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24 مهر59 
روزي كه خرمشهر »خونين شهر« شد

 عليرضا محمدي
24مهرماه 1359 بعد از گذشت 25روز از 
تهاجم رسمي عراق به کشورمان، يكي از 
بزرگ ترين تهاجم دش�من به خرمشهر 
انجام گرفت. در اين روز خون هاي بسياري 
از مدافع�ان و همچنين اهال�ي باقيمانده 
شهر ريخته شد. چنانچه از آن روز به بعد، 
خرمشهر به »خونين شهر« معروف شد. 
داستان مقاومت خرمش��هر 10روز قبل از 
ش��روع رس��مي جنگ رقم خورد. تقريباً از 
20 شهريورماه 59 بود كه بعثي ها به شكل 
علني به مرز شلمچه تجاوز كردند و درگيري 
مدافعان با آنها به ش��كل جدي آغاز ش��د. 
همين االن هم اگر به ميان مردم اين ش��هر 
برويد، خرمش��هري ها دوره مقاومت ش��ان 
در برابر هج��وم دش��من را 44 روز معرفي 
مي كنند. يعني از 20 شهريور تا چهارم آبان 
كه شهر س��قوط كرد، از قول خرمشهري ها 

جزو مقاومت اين شهر به شمار مي رود. 
بع��د از اينكه جنگ در 31ش��هريورماه 59 
حالت رس��مي گرف��ت، واحده��اي زرهي 
دش��من س��عي كردند به عمق نفوذ كنند. 

پيش از اين روز، تمرك��ز بعثي ها روي نوار 
مرزي و از بي��ن بردن اس��تحكاماتي چون 
پاسگاه ها و سنگرهاي رزمندگان بود. سپس 
پيشروي به عمق شروع ش��د و همزمان در 
حالي كه واحدهايي از دش��من با مدافعان 
ايراني در مرز شلمچه درگير بودند، بخشي 
از نيروهاي دشمن از روز سوم مهرماه روي 
جاده اهواز- خرمشهر رفتند و تا حد زيادي 
ارتباط مدافعان شهر با ديگر نيروها را قطع 

كردند. 
خرمشهر به محاصره درآمد و مدافعان اين 
ش��هر س��عي كردند در پل نو كه حدفاصل 
مرز شلمچه تا خرمشهر بود، متمركز شوند 
و عراقي ها را از ورود به ش��هر بازدارند. فشار 
دشمن باعث شد تا سد ايجاد شده در پل نو 
آسيب ببيند. سپس عراقي ها تا حومه شهر 
پيش��روي كردند اما بعد با يورش نيروهاي 

ايراني، باز به عقب رانده شدند. 
در حالي كه جنگ در ورودي خرمشهر براي 

دشمن گره خورده بود، عراقي ها سعي كردند 
با عبور از كارون حلقه محاصره خرمش��هر 
را تنگ و از طرف ديگر محاص��ره آبادان را 
تكميل كنند. بعثي ها يك بار در پايان هفته 
اول جنگ اقدام به اين كار كردند كه شكست 
خوردند ام��ا دوب��اره در 19 مهرماه تالش 
كردند و اين بار با عب��ور از كارون روي جاده 
آبادان- خرمشهر تسلط يافتند و باعث شدند 
بسياري از مدافعان آباداني كه براي كمك به 
خرمشهري ها به اين شهر مي آمدند، از ترس 
سقوط آبادان، خرمشهر را تخليه كنند و به 

آبادان بروند. 
از اينجا به بعد، وضعيت خرمش��هر وخيم تر 
شد. از يك طرف حلقه محاصره اش تنگ تر 
ش��ده بود و از طرف ديگر به ناچار بخشي از 
مدافعان اين شهر به آبادان برگشته بودند. اما 
غيرت مدافعان اين شهر باالتر از اين حرف ها 
بود كه به راحتي تسليم تكنيك هاي جنگي 

