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شیرمحمد عاشوری آزاده وجانباز  50درصداز روزهای اسارت می گوید

حرفآزادگی

به هر بهانه ای کتک می زدند
مهین رمضانی « -هر روز کتک می خوردیم،
یک روزدر اردوگاه الرمادی که بودم ،هنگام نماز
مغرب وعشاء نگهبانی دم درآسایشگاه گذاشته
بودیم  ،مراقب باشد تا من اذان بگویم ونماز
جماعت بخوانیم چون ما اجازه نداشتیم دسته
جمعی نماز بخوانیم و مراسم داشته باشیم .من
آهسته اذان می گفتم که یک باره چهار عراقی
مثل شبح جلوی دربلند شدند و از آن جا که
تعدادشان کم بود جرئت نمی کردند داخل شوند
ما را کتک بزنند - ،همیشه با تعداد زیادی وارد
میشدند تا ما کاری انجام ندهیم . -
با صدای بلند و لهجه خودشان می گفتند خفه
شوو تهدید می کردند که اگر ساکت نشوم دمارم
را درمی آورند  ،من هم که اوضاع را چنین دیدم
اعتنایی نکردم .می دانستم داخل نمی شوند و
باالخره که کتک می خوردم .ادامه دادم اشهد
ان ال اله اال ا ، ...اشهد ان محمد رسول ا ،...اشهد
ان علی ولی ا ،...عراقی ها ساکت و آرام از در
بازداشتگاه دورشدند .
نماز جماعت تمام شد ومن خودم را برای شکنجه
آماده کردم  .فردا صبح به سراغم آمدند و شروع
به کتک زدن من کردند .امــام جماعت را هم
خواستند و او را هم سیر از کتک کردند .
بعدها یکی ازهمان نیروهای عراقی من را دید و
گفت من از شجاعت تو خیلی خوشم آمد  ،چه زیبا
اذان می گفتی .از آن به بعد من وامام جماعت
را هر جا می دیدند ومیشناختند بدون دلیل
میزدند ».شیرمحمد عاشوری جانباز  50درصد
که درعملیات خیبرزخمی شــده و به اســارت
درآمده بود ،متولد روستای سنگ آتش فریمان
است  .او در سال های کودکی پدرش را از دست
داده است .درمشهد درس خوانده و حرفه نجاری
وخیاطی را یاد گرفته است .در بسیج فعالیت
داشته و به استخدام سپاه در آمده و درحراست
بنیاد شهید شروع به فعالیت کرده است.
او میگوید«:در پانزدهم خرداد سال  62همسرم
را عقد کردم وقرار بود خدمت  18ماهه سربازی
را بگذرانم  9 .ماه از این خدمت در جبهه بودم.
چند مرحله به مرخصی آمدم  .درعملیات خیبر
مسئول ضد هوایی بودم  .عملیات موفقیت آمیز
بود اما به دلیل خیانت بنی صدر نیرو وتجهیزات
کمکی نرسید و تعداد زیادی از بچه ها مجروح
شدند وتعدادی اسیر .من از ناحیه سر ودست
وکتف به وسیله ترکش موشک ها زمانی که
دشمن می زد آسیب دیدم ومدتی بیهوش روی
زمین افتاده بودم تا این که اسیر شدم .
(موشک زمانی دریک ارتفاع مشخص از زمین
منفجرمی شود و ترکش های آن اصابت می کند).
در بدنم  16ترکش دارم که زمــان اســارت به
دلیل شکنجه ونداشتن امکانات پزشکی عفونت
میکرد.بعد از آزادی با مشورت پزشکان دو
ترکش را از سرم بیرون آوردند.در عملیات خیبر
ما جــاده بصره را گرفته بودیم و بصره درچند
کیلومتری ما بود  .اما به همان دالیلی که گفتم
نیروهای پشتیبان وامکانات نرسید  .دشمن به
ما پاتک زد وتنها توانستیم تعدادی از مجروحان
را به عقب منتقل کنیم  .یکی از رزمندگان که
خشابهای ضد هوایی را پر می کرد آقای نوری
از بچه های کاشمر بود که جلوی چشم خودم
مجروح شد .من دستش را بستم واو را به عقب
راهنمایی کردم .هرچه اصرار کرد پیش من بماند
راضی نشدم.
از او خبر نداشتم تا سال ها بعد از آزادی که من
را پیدا کرد وبه دیدنم آمد.وقتی او را فرستادم
وزمانی که بی حال روی زمین افتاده بودم عراقی
ها به من نزدیک می شدند و هر کدام از بچه هارا
که نمی توانست بلند شود تیر خالصی می زدند.
بقیه بچه ها به هم کمک می کردند و ازجا بلند
می شدند .
ماراداخلیککامیونرویهمانداختندودرشهر
بصره دور دادند  .عراقی ها پایکوبی میکردند
ومی رقصیدند .با تبلیغاتی که کرده بودند مردم
بصره فکرمی کردند ما مسلمان نیستیم.به
سویمان آب دهــان  ،سنگ و هرچه در دست
داشتند پرتاب می کردند.
سه روز به همین منوال گذشت  .سه روز ما را در
شهر بصره چرخاندند و به مردم نشان دادند .در
این سه روز جز فحش وناسزا وکتک ،تکه نان
وجرعه ای آب نصیب نداشتیم تا این که ما را به

