مریم حاجیعل�ی :مهرانگیز ،م�ژگان ،مهنوش ،فری�ده ،لیدا
و لیلا همگ�ی «فرنگیس»ه�ای کرمانش�اه هس�تند .خ�واه
در «قصرش�یرین» باش�ند ،خ�واه در «قهرمانش�هر» ،خواه
در «برزهدم�اغ» .زنان ش�جاع و صب�وری که زی�ر بمبباران،
موشکباران ،شکس�تن دیوار صوتی و س�ایهی هواپیماهای
آواکس ،شهر خود را رها نکردند .کرمانشاه در طول سالهای
دفاع مقدس و حتی یک سال و نیم زودتر از شهریور پنجا ه و نه،
وضعیت #سفید به خود ندید و همیشهی خدا در طول سالهای
جنگ ،در وضعیت #قرمز یا #زرد بود .مردمانی که اگر خیانت
بنیصدر نبود ،میتوانستند با همان تبرزینهایشان مقابل هر
دشمنی بایس�تند و اجازه ندهند حتی یک وجب از خاکشان
اشغال شود .اما در سایهی نحس کارشکنیهای رئیسجمهور
وقت مجبور ش�دند در خانهی خود با دش�منی که تا بن دندان
مس�لح بود ،بجنگند .جنگی که در آن ،حدود یک دهه بر سر
غیرنظامیان مناطق مرزی بمب و موش�ک ریخته شد .جنگی
که وحشت بمب س�اعتی میتوانس�ت صورت دختربچهها را
از ترس مثل گچ ،س�فید کند یا به فریاده�ای عصبی در طول
بمبباران بکش�اند ،ب�دون اینکه بتوانن�د حتی ب�ه پناهگاه
برسند ...نه! یقینا «هشت سال جنگ تحمیلی» یا «هشت سال
دفاع مقدس» عناوین کاملی برای ش�رح روزهای ایستادگی
مردم مظلوم مرزنشین ما در اس�تان کرمانشاه نیست .چرا که
یکس�ال و نیم زودتر از ش�هریور پنجاه و نه ،مردم کرمانشاه
با صدای آژیر ،پناهگاه ،بمبهای خوش�های ،موش�ک زمین به
زمین ،قطععضو و شهادت آشنایی داشتند .اما آنها داشتند با
جنگ زندگی میکردند .گویی با جنگ کنار آمده بودند .انگار
جنگ ،مثل یک بشکهی نفت ،گوش�هی حیاط خانههایشان

لیال دختر کوچک خانه بود و خیلی با محبت.
با وجود اینکه هرکس ،هرکاری داشت به او
میگفت ولی او با مهربانی دل همه را بهدست
میآورد .برای من ،لیلا عین بچهی خودم
بود .آبجی کوچک بود دیگر .لیال مثل خودم
همیشه سرش در کتاب بود .یادم هست وقتی
مادرم میخواس�ت او را در مدرسه ثبتنام
کند ،مدیر پرسیده بود« :خواهر مهنوش است
یا خواهر فریده؟» مادرم خندیده بود و گفته
بود :خیالتون راحت! خواهر فریده است
بود .همچون میانوعدهای اجباری یا یک ش�ربت تلخ .آنچه
در ادام�ه خواهید خوان�د ،گفتوگو با فریده س�رخی (خواهر
شهیده لیال س�رخی) دخترک دانشآموزی است که در یازده
سالگی -س�الهای پایانی جنگ -در اثر بمبباران هوایی در
مدرسه #ش�هید ش�د .فریده خواهر بزرگ لیال است که برای
لیال -دختر آخر خانه -مادری هم کرده اس�ت .من ایشان را از
همان روزهای اولی که بهعنوان یک طلبهی س�طح دو ،پاهایم
به حوزهی علمیهی حضرت حجت در خیابان حس�امالدین باز
شد ،میش�ناختم .معاون امور فرهنگی حوزه بودند؛ با مدرک
سطح سه در رش�تهی تفس�یر و علوم قرآنی .ایشان اغلب در
مناسبات برای ما س�خنرانی میکردند .چرا دروغ؟! من خیلی
اهل س�خنرانی گوش کردن نبودم .خاصه اینکه خانم سرخی
هم آدمی نبود که اگر بیتوجهی م�ا را ببیند ،بخواهد برخورد
تندی نشان بدهد .برعکس ،همیشه #لبخند به لب داشت .در
#سلام پیشقدم بود و کال هیچ تفاخری در چهره و حاالتش
نبود .تا اینک�ه یکروز برایمان قصهی خواهر ش�هیدهاش را
بازگو کرد .آنروز از خودم خجالت کشیدم .این زن کرمانشاهی
داش�ت قصهی #مقاومت را با #غ�رور و ب�دون #بغض تعریف
میکرد و من از آنروز به بعد ،هروقت خانم سرخی لب به سخن
وا میکرد ،زنی مقاوم میدیدم برخاسته از قلب مقاومت؛ زنی
که سنگینی تاریخ جبهه و جنگ روی شانههایش بود و با آنکه
رنج آن روزها جسمش را بیمار کرده بود ،ولی هرگز خم به ابرو
نمیآورد .مصاحب�های که در ادامه میآی�د ،در واقع دین یک
شاگرد است به یک استاد .بخوانیم.