دشمن و برتري تسليحاتشان شوند. 
وقتي 20 روز از جنگ گذشت، ديگر موقعيت 
دش��من در بخش��ي از خانه هاي خرمشهر 
مستحكم ش��ده بود. از اينجا به بعد جنگ 

خانه به خانه شروع  شد. وجود خانه ها باعث 
 شد نيروهاي دشمن از گزند تك تيراندازهاي 
ايران��ي، آرپي جي زن ه��ا و نيروهايي كه از 
روي پشت بام و از پشت ديوار خانه ها آنها را 
غافلگير مي كردند، كالفه و هراسان شوند. 
سربازهاي دشمن وارد درگيري فرسايشي 
ش��ده بودن��د ك��ه روحيه ش��ان را تخريب 
مي كرد. به همين دلي��ل فرماندهان بعثي 
تصميم گرفتند با بمباران شديد و حمله اي 
همه جانبه كار خرمشهر را در روز 24 مهرماه 
1359 يكسره كنند، يعني همان روزي كه 

خرمشهر »خونين شهر« لقب گرفت. 
24مهرم��اه بعثي ها از چند محور به ش��هر 
هج��وم بردند. فش��ار دش��من باعث ش��د 
جابه جاي��ي در برخي جبهه ها به س��رعت 
انجام گيرد. چنانچه خياب��ان 40متري به 
عنوان يكي از خيابان هاي اصلي شهر، ظرف 
چند ساعت از دست مدافعان خارج شد و به 
دست مهاجمان افتاد.  همين جا بود كه شيخ 
شريف قنوتي بعد از بازگشت از آبادان همراه 
راننده اش عبدالرض��ا آلبوغبيش در خيابان 
40متري غافلگير شدند و به اسارت درآمدند. 
عراقي ها ش��يخ را به طرز دلخراشي شهيد 
كردند و آلبوغبيش نيز به طرز معجزه آسايي 

نجات پيدا كرد. 
24مهر شدت حمالت دشمن به حدي بود 
كه تعدادي از اهالي باقيمانده و تعداد قابل 
توجهي از مدافعان ش��هر به خ��اك و خون 
كشيده ش��دند. از اين روز به بعد، وضعيت 
شهر به وخامت گراييد و نهايتاً 10روز بعد در 

چهارم آبان ماه 59 خرمشهر سقوط كرد. 
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24مهر ش�دت حمالت دش�من به 
ح�دي ب�ود ک�ه تع�دادي از اهالي 
باقيمان�ده و تع�داد قاب�ل توجهي 
از مدافعان ش�هر به خ�اك و خون 
کش�يده ش�دند. از اين روز به بعد، 
وضعيت ش�هر به وخام�ت گراييد 
و نهايتًا 10روز بع�د در چهارم آبان 
م�اه 59 خرمش�هر س�قوط ک�رد

ناگفته هايي از زندگي هنرمند شهيد مهرداد خليفه در گفت وگوي»جوان« با برادر شهيد

بينش  و مطالعه عميق از شهيد خليفه يک رزمنده آگاه ساخته بود
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول كلمات متقاطع

  احمد محمدتبريزي
يادداشت هاي شهيد مهرداد خليفه از اوضاع 
جبهه يكي از مس�تندات ارزش�مند از تاريخ 
دفاع مقدس اس�ت. ش�هيد خليفه خاطرات 
روزم�ره اش از جبهه را مي نوش�ت و با دقت و 
جزئي�ات از کارهاي روزانه اش هم يادداش�ت 
برمي داشت. شهيد خليفه دست به قلم و اهل 
مطالعه بود. فرزاد خليفه ب�رادر کوچک ترش 
در گفت وگو ب�ا »جوان« در خص�وص مهرداد 
مي گويد که هنوز زندگي اش تحت تأثير اوست. 
گفت وگوي ما با برادر ش�هيد،  ن�كات باارزش 
زيادي از زندگي شهيد خليفه را بيان مي کند. 