۹

پایم را با دریل سوراخ کردند
دکــتــر بعثی بــا دیـــدن شدت
جــراحــات و شکستگی پایم
تصمیم گرفت پایم را به آتل
وصل کند .دریل آوردن و بدون
بــی حسی و بیهوشی شــروع
کـــــردن بـــه ســــــوراخ کـــردن
استخوان ســاق پــام« .خیلی
دردناک و وحشتناک بود» من
فقط از آن ها بالشی خواستم که روی صورتم بگذارم تا صدای ناله ام
را نشنوند .بعثی ها از شنیدن ناله و ضجه اســرا لذت می بــردن و
خوشحال می شدن و این زجر آورتر بود( .ابوالحسن مظلوم)

اردوگاه موصل منتقل کردند .
▪دیوار مرگ

در بدو ورود به اردوگاه موصل باید از تونل مرگ
عبور می کردیم به این صورت که اسرا باید آرام
ازمسیری به طول  50مترکه دو طرف آن عراقی
ها ایستاده بودند و با هر چه دردســت داشتند
میزدند ،عبور می کردند اگر کسی می خواست
با سرعت عبور کند بیشتر کتک می خورد .
باالخره ما را تقسیم کردند 14.بازداشتگاه که در
هر کدام  100نفر اسیرداشت اما بدون امکانات
بهداشتی.اتاق 3در  4که چند دوش داشت ویک
منبع آب کوچک که بالفاصله آبش سرد می شد.
برای این جمعیت تنها  5سرویس بهداشتی بود
که همیشه مشکل داشت  .تجمع بیش از دو نفر
ممنوع بود .
اجــازه نداشتیم نماز بخوانیم  ،قــرآن بخوانیم
.در خفا عبادت می کردیم .یک سال در موصل
بودم  .در طول این مدت هر دو ساعت به داخل
وبیرون بازداشتگاه هدایت می شدیم و برای هر

آزاده شیر محمد عاشوری/نفر اول نشسته از راست

از بچه ها هم به نام اسدی به دلیل ضعف بنیه و
نرسیدن به جراحت هایش شهید شد.
تا این که مصادف با شب عاشورا همه را زدند وشب
بعد ازهرآسایشگاه 5نفر را بیرون بردندوهمه را به
باد کتک گرفتند .یکی از شکنجه های شان این
بود که به زور آب تاید به خورد بچه ها دادند تا بچه
ها حالت تهوع پیدا کنند  .بچه ها تا سه ماه حال
شان بد بود .بعد از کلی شکنجه صحبت کردند
که شما اعتصاب خود را بشکنید تا اجازه دهیم
اعمال عبادی را به صورت انفرادی انجام دهید .
 3تا  4مــاه بعد صلیب ســرخ ما را ثبت نــام کرد
وبعد از گذشت یک سال واندی نامه ای به ایران
فرستادیم  ،تقاضا کردیم که قرآن در اختیار ما
قرار بدهند .
▪کم کم نماز جماعت می خواندیم

