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»موقعیت مهدی« شــرح حال اســت؛ شرح حال 
یکــی از مهم ترین اســطوره های دفاع مقدس که 
فیلمساز کوشیده در چند فراز زندگی و زمانه اش 
را به تصویر بکشــد؛ فیلمــی اپیزودیک که حلقه 
اتصال فصل هایش قهرمان اثر، مهدی باکری است. 
حتی در اپیزود »من مهدی باکری نیستم« هم که 
کارگردان یکی از شخصیت های مکمل را در قاب 
می گیرد سایه ســنگین قهرمان محسوس است و 
جمله پایانی اپیزود ستایشی اســت بی دریغ از او. 
هادی حجازی فر در موقعیت مهدی بیش از هر چیز 
کوشیده کاراکتر محوری اش را به عنوان شخصیتی 
ملموس و باور پذیر برای تماشــاگر جــا بیندازد؛ 
تماشاگری که شاید شناختی از این قهرمان جبهه 
و جنگ نداشته باشد و قرار اســت با تماشای این 
فیلم به شناخت برسد. پس فیلمساز در فصل های 
شروع اثر از نقطه درستی ماجرا را روایت می کند؛ 
از زندگی شــخصی و تأکید بر حجب و حیای دهه 
شصتی که در قالب اثر به درستی جا می افتد. آنچه 
فیلم را در شروع به توفیق می رساند، میزانسن های 
ســاده و همخوان با کنش های داخل کادر، نوعی 
بی پیرایگی و زبان ترکی اســت. ریتم آرام فیلم در 
اپیزود آغازین به نوعی برخاسته از شخصیت مهدی 
باکری نیز هست. حجازی فر در معرفی شخصیت ها 
می کوشد تا مفاهیم و ارزش های آنها را بدون شعار 
و تظاهر نیز متبلور کند . نگران این هم نیســت که 
حوصله تماشــاگر با ریتم آرام سر برود. نکته دیگر 
اینکه در پرداخت بصری اثرش وامدار مهدویان )که 
حجازی فر بازیگر چند فیلمش بوده( هم نیست. این 
دوربین آرام ربطی به قاب های پر از تنش و حرکت 
فیلم های مهدویان ندارد. نکته مهم تر پرهیز از ورود 
به جزئیات و ارجاعات تاریخی اســت . باز برخالف 
چند فیلم مهدویان، در موقعیت مهدی قرار نیست 
فیلم با تکیه و تأکید بر مستندات تاریخی جلو برود . 
وظیفه ای که حجازی فــر در موقعیت مهدی برای 
خود قائل شده، شناساندن آدم ها ست نه رخدادها . 
هر ارجاع تاریخی هم در خدمت شخصیت است. به 
همین دلیل فیلم از پرداختن به موارد مناقشه برانگیز 
و دوایر ملتهب پرهیز می کند، مثال خیلی وارد دلیل 

