روزهاي ماندگار

مسلم آژ

تاريك اما روشن تر از روز

بياييد پلكهايمان را براي چند دقيقه ببنديم و تصور كنيم بدون آنكه جايي يا چيزي را ببينيم به زندگي ادامه دهيم ،غذا
بخوريم ،راه برويم و كارهاي روزمره خود را انجام دهيم يا اينكه با خانواده و دوستان گفتوگو كنيم و…
در اطرافمان بارها با روشندالني روبرو بوديم كه با همه سختيها و مشكالت به زندگي روزمره خود ادامه ميدهندو ما فقط
با نگاهي از سر دلسوزي و شايد ترحم به راحتي از كنارشان ميگذريم .در ميان نابينايان عزيز كه تعدادشان درجامعه
كم نيست كساني هستند كه در گذشته مانند ما ميديدند و از ديدن زيباييهاي خدادادي لذت ميبردند و بدون نياز به
كمك ديگران به تنهايي بار سنگيني از روي دوش جامعه برميداشتند .عزيزاني كه در دوره جواني كه سرشار از نيرو و
انرژي بودند و در اوج نشاط و سالمتي راهي جبهههاي نبرد با دشمن متجاوز شدند ،جانبازاني كه امروز از سالمت ديدن
محرومند ،اما روزگاري با چشمان باز و بينا ،مردانه اشغالگر بعثي را از خاك ايران عزيز بيرون راندند.
در اين شماره گفتوگويي اختصاصي داريم با ׳׳حميد جهانبخش׳׳ جانبازي كه براي نجات كشور هر دو چشم خود
را هديه كرد و حاال با خواهش و اصرارهاي ما بود كه راضي به گفتوگو شد و برخالف رويّه معمول اين صفحه
از او خواستيم عالوه برگفتن خاطراتش از جبهههاي نبرد ،از زندگي خود و همچنين مشكالت و دشواريهاي
روشندالن حرف بزند  .در شماره بعد ماجرای نحوه جانباز شدن این رزمنده عزیز را بازگو خواهیم کرد

يك لحظه تلخ و صدها روز شيرين

حميد جهانبخش سال  1342در روستاي
خوزنين از توابع شهرستان بوئين زهرا به دنيا آمده
است.درآنسالهابچههايروستافقطميتوانستند
تا پنجم ابتدايي درس بخوانند و براي ادامه تحصيل
بايد راهي شهر ميشدند و او هم بعد از گذراندن
دوره ابتدايي مانند بيشتر همسن و سالهايش به
كار مشغول شد .دوره نوجواني را در كنار برادر
بزرگتر به كار سخت بّنايي مشغول شد و بزرگتر
و كارآزمودهتر كه شد همراه با برادرش به عنوان
گچ كاري قابل راهي شهرهاي كرمان و بندرعباس
شد .با پيروزي انقالب وقتي حال و هواي مردم
كشور سرشار از خدمت و از خودگذشتگي شد
حميد هم به روستاي ׳׳خوزنين׳׳ بازگشت تا بتواند
ياري رسان مردم روستايشان شود و با چند نفر از
دوستان تصميم به راه اندازي كارگاه بلوك زني
گرفتند ،اما در آن زمان مردم روستا و اطراف
آشنايي با اين صنعت نداشتند و با سختي و دشواري
و با جستجو در روستاهاي اطراف توانستند حدود
 12كيسه سيمان تهيه كنند و كارخانه بلوك زني
خوزنين را احداث كردند و…
همچنان محو گفتههاي شيرين و بيآاليش او
بودم كه به يكباره از حضورش درجبهههاي جنگ
حرف زد .جهانبخش خنداخند و با گرمي سخنانش
را اين چنين ادامه داد... :شايد باورش سخت باشد
اما با وجود آنكه صدها كيلومتر از مرزهاي كشور
دور بودم روز  31شهريور  1359شروع جنگ را به
خوبي احساس كردم .آن روز در خانه يكي از اهالي
روستا مشغول كاهگل كردن پشت بام بودم و براي
لحظاتي دست از كار كشيدم تا نفسي تازه كنم و
همچنانكهدستبهكمرزدهوبهافقخيرهشدهبودم
ناگهان توجهم به سه هواپيماي جنگي جلب شد كه
از غرب كشور و در مسير جاده همدان ـ بوئين
زهرا در ارتفاعي پايين پرواز ميكردند.جنگندهها
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نوع و رنگشان با هواپيماهاي جنگي ايران كه تا آن
روز ديده بودم ،تفاوت داشت .آنها بعد از عبور از
آسمان روستا همچنان در ارتفاع پايين به سوي
تهران در پرواز بودند و در طول مسير ميپيچيدند
و مانور ميدادند .به صاحبخانه درمورد مشكوك
بودن آنها گفتم و بعد از حدود بيست دقيقه دوباره
غرش جنگندهها در آسمان شنيده شد و
صداي ّ
بعد از عبور جنگندهها از آسمان روستا بودكه هر
كدام در سه جهت مختلف تغيير مسير دادند و با
شتاب به سوي غرب كشور حركت كردند و ظهر
آن روز سرگرم استراحت و خوردن ناهار بوديم
كه در ساعت دو بعدازظهر راديو خبر بمباران
فرودگاه مهرآباد توسط جنگندههاي عراقي را
اعالم كرد و…
با شروع جنگ ايران و عراق برادر بزرگترم
راهي جبهه شد و من ناچار در كنار خانواده ماندم
و با ادامه جنگ وضعيت طوري شد كه ديگر من
هم تاب و تحمل ماندن در روستا را نداشتم و در
سال  1360بود كه من هم راهي جبهه شدم و بعد
از چند ماه حضور در خط مقدم در روزهاي پاياني
سال  1360بر اثر اصابت گلوله مجروح شدم و هر
دو چشمم را از دست دادم...
او اين جمله را كه ميگويد ساكت ميشود و
من روي كاغذ مينويسم ،قلب حميد اما هميشه
سرشار از نور و اميد بود و چراغ ادامه راهش
شد .جهانبخش از دوران نوجواني ثابت كرده بود
كه مرد كارهاي سخت است و بعد از ازدواج هم
به دليل عالقه به كشاورزي به اين كار مشغول
شد .ورزش و تحصيل در اولويتهاي زندگياش
قرار گرفت و با همه مشكالتي كه بر سر راه
نابينايان قرار دارد توانست ادامه تحصيل دهد
و مدرك كارشناسي ارشد خود را در رشته علوم
سياسي دريافت كند .البته او همچنان با مشكالت
ميجنگد و ميكوشد تا مدرك دكتراي خود
را هم بگيرد .ناگفته نماند كه حميد جهانبخش