شهيد مهرداد خليفه کجا متولد و دوران 
کودکي اش چطور سپري شد؟

مهرداد متولد 1340 در منطقه سلسبيل تهران 
بود. ما اصالتاً آذربايجاني هستيم و پدرم نظامي 
بود و به دليل شغلش س��اكن تهران شده بوديم. 
زماني كه مي خواستند مراسم نامگذاري برادرم را 
انجام دهند صاحبخانه با ديدن كفش هاي زيادي 
كه پشت در خانه مان بود، از روي عصبانيت چراغ 
خانه را خاموش مي كند. هم��ان موقع بزرگي از 
فاميل مشغول اذان گفتن در گوش مهرداد بود. 
پدرم از اين كار خيلي عصباني مي شود و بلوايي 
در مي گيرد. بعده��ا پدرم به من گف��ت فرداي 
آن روز  تصميم گرفتم حتماً خان��ه اي بگيرم تا 
بچه هايم ديگر در خانه مستأجري به دنيا نيايند و 
اينكه مي دانستم داغ اين بچه را مي بينم. چون ما 
چراغ به روي بچه خاموش كردن را بد مي دانيم. 
به همين دليل روزي كه خبر شهادت مهرداد را 
آوردند پدرم خيلي آرام گوش��ه اي نشسته بود و 
گفت چيزي كه فكر مي كردم باالخره اتفاق افتاد. 
مهرداد در محيطي به شدت مذهبي بزرگ نشد. 
يك خانواده معمولي بوديم. نكته اينجاست كه 
آدم هاي خوبي به منزلمان رفت وآمد مي كردند. 
آدم هايي كه بخش��ي به مهرداد و ب��رادر ديگرم  
فرهاد مطالعه كردن را آموختند. پدرم بلد بود كار 
اقتصادي خوب انجام دهد، هر چند پس از مهرداد 
ديگر جاني برايش نمانده بود تا كار كند. پدرم به 
خاطر كارش به شهرهاي مختلفي مثل قزوين، 
اردبيل و زنجان منتقل مي شد اما در اوج انقالب 
بازنشس��ته  ش��د و به كار آزاد روي  آورد. ايشان 
تا س��ال 1365 در كارش بس��يار موفق بود. آن 
لحظه اي كه در بيمارستان ارتش زنجان پدرم پيكر 
برادرم را ديد و برگشت، من ديگر پدر را نشناختم. 
بعد از آن ديگر شكست. پدرم مصالح ساختماني 
مي فروخت و پس از آن تمام وسايلش را فروخت.  
پس از شهادت مهرداد، پدرم ديگر جان كار كردن 
نداشت. به خاطر حساسيت هاي پدرم برادرهايم 

خواندن و نوشتن را زود ياد گرفتند. 
گويا بخش اعظمي از زندگي برادرتان در 

شهر زنجان مي گذرد؟
 هر اتفاقي كه براي مهرداد مي افتد در زنجان است. 
محله مان يك كوچه 400 متري در زنجان بود كه 
بعدها 14 شهيد داد. اين 14 نفر همسن و سال هم 
بودند و با هم بزرگ شدند. ما شانس آورديم كه در 
اين كوچه كه بعداً كوچه ش��هيد سعيد معبودي 
نامگذاري شد زندگي كرديم. ما در كوچه اي كه 
اهل جنگ، جبهه و شهادت بودند زندگي كرديم. 
از اينجا به بعد را به خاط��ر دارم. اين 14جوان در 
دسته هاي س��ه، چهار نفري با هم دوست بودند 
و به مسجد امام حسين)ع( كه نزديك منزلمان 
بود مي رفتند. پايگاه مقاومت در مسجد بود و اين 
جوانان دورهم جمع مي شدند. گاهي برخي آدم ها 
مي گويند شهدايي مثل مهرداد خليفه، سعيد و 
عليرضا معب��ودي، داود اجاق لو و عبداهلل مواليي 
تحت تأثير تبليغات به جبهه رفته بودند. مي گويم 

