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معرفی کتاب »از آن هجده ماه و هفت روز«
خاطرات یک امدادگر از روزهای زخمی

 غالمحسین بهبودی
»از آن هج�ده م�اه و هف�ت روز« کتاب 
خاطرات شهناز دینوی زاده یکی از اهالی 
شهر دزفول اس�ت که تنها یک روز قبل 
از ش�روع جنگ تحمیل�ی آموزش های 
امدادگ�ری را تم�ام مي کن�د و ف�ردای 
روزی که به خانه مي رود، با شروع جنگ 
مجبور مي ش�ود به بیمارس�تان برگردد 
و هجده م�اه و هف�ت روز از زندگی اش را 
در منطق�ه جنگ�ی دزفول س�پری کند. 
معرف�ی ای�ن کت�اب را پی�ش رو دارید.

»از آن هجده ماه و هفت روز« خاطرات یک 
بانوی امدادگر است. وی که برادر شهیدش 
بهروز دینوی زاده از پاسدارها و رزمنده های 
شناخته شده شهر اس��ت، به خواست بهروز 
به آموزش های مقدماتی نظامي  و س��پس 
امدادگری مي پردازد تا در جنگی که ماه های 
اول سال 59 قریب الوقوع به نظر مي رسید، به 

کمک رزمندگان شهرش بشتابد.
خ��ود نویس��نده کت��اب در ای��ن خصوص 
مي گوید: ب��ا پیروزی انقالب، ش��ور و حالی 

در بین جوان های دزفولی وجود داشت که 
بی نظیر بود. هر کس هر کاری از دس��تش 
برمي آمد انجام مي داد. حتی ما دخترها که 
آن زمان سن زیادی نداش��تیم، به آموزش 
نظامي  و امدادگری مي پرداختیم تا در آینده 
به برادرهای رزمن��ده کمک کنی��م. برادر 
ش��هیدم بهروز از من خواست که دوره های 
امدادگری را س��پری کنم و چه دوراندیشی 

خوبی داشت!«
ش��هناز دینوی زاده در حال��ی آموزش های 
امدادگ��ری را به پایان مي رس��اند که عراق 
بعثی خ��ودش را آماده ش��روع یک جنگ 
تمام عیار مي کرد. اتفاقاً روزی که دینوی زاده 
آموزش های��ی مث��ل تزریق��ات، بخیه زنی، 
پانس��مان ک��ردن و... را یاد مي گی��رد و از 
بیمارس��تان به خانه برمي گردد، مصادف با 

سی امین روز شهریور 1359 بود و یک روز 
بعد، با شروع رس��مي  جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، دین��وی زاده را به بیمارس��تان 
فرامي خوانند و او راه سختی را در امدادگری 
آغاز مي کند که باعث مي شود کتاب »از آن 
هجده ماه و هفت روز« بر اس��اس وقایع این 

دوران نوشته شود.
بخش عمده مطالب کتاب، مربوط به حضور 
راوی و نویس��نده کتاب در بیمارستان شهر 
است. در آنجا او هر روز با یک مجروح، شهید 
یا جانباز از طیف ها و س��نین مختلف روبه رو 
مي شود. از کودک های خردس��ال گرفته تا 
سربازهای ارتش و بس��یجی ها و پاسدارها و 
مردم عادی... مجروح ها یکی پس از دیگری به 
بیمارستان مي آیند و حتی دینوی زاده مجبور 
مي ش��ود در یک مقطع، از خواهر چهارساله 
خودش و همین طور برادرش بهروز که بعدها 
در جنگ به شهادت مي رسد، پرستاری کند.

یکی از بخش های جذاب کتاب، پرس��تاری 
دینوی زاده از یک سرباز ارتش به نام حسن 
جاس��بی اس��ت که به دلیل اصابت ترکش 
ب��ه نخاعش، ام��کان حرکت ن��دارد و کمي 
 بع��د از عمل جراحی نیز ش��هید مي ش��ود. 
گفت وگوه��ای رخ داده بین دین��وی زاده و 
مجروح، لحظات احساسی را پدید مي آورد 
چراکه حسن از پرستارش مي خواهد پیام و 
سالم او را به مادرش برساند. اما دینوی زاده که 
هیچ نشانی از خانواده این مجروح ندارد، پس 
از شهادت حسن، پیکر او را تا سردخانه دنبال 
مي کند و از قرص ماه مي خواهد تا این پیام 
را به مادر حسن برساند که اگر او در لحظات 
شهادت کنار فرزندش نبود، دینوی زاده مثل 
یک خواهر، حس��ن را همراهی کرد و سعی 
داش��ت تا حس��ن در لحظات آخر، احساس 