اخراج حمید باکری از سپاه نمی شود. همه  چیز در 
حدی طرح می شود که فیلم از گستره ای که انتخاب 
کرده بیرون نزند؛ فیلم قرار اســت با روایت زندگی 
شــخصی مهدی باکری پیوندی عاطفی میان او و 
تماشاگر ایجاد کند. قرار است ما به عنوان تماشاگر 
این قهرمان خاکی و محجوب را که توان نگاه کردن 
در چهره تازه عروسش را ندارد، دوست داشته باشیم. 
پس برای این کار قبل از شرح رشادت ها یش باید 
به او نزدیک شویم و این کاری است که کارگردان 
موقعیت مهدی امکانــش را فراهم می کند. روابط 
خانوادگی مهدی و حمید باکری همان قدر اهمیت 
دارد که حضورشــان در صحنه های نبــرد. برای 
درک بهتر اســطوره های جنگ، ابتــدا باید آنها را 
زمینی و ملموس کرد تا بتوان باورشان کرد. رویکرد 
اســطوره پرداز معمول ســینمای دفاع مقدس در 
چنین مواردی معموالً افتادن در ورطه شعار است؛ 
در حافظه سینمایی هر عالقه مند پیگیری انبوهی 
فیلم جنگی ثبت شــده برای شــرح رشادت های 
قهرمانــان دفاع مقدس، مفاهیم ارزشــی را بدون 
تالش برای دراماتیک کردنشان به گل درشت ترین 
شیوه ها به تصویر کشیده اند. روی دیگر این سکه، 
تمرکز بر فن ســاالری و تأکید بــر جلوه های ویژه 
میدانی و بصری و غرق شدن در رویداد و در نتیجه 
فاصله گرفتن از شخصیت است. معموالً هم خبری از 
شخصیت نیست و ما با تیپ های نمایشی مواجهیم 
که اغلب هــم ویژگی های مشــابهی دارند و فاقد 
فردیت هستند. حجازی فر در نخستین ساخته بلند 
ســینمایی اش در هیچ کدام از این ورطه ها سقوط 
نمی کند. موفقیت فیلــم بیش از هر چیز محصول 

توازن و تعادل اســت؛ اینکه اندازه نگه می دارد و از 
هدف اولیه اش عدول نمی کند که همان آشــنایی 
و نزدیکی به مهدی باکری و درک زمانه اش است. 
ما در فیلم با یک اتمسفر دهه شصتی مواجهیم که 
در آن شــخصیت های برگزیده فیلمساز به شکل 
جالب توجهی معصوم و محجوب هستند. از دل این 
معصومیت و حجب و حیا قرار است رابطه عاطفی 
مهدی و حمید باکری با همسرانشان شکل بگیرد. 
دو اســطوره دفاع مقدس را قبل از اینکه در پشت 
خاکریزها ببینیم در حریم خانواده می بینیم. با این 
مقدمه الزم )و البته کمی طوالنی( اســت که فیلم 

قهرمانانش  را به دل جبهه ببرد. 
 موقعیت مهدی یکی از عاشــقانه ترین فیلم های 
سینمای دفاع مقدس اســت. فیلمساز بخش قابل 
توجهی از اثرش را به رابطه عاطفی مهدی باکری و 
همسرش اختصاص می دهد . همچنان که در مورد 
حمید باکری هم به عنوان شخصیتی مکمل همین 
کار را انجام می دهد . فیلم در به تصویر کشیدن عشق 
ســراغ قاب های تغزلی هم می رود و جالب اینکه 
چنین نماهای شاعرانه ای را در فضای ملتهب جبهه 
هم بازآفرینی می کند. اینگونه اســت که موقعیت 
مهدی می تواند مسئله شــخصیت ها را به مسئله 
تماشاگر تبدیل کند. در موقعیت مهدی شخصیت ها 
در دل فضا و مکان معنا می دهند. انتخاب لوکیشن ها 
و فضاسازی حجازی فر در خلق معنا و تبلور حس، 
سهمی مؤثر دارد. فیلم زندگی نامه ای موفق از دل 
پژوهش دقیق بیرون می آیــد و در مورد موقعیت 
مهدی این پژوهش در مرحله نــگارش فیلمنامه 
و اجرا گویی به تجربه ای زیســتی بدل شده است. 

موقعیت مهدی، فیلمی است درباره آرمان گرایان 
دهه۶۰ کــه در دورانی تاریخی، بــدون کمترین 
جلوه گری و ادا، حماســه آفریدند. فیلمی درباره 
فرمانده ای که اجازه نمی دهد پیکر برادر شهیدش 
را بازگردانند مگر اینکه بشود که پیکر همه شهدا را 
بازگرداند. و این یکی از مهم ترین فرازهای موقعیت 
مهدی است؛ تصمیمی که انعکاسش را هم در اپیزود 
من مهدی باکری نیستم می بینیم که غزلی زیبا در 
باب رفاقت اســت و هم در خروش خواهر مهدی 
باکری که یکی از تأثیرگذارترین سکانس های فیلم 
است و در چنین فصل هایی اســت که زبان ترکی 
هم جز باور پذیر کردن اثر، کارکردی دراماتیک نیز 
می یابد. جایی که »لحن« با زبان ترکی درمی آید و 

