفقوداالثر 
است. مادر ديگري هم مي گويد که فرزندش 
از شهداي دفاع مقدس اس��ت و خوب درک 

مي کند حال مادران شهدا را!
در قسمت خانم ها عواطف زنانه باعث شده تا 
عده اي از خانم ها گرد تابوت شهيد جمع شوند 
و براي او که گمنام اس��ت، اما بي کس نيست 
م��ادري و خواهري کنند. ي��ادم آمد يک نفر 
مي گفت: ش��هدايي که نام و نشان دارند، يک 
خانواده و چند خويشاوند و آشنا دارند. خوش 
به حال شهداي گمنام که همه آزادگان جهان 

خانواده آنها هستند. 
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مي پرسم اين شهيد متعلق به کدام 
عمليات اس�ت. فق�ط مي گويد که 
سال 61 به شهادت رس�يده است. 
حساب سرانگشتي نشان مي دهد 
که او هر کسي است، 36 سال است 
که س�ر بر دامن بان�وي بي مزارمان 
زهراي اطهر)س( داش�ته و اکنون 
نيز هرچند پيکرش تفحص ش�ده، 
اما گمنام است و از اين پس همه ما 
ايراني ها خانواده او به شمار مي رويم

  احمد محمدتبريزي
شهداي بهزيس�تي در دوران دفاع مقدس 
همانن�د س�اير اقش�ار در جبهه ه�ا حاضر 
مي ش�دند و از کي�ان ميه�ن و دي�ن دفاع 
مي کردند. منتها به دليل اطالع رس�اني کم 
و نبود پدر و مادر اين شهدا، اطالعاتي کمي 
از آنها وجود دارد. ش�هداي بهزيستي مثل 
س�اير ش�هداي دفاع مقدس پدر، م�ادر يا 
فاميلي نداشته اند که آنها را به جامعه معرفي 
کنند و به همين خاطر مظلوم واقع شده اند و 
کمتر صحبتي از آنها به ميان آمده است. رضا 
عاطفي با ساخت مستندي در اين خصوص 
کمک زيادي جهت آشنايي مردم با شهداي 
بهزيستي کرده اس�ت. او در مستند»پدرم 
ايران، مادرم ايران«  به بس�ياري از سؤاالت 
و برداشت هاي اش�تباه از اين بچه ها پاسخ 
مي دهد. به گفته عاطفي هيچ تفاوتي ميان 
بچه هاي بهزيس�تي و ديگر اعضاي جامعه 
وجود ندارد و تنها تفاوت در نبود کساني براي 
معرفي آنهاس�ت. کارگردان مستند »پدرم 
ايران، مادرم ايران« در گفت وگو با »جوان« از 
داليل و روند ساخت مستند و اطالعاتي که از 
شهداي بهزيستي پيدا کرده است، مي گويد. 

ايده ش�کل گيري س�اخت مستندي 
درباره ش�هداي بهزيس�تي از کجا در 

ذهنتان شکل گرفت؟
ساخت اين مستند خيلي سوژه بکري نبود که 
تنها به ذهن من بيايد. عکس شهداي بهزيستي 
را باالي مراکز بهزيستي زده اند و هر که از جلوي 
يکي از اين مراکز در تهران رد ش��ود، تابلويي را 
مي بيند و به اين فکر خواهد کرد که درباره اين 
ش��هدا کاري کند. س��ال 1386 خيلي اتفاقي 
اين تابل��و را ديدم و تصميم گرفت��م درباره اش 
فيلمي بسازم ولي شرايطش فراهم نشد. جاهاي 
مختلف��ي از تلويزي��ون و بنياد رواي��ت رفتم و 
هيچ کدام قبول  نکردن��د و  گفتند در اولويت ما 
نيست. سال 1392 طرحم را به مرکز گسترش 
س��ينماي مس��تند دادم و تصويب ش��د. فيلم 
را ش��روع ک��ردم و فکر مي کردم ظرف ش��ش 
ماه کار را تم��ام کنم ولي دو س��ال و نيم طول 
کشيد. اگر برخي ش��هدا گمنام هس��تند اين 
بچه ها نيز گمنام هاي شهيد هستند. اين شهدا 
خيلي گمنام و غريب هس��تند. هيچ اطالعاتي 
از آنها نبود و بهزيس��تي ه��م اطالعاتي به من 
نمي داد و خيلي اتفاقي به بس��يج بهزيس��تي 
رفتم و آنجا با کمک فرمانده بس��يج آن بخش 
و روابط عمومي اش کار را شروع کردم. يوسف 
اصالني ني��ز که به برنام��ه خندوانه مي آيد هم 
کمک بسياري کرد و پرونده اين شهدا را جمع 
و جور کرد. کار خيلي س��ختي بود. مثاًل برادر 
و مادر برخي از اين ش��هدا را پيدا مي کرديم و 
براي تصويربرداري تا گرگان هم رفتيم ولي آنها 
نيامدند و تلفن مان را ج��واب ندادند. به خاطر 
همين مسائل و سختي هايش اتمام کار بيش از 