حق :از س�الهای قبل از جن�گ برایمان بگویی�د .زندگی در
کرمانشاه چگونه بود؟
خب برای همه تقریبا جاافتاده است که جنگ از شهریور پنجاه و نه آغاز
شده! ولی ما در کرمانشاه تقریبا از اولین روزهای بعد از پیروزی #انقالب
درگیر جنگ بودیم .شهر من در منطقهی مرزی است .تقریبا از یکسال
و نیم قبل از شهریور پنجا ه و نه ،ما برای #زندگی در کنار #جنگ آموزش
دیده بودیم .آژیر قرمز را میشناختیم .میدانستیم دشمن به ما نزدیک
اس��ت ،جنگ هم نزدیک اس��ت ،ولی باز زندگیمان را میکردیم .حتی
عروس��ی میگرفتیم .من و خواهرم به فاصلهی شش ماه از هم ،در سال
پنجا ه و نه ازدواج کردیم و جشن هر دویمان هم در حیاط خانهی پدری
برگزار شد.
حق :کمی از حال و هوای خانهی پدری در کرمانشاه بگویید.
ما یک خانوادهی هستهای بودیم .یعنی تا سالها ،تا وقتی بزرگتر شدیم
با عموها ،زنعموها و بچههایش��ان در یک خانه زندگی میکردیم .در
محلهی برزهدماغ ،بین میدان وزیری و میدان شهناز .پدر و عموهایم در
راستهی بازار آهنگران در همان میدان وزیری #مغازه داشتند و #آهنگری
میکردند .باالتر از میدان شهناز به سمت شریعتی ،خیابانی بود که تمام
مدارس منطقهی ما آنجا بنا شده بود .ما خواهرها ،هرروز با دخترعموها
و پسرعموها از این میدان باال میرفتیم و راهی مدرسه میشدیم .در طول
خیابان کمکم از هم جدا میشدیم و هرکس به مدرسهی خود میرفت.
حق :از لیال بگویید؟ چه ویژگیهایی داشت؟
لیال دختر کوچک خانه بود و خیلی با محب��ت .با وجود اینکه هرکس،
هرکاری داش��ت به او میگفت ول��ی او با مهربانی دل همه را بهدس��ت
ی کوچک بود دیگر.
میآورد .برای من ،لیال عین بچهی خ��ودم بود .آبج 
لیال مثل خودم همیشه س��رش در #کتاب بود .یادم هست وقتی مادرم
میخواست او را در مدرسهی راهنمایی ثبتنام کند ،مدیر پرسیده بود:
«خواهر مهنوش است یا خواهر فریده؟» مادرم خندیده بود و گفته بود:
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فریده سرخی (خواهر شهیده لیال سرخی)
در گفت و شنود با روزنامهدیواری «حق»
از حال و هوای کرمانشاه در زمان جنگ میگوید

با جنگ زندگی میکردیم
با ننگ نه
تقریبا از یکسال و نیم قبل از شهریور ۵۹
ما برای زندگی در کنار جنگ آموزش دیده بودیم

«خیالتون راحت! خواهر #فریده است ».چون مهنوش ،خواهر بزرگم
بیشتر به کارهای هنری عالقه داشت...