اندوه نهادینه می شود.
 فیلم در ســکانس های جنگی اش بر دو عملیات 
بدر و خیبر متمرکز می شــود؛ دو عملیات مهمی 
که در اولــی حمید باکــری و در دومــی مهدی 
باکری به شهادت می رســند. بعد از عملیات بدر 
در بازگشــت مهدی باکری به شهر شاهدیم که او 
چگونه با دیدن پالکارد های شهدا به هم می ریزد. 
در کنارش ســکانس جلســه فرماندهان جنگ را 
هم داریم کــه تکمیل کننده اتفاقی اســت که در 
پایان فیلــم رخ می دهد؛ اینکه مهــدی باکری در 
عملیات خیبر حاضر به عقب نشینی نمی شود و به 
اصرار فرماندها ن که مدام از او می خواهند به عقب 
بازگردد، وقعی نمی نهد. داستان ایستادگی بر سر 
آرمان در اینجاست که معنا می دهد؛ همچنان که 
یافته نشدن پیکر مهدی باکری که سرنوشتی مشابه 
حمید باکری )و علی باکــری دیگر برادرش که در 
دهه ۵۰ توسط ساواک به شهادت می رسد و پیکرش 
هرگز یافت نمی شود( قرار می دهد. تجلی آن نگاه 
شاعرانه، عاشقانه فیلمساز را می شود در صحنه ای 
که پیکر مهدی باکری به زیر آب می رود هم مشاهده 
کرد؛ صحنه ای که حکم وداع با فرمانده ای را دارد 
که خودش همیشــه در خط بود و به فرماندهی از 
پشت میز اعتقادی نداشت. مهم ترین ویژگی فیلم 
حجازی فر این اســت که در روزگار آرمان گریزی، 
این پایبندی به اصول را در این آرمان گرای دهه ۶۰ 
به درستی متبلور می سازد. موقعیت مهدی اینگونه 
است که کار می کند و تأثیر می گذارد و موقعیتی را 

ترسیم می کند که موجز و بیانگر است .
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تثبیت جایگاه
دانش آموخته تئاتر، با سابقه اجرای چند نمایش و کارگردانی سریالی برای تلویزیون، به عنوان چهره ای 
تازه با »ایستاده در غبار«  به شهرت رسید. بازی در نقش احمد متوسلیان در فیلمی جنگی که برای 
مستند نمایی سراغ شیوه ای متفاوت رفته بود، مقدمه ای بر حضور مداوم هادی حجازی فر در سینمای 
ایران شد. ایفای نقش برون گرای کمال در »ماجرای نیمروز« )محمد حسین مهدویان( حجازی فر را 
به شهرت رساند و بعد از آن او در فیلم ها و سریال های مختلفی بازی کرد؛ از کمدی تا عاشقانه و درام 
اجتماعی و از فیلم سینمایی تا مجموعه تلویزیونی و سریال شبکه نمایش خانگی. پرکاری محصول 
مستقیم شهرت به دست آمده از حضور در فیلم های مهدویان بود و حجازی فر گاهی تیپ شکل گرفته در 
ماجرای نیمروز را در فیلم ها بازتولید و در مواردی هم نقش هایی را بازی می کرد که ارتباطی با پرسونای 
محبوبش نداشت. بهترین حضور این سال هایش را می شود در »بی همه  چیز« )محسن قرایی( مشاهده 
کرد که جلوه و درخشش اش بیشتر از همه بازیگران این فیلم پر بازیگر است و البته »آتابای« )نیکی 
کریمی( که در آن عالوه بر بازی، فیلمنامه را هم نوشته است. کارگردانی و بازی در موقعیت مهدی در 

همان گام اول جایگاهش را به عنوان کارگردان تثبیت کرد.

