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چه کسانی اولین ضربهها را
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به بهانه برگزاری نمایشگاه عکس
با عنوان «درباره جنگ»

یادداشت

بازنمایی دو دفاع
در یک نمایشگاه

عکس :ادیب خانساالر

نمایی از نمایشگاه عکسهای سعید صادقی و یونس محمد با عنوان «درباره جنگ»
فاطمه نهاری

نمایشــگاه عکسهایی از «سعید صادقی»
عــکاس ایرانــی و «یونس محمــد» عکاس
عراقی بــا موضوع جنگ و با عنوان «درباره
جنگ»بهعنواناولینفعالیتنمایشگاهی
گالری شــهر در شیراز از  ۳۰دی تا  14بهمن
ماه درمعرض دید مراجعین قرار دارد.
ســعید صادقــی عکسهای خــود را از
عملیاتهــاى «بیــت المقــدس» و فتــح
خرمشــهر ســال ،٦١عملیــات «رمضــان»
سال ،٦١عملیات «بدر» سال ،٦٣عملیات
خیبر سال ٦٢و عملیات کربالى  ٥سال٦٥
به نمایــش گذارده که دربردارنده بخشــی
از تاریــخ کشــورمان اســت .تصاویــرى از
توجوى فرزنــدان
مــادران کــه در جســ 
گمشدهشان در جنگ هستند ،زنان جوانی
کــه همسرشــان شــهید شــده یــا مادرانــی
کــه در جنــگ فرزندشــان شــهید شــد ه یــا
درحــال بدرقــه عزیزشــان بــه جبهههــا
هســتند ،موضوع دیگر عکسهای ســعید
صادقــی در ایــن نمایشــگاه اســت کــه
مخاطب خود را نســل امــروز تعیین کرده
اســت .بــرای عــکاس روایــت مفاهیمــی
همچــون زندگــی در دوران دفــاع مقدس
مهــم تــر از روایتگــری تاریــخ و چگونگــی
وقایــع اســت و ایــن موضــوع از انتخــاب
عکسهــا و نحــوه چیدمــان آن کامــاً بــه
دســت میآید.عــکاس نیز با تأکیــد براین
نکتــه در عکسهــای بــه نمایــش درآمده
تصریح مینماید که هدفش از به نمایش
گذاشــتن عکسهایــش در این نمایشــگاه
نقل تاریخی واقعه جنگ نیســت بلکه به
نمایش گذاشــتن پیوند جدی و محسوس
زندگی و جنگ و امتداد زندگی در شــرایط
ســخت اســت کــه قهرمانــان حقیقــی آن
افراد عادی از بطن جامعه بودند.
همچنیــن مخاطبــان نمایشــگاه در
عکسهای یونس محمد چهــره دیگری از
جنگ را که عامل آن خشونت ایدئولوژیک
اســت  ،میبینند و با آســیبهای برداشــت
انحرافی از مقدسات و خطرغیر قابل کتمان
آن آشنا میشوند .مجموعه عکسهای این
عکاس عراقی گویای خشــونت غیرانسانی
و نامشــروع جنگ داعشــیان بــه بهانه دین
خواهی و از ســر جهل اســت که دســتاویزی
بــرای رواج تروریســت میباشــد .جنگی که
تنهــا میتوانــد اهداف سیاســی اقتصادی و
تبلیغی قدرتهای بــزرگ را تأمین نماید.
یونس محمد در این ارتباط اذعان میدارد:
«از ابتــدای ایــن جنــگ بهدنبــال مطالعــه
تصویری رفتار آنان در اثبات یا رد نظریهام،
شــروع به تحقیق میدانــی و بصری آنان در

