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در یکی از روستاهای سرسبز و خوش آب و هوای تهران 
ساکن است؛ روستای واصفجان؛ منطقه ای  در شمال 
شهر پردیس. خانه اش با آن باغچه سرسبز و فضایی که 
دارد آدم را به یاد خانــه مادربزرگ قصه ها می اندازد. 
همســرش را حاجی صدا می زند؛ مردی 60ساله که 
بیشتر سال های عمرش را روی ویلچر نشسته است. 
حاج محسن از ســال1360 جانباز شده است؛ یعنی 
در سن 19سالگی. چهره بشاش و روی گشاده اش این 
حس را القا می کند که اصال میانه خوبی با عصبانیت 
و اخم کردن ندارد. بستاک می گوید: »حاجی بهترین 
است. مهربان و دلسوز. رفاقت را در حق من تمام کرده 
است. 34سال با هم زندگی می کنیم و یک بار اخم او 
را ندیدم.« حاجی هم در جــواب او می گوید: »حاج 
خانم شکسته نفسی می کند. جان و وجودش را وقف 
رسیدگی به من کرده است. اگر خدمتی هم باشد او 
انجام داده است. ایثار او از جهاد من زیباتر است. البته 
این موضوع در مورد همه همســران جانبازان صدق 
می کند. وظیفه رزمندگان شاید جنگیدن و دفاع از 
کشور بود اما همسر جانبازان و شهدا با صبوری شان 
واژه از خودگذشتگی را خیلی خوب معنا کرده اند.« هر 
دو درست می گویند؛ هم بستاک و هم حاج محسن. با 
اینکه شرایط سختی دارند اما چه زیبا در کنار هم روز 
و شب خود را ســپری می کنند. حاج محسن به لوح 
تقدیری که روی میز قرار دارد اشاره می کند و می گوید: 
»چند ماه پیش امام جمعه شهر پردیس این لوح تقدیر 
را به همســرم داده اســت؛ به پاس فداکاری هایش. 
انگشــتری هم هدیه حضرت آقاســت که به او اهدا 

شده است.« 

برای خودم سرباز رنجری شده بودم
بستاک همینطور که برای حاج محسن میوه پوست 
می کند، سر حرف را باز می کند. از خودش می گوید 
که چه مرارت هایــی را در دوران جنگ تجربه کرده 
اســت. به روزهای اول جنگ برمی گردد؛ زمانی که 
مردم خوزستان بی خبر از فتنه بعثی ها درگیر جنگی 
ناجوانمردانه شدند. تعریف می کند: »خرمشهر زودتر 
از دیگر شهرها گرفتار حمله دشمن شد. خبر به مردم 
اندیمشک رسید. ما آن موقع ساکن اندیمشک بودیم. 

هیچ تصوری از جنگ نداشــتیم. تا چند روز اول هر 
کس را می دیدی یک رادیو بیخ گوش اش گذاشــته 
بود و پیگیر اخبار بود؛ اینکه در خرمشهر چه اتفاقی 
افتاده است. زن و بچه ها بیشتر از همه ترسیده بودند. 
دلهره داشتند هر آن تانک های عراقی وارد شهر شود.« 
فرمانده های نظامی و دیگر کسانی که سعی شان حفظ 
امنیت شهرها بود اعالم کردند خانم ها هم باید آموزش 
نظامی ببیند. بستاک جزو نخستین خانم هایی بود 
که کار با ســالح های جنگی را یاد گرفــت؛ از کلت 
تا آرپی جی. حتــی رانندگی با تانــک را هم بلد بود. 