حق :تا چه سالی توانستید زیر بمبباران کرمانشاه تحمل کنید
و شهر را خالی نکنید؟
من و خواهرم همان سال پنجا ه و نه #ازدواج کردیم .خواهرم به #اراک
رفت و من به #تهران آمدم .پانزده ساله بودم .بقیهی خانواده و اقوام در
شهر ماندند و دلشان نمیآمد خانه و زندگی و مغازههایشان را بگذارند
و آوارهی شهرهای دیگر ش��وند .درواقع غرورشان اجازه نمیداد دشمن
شهرشان را اش��غال کند و آنها ش��هر را بیدفاع ترک کنند .کوچه به
کوچهی شهر را پناهگاه ساخته بودند .زندگی در وضعیت قرمز و زرد در
جریان بود؛ با وجود همهی سختیها و تلخیهایش...
حق :با وجود سن کمی که داشتید ،دلتنگ خانواده نمیشدید؟
طبیعتا خیلی دلتنگ میشدم .ما هر دو -س��ه ماه یکبار به کرمانشاه
میرفتیم .ضمن اینکه پدرم کمکم مجبور شد آهنگری را کنار بگذارد و
روی تریلرهای دهتن کار کند .او هم گاهی به ما سر میزد.
حق :از آخرین باری که قبل از شهادت لیال به کرمانشاه رفتید،
چ ه خاطرهای دارید؟
بهار سال شصت و پنج بود .برای عید نوروز با تنها فرزندم سعید ،همسرم
و دو برادر ایشان راه افتادیم .تقریبا نه ساعت در اتوبوس بودیم .وقتی به
گاراژ (ترمینال) کرمانشاه رسیدیم ،از دیدن شهر تعجب کرده بودم .شهر
حاال دیگر کامال چهرهای جنگزده به خودش گرفته بود .همهجا سوت
و کور بود .انگار گرد مرگ پاشیده باشند روی شهر .اما این ظاهر ماجرا
بود .روی زمین هیچ خبری نبود .در واقع خبرها در زیرزمین بود! تمام
شهر پر از پناهگاه بود .مردم ساعتها در پناهگاه خود را حبس میکردند
تا حمالت موش��کی تمام ش��ود .حمالتی که هیچوقت تمامی نداشت.
ولی عشقی که این مردم -حتی در جنگی نابرابر -به دفاع از خاکشان
داشتند ،آنها را سرپا نگه میداشت .آوارگی و دور شدن از شهر برایشان
ننگی به حس��اب میآمد که حاضر بودند یک شهر جنگزده و ناامن را

همچنان حفظ کنند و دوس��تش داشته باش��ند .با کمک پسرعمویم
جالل که ما را در گاراژ دیده ب��ود ،از کوچهپسکوچهها ،از یک پناهگاه
به پناهگاه دیگر میرفتیم .در راه جالل از چیزهایی که این اواخر دیده
بود برای همسرم تعریف میکرد .از شهادت دوستان و آشنایان ،از عمق
تخریبهای بمبافکنها ...تا باالخره به خانهی پدرم رسیدیم .در خانهی
پدرم فقط بچهها بودند .بزرگترها برای شرکت در مراسم ختم یکی از
اقوام به #مسجد رفت ه بودند .همسرم از دیدن وضعیت شهر ،تعریفهای
پسرعمو و دیدن بچههایی که در این وضعیت تنها در خانه مانده بودند-
آنهم بدون بزرگتر -خیلی بههم ریخت .دست پسرم را گرفت و گفت:
«ما برمیگردیم .بلند شو فریده! اینجا امن نیست .برای چه باید اینجا
ماند؟» هرچه اصرار کردم و گفتم بگ��ذار الاقل پدر و مادرم را ببینم؛ ما
این همه راه را با سختی آمدهایم ،اجازه نداد که نداد .حتی یک لیوان آب
هم نخوردم و با دلخوری برگشتم.
حق :اخبار بمبباران کرمانش�اه را چگونه دریافت میکردید؟
چطور از حال خانواده باخبر میشدید؟
هرشب اخبار اعالم میکرد که صدام چه مکانهایی را بمبباران کرده.