مناطق قابل دســترس در شــمال ســوریه و
عــراق کردم .نتایج مشــاهداتم را به تصویر
کشیدم و در مجموعهای جمعآوری کردم.
عکسهایــی که از من در این نمایشــگاه در
معرض دید قرار گرفته گوشههایی ازجنایت
ایدئولوژیک اســت کــه بــه تصویردرآمده و
میتوانــد بــرای نســلهای بعــدی منطقــه
درس آمــوز بــوده و آنان را تحــت تأثیر قرار
دهــد .از ایــنرو هدفــم از شــرکت در ایــن
نمایشگاه نشــان دادن توحش ایدئولوژیک
و تروریســم حاصل از آن و احترام گذاشتن
به انسان بهعنوان اشرف مخلوقات و تالش
برای جهانی عاری از خشونت و ارج نهادن
به صلح ،میباشد».
آنچــه از براینــد ایــن نمایشــگاه حاصل
میشــود چهره تلخ و دردناک جنگ است.
نمایشــگاه در اولیــن روزهــای خــود میزبان
طیــف وســیعی از اهالــی هنــر ،فرهنــگ،
ادب و ...بــود و بازخوردهای بســیار خوبی را
دربرداشــت .در ایــن میان حضور اســتادان
پیشکســوت عکاســی و هنرهــای مختلف و
چهرههــای ادب و فرهنــگ که به تماشــای
عکسهــا نشســته بودنــد بســیار ارزشــمند
است.
بســیاری از مــردم صادقانــه و صمیمی
تأثیراتــی را کــه از عکسهــا گرفتــه بودند با
عکاسان و مدیران اجرایی و هنری نمایشگاه
و سایر برگزارکنندگان در میان میگذاشتند.
ربــاب خمیــس اســتاد و مترجــم زبــان
فرانســه که از اهالــی جنوب ایران اســت در
نوشــتاری اینگونــه میگویــد« :درســت در
همــان ابتــدای ورود ،مقابــل چهــره زنــی
سرباز توقف میکنم .زن مرا درگیر خودش
میکند .چهرهای که فاقد هر شور و افتخاری
اســت .تــوی نگاهــش پــر از اجبــار و امتناع
اســت .روی دیــوار مقابلش زن مســلحی با
شیشــه به کام نوزادی شــیر میریزد .یونس
محمد توضیــح میدهد که کــودک ،فرزند
این زن نیست ،فرزند دشمن اوست .عکس
را درزمــان جنــگ داعش در کرکــوک عراق
گرفته اســت .زنها در عکسهای او خســته
جنگنــد .گویی آنهــا را از دل یک میهمانی،
یک مطبخ ،یک مزرعــه ،یک کالس درس
یا یک دفتــر کار ،از میانه زندگــی ربوده و به
کارزار نفسگیر جنگ آوردهاند.
عکسهای ســعید صادقــی اما حکایت
جنــگ ایــران و عــراق اســت .زنهــای توی
ایــن عکسهــا یــا داغدارنــد یــا در لحظــه
خداحافظــی بــا فرزنــد ،در تــن او آمیخته و
آویختهانــد ،شــاید پای رفتن لنگ شــود .در
میان عکسهای سعید صادقی ،نخلستان
آشنایی میبینم .نخلهایی بیسر هستند.
محــل عکــس را میپرســم ،میگویــد:

