
 گزارش

   علیرضا محمدی
ناگفته ه�ای جن�گ صرف�ًا آن چی�زی 
نیس�ت که در اس�ناد طبقه بندی شده به 
دنبال ش�ان می گردیم. ناگفته های جنگ 
شاید وقایعی باشند که به دالیل فرهنگی 
یا حتی احساس�ی، از ما مخفی نگه داشته 
می شوند. بخشی از حضور زنان در میدان 
جنگ می تواند از جنس این ناگفته ها باشد. 
وقتی دشمن غافلگیرانه به کشورمان حمله 
کرد و ش�ش روزه ب�ه 10 کیلومت�ری اهواز 
رس�ید، خیلی از مردم مرزنش�ین فرصت 
نکردند ب�ه موق�ع زن و بچه های ش�ان را 
از معرکه نب�رد به عقب بکش�ند. در اینجا 
صحنه های�ی رخ داد ک�ه گویی ن�ه تاریخ 
توان گفتن از آن را دارد و نه قربانیان آن....

به تازگ��ی ک��ه گفت وگویی با رض��ا خدری، 
خبرنگار پیشکس��وت دفاع مقدس داش��تم، 
پای حرف به یکی از کتاب های او کش��ید که 
سال 1362 کمی بعد از فتح خرمشهر منتشر 
کرده بود. خدری به عنوان یک آبادانی، از مقطع 
مقاومت 34 روزه خرمشهر و سپس اشغال آن، 
محاصره آبادان و بعد ها شکست حصر این شهر 
و آزادی خرمشهر و...  اخباری را به دفتر روزنامه 
کیهان در تهران مخابره ک��رده بود که بعد ها 
همین اخبار را تبدیل به کتاب » خرمش��هر از 

آزادی تا اسارت « می کند.در تورق این کتاب، 
به تصویر یادمانی برخوردم که اکنون اثری از 
آن باقی نمانده است. در تصویر، تابلویی دیده 
می ش��ود که جمله » آرامگاه خواهران شهید 
گمنام که به دست صدامیان کافر ناجوانمردانه 
به ش��هادت رس��یده اند « دیده می ش��ود. در 
توضیح��ات زیر این صفحه از قول نویس��نده 
کتاب )رضا خدری( آمده اس��ت: » گورستان 
23 گل پرپر شده در نزدیکی بستان، متجاوزان 
پس از تصرف شهر عده ای از دختران بی گناه 
این منطقه را ناجوانمردانه به شهادت رسانده 
و در نزدیکی ش��هر دفن کرده  اند. »بستان « و 
برخی دیگر از مناطق اش��غال شده در دوران 

دفاع مقدس برای آنها که در حوزه دفاع مقدس 
می نویس��ند یادآور حرف هایی است که غالباً 
در حد همان ش��نیده ها باقی می مانند! مثاًل 
خود من چند سال پیش از رزمنده ای شنیدم 
که می گفت: » وقتی بعثی ها از بخش هایی از 
کشورمان عقب نشینی کردند، پیکر تعدادی 
از زن��ان ایرانی از دل خاک به دس��ت آمد. هر 
چند این پیکر ها تا ح��دی از بین رفته بودند، 
ولی مشخص بود هیچ کدام از آنها پیراهن به 
تن نداشتند!« یا در مورد دیگری از رزمنده ای 
ش��نیدم که می گفت: » گویا در جبهه جنوب 
فاجعه هایی رخ داده که به دالیلی کسی دوست 
ندارد از آنها حرفی بزند. گفته می شود پس از 
آزادی یک شهر اشغال شده، داخل یک نفربر 
جامانده از دش��من، دفتری پیدا ش��د که نام 
دختران ایرانی در آنها نوشته شده بود. دختران 

اسیر ایرانی...«
اینها مطالبی بود که به صورت ش��فاهی من 
یا برخی همکاران رس��انه ای فع��ال در حوزه 
جنگ کمابیش شنیده ایم. نمی توانیم بگوییم 
به قطع و یقین همه این حرف ها درست است 
)همانطور که نمی توانیم کاماًل رد کنیم( ولی 
وقتی در کتاب » خرمشهر از اسارت تا آزادی « 
که س��ال 1362 منتشر ش��ده عکس یادمان 
دختران گمنام بس��تانی را دی��دم، هر چه به 
ذهنم فش��ار آوردم، یادم نیامد در سفر هایی 
که به مناطق عملیاتی دفاع مقدس داشتم با 
این یادمان یا چیزی شبیه به آن برخورد کرده 
باشم. یا شاید من ندیدم و چنین یادمانی وجود 
دارد؟ از رضا خدری که پرسیدم، در پاسخ گفت: 
» خیلی وقت پیش شهرداری بستان این یادمان 

