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88498481ارتباط با ما

 عليرضا محمدي
تم�اس ك�ه برق�رار مي ش�ود، ب�ا يك�ي از 
باس�ابقه ترين عكاس�ان خبري كش�ورمان 
همكالم مي ش�ويم. طبع طنز »علي كاوه« از 
همان اولين جمالت خودش را نشان مي دهد 
و با 72 سال سن، ريز و درشت وقايع را به ياد 
مي آورد. مي گوي�د 57 س�ال از زماني كه به 
عنوان يك عكاس در مجله فردوسي مشغول 
شد، مي گذرد. از همان موقع بيشتر در ميادين 
ورزش�ي حضور مي يابد تا اينك�ه يك جايي 
احساس مي كند بايد عرصه فعاليتش را تغيير 
بدهد. انقالب و بعد ش�روع جنگ، زندگي او 
را دس�تخوش تغيير مي كن�د. دوربينش را 
برمي دارد و اين بار به جاي ميادين ورزش�ي 
به ميدان جنگ مي رود. مي رود تا برگ هايي 
از دفاع مقدس را از زاوي�ه ديد يك عكاس، 
ماندگار كن�د. مي گوي�د: »به جنگ�ي ورود 
ك�ردم ك�ه از پيرم�رد 80 س�اله گرفت�ه تا 
نوجوان 12 س�اله در آن حضور داش�تند. از 
خودم خجالت مي كش�يدم كه دس�ت روي 
دس�ت بگذارم و هيچ كاري نكنم. در جبهه 
مان�دم تا بعدها ش�رمنده وجدانم نباش�م.« 
گفت وگوي ما را با عل�ي كاوه پيش رو داريد. 

از س�ابقه عكاس�ي ش�ما اينق�دري 
ش�نيده ايم ك�ه اگ�ر بخواهي�م از اول 
مرورش كنيم فضايمان اجازه نمي دهد؛ 
از كي ع�كاس وقايع انق�الب و جنگ 

شديد؟
مي توانم بگويم ورودم به جريان انقالب اتفاقي 
بود. سال 57 يك بار كه به منزل پدرخانمم رفته 
بوديم، مأموره��ا ريختند ب��راي تفتيش خانه. 
هرطور شده دست به سرش��ان كرديم. رفتند و 
دوباره برگشتند. اين بار بي توجه به حرف هاي 
ما، كل خانه را گش��تند. برادرخانم��م انقالبي 
دوآتشه اي بود. كلي اعالميه حضرت امام)ره(، 
كتاب هاي مرحوم طالقاني و شهيد مطهري و... 
از خانه شان پيدا كردند. من را همراه برادرخانمم 

بازداشت كردند. س��ه روز در بازداشتگاه بوديم. 
برادرخانمم براي زنداني ها س��خنراني مي كرد 
و من هم گوشه اي نشس��ته بودم و از ترس لب 
به غ��ذا نمي زدم. خالص��ه بعد از س��ه روز ما را 
به دادس��راي نظامي در چهارراه قص��ر بردند. 
آنجا يك س��رگرد بهداد نامي از من پرسيد چرا 
مي خواستي اعليحضرت را بكش��ي! گفتم من 
اگر هم مي خواستم او را بكشم وقتش را نداشتم. 
خنديد و گفت چرا وقت نداشتي؟ گفتم صبح ها 
تا ساعت س��ه عصر عكاس صدا و سيما هستم. 
عصر به روزنامه مي روم. پنج شنبه ها صبح به كاخ 
گلستان مي روم و تصاوير دوران قاجاريه تحويل 
من اس��ت. جمعه  صبح ها هم براي عكاس��ي به 
فرح آباد مي روم. عصر پنج ش��نبه و جمعه ها هم 
كه براي عكاسي به استاديوم مي روم. سرگرد از 
ارتباطم با برادرخانمم پرسيد. گفتم دامادشان 
هستم و از كارهاي او خبر نداشتم. خالصه من 
را آزاد كردن��د، ام��ا همين انگيزه اي ش��د تا در 
مورد وقايع انقالب بي تفاوت نباشم و بعد از اين 
اتفاق از تظاهرات مردم عكس مي گرفتم. وقتي 
حضرت امام)ره( آمدند، به بهشت زهرا رفتم و از 
ايشان و حضور گس��ترده مردم عكس انداختم. 
مدت حضورشان در مدرسه علوي هم از ايشان 