بار ورود وخروج شمارش وآمارگیری می کردند.
تعداد زیادی از نیروهای عراقی بچه ها را به صف
میکردند و می شمردند و اجازه عبور می دادند.
دوباره کنار درهم دو نیروی دیگر هر کدام برای
خــودش شمارش می کرد وبه هربهانه ای بچه
ها را کتک می زد .فــردی معروف به «پلنگی»
بدون درجه و عنوان که نیروهای عراقی هم از او
میترسیدند ،بچه ها را بسیار شکنجه می داد.
اگر کسی را در حال نماز خواندن می دید با جفت
پاهایش روی پشت اومی پرید  ،در حال سجده
پاهایش را روی سر بچه ها می گذاشت وبا چکمه
فشارمی داد.
وقتی شکایت می کردیم  ،جواب می شنیدیم که
این اردوگاه آموزشی است و ما باید به شما آموزش
دهیم .شما آموزش ندیده اید وتربیت ندارید.
▪رمادی  2کمپ 4

بعد از حدود یک سال به اردوگاه رمادی منتقل
شدیم  .آن جا هم وضعیت به همین منوال بود .
اردوگاه  4بلوک و هر بلوک  8بازداشتگاه که از
 90تا  110نفرجمعیت داشت .
بــه مــا دو پتو و یــک دســت لباس ارتــشــی ســاده
میدادند که در سرما وگرما همان را می پوشیدیم .
در ورودی چند قفل زده وپنجره ها را نبشی زده
بودند  .طوری که نه روز مشخص بود ونه شب .
در آسایشگاه هیچ چیز نبود .سطل آب وسطل
سرویس بهداشتی دم در ورودی قرار می گرفت.
برای سرویس بهداشتی از لباس های مان پرده
ای دوخته بودیم و سطل سرویس بهداشتی را
پشت آن گذاشته بودیم .برای این که بچه ها از
بوی آن اذیت نشوند جا به جا می شدیم .
بچههااجازهنداشتندحتیمهرنمازداشتهباشند
این وضعیت ادامه داشت تا عاشورای سال 63که
نماینده ای تعیین کردیم تا با ارشد عراقی صحبت
کند و به درخواست های بچه ها رسیدگی شود.
من به اتقاق یک نفردیگر با عراقی ها صحبت
کردم وخواسته های بچه ها را گفتم .
آن ها هم گفته های ما را به سرهنگ مافوق شان
منتقل کردند .قــرار شد ازهــر آسایشگاه  5نفر
انتخاب کنیم تا به مقرجناب سرهنگ برویم و
خواسته های مان را مطرح کنیم .ما هم خواسته
های خودمان را ازجمله این که بچه ها در انجام
عبادت آزاد باشند گفتیم واو درپاسخ گفت «:در
ارتش عراق روزه ونماز ممنوع است».
چــون گفت وگویمان به نتیجه نرسید ،ما هم
اعتصاب کردیم  .سه روز نه بیرون رفتیم ونه غذا
گرفتیم  .بیشتر بچه ها روزه می گرفتند یکی

دست ساخته های دوران اسارت

با اکران فیلم سینمایی «هزار پا» در سینماهای کشور ،کم و بیش در
فضاهای مجازی و رسمی با اعتراض های فردی و گروهی جانبازان
روبه رو بودیم که دربــاره این فیلم و تصویری که از جانباز ارائــه کرده
است ،گالیه داشتند .در همین زمینه «علی نجات عباسی»جانباز 70
درصد دفاع مقدس به نمایندگی گروهی از جانبازان متنی را به صفحه
پالک عزت روزنامه خراسان ارســال کرد که حــاوی درددل وگالیه
هایی درباره فیلم سینمایی «هزار پا» است .این متن را با هم مرور می
کنیم:بعد از انقالب اسالمی ،ما سینمای نجیبی به دنیا ارائه کردیم
اما در این اواخر فیلم هایی می بینیم که قابل باور نیست در کشور ما
ساخته شده اند .به نظر می رسد گاهی کم کاری جدی صورت میگیرد
و باید گفت بخشی از جامعه فرهنگی در کما رفته است.شاید اگر برای
نمایش تصویری این چنین درباره جانباز به مخالفان مان سفارش کار
می دادیم نمی توانستند فیلمی همچون هزارپا بسازند.استفاده از یک
نماد آرمانی مثل جانبازان که برای عده زیادی از مردم هنوز حال و هوای