تنهایی و دلتنگی نکند.
در پایان بخش��ی از کتاب را پیش رو دارید: 
»وقتی یاد حرف مادر می افتم که همیش��ه 
می گوید »دختر باید مو بلند باش��د تا ش��ب 
عروس��ی آرایش��گر موهایش را قش��نگ تر 
درس��ت کند« یک  لحظه خودم را در مقابل 
»او« می بینم که دارد ت��ور را از روی صورِت 
بزک کرده ام بلند می کند و چادرم را برمی دارد 
و باورش نمی ش��ود خ��ودم هس��تم. آخر او 
هیچ وقت من را بی حجاب ندیده است! البته 
فکر کنم تا حاال باید فهمیده باشد آن قلمبه 
پس سرم باید موهایی باشد که سعی کرده ام از 
زیر مقنعه ام بیرون نریزد. تنهایی حال عجیبی 
دارد! آدم را تا کجا که نمی برد. از جلوی کولر 
کنار می آیم. از فکر و رؤی��ای خودم خنده ام 
می گیرد. در حیاط کوچک پادگانی بزرگ، در 
اتاقی غریب و تنها... آدم به چه چیزها که فکر 
نمی کند! هر چند تنها هستم اما باز هم نگرانم 

کسی صدای فکرم را بشنود.«
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بخش عمده مطال�ب کتاب، مربوط 
به حض�ور راوی و نویس�نده کتاب 
در بیمارستان ش�هر است. در آنجا  
مجروح ه�ا یک�ی پ�س از دیگری 
ب�ه بیمارس�تان مي آین�د و حت�ی 
دین�وی زاده مجب�ور مي ش�ود در 
یک مقط�ع، از خواهر چهارس�اله 
خ�ودش و همی�ن ط�ور ب�رادرش 
به�روز ک�ه بعده�ا در جن�گ ب�ه 
ش�هادت مي رسد، پرس�تاری کند

مروری بر خاطرات تلخ بمباران شهر دزفول در گفت وگوی »جوان« با 3 رزمنده این شهر

شهری که در همه روزهای جنگ شهید داده است
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 علیرضا محمدی
نیمه اول خ�رداد همان قدر که ی�ادآور فتح 
خرمش�هر اس�ت، مي تواند یادآور مقاومت 
مردمي  هم باشد که زیر شدیدترین بمباران 
دشمن، سخت ترین مقاومت ها را انجام دادند 
و هشت سال تمام شهرشان را در خط مقدم 
مبارزه با جنگ هوایی دش�من ترک نکردند. 
دزفول ش�هری در ش�مال خوزس�تان و در 
گلوگاه ورودی این اس�تان، یکی از شهرهای 
مهم خوزس�تان اس�ت که در دف�اع مقدس 
صدها بار مورد بمباران هوای�ی و توپخانه ای 
و موش�کی دش�من قرار گرفت و ب�ه همین 
دلیل، در س�ال 1366 به عنوان ش�هر نمونه 
مقاومت نامگذاری ش�د. از آن تاریخ به بعد، 
تقویم ه�ا روز چه�ارم خ�رداد را در کنار روز 
س�وم خرداد و آزادس�ازی خرمش�هر به نام 
روز مقاوم�ت دزف�ول ثب�ت کردن�د. اما این 
روز به دلیل نزدیکی با س�الروز آزادس�ازی 
خرمش�هر، همواره مهج�ور و گمن�ام مانده 
است. ایام گرم خردادماه را فرصتی دانستیم 
تا مروری بر ش�رایط دزف�ول در دوران دفاع 
مقدس و رشادت های مردمان آن از زبان چند 
رزمنده و یادگار دفاع مقدس داش�ته باشیم.