عكس هايي انداخته ام. 
يكي از عكس هاي معروف شما تصوير 
امام)ره( است كه روي پول هاي جاري 
كشورمان ديده مي ش�ود. پس شما به 
عنوان يك ع�كاس انقالبي وارد جنگ 

شديد؟
اينطور هم كه شما مي گوييد نيست. من بعد از 
پيروزي انقالب يك مدت��ي داوطلبانه همراه با 
ديگر انقالبي ها در محله مان پست مي داديم. يك 
بار به اشتباه فرمانده خودمان را بازداشت كرديم. 
چون توي ماشينش سالح داشت )مي خندد(. 
همان جا فهميدم اسلحه به دست گرفتن به درد 
من نمي خورد. برگشتم به كار عكاسي ام. جنگ 
كه شروع شد، در معاونت سياسي صدا و سيما 
مشغول بودم. در اولين اعزام اصاًل به عكاس توجه 

نداشتند. فقط خبرنگار، فيلمبردار و صدابردار و 
ساير عوامل مي رفتند. من شوق داشتم كه خودم 
را به جبهه ها برسانم. احس��اس دين مي كردم 
و بايد مي رفتم. اصرار ك��ردم و خالصه موافقت 
كردند. شايد همراه دومين گروه اعزامي بود كه 
به جبهه رفتم. روال كار اينطور بود كه از صدا و 
سيما نامه اي به سازمان تبليغات جنگ مي دادند 
و آنها هم كارت تردد در مناطق جنگي را صادر 
مي كردند. يادم اس��ت 14 مهرم��اه 1359 بود 
كه به شوش دانيال رسيديم. آنجا به گروهي از 

آواره هاي جنگ برخورديم. از همان جا احساس 
كردم وارد دنيا و فضاي ديگري شده ام. جنگ، 

چهره همه چيز را تغيير داده بود. 
چه چي�زي در جنگ وجود داش�ت كه 
باعث شد سال ها در بحبوحه آن بمانيد 

و عكاسي كنيد؟
راس��تش وقتي وارد منطقه جنگي ش��دم، اول 
خيلي مي ترس��يدم. از ترس كل��ي درد و مرض 
سراغم آمده بود. از دل پيچه گرفته تا سردرد و 
سرگيجه و... . جنگ مثل فيلم هايي نبود كه در 
سينما ديده بودم، اما وقتي مي ديدم يك نوجوان 
12 ساله اسلحه به دست گرفته و از همه چيزش 
گذشته است، از خودم خجالت مي كشيدم كه با 
سي و چند سال س��ن دست روي دست بگذارم 
و كاري انجام ندهم. همان اولين روزهاي جنگ 
وقتي به آبادان رس��يديم، ش��هيد سيدمجتبي 
هاش��مي با گروهش فعالي��ت مي كردند. اينها 
همه جور آدمي در گروهشان داشتند. همان جا 
پيرمردي را ديدم كه كهولت سن داشت. از سر 
جواني گفتم آخه پيرمرد تو را چه به جنگ؟ بچه 
تهران بود و رك و راست حرف درشتي تحويلم 
داد )مي خندد(؛ گفت فردا ساعت چهار صبح بيا 
تا نشانت بدهم اينجا چه كار مي كنم. صبح همراه 
فيلمبردارمان رفتيم. پيرمرد ما را جايي برد كه پر 

از ديگ و قابلمه بود. گفت اگر نمي توانم بجنگم، 
حداقل مي توانم براي رزمنده ها غذا بپزم. ديگ 
و ظرف هايش��ان را بش��ورم. حرف هايش تكانم 
داد. با او روبوسي كرديم و حالليت گرفتيم. آدم 
وقتي چنين صحنه هايي را مي ديد نمي توانست 
بي تفاوت باشد. رفته رفته با وضعيت جنگي خو 
گرفتم و تا پايان دفاع مق��دس مرتب به عنوان 