را تخریب کرد و به جایش پارک ساخت!«
به ه��ر روی 23 دخت��ر ایرانی در بس��تان به 
شهادت رس��یدند و این حادثه را خبرنگاری 
که هم��ان زمان در مناط��ق عملیاتی حضور 
داشت، تأیید می کند و عکسی که خودش از 
یادمان آنها به ثبت رس��انده، وجود دارد. اگر 
قول او را بپذیریم؛ ای��ن دختران هموطن نام 
و نش��ان هم داش��تند یا الاقل تعدادی از آنها 
مشخص بودند چه کسانی هس��تند، اما گویا 
به دالیل فرهنگ��ی یا بعض��اً قومیتی، برخی 
خانواده ها نمی خواهند بپذیرند دختران آنها 
نیز در این واقعه حضور داش��ته اند.23 دختر 
بی گناه توسط بعثی ها مظلومانه شهید شده 
و دفن می شوند؛ س��پس تالش چندانی برای 
شناسایی هویت شان صورت نمی گیرد و گمنام 
باقی می مانند. شعله های جنگ که هنوز داغ 
بود و زبانه می کشید، یک تابلوی مشکی رنگ 
با خطوط سفید نشان می داد که در این نقطه از 
خاک کشورمان چه اتفاقی افتاده است. آب ها 
که از آسیاب افتاد، همان تابلو هم برداشته شد. 

انگار نه انگار....
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گفت وگوی »جوان«  با همسر شهید دفاع مقدس سلیمان سوری و مادر زن شهید مدافع حرم مهدی نوروزی

روز هایی که بر دخترم گذشت تکرار روزهای بعد از شهادت سلیمان بود

پیکرزخمیولبهایترکخوردهشانراهرگزازیادنمیبرم

جدول

  صغری خیل فرهنگ
برای گفت وگو با همسر شهید سلیمان سوری 
از ش�هدای دفاع مق�دس راهی اس�تان البرز 
می ش�وم. همان بانوی�ی که افتخار ش�هادت 
دام�ادش » مهدی ن�وروزی  « مداف�ع حرم را 
هم دارد. قبل از رس�یدن به خانه ش�هید این 
جمله ام�ام خمینی )ره( به ذهن�م می آید که  
 »از دام�ن زن مرد ب�ه معراج م�ی رود« گویی 
این خان�واده با این ش�هادت ها ای�ن فرموده 
امام را در عمل ب�ه منصه ظهور رس�انده اند.

فریده احمدوند همسرشهید سلیمان سوری 
دقایقی با ما همکالم شد تا از خط سرخی بگوید 
که از دفاع مقدس تا دفاع از حرم در این خانواده 
جریان داشته اس�ت. او همچنین از دامادش 
مهدی نوروزی ملقب به ش�یر سامرا گفت که 
در هنگام ش�هادت فرزند خردس�ال داشت.

    
حاج خانم! از خودتان و آش�نایی تان با 

شهیدسلیمان سوری برایمان بگویید.
من فریده احمدوند هستم. همسر شهید سلیمان 
سوری و مادر همسرش��هید مدافع حرم مهدی 
نوروزی. من و سلیمان سال 58 با هم آشنا شدیم 
و زمستان همان سال ازدواج کردیم. آن زمان من 
14 سال داشتم و سلیمان تازه از خدمت سربازی 
آمده بود. به لطف خدا من و سلیمان زندگی خوب 

و شیرینی داشتیم تا اینکه جنگ شروع شد.
شغل همسرتان چه بود؟

ایشان در یک کارخانه مش��غول به کار بود. بعد 
از انقالب به بچه ه��ای کمیته و نیرو های انقالبی 
در برقراری امنیت کم��ک می کرد. حتی یک بار 
یادم اس��ت که همان زمان یک��ی دو جوان را که 
اس��لحه خرید و فروش می کردند، گرفت و مانع 
کارشان ش��د. همس��رم از کار که فارغ  می شد ، 
به بس��یج می رفت و همراه نیروهای بس��یج به 
ام��ورات فرهنگی و نظام��ی می پرداخت. گاهی 
هم دوره های آموزشی را در خانه برگزار می کرد. 
بچه ها را به خانه می آورد و در یکی از اتاق ها کار 