  بیمارستان پر از مجروح
ش��هال دینوی زاده یک��ی از اهالی ش��هر دزفول 
است که در شروع دفاع مقدس با 18 سال سن، 
به عنوان نیروی داوطل��ب مردمي  به خدمت در 
بیمارستان های شهر دزفول مي پردازد و از این 
رهگذر، خاطرات بس��یاری از روزهای حماس��ه 
دزفول در ذهن دارد. دینوی زاده مي گوید: »از نظر 
من قهرمان شهر دزفول، همان مردمي  هستند 
که با دست های خالی از روز اول شروع جنگ زیر 
شدیدترین بمباران ها ایستادگی کردند و هرگز 
شهرش��ان را خالی نکردند تا به این ترتیب قوت 
قلبی برای رزمنده ها باشند. قهرمان دزفول همان 
پیرمردی است که وقتی هواپیماهای دشمن روی 
آسمان شهر ظاهر مي شدند، به جای اینکه جایي 
پناه بگیرد، روانه کوچه و خیابان مي شد تا به مردم 
هشدار بدهد و از آنها بخواهد به پناهگاه های شان 
بروند. یا آن خانم مسنی که سفره محقر خود را 
برای همسایه های جنگ زده و بمباران شده اش 
پهن مي کرد تا به قدر خ��ودش قوت قلبی برای 
آنها باشد، او و همه مردم شهر قهرمان های این 
شهر هستند که باعث شدند دزفول به عنوان شهر 

نمونه مقاومت انتخاب شود.«
در  مش��اهدات خ��ودش  از  دین��وی زاده 
بیمارستان های این ش��هر نیز مي گوید: »بعد از 
شروع جنگ، دو جور امدادگر در مناطق عملیاتی 
وجود داشت. یک عده که به خط مقدم مي رفتند 
و معموالً آقایان این گروه از امدادگرها را تشکیل 
مي دادند و گروه دوم، امدادگری در بیمارستان 
بود که سختی های خودش را داشت. خصوصاً در 
شهری مثل دزفول که مرتب زیر بمباران دشمن 
بود و زن و کودک و پیر و خردس��ال در کنار هم 
آسیب مي دیدند و به بیمارستان منتقل مي شدند. 
قسمت وحشتناک ماجرا هم حضور غیرنظامی ها 
بود. ما به عنوان امدادگر شاهد مجروحیت کودک 
چهار ساله در کنار افسر ارتش��ی یا یک رزمنده 
بسیجی مي شدیم. پیش می آمد خانم بارداری 
را به بیمارس��تان می آوردند ک��ه خانه اش بر اثر 
بمباران روی س��رش خراب ش��ده بود. یا پیکر 
نوعروس و دامادی را دیدم که در حجله عروسی 
به شهادت رسیده بودند. یا از آن نوجوانی یاد کنم 
که موقع شهادت فریاد می زد: امام را تنها نگذارید. 
این صحنه ها در طول دفاع مقدس بارها و بارها 
در شهر دزفول رخ داد و دشمن با بمباران سعی 

مي کرد مردم را فراری بدهد. اما عاقبت این خون 
بود که بر شمشیر دشمنان پیروز شد و دزفول از 

این امتحان الهی سربلند بیرون آمد.«
این امدادگر جنگ که خواهرش نیز از مجروحان 
بمباران هوایی دشمن است، ادامه مي دهد: »در 
یکی از بمباران های هوایی دش��من، وقتی آژیر 
خطر کش��یده ش��د، خواهرم که آن زمان تنها 
چهار سال داشت ترس��ید و هنگام فرار با ظرف 
داغ ش��یر برخورد کرد. این اتفاق باعث شد یک 
س��مت صورتش و یکی از دست هایش به شدت 
بسوزد. من در بیمارس��تان بودم که خواهرم را 
پیش مان آوردند. حاال باید از خواهر خردس��ال 
خودم مراقبت مي کردم. کمي  بع��د او را به یک 
بیمارستان دیگر خارج از دزفول منتقل کردیم 
اما چند روز بعد که به او سر زدم، دیدم دستش بر 
اثر عدم رسیدگی مناسب، به شدت عفونت کرده 
است. سریع او را به دزفول برگرداندم و مدت ها 
طول کشید تا دست کودک تا حدی بهبود پیدا 
کند. خواهر من نمونه ای از بچه های دزفول بود 
که زیر بمباران دشمن قد کشیدند و خیلی از آنها 

هم شهید و مجروح شدند.«
  دائم در جنگ

محمد ش��ریفی یکی دیگر از اهال��ی دزفول که 
زمان جنگ جوانی رزمنده بود، از ش��رایط شهر 
دزفول در آن روزه��ا مي گوی��د: »رزمنده های 
دزفولی هی��چ وقت از جنگ برنمي گش��تند. به 
این معنی که اگر به جبهه مي رفتیم یا به ش��هر 
برمي گش��تیم، ش��رایط مان تغییر نمي کرد. در 
جبهه زیر گلوله های دشمن بودیم و در شهر زیر 
بمباران هواپیماهای شان. بارها پیش آمده بود 
که بچه های رزمنده دزفولی وقتی از خط مقدم 
برمي گشتند، در خانه شان مورد اصابت بمباران 