عكاس خبري به جبهه اعزام مي شدم. 
اولين عك�س ماندگاري ك�ه در جبهه 

گرفتيد چه بود؟ 
همان اوايل جنگ كه خيلي از مردم و رزمنده ها 
با ادوات جنگي آشنا نبودند، يك قبضه آرپي جي 
ديدم. پرسيدم: »اين چيه؟« گفتند: »آرپي جي 
است.« بعد گفتند: »براي شليكش بايد يك نفر 
از كمر آرپي جي زن را بگيرد و شليك كند.« آن 
موقع رزمنده ها كم تجربه بودند و فكر مي كردند 
بايد دو نفري ش��ليك كنند. خالصه به يكي از 
رزمنده ها كه ب��ه گمانم بچه تبري��ز بود گفتم 
يك گلول��ه آرپي جي بگذارد و اداي ش��ليك را 
دربياورد. چون ناوارد بودم نمي دانس��تم براي 
ش��ليك بايد نخي كه از نوك گلول��ه آرپي جي 
آويزان اس��ت را بردارد. ش��ش فريم عكس از او 
گرفتم. همي��ن عكس غير از آنك��ه از تلويزيون 
پخش ش��د، براي مدتي به عن��وان آرم جنگ 
مورد استفاده قرار مي گرفت. ستاد جنگ وقتي 
مي خواس��ت اعالميه اي منتش��ر كند، عكس 
آن آرپيجي زن را به صورت نقاش��ي شده روي 

اعالميه هايش استفاده مي كرد. 
در عكاس�ي از جبهه ها ي�ا صحنه هاي 

جنگ شيوه و روال خاصي داشتيد؟
خب بيشتر سعي مي كرديم صالبت رزمنده ها 
را در عكس ها نش��ان بدهيم. جنگ جاري بود 
و باي��د به بع��د تبليغاتي توج��ه مي كرديم. آن 
زمان هر ش��ب عكس هايي كه من مي انداختم 
از تلويزيون پخش مي ش��د. اين براي��م انگيزه 
مي شد. از طرفي بايد مراقبت مي كرديم موارد 
امنيتي رعايت ش��ود. يادم است يكي از افسران 
ارتش��ي از ما خواهش مي كرد مبادا با شات باز 
عكس بيندازيم؛ چراكه با پخش عكس امكان لو 
رفتن منطقه وجود داشت. البته افرادي كه روي 
عكس ها و تصاوير قبل از پخش نظارت مي كردند 
نظامي بودند، اما گاهي از زير چشم آنها هم رد 
مي ش��د و پيش مي آمد كه بع��د از پخش يك 
عكس، منطقه مورد نظر بمباران مي شد. از اين 
لحاظ بايد رعايت مي كرديم. البته ما هيچ صحنه 
زيبايي را از دست نمي داديم و از موارد مختلف 
عكس مي انداختيم. اگر هم پخش نمي شد، براي 

ثبت در تاريخ ماندگار مي ماند. 
يك�ي از عكس هاي ماندگارت�ان كدام 

است؟
بعد از آزادسازي بس��تان، مردم اين شهر بسيار 
خوشحال بودند. چند كيلومتري شهر با عده اي 
از اهالي بس��تان رو به رو ش��ديم. يكي از آنها از 
خوشحالي اش مي خواس��ت يك گوسفند به ما 
هديه بدهد. هرچه مي گفتيم اين هديه شما به 
كار ما نمي آيد، قبول نمي كرد. خالصه آنجا يك 
خانمي را ديدم كه روي صورتش گل ماليده بود. 
پتوي سبز رنگي هم دور خودش پيچيده بود. از 
او عكس انداختم. اين عكس بعدها در كتاب هاي 

مرتبط با جنگ بسيار استفاده شد. 
از كدام يك از ش�خصيت هاي ش�هير 

جنگ عكس انداخته ايد؟
من از شهيد چمران، شهيد سيدمجتبي هاشمي 
و مرحوم ظهيرنژاد عكس انداخته ام. يادم است 
با ش��هيد چمران گفت وگويي انجام داديم. بعد 
از مصاحبه ايش��ان گفتن��د من نماين��ده امام 
در ش��وراي عالي دفاع هس��تم آن وقت عده اي 

گفت وگوي »جوان« با علي كاوه از عكاسان نام آشناي دفاع مقدس

رزمنده ها بهترين عكاسان جنگ بودند

جنگ جاري بود و بايد به بعد تبليغاتي 
توجه مي كردي�م. آن زمان هر ش�ب 
عكس هاي�ي ك�ه م�ن مي انداختم از 
تلويزيون پخش مي ش�د. اي�ن برايم 
انگيزه مي ش�د. از طرفي بايد مراقبت 
مي كرديم موارد امنيتي رعايت شود. 
يادم است يكي از افس�ران ارتشي از 
ما خواه�ش مي كرد مبادا با ش�ات باز 
عكس بيندازيم؛ چراكه با پخش عكس 
امكان ل�و رفتن منطقه وجود داش�ت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