دو سال زمان برد. 
ش�ما دغدغه چنين کاري را داش�تيد 
يا خيل�ي اتفاق�ي به چنين س�وژه اي 

برخورديد؟
من اولين کار توليدي شبکه مستند را با موضوع 
شهيد محمدحس��ن نظرنژاد از کتاب بابانظر 
س��اختم. س��اخت اين کار هم دو س��ال زمان 
برد. بعد از آن، بحث دفاع مقدس خيلي برايم 
جدي تر شد.  سر کار بابانظر 6 هزار دقيقه راش 
جنگ ديدم و اين حجم کمي نيس��ت. خيلي 
جالب اس��ت کار بابانظر را رهبر ديده بودند و 
زماني که خيلي اتفاقي به خانواده بابانظر س��ر 

زدند گفته بودند اين مستند را مي ديدم. 
حي�ن کار مظل�وم ب�ودن ش�هداي 
بهزيس�تي را از نزديک حس کرديد و 

برايتان مشهود بود؟
به خاطر ديد بد جامع��ه اين بچه ها براي اينکه 
نمي خواستند کسي بفهمد اينها بچه پرورشگاه 
هس��تند به کس��ي اين موضوع را نمي گفتند. 
جامعه نگاه بدي به اين بچه ه��ا دارد که حتي 
حاضر نيس��تند درباره اش ح��رف بزنند. اينها 
اينقدر مظلومند که حتي پرون��ده کاملي هم 
درباره ش��ان موجود نيس��ت. ما به سختي 82 
پرونده از شهدا پيدا کرديم. زماني که من مستند 
را ش��روع کردم فکر مي کردم يک مرثيه براي 
اينها مي سازم که هر کس��ي پس از تماشايش 
مي نشيند و گريه مي کند. اما در طول دو سال به 
اين نتيجه رسيدم که نبايد اين کار را بکنم و اين 
شهدا خيلي قهرمان هستند. در طول ساخت 
فيلم س��ر تدوين جاهايي داش��تيم که بيننده 
همينطور مي توانست بنشيند و گريه کند ولي 
نمي گذاشتم به اين مرحله برسد و جلويش را 
گرفتيم. من مي گويم وقتي شما فيلم مستند 
مي سازيد يک بخشي کش��ف شماست و يک 
بخشي به شهود شما مربوط مي شود. کشفيات 
در فيلم هست ولي شهود نمي آيد و بايد در کار 
داس��تاني گفت. چند سالي اس��ت به هر دري 
مي زنم سريالي داس��تاني درباره اين شهدا کار 
کنم انگار نمي ش��ود و کسي حمايت نمي کند. 
بخشي از مس��ائل را نمي توان در مستند آورد 
و براي سريال اين بچه ها خيلي داستان دارند. 
قصه هاي جذابي از آنها وجود دارد که در قالب 

داستان مي توان مطرح کرد. 
ميانگين س�ني اين ش�هدا چند سال 

بوده است؟
شهيد شيعه زاده در مازندران 14 ساله بود که 
شهيد شد. از شهيد 14 ساله تا 27 سال هست. 
متأهل و کساني که نامزد داشته اند هم بين شان 
بوده است. شهيد نادر نظمي پويا بچه اش که به 
دنيا مي آيد به جبهه مي رود و شهيد مي شود. 
داس��تان زندگي اش خيلي جذاب است که در 

فيلم آمده است. 
گمنام هاي شهيد تعبير زيبايي بود که 
به کار بردي�د. در جاهايي هم با عنوان 
شهيد بي کفن از اين شهدا نام برده اند.