می گوید: »برای خودم سرباز رنجری شده بودم!« 

حوض خون 
وقتی انقالب اســالمی به پیروزی رســید بستاک 
فعالیتش را در نهاد بسیج مستضعفین شروع کرد. بعد 
از شکل گیری کمیته امداد در آنجا مشغول به کار شد. 
با شروع جنگ روزها تا ظهر در کمیته امداد می ماند 
و به امور نیازمندان رســیدگی می کرد و عصرها هم 
برای کمک به پشت جبهه و تهیه آذوقه و بسته بندی 
همراه با خانم های همسایه به ستاد پشتیبانی می کرد. 
باقی ماجرا را از زبان خودش می شــنویم: »چند ماه 
از جنگ نگذشته بود و روزبه روز به تعداد مجروحان 
و شــهدا افزوده می شــد. لباس ها و پتوهای خونی 
رزمنده ها را به مسجد امام حسین)ع( می آوردند که 
مقر بچه های حزب اللهی بود. از آنجــا لباس ها را به 
خانه هایمان می بردیم. زن های همسایه و فامیل جمع 
می شدیم برای شستن. بعد که دیدند از نظر بهداشتی 
درست نیست، جایی را کنار رود دز درنظر گرفتند.« 
اما آنجا هم جوابگو نبود. بیمارستان شهید کالنتری 
مملو از مجروح  بود و باید ملحفه های تمیز به موقع به 
دستشان می رسید. از این رو رختشویخانه بیمارستان 
مهیا شد برای این کار. از خانم ها خواستند برای کمک 
به بیمارستان بروند. بستاک از کار در رختشویخانه 
می گوید: »تعدادمان زیاد بــود. هر روز حجم باالیی 
پتو و ملحفه می آوردند برای شستن. هم می شستیم و 
هم گریه می کردیم. جوی خون راه می افتاد. خیلی ها 
از خانه شان مواد شوینده می آوردند. تا اینکه یکی از 
همشهری ها، حوضچه ای درســت کرد که لباس ها 

را در آن می انداختیم. گاهــي پیش می آمد البه الی 
ملحفه ها و لباس ها تکه های بــدن رزمنده ها دیده 
می شد. زن ها آنها را غسل می دادند و خاک می کردند.« 
بستاک کتابی را می آورد با نام »حوض خون«. یکی 
از شخصیت های داســتان خود اوست. حاج محسن 
می گوید: »این کتاب ماجرای زن هایی اســت که در 

حوض خانه کار می کردند.« 

در عملیات ثامن االئمه قطع نخاع شدم
سال1360 بود که اردشیر، برادر بستاک مجروح و در 
بیمارستان اصفهان بستری شد. بستاک برای پرستاری 
از او نزد برادر ماند. 2ماهی طول کشید و او سعی کرد 
در این مدت امدادگری را یاد بگیرد. می دانســت که 
بعدا به کارش می آید. حدســش درست بود وقتی به 
اندیمشک برگشت در بیمارســتان شهید کالنتری، 
اول به عنوان نیروی کمکی کار کرد و بعد هم مسئول 
بخش شد تا سال1367. بســتاک صحبت هایش را 
نیمه کاره می گذارد و می خواهد تا حاج محسن ماجرای 
مجروح شــدنش را تعریف کند. عابدی می گوید: »ما 
اهواز زندگی می کردیم. با شروع جنگ من و 4برادرم 
مرتب در جبهه بودیم. برادرم نورالدین شهید شد و من 
در عملیات ثامن االئمه بر اثر اصابت ترکش قطع نخاع 
شدم. من را به بیمارستان تهران منتقل کردند. بعد از 
2ماه هم به آسایشگاه ثاراهلل فرستادند. مجروح های 
قطع نخاع را آنجا می فرســتادند. با خودم گفتم اگر 
مقاومت نکنم باید تا آخر عمرم اینجا باشم. برای همین 

به درخواست خودم به اهواز برگشتم.«

وصلتی که به هم خورد
شیرین ترین قسمت داستان زندگی این زوج ماجرای 
ازدواجشان است. بستاک می گوید: »هر خواستگاری 
می آمد رد می کردم. تا اینکه از طریق یکی از دوستان 
حاج محسن به خواستگاری آمد. خانواده ام مخالفت 
کردند، به خصوص مادرم که خیلی نگران این وصلت 
بود. می گفت زندگی بــا جانباز قطع نخاع یعنی باید 
همیشه از او پرستاری کنی. شاید نتوانی مادر شوی. 
همه اینها را می دانســتم اما تصمیم خــود را گرفته 
بودم.« اینکه چرا چنین تصمیمی را گرفته جای سؤال 

