
7| روزنامه جوان |  شماره 6636    سه ش��نبه 8 آذر  1401 | 4 جمادی االول 1444 |

88498481ارتباط با ما

یادکرد

مقاومت مردمي در اوايل جنگ و همچنين پشتيباني شهرها 
از جبهه ها، عاملي بود تا ارتش بعث شهرهاي ايران را مورد 
حمالت ناجوانمردانه خود قرار دهد. ش��هر دزفول از همان 
مهر سال 1359 بارها مورد تجاوز و بمباران دشمن بعثي قرار 

گرفت و هر بار چندين شهيد و زخمي را تقديم كرد. 
اگر چه تا پيش از سال 1363 در رسانه ها از اصطالح »بمباران 
مناطق مسكوني« ياد مي ش��د، اصطالح »جنگ شهرها« از 
اسفندماه س��ال 1363 و در اواس��ط دوره جنگ بين ايران 
و عراق رايج ش��د و به بخشي از اس��تراتژي بعثي ها در دفاع 

مقدس تبديل شد. 
در س��ال هاي بعد ش��هرهاي زيادي مانند مسجد سليمان، 
انديمشك، بانه، س��قز، سردش��ت و بهبهان، زير بمباران و 
موشك باران ارتش متجاوز صدام قرار گرفتند و اين گستاخي 
تا جايي پيش رفت كه راديو بغداد در روز پانزدهم خرداد سال 
1364 تصريح كرد: »بايد بدانيد احساسي وجود ندارد. شهر 
و جبهه، كارخانه و منزل، پادگان و پارك براي ما يكي است. 

همه را ويران مي كنيم و امكاناتش را هم داريم!«

اما زمستان 1365 براي مردم اس��تان لرستان فصلي تلخ 
و س��خت بود، چراكه دش��من چندين بار اقدام به بمباران 
شهرهاي اين استان كرد و جان انسان هاي بي گناه زيادي 
را گرفت. در بيستم دي ماه و در پي حمالت موشكي رژيم 
بعث عراق به دو دبس��تان در بروج��رد، 68 دانش آموز اين 

مدرسه به شهادت رسيدند. 
در س��ال 1365، 20 دي ماه موش��ك هاي زمين به زمين 
عراقي ها، دو مدرسه را در بروجرد هدف قرار داد و اين حادثه 
درست در هنگامي رخ داد كه دانش آموزان نوبت بعدازظهر 
اين دو مدرسه در سر صف هايشان ايستاده بودند. يك ماه بعد 
اين حمالت به شهرهاي ديگر استان لرستان مثل اليگودرز 

رسيد و موجب شهادت افراد غيرنظامي شد. 
گس��ترش اس��تفاده از موش��ك هاي دوربُ��رد در جنگ 
توسط عراق، بر شدت جنگ ش��هرها افزود و در نهايت، 
موشك باران شهرهاي تهران، قم، اصفهان، تبريز، شيراز 
و كرج را از دهم اسفند سال 1366 آغاز كرد و تا چندين 

روز ادامه داد.
 بي تفاوتي جامع��ه جهاني ب��ه بمباران مناطق مس��كوني 
گستاخي بيشتر صدام را به دنبال داشت و موجب شد تا او بر 
سر مردم غيرنظامي بمب ش��يميايي بريزد. اين اقدام صدام 
يك جنايت جنگي تمام عيار بود كه عالوه بر ش��هادت افراد 

زيادي، موجب جانبازي انسان هاي ديگر شد. 
صدام با قساوت قلب دستور حمله به مردم غيرنظامي را داد و 
ابايي از كشتار كودكان و زنان نداشت. »جنگ شهرها« يكي 
از تاريك ترين بخش هاي جنگ تحميلي اس��ت كه شهادت 

كودكان و زنان و حتي نوزادان را رقم زد. 

رژیم بعثي عراق، در طول هشت س�ال دفاع مقدس، 
همواره پس از شكس�ت در جبهه هاي جنگ با توسل 
به بمباران مناطق مس�كوني و غيرنظامي س�عي کرد 
تا شكس�ت خود را پنه�ان کند. ارتش بع�ث بمباران 
مناطق مس�كوني و غيرنظامي را از همان نخس�تين 
روزهاي جنگ آغاز کرد و ت�ا آخرین روزها به این کار 

خودش ادامه داد. 