مکث

بازگشت به پشت خاکریزها 
سینمای دفاع مقدس چه مسیری را در این سال ها 

طی کرد؟ 

یک
از سینمای دفاع مقدس به عنوان اصیل ترین و باهویت ترین ژانر 
سینمای پس از انقالب نام برده می شود اما چرا فیلم دفاع مقدس 
اصالت و هویتی متمایز از دیگر ژانرهای سینمایی یافته است؟ 
پاسخ این سؤال از تفاوت جنگ هشت ساله ایران می آید؛ جنگی 
که نه شبیه جنگ های اول و دوم جهانی بود، نه جنگ ویتنام 
را تداعی می کرد و نه یادآور هیچ کدام از جنگ های کالسیک 
یکصدسال اخیر بود. آنچه در ســنگرها و خاکریزهای خودی 
 به وقوع می پیوست و حال وهوایی که از شهریور۵9 تا تابستان ۶7 
و پذیرش قطعنامه ۵98 از سوی ایران، در جبهه ها حکمفرما بود، 
تفاوت های محسوسی با هر جنگ دیگری داشت که در تاریخ 
معاصر به وقوع پیوسته بود. انعکاس این حال وهوا به زبان سینما 
توسط نسلی که فیلمسازی را از پشــت خاکریزها آغاز کرده و 
درک شهودی باالیی داشت، فیلم هایی را به جا گذاشت که شدند 
سنگ بنای سینمای دفاع مقدس. در این مسیر، 2فیلمساز سهم 
و نقشی گسترده تر از بقیه داشتند؛ ابراهیم حاتمی کیا و زنده  یاد 
رسول مالقلی پور. همچنان که باید از مجموعه مستند »روایت 
فتح« نام برد که در پس ساختار به ظاهر ساده اش توانست به 
جوهر جبهه ها دســت یابد؛ چیزی که در گزارش های خبری 
معمول و متداول تلویزیون از جنگ بــه ندرت اتفاق می افتاد؛ 
همانطور که تا قبل از ظهور مالقلی پور و حاتمی کیا ما شاید فیلم 
جنگی داشتیم اما سینمای دفاع مقدس نداشتیم. به این ترتیب 
نخستین گام های جدی این سینما توسط فیلمسازانی برداشته 
شد که خود از جنس آدم های جنگ بودند و این گام ها خیلی 
زود رهروانی دیگر هم یافت؛ از کمال تبریزی گرفته تا احمدرضا 
درویش، عبدالحسن برزیده و عزیزاهلل حمیدنژاد؛ فیلمسازانی که 
تجربه های ملموس شان از دفاع مقدس را به تصویر می کشیدند 
و در حد توان، گوشه هایی از آنچه زندگی کرده بودند را مقابل 
دوربین بازآفرینی می کردند. هویت منحصربه فرد ســینمای 
دفاع مقدس از همین زیستن با جنگ می آمد. نقش و محوریت 
غریزه و قریحه در شکل گیری سنگ بنای سینمای دفاع مقدس 
اهمیتی بسزا دارد؛ »پرواز در شــب«، »دیده بان«، »مهاجر«، 
»هور در آتش«، »سفر به چزابه« و... از چنین بستری خلق شدند 

و هویت سینمای دفاع مقدس را رقم زدند.