به هر اسیر که ثبت نام می شد ماهانه یک ونیم
دینار حقوق می دادند که معادل  25تک تومان
می شد ،بچه ها این بن ها را جمع می کردند وبه
مسئول خرید می دادیم تا برای مان چیزهایی
را که نیاز داریم از جمله مسواک ،تیغ و  ...تهیه
کند.بچه ها اتحاد داشتند وخیلی به هم کمک
میکردند  .یک پزشک شــیــرازی به نــام آقای
طوسی داشتیم وشخصی که به او کمک می کرد
به نام دستگیرعلی باجیان ازاهالی آذربایجان
بــود ،اما هیچ امکاناتی جز تعداد کمی داروی
مسکن نداشتند.در زمان اسارت ترکش های من
عود کرده بود ،اوریون گرفتم .
مسئول اردوگاه سه بیماربد حال را همراه من به
بیمارستان بردو از زمانی که داخل ماشین شدم
چشم های مان را بستند تا زمانی که دوبــاره به
اردوگــاه برگشتیم  ،دایــم ما را کتک می زدند.
طوری رفتار می کردند که اگر کسی بیمار هم
می شد جرئت نمی کرد بیماری اش را بروز دهد.
من حدود  5سال را در رمادی بودم .اخبارحاج
آقا ابوترابی را از اسیرهای جدیدی که می آمدند
می شنیدم .
در سال  64گروهی ازاعضای سازمان منافقین
آمدند و برای ما صحبت کردند .گفتند ما آمده ایم
شما را آزاد کنیم و به ما بپیوندید  ،ما شما را هر جا
دوست داشتید می فرستیم  .اردوگاه شلوع شد،
بچه ها شعار می دادند .
آن ها مجبور شدند بروند  .مدتی بعد گفتند درجه
دار عراقی با شما صحبت می کند اما نماینده
سازمان آمده بودتا هرکس دوست دارد با او برود.
تعداد معدودی رفتند  .آن ها به تنهایی وبدون
حضورعراقی ها صحبت کرده بودند و حتی به
بچه ها اجازه ندادند وسایل شان را جمع کنند.
با وعده و وعید تعدادی را متقاعد کرده بودند
که ما می دانیم این جا عراقی ها به شما سخت
می گیرند ما هم اسیر دست آن ها هستیم وچه
وچه ....
بعد که به ایران باز گشتیم تعدادی از آن ها آمدند
زیرا ایران ازعراق خواسته که همه اسرا را تحویل
دهد و ازصلیب سرخ خواسته بودند بر اساس ثبت
نام اسرا باید همه آن ها را باز گرداند .این افراد از
فجایع اردوگاه اشرف وبالهایی که سرشان آمده
بود تعریف زیادی می کردند.
▪بعد از آزادی از اسارت

فــرزنــدان صالحی دارد وهــمــســری مهربان.
همسری که مدتی بعد از عقد با شیر محمد روزها
وشب هایش را چشم انتظار او می نشیند تا زندگی
زیــر یک سقف را بــااو تجربه کند امــا گفتن این
جمله در آن زمان به سادگی االن نبود زمانی که
سرنوشت جنگ هیچ مشخص نبود وسرنوشت
اسرا هم ،اما مهربان همسر در اولین نامه اش به
او می نویسد که من تا زمانی که دندان هایم بریزد
و موهایم سفید شود به انتظار تو می مانم  ،تو باز
نگردی هم به انتظار می مانم و این جمله قوت قلب
این دالورمی شود اما اشکش را جاری می کند  .با
حجب وحیا که ویژگی اوست می گوید«:مردم به
حق خودشان قانع باشند وحواس شان به دین
باشد  .پشت انقالب ورهبری باشند .به ویژه درباره
رعایت حجاب ظاهر وباطن در جامعه سفارش
می کندو این که به هم احترام بگذاریم» .او در 65
سالگی هنوز هم کار میکند.کارش را دوست
دارد و مربی کشوری کاراته است  ،کوهنوردی
ودوچرخه ســواری هم می کند و معتقد است با
کسی معامله کرده که پشیمانی ندارد.