من تمام مكاتب دست س��از بش��ر را از كتابخانه 
مهرداد ياد گرفتم. خودم با خيلي از نويسندگان در 
كتابخانه برادرم آشنا شدم. جبران خليل جبران 
هنوز آنقدر مد نش��ده بود كه من با او آشنا شدم. 
من با شريعتي، گوركي حتي ماركس در كتابخانه 
شهيد مهرداد خليفه آشنا شدم. من آنجا فهميدم 
مسئله فقه در اسالم يعني چه، بخشي از كتاب هاي 
حوزوي را آنجا شناختم، حتي در ادبيات داستاني 
بسياري از نويسندگان سرشناس را در كتابخانه 
ب��رادرم ديدم. من هم��ه اينها را آنجا ش��ناختم. 
كس��ي كه 21 دي ماه 1365 گوشه نوك مدادي 
در شلمچه در شمال شرقي بصره در مرحله دوم 
عمليات كربالي 5 گلوله به گلويش اصابت مي كند 
و شهيد مي شود،  نمي توانست تحت تأثير تبليغات 
به جبهه برود. چون اهل مطالعه بود. تبليغات بر 
كسي كه اهل مطالعه است خيلي اثربخش نيست. 
اعتقادات قلبي، برادرم را آن شب سرد زمستاني به 
جبهه كشاند و آن اعتقادي بود كه از پااليش تمام 
افكاري كه بخشي  از آن را گفتم بيرون آمده بود. 
اين جمله مهرداد است كه مي گفت اگر مي خواهيد 
مذهبي داشته باشيد، شيعه بهترين است،  من همه 
را گشته ام. خيلي از شهداي ما با آگاهي وارد جبهه 

شدند. الاقل من چهارده تايشان را مي شناسم. 
همه آن 14نفر شهيد شدند؟

كوچه ما 14 شهيد داشت و جالب اينجاست اين 
14ش��هيد در عمليات هاي مختلف به ش��هادت 
رسيدند. سعيد معبودي در عمليات چزابه در پل 
سابله و دشت عباس شهيد شد. مهرداد ما غزلي با 
اين مضمون براي دوستش نوشت: »به به ببين چه 
زيباست، صحراي دشت عباس/ بازيگرش سعيد 
و نقشش وفاي عباس.« غزلش با اين مطلع براي 
سعيد معبودي شروع مي شد. شهيد معبودي در 

سال 1360 به شهادت  رسيد. 
اين شهادت دوس�تان روي برادر شما و 

ديگر بچه محل ها تأثير زيادي  گذاشت؟
به شدت تأثيرگذار بود. شهيد سعيد معبودي برادر 
كوچك تري به نام عليرضا داشت كه در عمليات 
خيبر شهيد ش��د. اين خاطره را از برادرم فرهاد 
نقل مي كنم. مي گفت شب در جزيره مجنون علي 
تماس گرفت. او يك خط از م��ا جلوتر بود. گفت 
من دارم اسير مي ش��وم و اينها از من كد بيسيم 
فرماندهي را مي خواهند. برادر تقي لو پشت خط 
بود و گفت كد را نده. علي خداحافظي  كرد و قبل 
از اينكه دس��تش را از روي شاسي بيسيم بردارد 
صداي تيرخالص را از پش��ت بيسيم مي شنوند. 
اين براي سال 1363 است. يعني داغ دوم رفيق 

در عمليات خيبر در دلم برادرم مي نشيند. بعد از 
اين ديگر نمي توانست ماندگار شود. از دست دادن 
دوستانش خيلي براي مهرداد سنگين تمام شده 
بود. جالب اينجاست وقتي پدر شهيدان معبودي 
از مسجد برمي گشت و راه مي رفت برادرم به احترام 
دو شهيدش دو قدم از پدر شهيد فاصله مي گرفت و 
دو قدم عقب تر راه مي رفت. من اين صحنه را بارها 