دشمن قرار مي گرفتند و شهید مي شدند.«
این رزمنده دزفولی با ی��ادآوری خاطراتی از آن 
روزها بیان مي دارد: »یادم اس��ت ی��ک روز در 
خانه بودم که ناگهان صدای مهیبی به گوش��م 
خورد. سریع به کوچه رفتم. این را هم بگویم که 
مسجد جامع ش��هر در کوچه ما بود و دشمن به 
خاطر وجود این مسجد، محله ما را زیاد بمباران 
مي کرد. آن روز به محض شنیدن صدای انفجار 
سریع خودم را به محل حادثه رساندم. معلوم بود 
که آن حجم از خرابی کار یک بمب ساده نیست 
و دشمن از موشک اس��تفاده کرده است.  چون 
اهل همین محله بودم، می دانستم که در کوچه 

مسجد دو مغازه نسبتاً پررفت و آمد وجود دارد. به 
همین خاطر از لودری که می خواست خاکبرداری 
کند خواس��تم کارش را متوقف کند مبادا بیل 
مکانیکی اش باعث شود مجروحان زیر آوار از بین 
بروند. بعد از بچه ها خواستم از خانه هایشان بیل 
بیاورند. شهید حسن بویزه از رزمنده های شهر و 
از دوستان خودم بود. گفت: می روم از خانه مان 
بیل بیاورم اما همین که رفت موشک دیگری به 
خانه شان اصابت کرد و حسن به همراه تعدادی از 
اهالی خانواده اش به شهادت رسیدند. شهید بویزه 

رزمنده میادین نبرد بود ولی مقدر شد در شهر و 
خانه اش به شهادت برسد.«

ش��ریفی در خصوص حج��م حم��الت هوایی 
دشمن به شهرشان نیز آمار جالبی ارائه مي دهد 
و مي گوید: »در طول جنگ شهر کوچک دزفول 
بار ها توسط موش��ک های 12 متری و 9 متری 
دشمن مورد حمله قرار گرفت. گلوله های توپ 
و راکت هواپیما های دش��من آم��اری جداگانه 
دارند. تنها در یکی از این حمالت موش��کی 23 
نفر از اعضای یک خانواده به ش��هادت رسیدند. 
تنها یک نفر از این خانواده زنده ماند که او هم در 
خط مقدم جبهه حضور داشت! این مورد هم باز 
تأییدی بر همان صحبتی است که عرض کردم 
خیلی وقت ها حضور در دزفول خطرات بیشتری 
نسبت به جبهه داش��ت. طی حدود 2700 روز 
جنگ شهر دزفول 2600 شهید، 4 هزار جانباز 
و 500 نفر آزاده داده اس��ت. در بین این شهدا از 
کودک چند روزه گرفته تا پیرمردی که نزدیک 

به 100 سال داشت، دیده می شود.«
  هر روز یک شهید

محمدعلی سخاوت از دیگر رزمندگان دزفولی 
هم خاطرات جالبی از روزهای مقاومت این شهر 

دارد. وی مطالعات و تحقیق های جامعی نیز در 
خصوص حماسه دزفول انجام داده و با اشاره به 
تعداد ش��هدا و جانبازان این شهر مي گوید: در 
کل دزفول 2 هزار و 600 شهید و 4 هزار جانباز 
تقدیم کرده اما اگر بخواهیم در این آمار ریزتر 
شویم، نکات عجیب و جالبي به دست مي آید. 
ما در ش��هداي شهرمان از خردس��ال گرفته تا 
پیرمرد سالخورده داریم چراکه بمباران دشمن 
روي مناطق مسکوني صورت مي گرفت و عموم 
مردم را هدف قرار مي داد. مث��اًل اولین کودک 
خردسال شهید دزفول سهیال قیالوي نژاد است 
که در سن چهار سالگي بر اثر حمله توپخانه اي 
دشمن به شهادت رس��ید. یا اولین نوزاد شهید 
الهام ش��یرزاد فرزند ش��یرعلي بر اثر بمباران 
دش��من حوالي خیابان شهید محمد منتظري 
به شهادت رس��ید که کمتر از دو سال داشت. 
یا مسن ترین ش��هید کریم خاکسارمدني است 
که در 60 س��الگي به ش��هادت رس��یده است. 
البته ایشان از ش��هدای بمباران نیست بلکه به 
عنوان رزمنده در عملیات رمضان حضور یافت 
و به شهادت رسید. از شهداي زن شهرمان نیز 
مي توانم به طاهره فضل علي پور، طوبي پاطال، 
طیبه طاهري نسب، کوکب صحاف و شوکت بگم 
علمچي اشاره کنم که بر اثر بمباران هوایي در 
حوالي خیابان شهید محمد منتظري در 11مهر 