وقتي جاِن غيرنظامي ها 
هدف گرفته شد

ارتش بعث و جنایت جنگي به نام 
»جنگ شهرها«

چادرنماز صدیقه
کفِن شهادتش شد!

روایت یك مادر از شهادت مظلومانه دخترش
 در روزهاي جنگ تحميلي

  تولد صدیقه
دوازدهم آذرماه 1352 بود كه خداوند براي دومين 
بار به من و همسرم دختري عطا كرد، دست هايم را 
رو به آسمان بي كرانش باال بردم و از سالمت فرزندم 
تش��كر كردم. نامش را صديقه گذاشتم. صديقه در 
شهر چمن سلطان از توابع اليگودرز به دنيا آمد و من 
غرق در چش��مانش با او زمزمه مي كردم: »دخترك 
قش��نگم تولد تو آنقدر گرم و لذت بخش اس��ت كه 
سرماي پاييز را فراموش كردم و خزان برگ ها برايم 

بهاري زيبا شد.«
كودكي صديقه در شهرستان شوش گذشت. آنجا 
زندگي خوب و آرامي داشتيم، بچه هاي قد و نيم قد 
و نعمت ديگري كه منتظر به دنيا آمدنش بوديم. به 
تازگي خانه دنج و كوچكي خريده بوديم و به رسم 
هميشگي بره اي براي قرباني كردن گرفته بوديم. 
كسي چه مي دانست كه رويا بافي من براي زندگي 
در آن خانه بيه��وده بود، آنقدر بيه��وده كه حتي 

فرصت نكرديم بره را قرباني كنيم. 
  فصل مهاجرت

در ش��هريور 1359 جنگ تحميلی به كش��ورمان 
آغاز ش��د. در آن روز ناگهان همه با صداي مهيبي 
از جا پريديم و به سمت كوچه دويديم، همه مردم 
سراسيمه به بيرون از خانه هايش��ان آمده و به هم 
زل زده بودند، جنگ بين ايران و عراق شروع شده 
بود و حمله ه��اي هوايي عراق به ش��هرهاي ايران 
شدت گرفته بود. ما هم مثل بقيه مردم خانه هاي 
ناامن مان را با تمام وسايل ترك كرديم و با ماشين 

همسرم به سمت تهران راهي شديم.
وقتي به تهران رس��يديم براي چند روزي مهمان 
خانه عمه همسرم شديم، بعد از آن طولي نكشيد 
كه موعد زايمانم فرا رس��يد و دختر ششمم سميه 
به دنيا آمد. بعد از آن تصميم گرفتيم به روس��تاي 
پدري ام بازگرديم، مدتي آنجا بوديم و بعد در شهر 
اليگودرز اقامت گزيديم. همسرم براي فروش خانه 
و بازگرداندن وس��ايل منزل به ش��وش برگش��ت. 
روزهاي س��ختي را مي گذرانديم به جاي خوشي 
و صفا بايد تنهايي و با س��ختي كارها را با يكديگر 

تقسيم مي كرديم. 
  همراهي هاي صدیقه

در طول جنگ تحميلي خداوند دو دختر ديگر به 
ما بخشيد. زندگي بسيار سخت و دشوار شده بود، 
از طرفي جنگ و از طرفي قحطي و كمبود مايحتاج 

زندگي، به طوري كه همه چيز كوپني ش��ده بود. 
الزم بود براي تهيه هر يك از مايحتاج ساعت ها در 
صف هاي طوالني وقت بگذاريم تا نوبت مان شود. 