و بارها ديدم. 
اين نشانه ادب و متانت برادرتان و ديگر 

شهداست. 
ادب جزءالينفك اين 14نفر بود. شما 24ساعت 

مهرداد را در خانه مي گذاشتيد بدون اجازه مادرم 
دست به يخچال نمي زد. ش��ما فكر مي كنيد اگر 
بتوانيم چنين الگوهايي را پياده كنيم در كشورمان 
معتاد پيدا مي شود؟ من فقط يك بار ديدم مهرداد 
روي حرف مادرم ح��رف زد، آن هم  دفعه آخري 
بود كه مي خواست به جبهه برود. چون پدرم گفته 
بود داغ تو به دلم مي مان��د، مادرم راضي به رفتن 
مهرداد نبود. حتي پدرم مه��رداد را مي بيند كه 
سوار اتوبوس مي شود. مي گفت ديدم كه داشت 
مي رفت،  ولي چون مي دانستم سرنوشت داغش را 
به دلم مي گذارد جلويش را نگرفتم. مهرداد سوار 
يكي از 80 دستگاه اتوبوس شد و رفت و روزي كه 
گفتند خط شكن ها برمي گردند سه اتوبوس با يك 
اتوبوس نيمه پر برگشت. زنجان آن زمان 113هزار 
نفر جمعيت داشت و دو گردان در لشكر 8 نجف، 
سه گردان در لشكر 31 عاش��ورا و يك گردان در 
لش��كر 17 علي بن ابيطالب داشت. تيپ 2 زرهي 
ارتش بومي بودند و ي��ك گروهان ژاندارمري هم 
داشت. اگر شما درصد بگيريد بين 113 هزار نفر، 
يعني تقريباً تمام جوانان زنجاني در جبهه بودند. 
زنجان يك جوي آب هم ندارد و منطقه كوهستاني 
است ولي شهر غواصان دريادل بود؛ غواصاني كه در 

كربالي4 و 5 چندين گره باز كردند. 
چرا برادرتان را به عنوان شهيدي هنرمند 

مي شناسند؟

مهرداد هم مي نوش��ت و هم شعر مي گفت. اصل 
ش��عرهايش كه يك دفتر حاوي 70 غزل است را 
مركز حفظ آثار برده است و كپي اش را خودمان 
نداريم. برادرم به ش��عر و ش��اعري مش��هور بود. 
همچنين مهرداد خاطرات خود را مي نوش��ت و 
كتابي به نام »سال سرنوشت« از خاطراتش منتشر 
شده است. اين كتاب شامل خاطرات روزمره است 
و در همين خاطرات روزم��ره حرف هاي مهمي 
زده كه بايد آن را تفس��ير كرد. وقتي مي خواهيم 
درباره ناگفته ها صحبت كني��م خيلي چيزها را 
مي ت��وان از دل جبهه بيرون كش��يد. در يكي از 
يادداش��ت هايش نوش��ته كه ك��ف پوتينش در 
راهپيمايي شبانه پاره مي شود. در گل گير مي كند 
و كف پوتين كنده مي شود. او با پاي زخمي يك 
راهپيماي��ي 11كيلومتري تا مقر ادوات لش��كر 
مي كند. راهپيمايي در شب با آن وضعيت خيلي 
كار سختي است. مهرداد جاهاي مختلفي اشاره 
مي كند اگر از جنگ برگ��ردد كتاب »بانوايان« را 
مي نويسد و در آن يكسري ناگفته هاي رزمندگي 
در اسالم را با مستندات موجود شرح مي دهد. آن 
روزها كتاب »بينوايان« را مي خواند. به كرات اشاره 
كرده بود اگر »بانوايان« را بنويسم نكات زيادي از 
دوران رزمندگي مي نويسم. نكته ديگر همنشيني 
مهرداد با رزمندگاني از طبقات مختلف اجتماعي 
بود. انعطاف او در مقابل طبقات اجتماعي بسيار 
بود و نكته آخر اين است كه ايشان تحليلي در باره 
جنگ و وقايع آن دارد. در تحليلش مي گويد من 
يك نوجوان خام بودم كه در جنگ پخته ش��دم. 
تحليل من اين اس��ت كه دليلي ندارد هميش��ه 
بايد جنگ باشد تا جوانان و نوجوانان ما در جنگ 
پخته شوند. ما اگر الگوهايمان را درست به جامعه 
منتقل كنيم روي جوانانم��ان تأثيرگذار خواهد 
بود. از شهادت اين 14نفر خيلي نگذشته و به ما 
خيلي نزديك اس��ت و مي توانيم لمسش كنيم. 
برادرم مي ترسيد يادداشت هايش دست دشمن 
بيفتد و دشمن از وضعيت معاش و سالح ما باخبر 
شود. دفترش را در ساك مي گذاشت و خاطرات 
روزمره اش را در كاغذي يادداشت مي كرد تا اگر 
اسير شد بتواند آن را از بين ببرد. تا 14روز قبل از 
شهادتش اين يادداشت ها را نوشته بود و بعد از آن 
يادداشت هايش در كاغذي است كه به دست ما 