«حییــم» اســت ،جایــی نزدیک ارونــد رود.
درســت تشــخیص داده ام .چطــور آدم
نخلهای زادگاهش را حتی وقتی بیسرند
میشناسد؟»
محمدجواد کشــاورزی فعال اجتماعی
و سیاســی دربــاره نمایشــگاه میگویــد:
«نمایشــگاه عکــس «دربــاره جنــگ»
رویــداد هنــری اثرگــذار در روزگار کرونایــی
شیراز محســوب میشــود .فریمهای بهت
برانگیــزی برآمــده از دوربیــن دو عــکاس
مطرح در گنجین ه ذهن انسان هنردوست به
یادگار میماند .تصویری کمنظیر از شهدا و
مجروحیــن عملیات «بیتالمقــدس» اثر
اســتاد ســعید صادقی اشــک مرا بیاختیار
سرازیر کرد .این عکس ،باورکردنی نبود .اگر
به شــم ا نگویند این تصویــر از یک واقعیت
محض برداشــته شده اســت ،فکر میکنید
صحنهای از یک فیلم اســت کــه کارگردانی
باهوش ،میزانســن را به دقت تنظیم کرده
اســت .عکس ،هیچ چیز کم ندارد .از کشته
و مجــروح ،پشــته درســت شــده و از جــای
زخــم و نــوع ســاحهای بــر زمیــن افتــاده
میتوان حدس زد چه اتفاقی افتاده است.
ســخنهای بیشــتری وجود دارد امــا بهتر و
مهم تر ،دیدن گالری است ،جایی که یونس
محمد به شکلی تکان دهنده ،رابطه زنان و
کودکان را با جنگ ،به تصویر کشیده است».
زهــره صحــت عــکاس و مترجــم
تخصصی عکاســی کــه ترجمــه کتابهای
ابــزاری برای مدرســان عکاســی و عکاســی
روشــی بــرای مطالعــات اجتماعــی را در
کارنامــه خــود دارد ،میگوید« :اگر عکاســی
را بازنمایــی از واقعیت بدانیم و کار عکاس
را گزینشــی از این بازنمایی؛ درمییابیم که
عکاســی در تاریــخ مصــور جهــان بهعنوان
یک ســند تاریخی تأثیر و تأثر قابل رجوعی
داشــته اســت .عکــس؛ هــر جایــی کــه بــه
چگونگی زندگی انسان ،رویدادها ،حادثهها
و هرآنچیــزی کــه بهصــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم بــه بشــریت پرداختــه شــده
دارای اهمیت منحصربه فردی شده است
و بدون شــک عکــس جنگهــا ،درگیریها
و رویاروییهایــی که با مرگ و کشــتار اتفاق
افتــاده از این قاعده مســتثنی نبوده اســت،
بلکــه در واکنش و تغییــرات همان جامعه
و جهــان هم نقش مهمی ایفا کرده اســت.
حــال اینکــه بعــد از گذشــت ســالها از هــر
اتفاقی که منجر به ثبت عکس شــده است
این ســند تاریخی به کمک حافظه تاریخی
آمده تا یادآوری کند که در سالها ،قرنهای
قبل چه اتفاقی افتاده اســت و منجر به چه
واکنشــی از ســوی جامعــه آن زمــان شــده
اســت .در دوران معاصر نمایشگاهها برای

خوانــش منظــم و یکپارچه از آثــار هنری و
ارتبــاط چشــمی مخاطــب با صاحــب اثر،
مؤلــف یــا هنرمنــد و همینطــور اثــر ثبــت
شــده نقــش تکمیلکننــدهای داشــتهاند.
نمایشــگاه عکس جنگ هم بخشــی از این
نمایشــگاهها بــوده کــه در بازیابــی حافظه
تاریخــی جوامع نقش دارد .این نمایشــگاه
عکس ب ه نام «دربــاره جنگ» که در گالری
«شهر» شیراز روی دیوار رفت نه به ستایش
جنگ پرداخته بــود و نه به نکوهش جنگ
بلکه بــه بازنمایی از واقعیــت جنگ ،تأثیر
و تأثرهایــش پرداخته شــده اســت .آن هم
عکسهــای د و عکاس از دو جبهه متفاوت
که هر دو جنگ را نه تنها در کشــور و زندگی

چــه چیــزی باعث جنگ میشــود و شــاید
بــا دیــدن این عکسهــا به خــود بیاییم که
چگونه میتوان به جنگ ورود نکرد و اینکه
جنگ چقدر بیهوده است.
من در نمایشــگاه یک نــگاه حرفهای را
در چیدمــان عکسهــا دیــدم .فریمهایــی
که به نظر من حرکت داشــتند و گویی یک
داســتانی را روایــت میکننــد و مخاطب با
ورود و خروجش از این نمایشــگاه داستانی
را با خــود بیرون میبرد کــه خود مخاطب
آن را برای خودش تعریف میکند.
ایــن نمایشــگاه  3اتفــاق مهــم را
دربرداشــت :بــرای عکــس و مخاطــب
عکاسی یک روایت تازه تری را مطرح کرد.