آموزش را انجام می داد.
خودش چه زمانی به جبهه اعزام شد؟

شش ماه بعد از ازدواجمان سلیمان به من گفت 
می خواهد به جبهه برود و در جنگ سهمی داشته 
باشد. آن زمان من پسرم را باردار بودم. سلیمان 
راهی شد و وقتی عباس به دنیا آمد، سلیمان در 
جبهه بود. خودم به تنهایی به بیمارستان رفتم. 
همسرم به من سفارش کرد، اگر زنده بودم اسمش 
را سلمان بگذار، اما اگر تا زمان تولدش شهید شده 
بودم، نام پسرم را سلیمان بگذار. خداوند سال 59 
پس��رم عباس را به من داد، اما پسرم شب هفت 
محرم به دنیا آمد و ما اسمش را عباس گذاشتیم. 
وقتی سلیمان به مرخصی آمد، اعتراض کرد که 
چرا نام سلمان را روی او نگذاشتیم! که مادرم به 
سلیمان گفت عباس ش��ب هفتم محرم به دنیا 
آمد. شب هفتم محرم، شب حضرت عباس است. 
برای همین ما اسمش را عباس گذاشتیم. باز هر 
طور خودت صالح می دانی! سلیمان هم موافقت 
کرد و گفت نه اش��کالی ندارد. روز ه��ا از پی هم 
می گذشت. س��لیمان همچنان لباس رزم بر تن 

داشت و در جبهه بود.
شما مخالفتی با حضور ایشان در منطقه 

نداشتید؟
آن زم��ان امکانات و وس��ایل زندگی ک��م بود و 

امورمان به سختی می گذشت، اما حضور سلیمان 
در جبهه برای من هم مهم بود. دوس��ت داشتم 
همه س��ختی های زندگ��ی و دلتنگی هایش را 
تحمل کنم که بتواند سهمی از جهاد در راه خدا 
ببرد. وقتی هم که سلیمان به مرخصی می آمد، از 
او می پرسیدم جنگ کی تمام می شود می گفت ما 
یک منطقه ای به اندازه کرج دست بعثی ها داریم 
که در محاصره شان است. هر زمان آن منطقه را 
پس بگیریم، جنگ تمام خواهد ش��د. آن زمان 
کسی اطالع دقیقی از روند جنگ و مدت زمان آن 
نداشت. س��لیمان می گفت من می روم و به امید 
خدا زود برمی گردم. تقریباً عباس 9 ماهه بود که 

پدرش رفت و شهید شد.
شهید سوری چه مدت در جبهه حضور 

داشت؟
سلیمان از همان روزهای ابتدایی سال 1359 تا 
زمان شهادتش پنج ش��ش باری به جبهه اعزام 
شد. در این مدت هم سر کار و هم جبهه می رفت. 
امور زندگی مان هم شکر خدا می گذشت. وقتی 
همس��رم از جبهه برمی گش��ت از ح��ال و هوا و 
خاطرات روزها و ش��ب های جبهه برایم صحبت 
می کرد، از مجاه��دت بچه ها و ایثارش��ان برایم 

خاطرات زیادی روایت می کرد.
آخرین باری را که همسرتان می خواست 

به جبهه اعزام بشود رابه خاطر دارید؟
اتفاقاً آخرین بار ها خ��وب در ذهن آدم می ماند. 
آن روزی که می خواست برود، نماز صبح را با هم 
خواندیم؛ بعد از نماز گفت خانم من امروز می روم. 
گفتم دو روز دیگر بمان بعد ب��ا هم برویم. گفت 
نه نمی ش��ود، امروز مهیای رفتن هستم و همراه 
با دوستان از پادگان ش��هید شرع پسند حرکت 
می کنیم.پسر همسایه مان قاسم که مادر نداشت 
و همیشه در خانه ما بود، هم آن روز پیش من بود. 
من گاهی از او نگه��داری می کردم. لحظات آخر 
و موقع رفتن سلیمان، قاس��م و عباس پاهایش 
را گرفتند. یکی پای راس��ت و دیگری پای چپ 
س��لیمان را گرفته بود. دیدن این صحنه و گریه 
و بی تابی این دو بچه آنقدر برایم س��خت بود که 
باورتان نمی شود. بچه ها او را ر ها نمی کردند. هر 