اين شهدا تا يک سالي کسي به سنگ قبرشان 
رسيدگي نمي کرد. اگر سنگ مزارشان آسيب 

مي ديد رسيدگي نمي شد. اما چند سالي است 
که ديگر اينطوري نيست. در تهران بهزيستي 
به مزارها سر مي زند و اگر کاري نياز باشد انجام 
مي دهد. اين شهدا کسي را نداشتند که برايشان 
مراسم بگيرد و مراسم شان خيلي غريبانه برگزار 

مي شد. 
به ق�ول مع�روف اين ش�هدا گريه ُکن 

نداشتند؟
هم��ان موقع ک��ه فيل��م را مي س��اختيم و در 
صحبت هايم ب��ا يوس��ف اصالني ب��ه ايده اي 
رسيديم که او اجرايي اش کرد. ايده اين بود ما 
يکسري مادر شهيد داريم که بچه هايشان پيدا 
نشده اند و از اين طرف يکس��ري شهيد داريم 
که پدرومادر ندارند. يوس��ف اصالني با کمک 
ثبت احوال و بنياد شهيد و جاهاي مختلف کاري 
کرد تا آن پدر و مادر، پدرخوانده و مادرخوانده 
اين شهدا ش��وند. فکر مي کنم تا االن براي 19 
شهيد اين اتفاق افتاده است و آن پدر و مادرها 

کارهاي شهدا را رسيدگي مي کنند. 
سرگذش�ت اي�ن بچه ه�ا و دالي�ل 
رفتن شان به بهزيستي را در طول کار 

متوجه شديد؟
به خاطر ن��گاه بد جامعه من خيل��ي روي اين 
موضوع تمرکز داش��تم. م��واردي مثل اينکه 
مي گويند با سيستم نامش��روع به دنيا آمده اند 
وج��ود دارد و من بي��ش از 80 پرونده را کامل 
خواندم و اصاًل چنين موضوعي وجود نداشت. 
خيلي هايش��ان زماني که به بهزيستي رفته اند 
پدر و مادرشان زنده بود ه اند و دليل رفتن شان 
به بهزيستي به خاطر فقر بوده است. بيشترشان 

قبل از انقالب به خاطر فقر يا طالق به بهزيستي 
رفته بودند. 

اين ش�هدا برداش�ت  فک�ري و تلقي 
ذهني ش�ان از جنگ چه بود. به خاطر 
ش�رايط ويژه  زندگي ش�ان آي�ا همان 
درکي را که يک بچه بسيجي از جنگ و 

جبهه داشت، آنها هم داشتند؟
اصاًل اين بچه ها را نبايد از جامعه جدا کرد. اينها 
هم در همين جامعه زندگي مي کردند، مدرسه 
مي رفتند و مثل س��اير رزمندگان  تحت تاثير 
همان ش��رايط به جبهه مي رفتند. اين اشتباه 
بزرگي است که بخواهيم اين بچه ها را از جامعه 
جدا کنيم. آن زمان هر احساس و اعتقادي بوده 
براي همه اعضاي جامعه بوده و متناسب با هر 
شخص شدت و ضعف داشته است. اين جوانان 

هم س��وار بر همان موجي بودند که بقيه اقشار 
را به جبه��ه مي برد. نبايد اين ش��هدا را از بقيه 
اعضاي جامعه ج��دا کرد. فقط اين ش��هدا در 
يک خان��واده 40 نفري در ي��ک مرکز زندگي 
مي کردند و شهداي ديگر در خانواده اي کوچک 
با پدر و مادر زندگي  مي کردند. شايد اين بچه ها 
به خاطر جمعيت بيشترشان تعامالت بيشتري 
هم داش��تند و خيلي هم به روزتر بودند. اين را 
هم بگويم در بهزيس��تي امکانات خيلي خوبي 
داش��ته اند و هنوز هم دارند. به خاطر حمايت 
دولت و خيرين امکانات برايش��ان مهياس��ت 
و فقط از لح��اظ عاطفي کمبود پ��در و مادر را 

حس مي کنند. 
نحوه اعزام شان چطور بوده؟ مثل ساير 
رزمندگان بوده يا تفاوت داشته است؟