جانباز قطع نخاعی؛ شرط عروس برای داماد 
صغری بستاک و همسرش محسن عابدی؛ ایثارگرانی که در دفاع مقدس حماسه ساختند

مریم کاظم زاده در کنار همسرش شهید اصغر وصالی اتفاقات جنگ را ثبت می کرد

خبرنگاری که همسر فرمانده شد
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گزارش

زوج مبارز در خرمشهر
مریم امجد یکی از شهیدانی است که در روزهای ابتدایی جنگ 
همپای مردان سرزمینش اسلحه به دست گرفت و شجاعانه از 
حریم شــهرش دفاع کرد. او را نخستین بانوي مسلح خرمشهر 
خطاب مي کنند.  آن زمان 17سال بیشتر نداشت. به عنوان زن 
مسلح و نظامی و خدمه توپ 10 فعالیت می کرد.  او هر روز در شهر 
حرکت می کرد و به مردم روحیه می داد. بعد از اشغال خرمشهر 
در بیمارستان آبادان به عنوان امدادگر کار می کرد. حسن آذرنیا، 
همسر او از خاطراتش با این بانوی شهید می گوید: »سال1359 
در سپاه خرمشهر فعالیت می کردم. امجد هم همینطور. همانجا 
با او آشــنا شــدم. در اکثر درگیری ها حضور داشــت آن هم با 
کلت کمری می جنگید.« آنها ســال60 با هم ازدواج کردند و تا 
سال1363 هم با هم در مناطق جنگی بودند. آذرنیا حرفش را 
ادامه می دهد: »امجد در بمباران های آبادان و خرمشهر و جوفیر 
شیمیایی شــده بود. برای همین کمتر می توانست در مناطق 
جنگی حاضر شود. اما من در خط مقدم حضور داشتم.« اوضاع 
جسمی امجد روزبه روز وخیم می شد. بعد از مراجعه به پزشک 
مشخص شد که او شیمیایی شده است. سردرد، تنگی نفس، موج 
گرفتگی مواردی بود که این بانو از جنگ به یادگار داشت. سرانجام 
این بانوی دالور بعد از تحمل سال ها درد و ناراحتی در بیمارستان 

بقیه اهلل)عج( در 6مهر سال1390 شهید شد.

همپای همسرش در جبهه ها
لیال جمارانی، رزمنده دیگری اســت که در 8ســال 
دفاع مقدس همپای همسرش در جبهه حضور داشت. 
او  ابتدا به عنوان نیروی امدادگر به غرب کشور اعزام شد. 
او خاطرات آن روزها را روایت می کند: »البته قبل از اینکه 
جنگ شروع شود در پادگان امام حسین)ع( آموزش 
نظامی دیده بودم. بعد از مدتی هم مربی آموزش نظامی 
به خواهران شدم.دوره امدادگری را هم یاد گرفته بودم. 
15روز از جنگ می گذشت که اعالم کردند جبهه ها نیاز 
به نیروهای امدادگر دارند. خب من هم چون فعالیت 
نظامی داشتم دوست داشــتم به جبهه بروم. من را به 
پادگان ابوذر در غرب کشور فرستادند برای کمک. تا 
آن روز این همه مجروح و زخمی یکجا ندیده بودم. با این 
حال سعی کردم مقاوم باشم و هر کاري که می توانم برای 
نجات مجروحان انجام دهم. گاهی به مناطق مرزی هم 
سرکشی می کردم. در برابر بیماران و مجروحان جنگی 
مسئولیت بزرگی احساس می کردم. همسرم در جبهه 
دیگری خدمت می کــرد. او در عملیات های نیروی 
دریایی فعال بود. مســئولیت سنگینی داشت. گاهی 
پیش می آمد 72ساعت آماده باش بودند تا اینکه کشتی 