59 به شهادت رسیدند.«
س��خاوت ادامه مي دهد: گاه در جریان بمباران 
یا موش��ک باران دش��من پیش مي آمد که یک 
خانواده همگی به ش��هادت مي رس��یدند. مثاًل 
در یک م��ورد 16 نف��ر از اعضای ی��ک خانواده 
همگی با هم به شهادت رس��یدند. این اتفاق در 
تاریخ 1361/09/28 در خیابان امام س��جاد)ع( 
در س��اعت 5:45 بعد از ظهر رخ داد. در آن روز و 
ساعتی که اشاره کردم یک فروند موشک زمین 
به زمین دشمن به خانه این خانواده اصابت کرد 
و 16 نفر از اعضای آن به شهادت رسیدند. از این 

دست موارد در دزفول کم نیست.«
این رزمنده دزفولی اشاره ای هم به پوشش خبری 
جنایات دشمن از سوی رسانه های دیگر کشورها 
دارد و مي گوید: »غیر از رسانه هاي داخلي در آذر 
59 که کمتر از س��ه ماه از شروع جنگ گذشته 
بود، تلویزیون بلژیک قس��مت هایي از جنایات 
صدام را به نمایش گذاش��ت، خبرنگار تلویزیون 
بلژیک ضمن تشریح مس��افرت خود به دزفول، 
آثار خرابي هاي به جا مانده از اصابت موشک هاي 
زمین به زمین ب��ه دزفول را نش��ان داد و گفت: 
صدها تن از اهالي دزفول بر اثر این موش��ک ها 
که در نیمه هاي ش��ب پرتاب مي شوند، زیر آوار 
نابود مي شوند. در حالي که عراقي ها بارها سقوط 
دزفول را اعالم کرده اند اما واقع امر این است که 
ارتش ع��راق در 30 کیلومتري دزفول و در کنار 
رودخانه کرخه متوقف ش��ده و تصاحب دزفول 
بسیار مشکل اس��ت زیرا اهالي این شهر مصمم 
هستند که به هر صورت از شهر خود دفاع کنند. 
اگر فرض بگیریم که جنگ 2900 روز )هش��ت 
سال( طول کش��یده در این مدت دزفول حدود 
2600 شهید داده است. یعنی تقریباً در هر روز 
یک شهید داده ایم. طي این مدت 19هزار واحد 
مس��کوني و تجاري ویران ش��دند که ماحصل 
اصابت 176 موش��ک، 2500 گلوله توپ و 300 

راکت است.«
به رغم بمباران دشمن که تا روزهای انتهای جنگ 
نیز ادامه یافت، مردم دزفول هرگز شهرش��ان را 
خالی نکردند تا به این ترتی��ب پایگاه محکمي 
 را برای رزمنده ه��ای حاضر در خط مقدم جبهه 
ایجاد کنند. دزفولی ها شهید دادند، جانباز شدند 

اما ماندند و ایستادگی را به تاریخ آموختند.

اگر فرض بگیریم ک�ه جنگ 2900روز 
)هش�ت س�ال( طول کش�یده در این 
م�دت دزف�ول ح�دود 2600 ش�هید 
داده اس�ت. یعن�ی تقریب�ًا در هر روز 
ی�ک ش�هید داده ایم. ط�ي این مدت 
19هزار واحد مسکوني و تجاري ویران 
شدند که ماحصل اصابت 176 موشک، 
2500 گلوله ت�وپ و 300 راکت اس�ت

2 1 8
3 5
5 4

7 4 5
8 9 7

8 1
2 3 9
1 2 8

5 9

624591837
138472596
957836421
716945283
895123674
243687915
472368159
361259748
589714362