به من مي گويند در خط امام نيس��تي! ش��هيد 
هاشمي هم با جاذبه اي كه داشت خيلي ها را دور 
خودش جمع كرده بود. در گروه او همه جور آدم 
مي ديدي. از مذهبي گرفته ت��ا لوطي ها و مردم 
عادي و... از مرحوم ظهيرنژاد در ستاد مشترك 
عكس گرفتم. واقعاً آدم نازنيني بود. يك ارتشي 
وطن دوس��ت كه يادم اس��ت حت��ي منافقان را 
نصيحت مي كرد كه به آغوش وطن برگردند و با 

دشمن همكاري نكنند. 
عكس�ي بوده كه خودتان را تحت تأثير 

قرار بدهد؟
معموالً وقتي در جمع رزمنده ها حضور مي يافتيم، 
از آنها مي خواس��تيم تا ما هستيم شليك نكنند 
مبادا دشمن هم تيراندازي متقابل انجام بدهد. 
بعد ما كه رفتي��م كار خودش��ان را بكنند. يك 
بار در خ��ط مقدم بوديم كه ناگه��ان چند نفر از 
رزمنده هاي خودمان به طرف دشمن تيراندازي 
كردند. عراقي ها هم كه معموالً مهمات بيشتري 
نسبت به ما داشتند، ش��روع كردند به بمباران 
همه جا. يك گلوله خمپ��اره نزديك رزمنده اي 
خورد و تركش بزرگي از آن به رانش اصابت كرد. 
من با ديدن اين صحنه تحت تأثير قرار گرفتم، اما 
از وظيفه خودم به عنوان عكاس غافل نماندم و 

عكسي از اين مجروح انداختم. 
پيش آمده بود تا آستانه شهادت پيش 

برويد؟
در ايس��تگاه حس��ينيه كه بوديم، ناگهان شش 
جنگنده دشمن منطقه را بمباران كردند. يكي از 
همكاران من از ت��رس خودش را داخل يك لوله 
بزرگ فلزي پنهان كرد. من هم از ترس قمقمه 
آب را بغل كرده بودم! بعد از بمباران نمي دانستيم 
از ش��هادت تعدادي از رزمنده ها ناراحت باشيم 
يا به ت��رس خودمان و كارهاي خن��ده داري كه 

كرديم بخنديم. 

غير از عكاسي، چه خاطره اي از برخورد 
با رزمنده ها داريد؟

يك خاطره را از خ��ودم مي گويم و خاطره ديگر 
را اخيراً از خانم شهناز رومارم از اعضاي شوراي 
شهر مشهد شنيده ام. ايش��ان در زمان جنگ به 
عنوان بهيار در جبهه خدمت مي كردند. خاطره 
خودم اين است كه يك بار به همراه گروه خبري 
به فاو رفته بوديم. آنجا به پنج رزمنده برخورديم 
كه از چهره ش��ان مش��خص بود چند روز است 
نخوابيده اند. قيافه هايش��ان درهم و داغان بود. 
من به بچه هاي گروه پيشنهاد دادم يك شب به 
جاي آنها پست بدهيم تا اين رزمنده ها استراحت 
كنند. قبول كردند. قرار شد اولين نفر من پست 
بدهم. رزمنده ها گفتند اگر بوي سير يا سيب آمد 
بدانيد كه ش��يميايي زده اند و ما را بيدار كنيد. 
نوبت اول من پست دادم. بعد از دو ساعت آقاي 
حاجي زاده فيلمبردار گروه آمد و پست را از من 
تحويل گرف��ت. خالصه تا صبح پس��ت داديم و 
اين پنج رزمنده هفت الي هش��ت ساعت راحت 
خوابيدند. صبح ك��ه آنها را ديديم چهره ش��ان 
كاماًل تغيير كرده بود. به تعبي��ر و تعريف بنده، 
هركدام مثل حضرت يوسف)ع( زيبا شده بودند. 
اين چنين جوان هايي از جانش��ان مي گذشتند 
تا كش��ورمان در امان بماند. من خوش��حالم كه 
توانستم قدم كوتاهي در كنار اين عزيزان بردارم و 