دو
نکته جالب توجه در سینماگران شاخص دفاع مقدس، امضای 
شــخصی و هویت شناسنامه آثارشان اســت؛ مولفه هایی که 
تبلور یافته کشف و شهودهای فیلمســاز در رسیدن به درکی 
منحصربه فرد است. »نگاه« مهم ترین نقطه تمایز سینماگران 
شاخص این عرصه اســت؛ نگاهی که تلفیقی جدایی ناپذیر از 
ساختار ســینمایی دارد و در مقابل تفکیک و جداسازی فرم و 
محتوا، از خود مقاومت نشــان می دهد. در نمونه های شاخص 
این سینما، جای دوربین و میزانسن خود جزئی از زاویه دید و 
نگاه فیلمساز به مقوله جنگ است. نمونه درخشانش هم فیلم 
دیده بان حاتمی کیاســت که دنیای سپید فیلمساز با سادگی 
بصری همسانی و هماهنگی جالب توجهی دارد. در این فیلم و 
چند فیلم بعدی حاتمی کیا، هنوز با فیلمسازی مواجهیم که با 
اتکا به غریزه اش فیلم می سازد و کاری هم به قراردادها و قواعد 
ژانر ندارد. مقابل این غنای شاعرانه و لطیف، عصبیت و عصیان 
مالقلی پور قرار دارد که حرکت هــای دوربین و خلق فضاهای 
آخرالزمانی و خشونت به همراه حس و حالی کامال شخصی به 
آثار این سینماگر برجسته هویتی مشخص می بخشد. بخشی 
از آنچه منتقدان در ســینمای مالقلی پور به آشــفتگی فرمی 
تعبیر کردند حاصل ثبت بی واسطه درونیات فیلمساز بود. حتی 
رویکرد درخشان و همچنان بی مثالش به جریان سیال ذهن در 
سفر به چزابه نیز حاصل غریزه و حس نابش بود و درک شهودی 
فیلمساز که در محملی درست و به قاعده قرار گرفته و با مهارت 
حال را به گذشته پیوند می زد. نقش زندگی کردن با کاراکترها و 
تجربه عینی از موقعیت ها سهم به سزایی در توفیق آثار قابل توجه 

سینمای دفاع مقدس داشت.

سه  
در دل جنگی هشت ســاله، فیلمســازانی تربیت شدند که 
ســینما را به عنوان یک ابزار بیانی برگزیدنــد برای نمایش 
آنچه در جبهه ها اتفاق می افتاد. سینمای دفاع مقدس بدون 
بخشنامه، دستور العمل و سفارش متولد شد و بهترین آثار این 
ســینما حاصل گرایش و عالقه فردی فیلمساز بود. دیده بان 
و مهاجر و ســفر به چزابه و کیمیا حاصل پاسخ دادن به ندای 
درونی سازندگانشان بود. ســال ها گذشت، زمانه عوض شد. 
فیلمسازان دفاع مقدس هم پا به حیطه های دیگر گذاشتند و 
سینمایی که بر توانایی های چندچهره خاص تکیه کرده بود، 
یکباره خالی شــد از حضور آنها که در جبهه ها زیسته بودند 
و سرداران ســینمای جنگ بودند. ســینمایی که به واسطه 
هزینه های باال، تولیدش همواره بــه حمایت دولت نیازمند 
بود، با سیاستگذاری های مدیریت دولتی سینما نفس گرفت 
و به حرکت ادامه داد. در این مسیر فیلم هایی ساخته شد که 
چیزی به سینمای دفاع مقدس اضافه نکردند. با گذشت بیش 
از 2دهه از پایان جنگ، این سؤال به صورت جدی مطرح شد 
که آیا الزاما باید فیلم جنگی را کسانی بسازند که تجربه حضور 
در جبهه ها را در کارنامه دارند؟ آیا نسل جوانی که شناختش 
از سینمای جنگ را از همین فیلم ها به دست آورده می تواند 
درباره جنگ فیلم بســازد؟ حاصل این پرسش ها، ورود نسل 
تازه به ســینمای دفاع مقدس بود که تا سال ها خروجی اش 
به ندرت قابل دفــاع از کار درآمد. تا اینکــه از دهه9۰ ظهور 
فیلمســازان تازه نفس در این عرصه نتایجــی درخور توجه 
را به همــراه آورد. نکته، پذیرش تمام شــدن دوران حضور 
چهره های شاخص سینمای دفاع مقدس بود؛ آن چهره های 
مهم و شاخص دهه های ۶۰ و 7۰ به دالیل مختلف از صحنه 
خارج شدند و جای خود را به جوان ها دادند. از دل این تغییر 
فیلم هایی بیرون آمد که می شد نشانه های معاصر بودن را نیز 
در آنها یافت . سینمای دفاع مقدس به لحاظ سخت افزاری به 
پیشرفت هایی نایل آمد و در فن ساالری رشد کرد؛ سینمایی 
که در این سال ها با مضامین تازه ســراغ جنگ رفت و حتی 
برای بازنمایی دهه۶۰ هم کوشید تا شخص و فردیتی را لحاظ 
کند که نمونه هایش را در فیلم هــای جنگی یک دهه قبل به 