پذیرایی شدیم!
تیر سمینوف به پای راستم اصابت کرده و کلی خون از من رفته بود.
بی حال و بی رمق روی زمین افتاده بودم .یک سرباز بعثی آمد تا تیر
خالصی بزند ،ا ّما از اون جایی که تقدیر من اسارت بود تیر به شانه چپم
خورد و زنده ماندم .بعد از چند ساعت آمدند من را با طناب بستند
باالی تانک و بردند پشت خط .مجروحان و اسرا را با دست های بسته
به شهر العماره بردند و عده ای از طرفداران رژیم بعث از ما با سنگ و
آب دهان پذیرایی کردند .خوشحال بودند ،رقص و پایکوبی می کردند
و کلی به ما توهین کردند( .آزاده ابوالحسن مظلوم)

آن سربازعراقی ،بعثی نبود
سرم خون ریزی شدیدی کرده
بــود و دســت هــام رو از پشت
محکم با سیم تلفن بسته بودند
و جلوی جریان خــون گرفته
شده بــود .بی رمق و بی حال
شده بــودم .سرباز عراقی که
دلش به حال ما سوخته بود،
اومد و کمی آب به ما داد .بعد
می خواست از غذای خودش کمی به ما بدهد و وقتی دید که برایش
سخت است دست های ما رو باز کرد و بعد از خوردن کمی نان مجدد
دست های ما رو خیلی معمولی از پشت بست و ما داخل همان چاله
ای که بودیم خوابیدیم(.آزاده حسن شریعتی فر)

طوری نیستم فاطمه جان

آقای عاشوری داور و استاد کاراته است

گاهی حرف هایی مستقیم و غیر مستقیم به گوشم می رسید :تو ِسنّت
کمه ،حیف جوونیت .اص ً
ال معلوم نیست شوهرت بیاد؟! نیاد؟!
اما به این حرف ها اعتنا نمی کردم .باید تا آخرش می ماندم و این
ّ
انتظار 10ســال طول کشید .وقتی آمد نگاهم به دست و پاهاش
بــود که ببینم سالمه .چشمام پر اشــک شــده بــود و هی می گفتم
سالمی؟ و اسماعیل تکرار می کــرد« :آره سالمم .طــوری نیستم
فاطمه جــان» .راســت می گفت سالم بود ا ّمــا اســارت پیرش کرده
بود ،الغر و تکیده .از زیبایی جوانی و موهای پرپشتش هم چیزی
باقی نمانده بود ولی خدا را شکر که سالم برگشته بود پیش ما.
(خانم مرادی همسر آزاده «تقوایی»)
		

های عالءالدین که برای گرمایش داده بودند انواع شیرینی از جمله
زولبیا،بامیه،شیرینیخرماییوشیرینیهایمختلفدیگردرستمی
کردیم .با این روش هم جلوی اسراف گرفته می شد و هم مقدار زیادی
شیرینی و مواد خوراکی تهیه می شد( .آزاده سرافراز کریم یزدی نژاد)

َمن امام؟
بعثی ها اجازه نمی دادند نماز جماعت بخوانیم .ا ّما اسرا با همه سختی
ها و شکنجه هایی که می شدند دست از خواندن نماز جماعت بر
نمیداشتند .یک روز داشتیم نماز جماعت می خواندیم ،امام جماعت
به رکوع رفت  ،ما هم به رکوع رفتیم .ناگهان افسر بعثی در آسایشگاه
رو باز کرد .وقتی در باز شد امام جماعت با همان حالت رکوع از در
آسایشگاه خارج شد تا نماز را به هم بزند و کسی شکنجه نشود.اسرا همه
در حالت رکوع بودند که افسر بعثی فریاد زد :من امام؟ (امام جماعت
کجاست) .اسرا وقتی از حالت رکوع بلند شدند دیدند امام جماعت
غیبش زده و همه به شکل فرادی نمازشان را تمام کردند!!! (این خاطره
شده بود خاطره خنده دار اردوگاه( .آزاده حسن شریعتی فر)