طور بود سلیمان خداحافظی کرد و رفت. 
چطور در جریان شهادت همسرتان قرار 

گرفتید؟
از رفتن س��لیمان 15 روز می گذشت. من پیش 
خودم روزشماری می کردم. برادر همسرم برای 
دیدن عباس به خانه ما آم��ده بود. رو به برادرش 
کردم وگفتم ان ش��ا ءاهلل 15روز دیگر سلیمان از 
جبهه می آید، به گفته خودش این بار مأموریتش 
یک ماه طول می کشد. در همین حین زنگ خانه 
به صدا درآمد، جاری ام بود. گفتم چه شده؟ گفت 
فریده تو هم مثل من شدی! ) همسر جاری ام قباًل 
به شهادت رسیده بود( گفتم چه می گویی؟ گفت 
همسرت شهید ش��ده ! گفتم هر چه شده است ، 
خدا را شکر....همان لحظه داشتم از پله ها پایین 
می آمدم و در حال خودم نبودم که با سر به پایین 
افتادم. پدر و مادرم باالی سرم حاضر شدند . مادرم 
گفت ناراحت نشو تو خودت بار ها و بار ها گفتی که 
استقامت داری؛ گفتم استقامت دارم نگران من 
نباشید.روزی که می خواستند سلیمان را در قبر 
بگذارند، گفتم چرا پیکرش را نشانم نمی  دهید؟ 
همان موقع از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم، 
گفتند بیا با ش��هیدت صحبت ک��ن. کنار پیکر 
همس��رم رفتم و آمدم کن��ار، لحظاتی بعد پدرم 
عباس را آورد تا او هم با پدرش وداع کند.عباس 
حدودا11ً-12 ماهه ب��ود. عباس تا پیکر پدرش 
را دید، خودش را روی س��ینه پدر انداخت و او را 

بغل کرد. با خودم گفتم خدایا یک بچه یک ساله 
چه می داند چی به چی است! پدرم ناراحت شد و 
گفت وداع عباس با پدرش دل همه ما را سوزاند. 
خدا بعد از شهادت سلیمان به من و عباس صبر 
و آرامش داد. همان روزی که پیکر او را به خاک 
سپردیم، دست هایم را باال برده و از خدا خواستم 
تا به من صبر و آرامش بدهد. سلیمان 22بهمن 

ماه سال 60 به شهادت رسید.
روزهای بعد از شهید سلیمان سوری را 

چگونه گذراندید؟
خیلی س��خت. روزهای بعد از سلیمان برای من 
و عباس دشوار و تلخ گذش��ت . روز هایی که باید 
تنها یادگار شهید را به درستی تربیت می کردم . 
اگر کمک ها و یاری خود ش��هید نبود، عباس در 
مسیر درست گام برنمی داش��ت. تربیت بچه ای 
بی پدر کار س��ختی اس��ت. پیک��ر و خراش های 
روی صورت س��لیمان را هیچ گاه از یاد نمی برم . 
نشانه هایی که سال ها بعد در پیکر داماد شهیدم 
مهدی نوروزی دیدم و ی��اد آن روز ها را برای من 
زنده کرد. پیکر خراش خورده و لب های خشک و 

ترک خورده شان را هرگز از یاد نمی برم.
من 16سال داشتم که همسر شهید شدم. هفت 
سال بعد از شهادت ایش��ان مجدداً ازدواج کردم. 
ش��رایط س��خت بود. حرف ها و گا هی طعنه ها و 
کنایه ها آزارم می داد. برای همین مجدداً ازدواج 
کردم. بعد از ازدواجمان خدا مهدی و بعد طاهره 

و مریم را به ما داد که خودش هم همس��ر شهید 
مدافع حرم مهدی نوروزی است.