تجربــه کردهانــد؛ بلکــه آن را بهعنوان یک
سند تاریخی ثبت کر دهاند».
عادل یــزدی یکــی دیگــر از هنرمندان و
مدرســان اهل هنر و اندیشــه مطرح شیراز
کــه دکتــرای فلســف ه و حکمــت هنــر دینی
دارد ،میگویــد« :ایــن نمایشــگاه انگیزهای
بــرای بهوجــودآوردن نــگاه و در حقیقــت
چیزی شــبیه بــه الگوهــای غیرمســتقیم و
تعریــف شــده از واقعیتهــای اجتماعــی
و امــروز معاصــر و انســان و اتفاقهایــی
کــه دارد میافتــد را بــه طور خیلــی ظریف
آموزش میدهــد .در حقیقت با نگاهی که
عکاسهــای امــروز را به ســمت گونههای
متفاوت عکس از جمله مدلینگ ،طبیعت
و حتی برخی از نگاههای اجتماعی میبرد،
کمــی متفــاوت اســت از عکسهایــی که از
جنگ نشان داده میشود .چه عکسهایی
از ســعید صادقی که از جنگ 40سال پیش
اســت و چه عکسهایی که نگاه معاصر را
در آن دارد و بــا عکسهــای یونس محمد
میتوان آن را دید.
واقعیتهایــی از جنــگ کــه از دیــروز تا
امــروز در حــال رخ دادن اســت و بــه مــن
میگوید که دیروز چه اتفاقی افتاده و امروز

دوم به فضای عکاسی موجود در شهر یک
ذائقه و سلیقه را داد و یک نوع نگاه را ارتقا
داد و ســوم اینکــه یــک گالــری را راهاندازی
کرد که این گالری شــروع فعالیت خودش
را بــا یــک حرکــت پرقدرت شــروع کــرد که
امیدواریم این حرکت تداوم داشــته باشد،
چــون در زمان بعد کرونا که همه چیز راکد
اســت ،یک جنبش بســیار خوبــی را در این
فضا بهوجود آورد».
آنچــه مهم اســت مفهــوم اصلــی این
تصاویر اســت ،تصاویری که در نوشــته راد
قنبری شاعر و اهل فرهنگ شیراز بر صفحه
یادداشــتهای نمایشــگاه دیده میشود و
آن این است:
جنگ جهنم زندگی است
امــا در عکسهــای جنگ زندگــی باقی
میماند
مثل دستها ،پاها
و گاهی آخرین نگاهها...
در جریــان برگــزاری نمایشــگاه عکــس
توگو با عکاس (سعید صادقی) برگزار
گف 
شــد و مســترکالس داســتان گویــی بصری
نیز توســط یونس محمــد در حال برگزاری
است.