 دخترم صديقه در آن س��رماي س��وزان پا به پا در 
به دوش كش��يدن س��ختي حمل پيت نفت با من 
همراهي مي كرد. اگر كس��ي از اوضاع پيش آمده 
گاليه مي كرد با لحن��ي آرام او را دلداري مي داد و 
مي گفت: »خدا را شكر اينجا امنيت خاطر داريم، 
غذا و پوش��اك داريم اما رزمندگان چ��ه؟ آنها در 
سخت ترين شرايط ممكن روزگار سپري مي كنند.« 
در آن روزها كه لندكروز س��پاه ب��راي جمع آوري 
كمك هاي مردمي ب��ه خيابان ها مي آمد صديقه از 
آنچه كه در خانه بود برمي داشت و به ماشين سپاه 

تحويل مي داد. 
صديقه با اينكه سن و س��ال كمي داشت اما افكار 
قوي و محكمش به من اجازه مي داد كه به او تكيه 
كنم. وقتي وضعيت قرمز مي ش��د و برق مي رفت 
چه ش��ب هايي كه زير كرس��ي با خنده و شوخي 

خواهرانش را سرگرم مي كرد.
 قطعي برق در آن شب ها امري عادي بود، برق كه 
مي رفت به بچه ها بيشتر خوش مي گذشت؛ آنقدر 
بازي مي كردند تا هر كدام گوش��ه اي از كرس��ي 
خوابش��ان مي برد. همه چيز داش��ت خوب پيش 
مي رفت تا اينكه انگار زندگي نخواست روي خوشي 

به ما نشان دهد. 
  بمباران شهر 

صديقه در مدرسه 13 آبان درس مي خواند. كالس 
پنجم بود كه به خاط��ر بمباران هاي هوايي بچه ها 
يك روز در ميان به مدرسه مي رفتند و قرار گذاشته 
بودند روزهاي��ي كه به مدرس��ه نمي روند در خانه 
يكديگر جمع شوند و باهم درس بخوانند. يك روز 
نسبتاً گرم زمستاني بود، به خانه عمويم رفته بودم 
كه ناگهان باز هم صداي وحشتناكي آمد، آن موقع 
به تنها چيزي كه فكر مي كردم بچه ها بود. نمي دانم 
چطور سريع خودم را به خانه رساندم، همه بودند 
به جز صديقه و زه��را، مي دانس��تم صديقه براي 
درس خواندن به خانه دوستش رفته بود. از بچه ها 
پرس��يدم صديقه به خانه نيام��ده؟ بچه ها جواب 

دادند: »نه، تازه زه��را را هم با خودش برده، آنها به 
خانه خانم لطفي رفته اند.« راضيه گفت: »من خانه 

آنها را بلدم دفعه قبل من با او رفته بودم.« 
دست راضيه را گرفتم و با عجله به سمت خانه خانم 
لطفي راه افتادي��م. به ميدان نرس��يده بوديم كه از 
شلوغي ميدان وحش��ت كردم، آمبوالنس ها جنازه 
ش��هدا را جمع مي كردند و مي بردند، پيش خودم 
مي گفتم بيچ��اره خانواده هايي كه عزيزانش��ان در 
بين اين زخمي ها و شهداس��ت. ب��ه در خانه خانم 
لطفي كه رسيديم ديديم خانم لطفي و خانواده اش 
در حال سوار شدن ماشين ش��ان هستند تا شهر را 

ترك كنند. 
پرس��يدم: »خانم لطفي بچه هاي من پيش ش��ما 
بودند؟« جواب داد: »بله صديقه به محض شنيدن 
صداي بمب دس��ت زهرا را گرفت و رف��ت.« آنها 
براي برگش��ت به خانه بايد از همان ميداني عبور 
مي كردند كه چندي پيش پر شده بود از الله هاي 
غرق به خ��ون افتاده. ب��ا عجله به س��مت ميدان 
برگش��تيم. نانوايي كه نزديكي آن ميدان بود ما را 
مي شناخت، از او پرسيدم: »داداش قدرت بچه هاي 
من را نديدي؟« جواب داد: »ديدم شان با آمبوالنس 
بردنشان بيمارستان امام جعفر صادق)ع(«، تا آمدم 
به بيمارستان برسم دلم هزار راه رفت زير لب هزار 
جور ذكر گفتم و سالمتي بچه هايم تنها آرزوي آن 