يکسري سرباز بودند که از محل خدمت اعزام 
مي ش��دند. اگر در مرکز بهزيس��تي بودند بايد 
رضايتنام��ه را از مدير مرک��ز مي گرفتند. اين 
رضايتنامه گرفتن هم پروس��ه اي داشته است 
چون مدي��ران بهزيس��تي مي گفتند منافقين 
برايمان ح��رف درمي آورن��د و مي گويند اينها 
س��رباز ندارند و بچه هاي پرورشگاه را به جبهه 
مي فرس��تند. به همين خاطر خيلي س��خت 
رضايتنامه مي دادند. کس��اني هم که به س��ن 
قانوني رسيده و ترخيص شده بودند خودشان 

مي توانستند اقدام کنند. 
اين موض�وع هم نکته مهمي اس�ت و 
اگر مديران بهزيس�تي مي خواستند 
روي اين قضيه مانور بدهند ممکن بود 

برداشت هاي غلطي شود؟
مهم ترين س��ؤال فيلم همين اس��ت که اين 
بچه ها براي چه مي رفتند. يکسري مي گفتند 
اينها را به زور مي فرستند، عده اي مي گفتند 
اينها از زندگي سير شده بودند و مي خواستند 
خودکشي کنند. برخي مي گفتند اينها عقده 
قهرماني داش��تند. ما در فيلم به اين س��ؤال 
ج��واب داده ايم. همانطوري که هر کس��ي به 
عش��ق ميهن و دين به جبهه رفت��ه  اينها هم 
همينطور رفته اند. هيچ زور يا مسئله ديگري 
پشتش نبوده است. تازه اين بچه ها به سختي 
مي رفتند و بايد عش��ق اين کار را مي داشتند 
تا مي توانس��تند بروند. يکي از مديران مرکز 
مي گفت من اجازه نم��ي دادم و بچه ها گريه 
و التماس مي کردن��د که بروند و م��ن به آنها 

التماس مي کردم که نروند. 
شهادت هايش�ان هم روي ه�م تأثير 

مي گذاشت؟
بله، براي هم مراس��م مي گرفتن��د. من تأکيد 
مي کنم که اينها را از جامعه جدا نکنيد. فرض 
کنيد مث��ل رفقاي ي��ک دبيرس��تان که براي 
دوستي اتفاقي مي افتاد بقيه متوجه مي شدند، 
اينها هم به همين شکل بودند. هيچ فرقي بين 
آن بچه بسيجي که پدر و مادر باالي سرش بوده 
با اين بچه ها نيست. فقط اين بچه ها بايد از مدير 
مرک��ز رضايتنامه مي گرفتند. پس از س��اخت 
مستند من نگاهم نسبت به اين بچه ها حقيقي تر 
شد. تنها تفاوتش در بعد از شهادتشان است. در 
بهشت زهرا، زهرا خانم و ننه علي سال ها آنجا 
سر مزار فرزندشان بودند يا ساير پدر و مادرها 
سر مزار شهيدشان حاضر مي شوند. اين شهدا 
چنين کساني را ندارند. کسي نمي داند چنين 
آدم هايي هستند. اگر کس��ي فکر کند که اين 
بچه ها مثل بقيه هستند نام شهداي بهزيستي 
آنقدر برايش جذاب نمي ش��د. برخي شهداي 
گمنام مثل ش��هيد صبوري به واسطه مادرش 
هم��ه او را ش��ناختند ولي اي��ن بچه ها چنين 

کساني را نداشتند. 

نگاهي دقيق تر و جزئي تر به شهداي بهزيستي در گفت وگوي »جوان« با کارگردان مستند »پدرم ايران، مادرم ايران«

»گمنام هاي شهيد« قهرمانان ناشناخته جنگ هستند

اينها اينقدر مظلومند که حتي پرونده 
کاملي هم درباره شان موجود نيست. 
م�ا ب�ه س�ختي 82 پرونده از ش�هدا 
پيدا کرديم. زماني که من مس�تند را 
شروع کردم فکر مي کردم يک مرثيه 
ب�راي اينه�ا مي س�ازم که هر کس�ي 
پس از تماش�ايش مي نش�يند و گريه 
مي کند. ام�ا در طول دو س�ال به اين 
نتيجه رسيدم که نبايد اين کار را بکنم 
و اين ش�هدا خيلي قهرمان هس�تند
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