ترکش از توی دهنم پرید بیرون
قبلازاسارتمجروحشدهبودم
و یک ترکش که لب و دندان ها
و زبانم را مجروح کرده بود بین
فک وگــردنــم جاخوش کرده
بود .در مدت اسارت خیلی درد
را به خاطر همین ترکش تحمل
کردم و اذیتم می کرد .چند بار
پزشک هــای بعثی خواستند
عملمکنندولینتوانستندترکشرادربیاورند.دکترهایصلیبسرخ
هم می گفتند اصرار به عمل نداشته باش! وقتی آزاد شدی در ایران
عمل کن .روز اول آزادی که بعد از  100ماه اسارت پا درایران و مشهد
گذاشتم ،من را بردند اردوگاه امام رضا (ع) تا روز بعد از ستاد استقبال
بجنورد بیایند دنبالم و من را ببرند .غروب تصمیم گرفتم اول از همه
بروم حرم امام رضا (ع) و طلب حاجت کنم تا از این درد راحتم کند و
شفایم بدهد .چهارراه شهدا یک غذا خوری بود و تصمیم گرفتم اول
بروم شام بخورم و بعدش بروم حرم و تا صبح در حرم بمانم ،تا حاجتم
را بگیرم .رفتم در غذاخوری و سفارش سوپ دادم .صاحب مغازه
میخواست برایم یک غذای دیگر بیاوردکه قبول نکردم؛ چون با این
ترکش نمی توانستم غذای دیگری بخورم و توی اسارت هم غذای
آبکی می خوردم.قاشق اول سوپ را که خوردم حالت تهوع بهم دست
داد و سریع رفتم دست شویی و باال آوردم و اون ترکش از توی دهنم
پرید بیرون.همچین حالم یه جوری شد .با چشمای پر از اشک راه
افتادم به سمت حرم و گریه می کردم .به امام رضا گفتم «این همه تو
اسارت درد کشیدم و ای کاش یه بار پیش طبیب عاشقا ضامن آهو می
رفتم».امام رضا حاجتم را داد قبل از این که بروم حرمش بگویم چی
می خواهم( .عابدین عابدی مقدم)

از درد خودم فراموش کردم

آرام شهادتین را گفتم
بعد از این که نیروهای بعثی مطمئن
شدند که کسی زنــده نمانده ،جلو
آمدند و با تانک از روی رزمنده ها رد
شدند .مجروحیتم شدید بود و بین
شهدا افتاده بــودم ،به سختی کمی
تــکــان خـــوردم .وقــتــی ســربــاز بعثی
فهمید زنده ام اسلحه اش را به سمتم
گرفت تا مرا بکشد .چشمانم را بستم و
آرام شهادتین را گفتم ،ا ّما در همان لحظه سرباز دیگری آمد و مانع
شد .من را روی تانک گذاشتند و به عقب بردند و تقدیر ما شد اسارت.
(آزاده سرافراز غالمحسین کمیلی)

شیرینی در روزهای تلخ

ازدست ساخته های دوران اسارت

او بعد از بازگشت از اسارت در سال  69به وزارت
نفت می رود ،چون درخواست استخدام کرده بود
و به شرکت گاز معرفی می شود و بعد از مصاحبه از
سال  70در واحد حراست شروع به کار می کند.
او دو فرزند و دو نوه دارد .وقتی از خانواده وهمسر
می پرسم ابراز خرسندی می کند که بحمدا...