یکــی از اتفاقــات غمانگیــز زمانــه مــا فراموشــی نقــش
قهرمانان جنگهای هوایی کشــور اســت .در نیمه دوم
قرن بیســتم تعــداد جنگهای هوایی بــزرگ و طوالنی
چندان زیاد نیستند؛ جنگ کره ( 1950تا  ،)1953جنگ
علی غفوری
ویتنام ( 1964تا  ،)1973جنگهای اعراب و اســرائیل و
نویسنده
سرانجام جنگ فالکلند ( .)1982سایر جنگها یا بسیار
کوچک بودند یا درگیریهــای هوایی کامالً یکطرفه بود
ماننــد جنگ متحدین و ارتش عراق یا جنگهــای صربها و ناتو .اما جنگ
ایران و عراق در سالهای  59تا  1980( 67تا  )1988از همه نظر در نبردهای
هوایی ،یک اســتثنا بود .خلبانان دو کشــور بهدلیل شرایط خاص این نبردها
مجبور به انجام کارهایی بســیار ســخت شــدند و  8ســال تمام در نبرد مرگ
و زندگــی ســعی کردند ضمن خنثی کــردن تحرکات نیروهــای هوایی طرف
مقابل ،سایر قوای نظامی را نیز از کار بیندازند.
در ایــن میــان بســیاری از رکوردهــای جنگهــای هوایــی در ایــن رخــداد
اســتثنایی توســط خلبانــان ایرانــی شکســته شــد .خلبانــان ایرانــی اقدامات
شــگفتانگیزی انجــام دادند ،حتی بــا خلبانان امریکایی ،ســعودی ،آلمان
شــرقی و  ...سرشاخ شدند .اما افســوس که به این دالوریها در حدی درخور
پرداخته نشد.
بسیاری گمان میکنند ارتش ایران در جنگ کامالً غافلگیر شد حال آنکه
اینگونه نبود .جنگ بویژه برای نیروی هوایی ارتش بسیار زودتر از  31شهریور
 59آغاز شد .حتی اف14 -ها که به اشتباه گفته میشد در ماههای اول جنگ
نقشی نداشتند از همان هفتههای اول شهریور گشتهای خود را آغاز کردند.
در  16شــهریور  1359یک اف ـ  14با رهگیری یک هلیکوپتر عظیمالجثه
میــل  24در داخــل مــرز ،آن را به گلوله بســته و بــا توپ ولکان خــود آن را به
آتش کشید.
امــا معروفتریــن و اثباتشــدهترین نبرد هوایــی اف 14 -در  19شــهریور
رخ داد .در آن روز ســرگرد خلبــان محمدرضــا عطایــی از خلبانان برجســته
گردانهای اف 14 -و از استادان باسابقه نیروی هوایی که صدها ساعت پرواز
با اف 5 -را نیز در کارنامه خود داشت به همراه سروان خلبان بهروز پاشاپور
در یــک درگیــری هوایی زیــر نظر ســایت راداری سوباشــی ،اولیــن فونیکس
را از اف ـ  14شــلیک و ســوخوی  22عــراق را در فضــای میمــک از فاصله دور
سرنگون کردند .سرتیپ عطایی درباره وقایع آن روز (میزگرد تحلیلی نقش
نیروی هوایی در دفاع مقدس  28آبان  )92میگوید:
 19شــهریور در حوالی بســتان در حال پرواز بودیم که رادار اعالم کرد یک
هواپیمای عراقی در حال ورود به خاک ایران است آیا درگیر میشوید؟
مــا در آن زمان دســتور داشــتیم بــه هواپیمــای عراقی در خــاک خودش
حملــه نکنیم بنابراین من عجلــه نکردم و گفتم بله اما ســوخت کم دارم و
به ســمت او نمیروم .لحظاتی بعد  4هواپیمای دیگر از کوت (جنوب شــرق
بغداد) بلند شــدند .رادار گفت :آیا هنوز درگیر میشــوی؟ پاســخ من مثبت
بود .گویا آنها از برنامه من برای کشاندن آن یک فروند به داخل خاک ایران
باخبر شــدند بنابراین آن یک
فروند به عراق بازگشــت ،من
هم با تغییر مســیر به ســمت
اصفهــان حرکــت کــردم کــه
بسیاری گمان میکنند ارتش
ناگهــان پس از طــی  25مایل
ً
ایران در جنگ کامال غافلگیر
رادار هشــدار داد 4 :فرونــد