نرسيده است. 
در پايان اگر خاطراتي از برادرتان داريد 

برايمان شرح دهيد.
برادر ديگرم فرهاد با وجود اينكه دو سال كوچك تر 
بود در تابستان 64 قبل از مهرداد ازدواج كرد. پدرم 
اوايل مي گفت من پسر بزرگ تر دارم،  بعد خودش 
لبش را گزيد و گفت برويم خواستگاري. بعداًً من 
از او دليل عوض شدن نظرش را پرسيدم كه گفت  
مي دانس��ت اين كوزه آب سرچشمه مي شكند. 
اين بود كه گفتم بگذاريد اين وصلت س��ر بگيرد 
و عروسي برادرش را ببيند. كنار مهرداد ما شهيد 
عبداهلل مواليي دفن اس��ت. او پس��رعموي پدرم 
بود و در ارتش خدمت مي كرد. يك ش��ب بحث 
س��ختي بين او و برادرم در گرفت. مهرداد خيلي 
آرام و موقر با او بحث كرد و هنگام رفتن كتابي  به 
شهيد مواليي داد و گفت به احترام من اين كتاب 
را بخوان. يك ماه گذشت و شهيد مواليي در حال 
رفتن به مأموريت بود. آمد كه كتاب مهرداد را پس 
بدهد. به زبان آذري به پدرم گفت اين كتاب ها را 
بخوانيد،  صد جان هم داش��ته باش��يد در اين راه 
مي گذاري��د و مي رويد و آن رفت��ن آخرين رفتن 
عبداهلل مواليي بود. او در 17 مهر 1360 به شهادت 
رسيد. همچنين مهرداد س��ينما را خيلي خوب 
دنبال مي كرد. سريال »دليران تنگستان« را براي 
موسيقي اش خيلي دوست داشت. فيلم »زد« را 

هم به خاطر موسيقي اش مي پسنديد. 

وقتي مي خواهي�م درب�اره ناگفته ها 
صحبت کنيم خيلي چيزها را مي توان 
از دل جبهه بيرون کش�يد. در يكي از 
يادداشت هايش نوشته که کف پوتينش 
در راهپيمايي ش�بانه پاره مي ش�ود. 
در گل گي�ر مي کن�د و ک�ف پوتي�ن 
کنده مي ش�ود. او با پ�اي زخمي يک 
راهپيمايي 11کيلومتري تا مقر ادوات 
لش�كر مي کند. راهپيمايي در شب با 
آن وضعيت خيلي کار س�ختي اس�ت
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