ندرت دیده بودیم؛ نمونه اش همین »موقعیت مهدی«.

سریالی که فیلم شد 

»موقعیت مهدی« به عنوان سریال جلوی دوربین رفت؛ سریالی 
که هادی حجازی فر از دل آن یک نسخه سینمایی بیرون کشید. 
معموالً در سینمای ایران وقتی از دل یک سریال فیلمی سینمایی 
تدوین می شود نتیجه کار جالب توجه از کار درنمی آید، مگر اینکه 
کارگردان از ابتدا به نسخه سینمایی فکر کرده باشد،  اتفاقی که در 
مورد موقعیت مهدی رخ داده است. درست مثل »سفر به چزابه« 
رسول مالقلی پور که ربع قرن پیش و در روزگاری که پدیده فیلم - 
سریال رواج داشت ساخته شد و از آثار ماندگار سینمای دفاع مقدس 
است. موقعیت مهدی با دشواری های فراوانی ساخته شد؛ شرایطی 
که هادی حجازی فر آن را چنیــن توصیف می کند:» اگر در من و 
این گروه، باور و عالقه وجود نداشــت، هزار سال این فیلم ساخته 
نمی شد. سیســتم های ما جوری طراحی شده که هیچ خروجی 
خوبی از آن بیرون نیاید. من اگر به پدرم قول نداده بودم که درباره 
شهید باکری فیلم بسازم، این فیلم ساخته نمی شد. اگر بگویم چه 
مصیبت هایی کشیدیم، قطعاً باورتان نمی شود که این فیلم چگونه 
ساخته شده است. در شــب های تصویربرداری من اکثر شب ها 
گریه می کردم که از فشار کار سکته نکنم چون دیگر قرص جواب 
نمی داد«. سریال موقعیت مهدی بارها در مراحل مختلف تولید 
دچار وقفه شد؛ کاری که به سرانجام رسیدنش 2 سال طول کشید.

زبان ترکی؛  برگ برنده فیلم

یکــی از امتیازات موقعیــت مهدی زبان ترکی اش اســت؛ 
زبانی کــه به باورپذیر شــدن فیلم یاری رســانده اســت. 
ضمــن اینکــه اســتفاده از زبان ترکــی کامــال منطبق 
با فضای حاکم بر اثر اســت؛ »لشکر ۳۱ عاشــورا، لشکری 
بوده که همــه ترک زبان ها از جاهای مختلــف در آن جمع 
می شدند و اثر انگشــت های مختلفی ازجمله سینه زنی ها 
و عزاداری های متفاوت از اعضای این لشــکر به جا مانده، 
به قول آقا مهدی باکری فلســفه ما لشکر ماست. در نهایت 
با انتخاب چیزهایی که قضاوت را کمتر می کرد سعی کردم 
این پروژه را جلو ببرم که این ترک زبان بودن، اصالتی به کار 
ما داد.« این کارگردان ســینما درباره وفــاداری فیلمش به 
واقعیت گفت: براساس مستندات و خاطرات کار کردم و برای 
دراماتیزه کردن آنها، با این مواد خامی که در اختیار داشتم، 
بازی کردم. می توانم بگویم 9۰درصد فیلم براساس واقعیت 
است. برای همین در شهرک دفاع مقدس کار نکردم، چون 
جاده بصره کوه و تپه نداشــته است، به خاطر همین مجبور 
شدیم جزیره مجنون را بســازیم تا نزدیک به واقعیت باشد. 
حدود ۱۰بــار فیلمبرداری ما متوقف شــد، به دلیل کمبود 

بودجه، آب و هوا و... .