وسط نانی که به ما می دادند
خمیر بود .آن ها را خرد کرده و
در آفــتــاب ق ــرار مــی دادیـــم تا
خــشــک مــی شـــد .بــعــد آن را
کوبیده و آرد می کردیم .از آرد
بــازیــافــتــی و شــکــرهــایــی که
داشتیم ،با استفاده از چراغ

از ناحیه سر مجروح شده بودم و درد شدیدی داشتم .اسرا را سوار هیفا
کردند تا به بصره منتقل کنند .یکی از رزمنده ها را که پایش تیر خورده
و شکسته بود آوردند و توی ماشین انداختند .بین استخوان های پای
ی زد
این رزمنده فاصله افتاده بود و وقتی ماشین تکان می خورد فریاد م 
و ناله می کرد .من هم از شدت ناله هایش ،درد خودم را فراموش کرده
بودم و برای این بنده خدا دعا می کردم( .آزاده حسن شریعتی فر)

همان اسماعیل من؟
اصــ ً
ا بــاورم نمی شد که او همان اسماعیل من باشد .هلهله و
سروصدایی به پا بود .همه بلند بلند ا...اکبر می گفتند .اطرافیانم
با شوق و ذوق از من خواستند که جلو بروم و او هم بر فراز دست های
برادران و اقوامش پیش آمد .دوباره دقیق تر نگاه کردم .این اسماعیل
است.مطمئنکهشدمبلندصدایشکردم«:اسماعیل»ووقتیفریادم
را شنید او هم بلند بلند مرا صدا می زد.
(خانم وهاب رجایی همسر آزاده وهاب رجایی)
گفت و گو ها:موسسه فرهنگی،هنری پیام آزادگان

دست ساخته های دوران اسارت

گالیه جانبازان از اکران فیلم سینمایی «هزارپا»

دلمان شکست

احترام دارند ،دور از اخالق است .ما معتقدیم به طور کلی مسیر فیلم در
طراحیشوخیهایکالمیروشیمبتنیبراستفادهنادرستازممیزی
های سینما نسبت به تلویزیون است و روش کارگردان آقای ابوالحسن
داوودی برای خنده گرفتن از تماشاگر با عبارات دوپهلو و مضامین
خاصی که حتی مخاطب نوجوان هم متوجه آن ها می شود ،از همین
شمار است .مزیت این شوخی های ایهام دار هم این است که اگر به بی
اخالقی متهم شوند بگویند منظوری نداشتند.به نظر می رسد بخشی از
فرهنگ ما آلوده شده و احتیاج به حجامت دارد .آرایش کردن یک زن رو
به روی دوربین ،به هم بستن زن و مرد نامحرم به یکدیگر ،همه جانبازان

فیلم منفی نشان داده شده اند به طوری که وقتی مسئول آسایشگاه
وارد می شود سیگارها را پنهان میکنند و کتاب دعا را ریاکارانه به
دست می گیرند.در همه جای کشور جانبازان شیمیایی از نابینایان
و قطع عضوها جدا هستند و همیشه آسایشگاه آن ها مناسب بوده که
متأسفانه در فیلم شاهد محیطی بسیار نامناسب و قدیمی که حتی از
باالبر ساختمان سازی به جای آسانسور استفاده می شود،هستیم.
خانمی که نذر کرده با یک جانباز قطع عضو ازدواج کند دارای ظاهری
نامناسب است.با توجه به محتوای فیلم به نظر می رسد کارگردان دچار
انحراف از اهداف اولیه خود شده است .معتقدیم تراژدی هزارپا از نظر

محتوا به شدت ضعیف بوده و از نظر ما فاقد ارزش هنری است،
امروزه اغلب فیلم های کمدی ما از نبود فیلم نامه های فاخر
رنج می برند و به عبارتی دیگر ،این فیلم ها هم شبیه فست
فود شده اند.ما فرزندان ایران خواهانیم تا با چاره اندیشی
مناسب مانع از تبدیل   این فیلم به یک آسیب جدی فرهنگی
در کشور شوید.ما تعدادی ازجانبازان خراسان رضوی از
شما مسئوالن فرهنگی کشور تقاضا داریم نظارت بیشتری
بر تولید و اکران فیلم های به ظاهر کمدی داشته باشید ،ما
جان بر کفان ایران اسالمی اعالم می داریم که اگر استکبار
جهانی بخشی از جسم ما را گرفت اما روح انقالبی ما همچنان
جوان و پویاست و در راه انقالب و رهبری پیامبرگونه آن تا پای
جان در صحنه ایستادهایم ،ما سربازان ایران نارضایتی خود
را از فیلم هزارپا که هزار خنجر بر قلب شکسته ما فرود آورده
است ،اعالم می داریم.
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