ساعاتم شده بود. 
  مجروحيت زهرا

به در بيمارستان كه رسيدم پرسيدم: »زخمي ها را 
كجا برده اند؟« گفتند: »با همين ميني بوسي كه اينجا 
هست مي خواهند به تهران اعزام شان كنند.« خودم را 
به ميني بوس رساندم صندلي هاي آن را كنده بودند 
معلوم بود از قبل آن را آم��اده جابه جايي زخمي ها 
كرده اند. بلند صدا زدم زهرا، صديقه، از ته ميني بوس 
زهرا بلند شد و نشس��ت، صورتش كامل سياه شده 
بود و غرق در خون بود، خيلي ترس��يده ب��ودم و از 
وضعيت پيش آمده نهايت غم و اندوه را داشتم اما تنها 

دلخوشي ام اين بود كه خداروشكر زنده اند. 
زهرا را دراز كردند و مرا به عق��ب هل دادند، فرياد 
زدم: »پس صديقه كو؟ من دختر ديگري هم دارم 
پس او كجاست؟« همان چند نفر جواب دادند: »اگر 
در بين اين زخمي ها نبود بايد به بيمارس��تان 17 
شهريور برويد.« همين طور كه به سمت آنجا راهي 
شدم با خودم فكر مي كردم خدايا اين بيمارستان كه 
هيچگونه امكانات پزشكي براي مجروحان جنگي 
ندارد، پس چرا دخترم را آنجا برده اند؟! ناگهان فكر 
ناخوشايندي از ذهنم عبور كرد كه  اي داد و بيداد آن 
بيمارستان فقط سردخانه دارد، تمام وجودم لبريز 
شده بود از نگراني و اندوه بي اختيار اشك مي ريختم، 

مي دانستم اين راه پايان خوشي ندارد. 
  شهادت با چادر نماز

با پاهاي سس��تم ك��ه ديگر ناي راه رفتن نداش��ت 
باالخره خودم را به بيمارس��تان رس��اندم. جلوي 
در بيمارس��تان ش��لوغ بود خودم را ب��ا زحمت به 
پاس��دارهايي كه آنجا بودند رس��اندم، پرس��يدم: 
»دخترم، دخت��رم را به اينجا آوردن��د؟ مي خواهم 

ببينمش...« ت��ا اين را گفت��م من را مس��تقيم به 
س��ردخانه راهنمايي كردند. يكي گفت: »مادر برو 
داخل و ببين مي تواني بين ش��هدا بچ��ه ات را پيدا 
كني.« وارد س��ردخانه ش��دم، خدايا چه  مي ديدم 
پيكرهاي غرق به خون شهدا از كودك تا بزرگ، زن 
و مرد؛ چشم چش��م مي كردم اما دلم نمي خواست 
چش��مم چيزي را ببيند كه باورش س��خت بود و 

غمش بي انتها. 
ناگهان چشمم به چادر آبي گل گلي خورد كه وسط 
سردخانه خودنمايي مي كرد، چادر آشنايي كه آرزو 
مي كردم كاش با او غريبه بودم. آن همان چادري 
بود كه صديقه با آن نماز مي خوان��د، يادگاري اي 
كه مادرم به او داده بود. چشمم صديقه را مي ديد، 
خاطراتي كه از جلوي افكارم عبور مي كرد، درست 
از همان لحظ��ه اي كه او نوزاد بود و تا ديش��ب كه 

گرمي وجودش در خانه حس مي شد. 
آرام آرم به سمتش رفتم، چادر را كنار زدم، خودش 
بود؛ دخترم صديقه كه حاال غ��رق به خون افتاده 
بود. خدايا بمب صدام ب��ا بدن همه زندگي من چه 
كرده؟ اين همه وجود من بود كه آرام در س��رخانه 
افتاده، تركشي بر پيشاني اش نشس��ته و از طرف 

ديگر خارج شده بود. 
روز روش��ن در نظرم ش��ب تار ش��د. ديگر قدرت 
ايستادن نداشتم، من را از سردخانه بيرون آوردند. 
همين  طور كه به نرده ها تكيه داده بودم و س��يل 
اش��ك هايم امانم را بريده بود راضي��ه آمد و كنارم 
نشس��ت و گفت: »مامان صديقه را پيدا كردي؟« 
با تكاني س��رد جواب��ش را دادم، جواب��ي كه هنوز 
باورش نكرده بودم. به كمك مردم به خانه رسيدم، 
شيش��ه ها ريخته بودن��د، در از چهارچوب بيرون 
آمده ب��ود و بچه ها وحش��ت زده منتظ��رم بودند، 
چشم هايشان خبر مي داد كه انتظار ديدن صديقه و 
زهرا را كنار من دارند اما دست هاي خالي ام شرمنده 

آن همه انتظارشان شد. 
  گلي گم کرده ام... 