انگیزه ساخت
موقعیت مهدی اثری اســت که با جوشــش درونی 
ساخته شــده و برخالف برخی آثار، شائبه سفارشی 
بودن در موردش صادق نیست. جالب اینکه ابتدا به 
هادی حجازی فر پیشنهاد شده بود که به عنوان بازیگر، 
نقش مهدی باکری را بازی کند. حجازی فر در پاسخ 
گفته بود به شرطی نقش مهدی باکری را بازی خواهد 
کرد که خودش کارگردان باشــد. در آن مقطع با 2 
کارگردان باتجربه برای ساخت موقعیت مهدی مذاکره 
شده بود که در نهایت با اصرار حجازی فر، این او بود که 
پشت دوربین فیلم زندگی مهدی باکری ایستاد. اما 
انگیزه حجازی فر برای ساخت این اثر چه بود؟ خودش 
ماجرا را چنین شرح می دهد:»از ابتدا عالقه زیادی به 
جنگ 8ساله و دفاع مقدس داشتم و زمانی که در تئاتر 
هم فعالیت داشتم، در حوزه دفاع مقدس فعال بودم 
چون جنگ یکی از موقعیت های انسانی است که در 
آن شــاهد صحنه های دراماتیک هستیم. همچنین 
عالقه زیاد من به لشکر ۳۱ عاشورا، تاریخچه قهرمانی 
این لشکر، عالقه به حمید و مهدی باکری و شهدای 
گمنام این لشکر انگیزه ای برای ساخت این فیلم بود 
که در ابتدا فکر می کردم نمی شود آن را که ۳۰-2۰ بار 

قرار بوده ساخته شود، به نتیجه رساند.« 

پالن ۱

پالن ۳

پالن 2

شهاب مهدویمرور

چگونه مرکل به دنیای داستان راه یافت
دالور دوران

مروری بر زندگی شهید مهدی باکری

مبارز دهه ۵۰
وقتی انقالب پیروز شد ۲۴ سال داشت. متولد 
۱۳۳۳ در شهرستان میاندوآب در خانواده ای 
مذهبی که علی، برادر بزرگش با رژیم پهلوی 
مبارزه می کرد و در نهایت هم توسط مأموران 
ساواک به شهادت رسید. پیکر علی باکری 
هرگز از سوی ســاواک تحویل خانواده اش 
نشد. مهدی که در ارومیه تحصیالت ابتدایی 
و متوسطه را پشت سر گذاشته بود، از همان 
دوران جوانی وارد فضای مبارزه شد. وقتی در 
رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز قبول 
شد برادرش حمید را نیز با خود به این شهر 
آورد. در دوران دانشجویی مهدی از فعاالن 
مبارزه با رژیم پهلوی بود و بارها تحت نظارت 

و بازجویی ساواک قرار گرفت.

شهردار ارومیه
پس از پیروزی انقالب اسالمی مهدی باکری 
خیلی زود به سپاه پیوست و یکی از چهره های 
شاخص در ساماندهی این نهاد تازه تاسیس 
انقالبی بود. در ایــن دوران باکری مدتی هم 
شهردار ارومیه شد؛ شهرداری صمیمی که 
مردم دوستش داشتند. در واقع محبوبیت 
مهدی باکری میان مــردم با عملکردش در 
شهرداری ارومیه اوج گرفت. باکری کمی بعد 
از شروع جنگ تحمیلی ازدواج کرد و فردای 

عروسی اش هم راهی جبهه شد.