شد حال آنکه اینگونه نبود.
هواپیمــای عراقــی پشــت
جنگ بویژه برای نیروی هوایی
ســر شــما هســتند .مطابــق
ارتش بسیار زودتر از  31شهریور
محاســبات مــن و ســروان
 59آغاز شد .حتی اف14 -ها
پاشــاپور (کمــک خلبــان)
آنها بایــد اکنــون داخل خاک
که به اشتباه گفته میشد در
ایــران میبودنــد بنابراین من
ماههای اول جنگ نقشی
برگشتم و آماده درگیری شدم
نداشتند از همان هفتههای اول
اما برخالف انتظار هر  4فروند
شهریور گشتهای خود را آغاز
بازگشــتند غافــل از اینکه یک
کردند
ســوخوی  22با هدف غافلگیر
کردن ما از ســمت همدان در
حال نزدیک شدن بود.
هواپیمای دشمن در ارتفاع پایین با سرعت در حال حرکت بود که ما او را
در رادار گرفتیم .در آن زمان هنوز خلبانان اف 14 -تجربه زیادی از نبردهای
واقعی هوایی نداشتند .عطایی حتی نمیدانست که آیا فونیکس واقعاً قادر
بــه سرنگونســازی هواپیمای با قدرت مانور و چاالک ســوخوی  22از فاصله
دهها مایلی هست یا خیر.
زمان بســرعت میگذشــت و عطایی تصمیم خود را گرفت .باید موشک
هر چه زودتر شلیک میشد .سوخوی  22با سرعت در حال کم کردن فاصله
خــود بــا تامکت بود و دو خلبــان باید تصمیم میگرفتنــد .عطایی میگوید:
اکنون موقع اســتفاده از موشــک فونیکس بود و ما که هیــچ کدام تا آن زمان
فونیکس استفاده نکرده بودیم آن را روی هدف قفل کرده و موشک را شلیک
کردیــم .ابتــدا گمان کردم موشــک از دســت رفته چون ارتفاع آن بهشــدت
کاهــش یافــت امــا آنــگاه کــه اوج گرفت و با ســرعت به ســمت هــدف رفت
فهمیــدم تا ثانیههای دیگــر چیزی از هواپیمای متجــاوز نمیماند .کامپیوتر
هواپیما شمارش معکوس را آغاز کرد و ثانیهها بسرعت میگذشت.
وی میگویــد :چشــمان من به کامپیوتر دوخته شــد تا آنکــه عدد صفر به
نمایش درآمد ،آنگاه هدف از روی رادار محو شــد .مســئول رادار سوباشــی و
مــا تقریباً همزمان اعالم کردیم که هواپیمای دشــمن از بین رفته اســت .ما
چون ســوخت نداشتیم رفتیم و در دزفول نشستیم ،البته واهمه داشتیم که
دشمن پایگاه را بزند که البته عراق از شوک این ضربه کاری نکرد.
ëëسرنگونی پیدرپی هواگردهای دشمن
در ( 24یا  )25شــهریور نبردهای هوایی شــدت بیشــتری یافت ،در سرپل
ذهاب یک میگ  21شناسایی و جنگنده همراهش اسیر یک فانتوم از پایگاه
همــدان شــد و در دهلران یک ســوخوی  20و یک بالگرد عراقی توســط اف ـ
5های دزفول ســاقط شــدند و پدافند نیروی هوایی نیز  2میگ  21را سرنگون
کــرد ،البتــه ایــران نیــز مجبور بــه تحمل خســارت ســقوط یــک اف ـ  5و یک
هلیکوپتــر بــل ـ  214شــد .عصر همــان روز یک میگ  21دیگر نیز شــکار یک
فانتوم شد.
از دیگر خلبانان فعال آن روزها ســروان فریدون مازندرانی خلبان اف 14
بــود .وی میگوید :در اولین درگیری من در  26شــهریور بــا  2هواپیما روبهرو
شدم .رادار همدان اعالم کرد که  2هواپیمای عراق در حال حمله به مهران
هســتند .زمانــی کــه به  11مایلی آنها رســیدم دیــدم با خیال راحــت انگار که
در حال تمرین هســتند ،شــهر را به راکت بســتهاند .ارتفاع آنها  3500پا بود.
بالفاصله فونیکس را (کابین عقب خلبان قاســم ســلطانی) شلیک کردیم.
دســک (واحــد هماهنگکننــده عملیــات) کرمانشــاه نیــز گزارش ســقوط را
تأیید کرد.