گویا پس�رتان مه�دی بعد ه�ا مرحوم 
شدند؟

اما چند س��ال بعد داغی دیگر بر دلم نشس��ت. 
بله مهدی خادم و نظافتچی مس��جد بود. ش��ب 
می رفت صبح می آمد. یک بس��یجی تمام عیار و 
یک نیروی به تمام معنا بود. یک روز صبح دیدیم 
مهدی با سر و صورت زخمی آمد. گویا مهدی از 
یکسری از اراذل مشروب گرفته بود و آنها هم او 
را تنها گیر آورده و آنقدر این بچه را زده بودند که 
گفتنی نیست. مهدی پسر خوبی بود . او در یکی 
از مانور های بسیج هنگام چتر بازی به خاطر باز 
نشدن چترش سقوط کرد و به رحمت خدا رفت. 
دخترتان چند س�ال داش�ت که همسر 

شهید مدافع حرم مهدی نوروزی شد؟
بعد از ازدواج مجددم خدا مهدی، طاهره و مریم 
را به من داد . مریم سن و س��الش از جوانی های 
من بیش��تر بود که با مهدی نوروزی ازدواج کرد 
و دو سال هم زندگی مش��ترک داشتند تا اینکه 
مهدی در سامرا شهید ش��د. تنها یادگار مریم از 
همس��رش محمد هادی بود که آن زمان 10 ماه 
داشت و امروز الحمدهلل هفت سال دارد و کالس 

اول دبستان است.
کمی از ش�هید مهدی نوروزی برایمان 

بگویید. چطور دامادی برای شما بود؟
مهدی یکپارچه آقا بود. وقتی به خواس��تگاری 
مریم آمد، همان روز خواستگاری گفت ان شا ءاهلل 
من هم شهید می شوم . رو به مهدی کردم و گفتم 
اینطور نگویید . کمی بعد از صحبت و رفت و آمد 
خانوادگی مری��م و مهدی با ه��م ازدواج کردند. 
مهدی عاشق کربال و امام حسین )ع( بود. بیش 
از 100 مرتبه به کربال رفته بود. حتی پول قرض 
می کرد و خودش را به پابوس اربابش می رساند. 
می گفت کربال از همه جا واجب تر اس��ت. زمان 
جنگ تحمیلی ه��م با اینکه س��ن خیلی کمی 
داش��ت، اما همراه پدرش به جبهه رفته بود. آقا 
مهدی بعد از دو س��ال حضور در سوریه به سامرا 
رفت و همان جا هم شهید شد. »شیر سامرا«  لقبی 
بود که به خاطر رشادت ها و شجاعت هایش به او 
داده بودند. همیشه می گویم خوشا به سعادت آقا 
مهدی وقتی شهید شد، پیکرش در کربال غسل 
و در کربال طواف داد شده و بعد به کاظمین برده 
و سپس برای طواف به حرم حضرت رقیه)س( و 

حرم حضرت زینب)س(برده شد.
بعد از شهادت آقا مهدی چقدر توانستید 
به دخترتان آرامش بدهید . شما خودتان 
در سن 16س�الگی همسر شهید شده و 
همین روز ه�ا را در دوران دفاع مقدس 

گذرانده بودید؟
من خودم همسر شهید بودم و شرایط دخترم را 
به خوبی درک می ک��ردم. خیلی به مریم روحیه 
می دادم. وقتی همسر مریم شهید شد بعضی ها 
که به خانه ما می آمدند ب��ه مریم می گفتند چرا 
همسرت را فرستادی ؟ من هم می گفتم ممکن 
بود بماند، اما همان موقع در خیابان تصادف کند و 
بمیرد. اینکه این اتفاق افتاده و ایشان شهید شده 
یعنی خدا ما را خیلی دوس��ت دارد. روز هایی که 
بر دخترم )همسر شهید مهدی نوروزی( گذشت، 
تکرار روزهای بعد از شهادت سلیمان بود. به فاصله 

چند سال بعد همان احواالت برایم تکرار شد.
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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

23 دخت�ر ایرانی در بس�تان به 
ش�هادت رس�یدند و این حادثه 
را خبرن�گاری ک�ه هم�ان زمان 
در مناط�ق عملیات�ی حض�ور 
داش�ت، تأیید می کند و عکسی 
ک�ه خ�ودش از یادم�ان آنها به 
ثب�ت رس�انده، وج�ود دارد
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گزارش »جوان« از یک بخش مغفول مانده جنگ

ناگفته هایی که بهتر است فراموش شوند!
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