مفقوداالثر شدن
در حین انجام عملیات بدر و درحالی که 
نیروهای عراقی با محاصره کامل لشــکر 
تحت امر مهدی باکری در جزیره مجنون در 
حال زدن تیر خالص به رزمندگان مجروح  
بودند، احمــد کاظمی و محمود دولتی با 
بی سیم از او می خواهند که با عبور از دجله 
و پیمودن فاصله ۷۰۰ متر و رسیدن به فضای 
میان خط اول و خط دوم حمله، جان خود را 
نجات دهد ولی این درخواست ها، با پاسخ 
منفی باکری همراه بود تا آنکه بر اثر اصابت 
تیر مستقیم نیروهای عراقی، به شهادت 
رسید.ســپس گروهی برای بازگرداندن 
پیکر باکری اقدام کردند اما هنگام انتقال 
پیکر وی، قایق آنها هدف اصابت شلیک 
مستقیم آر پی جی نیروهای عراقی قرار 
گرفت و در اروندرود غرق شد. پیکر مهدی 

باکری هیچ گاه یافت نشد.

فرمانده جنگ 
مهدی باکری با استعداد و دلسوزی فراوان خود 
توانست در عملیات فتح المبین با عنوان معاون 
تیپ نجف اشرف در کسب پیروزی ها مؤثر باشد. 
در این عملیات یکی از گردان ها در محاصره قرار 
گرفته بود که او به همراه تعدادی از نیروها، آنان 
را از محاصره بیرون آورد. در همین عملیات در 
منطقه رقابیه از ناحیه چشــم مجروح شد و به 
فاصله کمتر از یک ماه در عملیات بیت المقدس با 
همان عنوان شــرکت کــرد.در مرحله دوم 
عملیات بیت المقدس از ناحیه کمر زخمی شد و 
با وجود جراحت هایی که داشت، در مرحله سوم 
عملیات به قرارگاه فرماندهی رفت تا رزمندگان 

را از پشت بی سیم هدایت کند. در عملیات رمضان با سمت فرماندهی تیپ عاشورا به نبرد بی امان در داخل خاک 
عراق پرداخت و این بار نیز مجروح شد اما با هر نوبت مجروحیت، وی مصمم تر از پیش در جبهه ها حضور می یافت.در 
عملیات مسلم بن عقیل با فرماندهی او بر لشکر عاشورا و ایثار رزمندگان سلحشور، بخش عظیمی از خاک گلگون 
ایران اسالمی و چند منطقه استراتژیک آزاد شد. مهدی باکری در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر یک، دو، سه و 

چهار با عنوان فرمانده لشکر عاشورا، خوش درخشید.

شهادت حمید 
در خالل انجام عملیات خیبر، به مهدی باکری خبر داده شد که برادرش 
حمید باکری در صحنه نبرد به شهادت رسیده است و می خواهند برای 
بازگرداندن پیکر او گروهی را اعزام نمایند اما او ممانعت می کند و از پشت 
بی سیم این جمله را به زبان می آورد:»همه آنها برادرهای من هستند اگر 
تونستید همه را برگردونید حمید را هم بیاورید.« با وجود عالقه خاصی 
که به برادرش حمید داشت، بدون ابراز اندوه با خانواده اش تماس گرفت 
و چنین گفت: شــهادت حمید یکی از الطاف الهی است که شامل حال 
خانواده ما شده است و در نامه ای خطاب به خانواده اش نوشت:»من به 
وصیت و آرزوی حمید که باز کردن راه کربال است همچنان در جبهه ها 

می مانم و به خواست و راه شهید ادامه می دهم تا اسالم پیروز شود.«

فیلم زندگی نامه ای »موقعیت مهدی«
 تصویری باور پذیر  از یکی از مهم ترین اسطوره های

 دفاع مقدس ارائه می کند

شرح حال