آن شب، شب سختي بود. بازهم زير كرسي نشسته 
بوديم، بازهم برق قطع شد، اما اين بار خبري از شادي 
بچه ها نبود. هركدام به گوشه اي خزيده بودند و آرام 
گريه مي كردند. من هم س��عي مي كردم با خواندن 

روضه هاي دلخواهم كمي خودم و آنها را آرام كنم. 
دختر قش��نگم من براي تو مي خواندم آن ش��ب: 
»گلي گم كرده ام مي جويم او را/ به هر گل مي رسم 
مي بويم او را/ گل من يك نشاني در بدن داشت/ گل 

من پيرهن سوخته به تن داشت...«
 تا خود صبح خواندم و اشك ريختم اما دلم ذره اي 
آرام نگرفت. فرداي آن روز همسرم جنازه صديقه 
را تحوي��ل گرفت و ب��ه كمك اقوام و چن��د نفر از 
پاسدارها جلو بيمارستان 17 شهريور جمع شديم. 
صديقه سادات من را غسلش ندادند، كفن نكردند، 
همان لباس هاي س��وخته و چ��ادر گل گلي اش 
برايش كفن شد. دخترم را همانند جد غريبش با 
پهلوی شكس��ته خاك كردند. دخترم تو رفتي اما 
مرا با دنيايي پر از خاطرات و تويي كه در آن نيستي 

تنها گذاشتي... 

  آرمان شریف
26 بهمن 1365 روز تلخي براي مردم اليگودرز بود. دشمن بعثي هرگاه از نبرد در جبهه هاي جنگ نااميد مي شد و شكست را پيش چشم خود مي دید، 
رو به بمباران مناطق مسكوني و غيرنظامي مي آورد. آنها ابایي از حمله به زنان و کودکان نداشتند و بمب هایشان را بدون هدف خاصي بر سر مردم 
بي دفاع مي ریختند. در 26 بهمن 1365 بر اثر بمباران شهر اليگودرز، تعدادي از مردم بي گناه به شهادت رسيدند که نام »سيده صدیقه موسوي« در 
ميان شهدا دیده مي شد. شهيده صدیقه موسوي هنگام شهادت 12 سال بيشتر نداشت و شهادت مظلومانه اش داغ بزرگي بر دل خانواده اش نشاند. 
شهيده موسوي با وجود سن و سال پائين، دختري پاك و مؤمن بود و در امور و مصائب زندگي به جدش حضرت زهرا)س( متوسل مي شد. و سرانجام 
همانند جدش با پهلوی شكسته در حاليكه ترکش به پهلو و شكم او اصابت کرده بود به شهادت رسيد. متن پيش رو را سيده بيگم موسوي نوشته 
و روز شهادت دخترش و احساس خودش از آن روز را برایمان توصيف کرده است. مطلب مادر شهيده موسوي، بخشي از جنایت هاي صدام و رژیم 

بعث عراق در حق مردم غيرنظامي را نشان مي دهد و داغ سنگيني که بر دل خانواده ها نشست را بازگو مي کند. 

ناگهان چش�مم ب�ه چادر آب�ي گل گلي 
خ�ورد که وس�ط س�ردخانه خودنمایي 
مي کرد، چادر آشنایي که آرزو مي کردم 
کاش با او غریبه بودم. آن همان چادري 
بود ک�ه صدیقه ب�ا آن نم�از مي خواند، 
یادگاري اي ک�ه م�ادرم ب�ه او داده بود

  تصویری از بمباران مناطق مسكونی توسط ارتش بعث عراق 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.
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