جنگی را بتوانند هدایت کنند.«

یکی امدادگر، یکی رزمنده
زهرا سیاهپوســت از زنان امدادگر دوران دفاع مقدس اســت. 
او بهیاری را در ســال1357 یاد گرفته بود و در سال1360 در 
رشته کارشناسی پرستاری شــرکت کرده بود. همسرش احمد 
دالکه از رزمنده هایی بود که همیشه در جبهه های جنگ حضور 
داشت. مدتی از ازدواجشــان نگذشته بود که دالکه شهید شد و 
سیاهپوست بعد از شــهادت همسرش تصمیم گرفت تا بیش از 
پیش به جبهه و رزمنده ها خدمت کند. او این کار را تکلیفی برای 
خود می دانست. برای همین هر جا نیاز به کمکش بود خودش را 
بی چون و چرا می رساند. او درباره نخستین ماموریتش به جبهه 
می گوید: »وقتی به منطقه جنگی رسیدیم نخستین جایی که ما 
را بردند، جایی بود نزدیک آبادان که به آن دارخوین می گفتند. 
در دارخوین یک بیمارستان صحرایی درست کرده بودند که ما 
2هفته در آنجا مجروحان را مداوا می کردیم.« سیاهپوست بعد از 
عملیات مرصاد در سال67 به تهران بازگشت و عالوه بر همکاری 
با سپاه در بیمارستان فیروزگر مشغول به کار شد. او می گوید: »در 
عملیات مرصاد ما برای کمک به مجروحان به اسالم آباد رفتیم. 
شهر در وضعیت بدی قرار داشت. ما را به سوله ای بردند و 6روز 
آنجا بودیم؛ بي هیچ امکانات غذایی و بهداشتی. موقعیت سوله در 
جایی واقع شده بود که هم ممکن بود هواپیماهای خودی مارا 
بمباران کنند و هم هواپیماهای عراقی ما را بمباران می کردند. «

 خدیجه میرشکاری؛ بانوی آزاده ای که 
همراه با همسر شهیدش از سوسنگرد دفاع کردند 

پرواز حبیب
وقتی جنگ شروع شد، او و همسرش حبیب شریفی 
در سوسنگرد بودند. حبیب در مناطق مرزی مشغول 
جنگ و خدیجه میرشــکاری، بانوی جوانش در شهر 
مانده بود تا مایحتاج خوراکــی رزمنده ها را فراهم و 
بســته بندی کند. همه قوم و خویش میرشکاری از 
شهر رفته بودند اما او ترجیح داده بود کنار همسرش 
بماند و از کشــورش دفاع کند. تا اینکه هر دو حین 
جابه جایی مهمات توســط عراقی ها مجروح و اسیر 
شــدند. میرشــکاری می گوید: »فراز و نشیب های 
زیادی به چشم دیده و بدترین آنها شهادت همسرش 
پیــش چشــمان او و اســارتش در اردوگاه موصل 
است.« پای صحبت های او می نشینیم تا از آن روزها 

برایمان بگوید.