قسمت اول

همچون روزگاري كه در جبهههاي نبرد حضور
داشت دوباره براي سرفرازي كشور دست به كار
شد .او اين بار در صحنه مبارزه با مشكالت و در
مسابقات ورزشي افتخار آفرين شد و در مسابقات
انفرادي و تيمي پرچم ايران را در جهان به اهتزاز
درآورد .كسب چهار مدال در مسابقات انفرادي
از افتخارات او بودكه قهرماني و نايب قهرماني
وزنه برداري و مدال برنز نشان دهنده ميزان
تالش اوست و شايد باور نكنيد كه حميد همراه
با تيم ملي گلبال نابينايان هم  9بار مقام قهرماني
و نايب قهرماني و سوم جهان را از آن خود كرد و
امروز جهانبخش همچنان در ميدان جنگ است
و به عنوان رئيس هيات ورزشهاي نابينايان و كم
بينايان استان قزوين همچون دوران دفاع مقدس
براي خدمت به مردم ايران تالش ميكند.
از او ميخواهم در مورد حضورش در جبهه
بيشترحرفبزندواوبهسختيراضيميشود...
آذر ماه سال  1360بود كه براي گذراندن
دوره آموزش نظامي راهي پادگاني در اصفهان
شدم 600 .نيرو داوطلب از سراسر كشور به
اصفهان آمده بودند و بعد از گذراندن دوره
آموزشي به شهر اهواز رفتيم و شاكله اصلي تيپ
 8نجف اشرف با حضور اين نيروها شكل گرفت.
همراه با تعدادي از دوستان و همشهريان بعد از
تقسيم به دارخوين اعزام شديم و در كنار رودخانه
كارون بعد از منطقه انرژي اتمي در پشت خاكريز
استقرار يافتيم .خط پدافندي و منطقهاي كه در
آن بوديم بعد از عمليات شكستن حصر آبادان از
اشغال نيروهاي دشمن آزاد شده بود و هنوز آثار
متجاوز ارتش بعث در منطقه ديده ميشد.
البته وسايل و تجهيزات به جا مانده از دشمن
حكايت از آن ميكرد كه ما فقط با ارتش عراق
نميجنگيم و بنابراين رو به حمداهلل جهانبخش
پسرعمويم كه چند سالي از من كوچكتر بود
كردم و گفتم :فكر ميكني ما فقط با ارتش عراق