حاال شرمنده جانبازان و خانواده شهدا نباشم. 
خاطره آن خانم بهيار چه بود؟

به تازگي براي افتت��اح نمايش��گاه عكس هايم از 
دوران دفاع مقدس به مشهد رفته بودم. در مراسم 
افتتاحيه خانم شهناز رومارم گفت: »شما بايد من 
را حالل كنيد.« گفتم: »مگر چه كاري كرده ايد كه 
حالليت مي خواهيد؟« گفت: »در يك مقطعي كه 
در جبهه به عنوان بهيار فعاليت مي كردم، شما براي 
عكاسي وارد چادر بهداري شديد. چون موي بوري 
داشتيد فكر كردم امريكايي هستيد. گفتم گمشو 
بيرون امريكايي. شما هم گفتيد خانم من امريكايي 
نيستم، ايراني هستم. همان جا پي به اشتباهم بردم 
و شرمنده شدم. بعدها خيلي دنبال شما گشتم تا از 

شما حالليت بخواهم كه امروز اينجا ديدمتان.« 
به عنوان يك عكاس جنگ، به كدام يك 
از عكس هاي برجاي مانده از آن دوران 

نمره 20 مي دهيد؟
من به عكسي كه توسط خود رزمنده ها انداخته 
ش��ده نم��ره مي ده��م. گاه پيش مي آم��د ما از 
رزمنده هاي عالقه مند مي خواس��تيم خودشان 
عكاسي كنند و آن را به ما تحويل بدهند. يكبار 
از رزمنده اي به نام آقاي عس��كري خواس��تيم 
عكاسي كند. ايش��ان كه به گمانم اكنون فعال 
رسانه اي است، آن زمان بس��يجي بود. بعضي از 
اصول فني عكاس��ي را به او توضيح داديم. مثاًل 
گفتيم س��رعت را بگذار روي 250 و ديافراگم را 
بگذار روي 5/6. او رفت و وقتي عكس ها را آورد، 
ديدم خدايا اين عكس ه��ا بهترين عكس هايي 
اس��ت كه يك نفر مي تواند از صحنه هاي جنگي 
بيندازد؛ چراكه يك رزمنده با شجاعتي كه دارد 
در صحنه ه��اي خطرناك بهتري��ن جا  گيري ها 
را انجام مي دهد و مي توان��د بهترين عكس ها را 
بيندازد. درواقع ش��جاعت يك ع��كاس رزمنده 

نقطه قوت كار او بود. 

شيرين ترين خاطره عكاسي شما مربوط 
به چه زماني است؟

بعد از اتم��ام دفاع مقدس و زماني كه قرار ش��د 
اس��راي ايراني و عراقي تبادل شوند، وزير كشور 
وقت آقاي عب��داهلل نوري چون قب��اًل مدير خبر 
صدا و س��يما بود و من را مي شناخت، از من هم 
خواس��ت براي نظارت روي تب��ادل اولين گروه 
آزادگان همراهش بروم. آن روز وقتي با آزاده ها 
برخورد كرديم، شيرين ترين لحظات عمرم رقم 
خورد. جالب است كه حتي آزاده ها هم فكر كرده 
بودند من خارجي هستم. بعد كه به داخل خاك 
خودمان آمديم و آزاده ها روي خاك وطن سجده 
كردند و اشك ريختند، من هم همراهشان گريه 
كردم. آنجا گفتند فكر مي كرديم ش��ما خارجي 
هستيد. عراقي ها به آنها قرآن داده بودند و اينها 
فكر مي كردند عكس هايي كه من از آنها مي اندازم 
يك كار تبليغاتي به نفع بعثي ها است. بعد از اين 
ماجرا، مدير مركز كرمانش��اه از ما خواس��ت به 
نفت ش��هر برويم. از صبح تا نزديكي هاي غروب 
با هلي كوپتر به مناط��ق مختلفي رفتيم. خلبان 
از صبح چيزي نخورده ب��ود و موقع فرود در مقر 
تيپ ذوالفقار كه در منطقه داربلوط بود، هدايت 
هلي كوپتر از دستش در رفت و محكم به زمين 
برخورد كرديم. سرم شكست و همان جا داد زدم: 

»اي واي! ديگر ورزشگاه امجديه را نمي بينم!«
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