اواخر خرداد ســال1359 ازدواج کرد. 20ســال بیشتر 
نداشت. همســرش، حبیب معلم بود که به دلیل نیاز آن 
روز جامعه وارد سپاه شد. فرماندهی سپاه دشت آزادگان 
را برعهده داشــت. میرشــکاری روزهای خوش زندگی 
مشــترکش را تجربه کرده و هیچ وقت تصــور نمی کرد 
جنگ توفانی در زندگی اش به پــا کند. خودش می گوید: 
»ما در سوســنگرد ســاکن بودیم. خیلی زودتر از دیگر 
شــهرهای خوزســتان جنگ به ســراغمان آمد. شرایط 
بدی بود. به خصوص که دشــمن خرمشــهر را محاصره 
کرده بود. همسرم نخستین کاری که کرد آموزش نظامی 
به من بود. کار با اســلحه را یــادم داد. می گفت وقتی در 
خانه نیســتم بتوانی از خودت دفاع کنی.« صدای توپ و 
خمپاره لحظه ای قطع نمی شد. مردم هراسان و مضطرب 
نمی دانســتند چه باید کنند. خیلی ها وســایل ضروری 
با خودشان برداشــته به شــهرهای دیگری رفته بودند. 
سوسنگرد تقریبا خالی از سکنه شده بود. اما میرشکاری 
مانده بود همراه با تعداد کمی از همشهری هایش. مانده بود 
برای کمک. حسینیه ای که متولی آن پدرش بود را تبدیل 
به ســتاد پشــتیبانی کرد. زن ها روزها می آمدند و مواد 
غذایی را بسته بندی می کردند. او به آن روزها برمی گردد؛ 
»مردها از پیر و جوان اسلحه به دست گرفته و در مناطق 
مرزی می جنگیدند. ما زن ها هم کارمــان تدارکات بود. 
سوسنگرد بیمارستان نداشــت و تنها امکانات درمانی آن 
یک مرکز بهداری بود. مجروحان را آنجا می آوردند. بعضی 

از خانم ها به مجروحان رسیدگی می کردند.« 

پیشروی عراقی ها به شهر سوسنگرد
یک هفته از شروع جنگ نمی گذشــت، اما درگیری ها به 
اوج خود رســیده بود. عراقی ها لحظه به لحظه پیشروی 
می کردند و شــرایط بــدی ایجاد شــده بــود. خانواده 
میرشکاری هم شــهر را ترک کرده و به اهواز رفته بودند. 
حبیب به همسرش گفت: »من مرتب در منطقه هستم و 
نمی توانم پیش تو باشم. شهر ناامن شده و بهتر است که به 
اهواز بروی. اینطوری خیال من هم راحت تر است.« حق 
داشت. عراقی ها به هیچ کس رحم نمی کردند. میرشکاری 
با خود فکر کرد که در اهواز هــم می تواند به جبهه کمک 
کند. راضی شد به رفتن. 7مهر بود. حبیب با ماشین جیپ 
به سراغش آمد. می خواســت او را تا جایی برساند. وقتی 
میرشکاری در ماشین را باز کرد با انبوهی نارنجک مواجه 
شد که زیر صندلی جاساز شــده بودند. صندلی عقب هم 
پر از جعبه های مهمات بود. آرام روی صندلی نشســت. 
شیشه های ماشــین گلی بود و فقط روزنه ای برای دیدن 
وجود داشت. در حال خودش بود که حبیب اسلحه ای به 
دستش داد. گفت: »حواســت به بیرون باشد. این اسلحه 
را هم بگیر. ممکن اســت به کارت بیاید.« هنوز شــهر را 
ترک نکــرده بودند که عراقی ها محاصره شــان کردند. از 
هر طرف تیری به سوی آنها شــلیک می شد. بدنه ماشین 
مثل آبکش سوراخ سوراخ شده بود. میرشکاری سرش را 
پایین نگه داشــته بود و فقط نام امام حسین)ع( و حضرت 
فاطمه)س( را به زبــان می آورد. یک آن احســاس کرد 
پهلویش می سوزد. دستش را روی جای سوزش گذاشت 

و چشمش به رد خونی افتاد که از تنش جاری شده بود.

تجربه تلخ 4سال اسارت
عراقی ها جلوی ماشــین آنها را گرفتند. خدیجه و حبیب 
را بیرون آوردند. از دیدن اســلحه در دســت میرشکاری 
حرصشان گرفته بود. زن و شوهر را سوار آمبوالنس کردند. 
خدیجه دستش را زیر سر حبیب گذاشته بود. حبیب وضع 
خوبی نداشت اســتخوان رانش از گوشت بیرون زده بود. 
درد می کشید اما صدایش درنمی آمد. دم دمای صبح بود 
که حبیب به همسرش گفت می خواهد نماز صبح بخواند. 
گفت با او حرف نزند. دقایقی گذشت. حبیب چشم هایش 
را بســت. خدیجه فکر کرد از حال رفته اما متوجه شــد 
نفس نمی کشــد. حبیب شریفی شهید شــد. آن هم در 
آغوش همسرش. خدیجه میرشــکاری می گوید: »من را 
به بیمارستان بردند. دیگر خبری از حبیب نداشتم. 4ماه 
بیمارستان بودم برای مداوا. بعد از بهبودی من را به اردوگاه 
موصل منتقل کردند. از ســال1359 تا سال1361 آنجا 

بودم بعد هم آزاد شدم.« 

34سال از زندگی مشترکشان می گذرد؛ زن و شوهری که هر دو در دفاع مقدس سهم باالیی دارند. صغری 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

بستاک و محسن عابدی؛ ایثارگرهایی که هر کدام به سبک خودشان واژه ازخودگذشتگی را معنا کرده 
و امروز مایه افتخار جامعه مان هستند. بستاک از شستن لباس های خونی رزمنده ها در رختشویخانه تا 
امدادگری و مداوای مجروحان را انجام داده و امروز به عنوان راوی جنگ در اردوهای راهیان نور یا همایش ها فعالیت می کند. اما حاج محسن عابدی، از 
همان روزهای اول جنگ، اسلحه به دست گرفته و مقابل دشمن ایستاده تا اینکه در عملیات ثامن االئمه بر اثر اصابت ترکش قطع نخاع شده است. اما قسمت 
جذاب و شنیدنی داستان زندگی این زوج، نحوه ازدواج آنهاست. معیار بستاک برای انتخاب همسر جانبازبودن داماد بود و البته مشروط بر اینکه قطع نخاع 
باشد. این عهدی بود که او با خدای خود بسته و تا امروز همچنان بر سر قول و قراری که با خدا گذاشته مانده است. فرارسیدن هفته دفاع مقدس فرصت 

مناسبی بود تا مهمان خانه شان شویم تا برایمان خاطرات تلخ و شیرین خود را بازگو کنند.

چندماه پیش بود که مریم کاظم زاده از دنیا رفت و 

یـاد
به همسر شهیدش پیوست؛ بانوی خبرنگاری که 
برای ثبت وقایع جنگ از همان روزهای اول جنگ 
پا به پای رزمنده ها در جبهه ها حضور داشت. کاظم زاده، همسر 
شهید اصغر وصالی در روزهایی که اغلب زنان جامعه مشغول کار 
یا خانه داری بودند پا به پای مردش در مناطق جنگی حضور داشت 
و تا لحظه ای که توفیق بودن در خط مقدم را داشت گزارش و خبر 
تهیه کرد. کاظم زاده شــیرزن ایثارگر و شجاع ایرانی است که 
مصداقش در ایران کم پیدا می شود. گفت وگو با او می توانست 
بهترین تجربه کاری باشد اما افسوس که نیست و باید از خاطراتش 

برای نوشتن این گزارش استفاده کرد.

مریم کاظم زاده در خانواده ای فرهنگی و اصیل تربیت شده بود. دختری 
مستقل و تحصیل کرده که دلش می خواســت آینده درخشانی داشته 
باشد. دوست داشت معلم شود اما خانواده اش مخالفت کردند و او را برای 
ادامه تحصیل به انگلستان فرســتادند. کاظم زاده تصمیم داشت رشته 
صنایع دستی بخواند اما یک دوستی باعث شد مسیر زندگی اش عوض شود. 
او در دیار غریب با مرحوم مرضیه حدیدچی)دباغ( آشنا شد. رفت وآمد آنها 
با هم دوستی عمیقی بین شان ایجاد کرد. تا اینکه امام خمینی)ره( وارد 
پاریس شد و او همراه با چند تن از انقالبیون به دیدار ایشان راهی فرانسه 
شد. کاظم زاده تشنه دانستن بود نخستین سؤالی که از امام خمینی)ره( 
پرسید این بود که آیا یک دختر مسلمان می تواند خبرنگار شود؟ و جواب 

شنیده بود: »اشکالی ندارد مگر اینکه حجاب رعایت نشود.« 

همپای رزمنده ها راه می رفت و عکس می گرفت
بعد از پیروزی انقالب اسالمی کاظم زاده به ایران آمد و رشته خبرنگاری 
را دنبال کرد. البته عکاســی هم می کرد. تا اینکه موقعیتی پیش آمد که 
برای تهیه خبر از درگیری های کردســتان به غرب کشور برود. وقتی به 
مریوان رسید آنجا را درگیر جنگ دید. حضور یک زن با چادر آن هم در 
منطقه پرتنش کردستان نگاه ها را متعجب کرده بود. او در پادگان با دکتر 
مصطفی چمران روبه رو شد. کاظم زاده در خاطراتش آورده است: »اصغر 
وصالی با دیدن من گفت شما خبرنگاران در شهر پشت میز می نشینید و 
از جنگ می نویسید، راوی جنگ باید در صحنه حاضر باشد.« حرف اصغر 
وصالی برای خبرنگار جوان تلخ و گزنده بود اما او را ترغیب کرد که برای 
تهیه گزارش همراه نیروهای رزمنده شود و به دل ماجرا بزند. یکی، دو روز 
از این ماجرا گذشت و دکتر چمران پیشنهاد داد که همراه با گروه اصغر 
وصالی به منطقه برود و اخباری که می خواهد تهیه کند. اینکه این بانوی 
خبرنگار چه سختی هایی را به جان خرید خود شرح مفصلی دارد. او همپای 
رزمنده ها راه می رفت و عکس می گرفت. حضور پررنگ و فعال کاظم زاده 
همچنین شجاعت و متعهد بودنش باعث شد اصغر وصالی بی مقدمه از او 
خواستگاری کند. کاظم زاده هیچ وقت تصور نمی کرد روزی اصغر وصالی 
خواهان ازدواج با او باشد. حداقل این را در رفتارش نمی دید. موافقت کرد 
چرا که احســاس می کرد مثل هم فکر می کنند. زندگی شان را بی هیچ 
ریخت و پاشی شروع کردند و در شهر سرپل ذهاب ساکن شدند. کاظم زاده 
تعریف کرده بود: »اصغر در ابتدا به من گفت هر جا خواستی بروی با هم 
می رویم یا حداقل اطالع بده کجا می روی من در جریان باشم. البته خیلی 
وقت ها پیش می آمد در منطقه بود و به او دسترسی نداشتم. برای همین 

تنهایی به عکاسی می رفتم.« با شروع جنگ در 31شهریورماه سال1359 
اصغر وصالی به جنوب رفت. با اینکه تمایلی به آمدن همسرش نداشت اما 
نتوانست او را مجاب کند و کاظم زاده همراهش شد. اصغر در منطقه بود 
و می جنگید و خانم خبرنگار اتفاقات جنگ را ثبت می کرد؛ دوشادوش 
هم. با اینکه بانوی جوان شرایط مساعدی برای زندگی مشترک نداشت 
اما از اینکه کنار همسرش بود احساس رضایت می کرد، تا اینکه آن اتفاق 

تلخ رخ داد.

بعد از شهادت اصغر در جبهه ماند 
آبان ماه سال1359 بود؛ درست روز عاشــورا. اصغر حین درگیری تیری 
به سرش اصابت کرد و بعد از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید. روز 
28آبان ســال1359. بانوی خبرنگار بعد از شــهادت همسرش تا اواخر 
سال1361 در جبهه ماند اما وقتی مسئوالن نظامی اعالم کردند که خانم ها 
امکان حضور در مناطق جنگی را ندارند تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل 
به هند برود. مدتی آنجا بود و دوباره به ایران برگشت. در کنار تحصیل کار 
خود را در مطبوعات ازسر گرفت. این عکاس و خبرنگار جنگی بعد از سال ها 

فعالیت فرهنگی، سوم خرداد 1401 در 65 سالگی درگذشت.

دارد. نگاهی زیر چشــمی به حاج محسن می کند و 
ادامه می دهد: »در همان روزهای اول جنگ یکی از 
رزمنده ها به اسم مهدی صناعی به خواستگاری من 
آمد. جوان خوب و معقولی بود. هم من و هم خانواده ام 
به او جــواب مثبت دادیم. یک شــب مهمان یکی از 
اقوام بودیم؛ همان که ما را به هم معرفی کرد. او گفت 
حیف این جوان که شب ها دیدش کم است. گویا در 
زمان ساواک مویرگ چشمش پاره شده است.« این 
حرف گویا توفانی به پا کرد و نظر مســاعد خانواده را 
تغییر داد. وصلت به هم خورد و بستاک دلخور از این 
موضوع سکوت کرد. چون رسم نبود برخالف میل پدر 
و مادرش حرفی بزند. ادامه ماجرا را تعریف می کند: 
»یکی ،2 ماه گذشــت و مهدی صناعی شهید شد. از 
شهادت او خیلی اذیت شدم. همان زمان با خدا عهد 
بســتم که فقط با یک جانباز ازدواج می کنم؛ آن هم 
قطع نخاع. می خواســتم خدا را از خودم راضی کنم. 
وقتی حاج محســن را انتخاب کردم خانواده ام تصور 
می کردند از روی لجبازی چنین تصمیمی گرفته ام.« 

خاطرات تلخ و شیرین زندگی با حاج محسن
ســال1367، قبل از اینکه جنگ تمام شود بستاک 
و حاج محسن زندگی مشترکشــان را شروع کردند. 
بستاک مراسم عقد مفصلی برگزار کرد؛ چرا که دلش 
نمی خواست حاج محســن احساس کند چون روی 
ویلچر نشسته او از دوست و آشنا خجالت می کشد. او 
خاطره آن روزها را یادآوری می کند: »بعد از ازدواج در 
تعاون سپاه مشغول به کار شدم. حاج محسن هر روز 
با موتور 3چرخ جانبازی اش من را به سرکار می رساند. 
حین مسیر با هم زیاد حرف می زدیم البته بیشتر من. 
او هم فقط می خندید. همه کاری می کردم تا همسرم 
شاد باشد و فکر نکند با بقیه فرق می کند. البته چند 
ماه بعد از کارم استعفا کردم چون می خواستم همه 
وقتم را برای رسیدگی به همسرم بگذارم.« مراقبت 
از حاج محسن سختی های خودش را داشت. بستاک 
مراقب رژیم غذایی همســرش بود؛ اینکه زخم بستر 
نگیرد. مرتب کمــرش را روغن مالی می کرد و گاهي 
برای خرید او را بیرون می فرستاد که حس فرسودگی 
و بیهودگی نکند. سال1368 در آزمون حوزه علمیه 
شرکت کرد و قبول شد. آنها مدتی در قم ساکن شدند. 
حاج محسن که تا االن شنونده است لب به سخن باز 
می کند؛ »درس حوزوی را نیمه کاره رها کردم چون 
شرایط جسمی ام بد شد و برای درمان به آلمان اعزام 
شدم. وقتی که برگشتم درس را رها کردم. مدتی بعد 
برای زندگی به اصفهان رفتیم. چند سالی بودیم. از آنجا 
هم به تهران نقل مکان کردیم. جاهای زیادی گشتیم 
تا اینکه به پردیس آمدیم و در روســتای واصفجان 

ساکن شدیم.« 

یـاد