البته از عمق فاجعه ،از شدت تخریب یا از تعداد مجروحین و شهدا چیزی
گفته نمیشد .یادم هست اخبار که اعالم میکرد کرمانشاه را زدهاند ،دلم
مثل سیر و سرکه میجوشید .تا صبح از دلشوره آرام و قرار نداشتم .باید
صبح میشد تا بتوانم به مخابرات بروم ،زنگ بزنم به همسایهی پدرم ،تا
آنها خانوادهام را صدا کنند .تلفن را قطع میکردم و آنوقت دوباره زنگ
میزدم .تمام این مدت از نگرانی میمردم و زنده میشدم.
حق :روزی که لیال شهید شد ،ش�ما کجا بودید؟ چگونه خبر به
شما رسید؟
دقیقا ش��ب یلدا بود .اخبار اعالم کرد کرمانشاه را زدهاند .کاری از دستم
برنمیآمد .باید تا صبح صبر میکردم .در همین احوال بودم که یکی از
همسایهها ،همسرم را خواس��ت و پیغام داد که از کرمانشاه تلفن دارید.
خواستم خودم بروم ،قبول نکرد! اصرار داشت فقط حاجآقا بیایند .همسرم

ک لحظه شنیدم که
که رفت ،به دنبال او دویدم .آهس��ته حرف میزد .ی 
پرسید« :فقط همون؟ کس دیگهای نیست؟» با این حال نمیخواستم
قبول کنم اتفاق بدی افتاده! همسرم هم چیزی بروز نداد و فقطگفت:
«هیچی نشده! فردا میرویم کرمانشاه وسری به خانوادهات میزنیم».
مش��کوک ش��دم .با خودم گفتم؛ «یعنی چی ش��ده؟ او که تا دیروز مرا
کرمانشاه نمیبرد!» اما راستش چیزی نپرسیدم .صبح راه افتادیم .وقتی
به کرمانشاه رسیدیم ،باورم نمیشد .شهر کامال ویرانه شده بود .به خانهی
پدرم رسیدم .در ورودی خانهی پدرم خم ش��ده بود؛ حیاط هم پر شده
بود از خردهشیشه .بشکههای نفت سوراخ شده بود و نفت ریخته بود روی
زمین .وقتی خانهی پدریام را در این وضعیت و خالی از س��کنه دیدم،
بنای گریه گذاشتم .خودم را میزدم و گریه میکردم...
حق :چه اتفاقی افتاده بود؟
بعد از بمبباران سنگین روز قبل ،همه به منزل شاجان -عمه مهینم -در
«چیاگالن» یا «چغاگالن» رفته بودند .البته ما خبر نداشتیم .همسرم
وقتی دید کسی در خانه نیست ،پیشنهاد داد به آنجا برویم .چیاگالن
نیمساعتی با شهر فاصله داشت .از چیاگالن -چون در سینهی کوه بود-
کامال میشد دید که دارند شهر را بمبباران میکنند .یعنی موشکها
از باالی سر ما رد میشدند و روی شهر میریختند؛ روی شهر ویران!
حق :چطور خبر شهادت لیال را به شما دادند؟
وقتی رسیدیم ،همسرم جلوتر رفت و دیدم که به کسانی که دم در بودند،
چیزی گفت .ام��ا به خ��ودم دلداری میدادم که چیزی نش��ده! وقتی
رسیدیم ،حدود شصت نفر در خانهی شاجان بودند .من هر کسی را در
آغوش میکشیدم ،محکم به سینه میفشردم و میگفتم« :خدا را شکر
که سالم هستید ».با هم ه روبوس��ی کردم و باالخره با خیال راحت روی
زمین نشستم .یکلحظه به مادرم نگاه کردم ،دیدم انگار غمی در چهرهی
مادرم نشسته است .مادرم با یک داغی ،یک غم بزرگی سرش را کج کرد

نمیخواس�تم قبول کنم اتفاق ب�دی افتاده!
همس�رم هم چیزی بروز ن�داد و فقطگفت:
«هیچی نشده! فردا میرویم کرمانشاه وسری
به خانوادهات میزنیم ».مش�کوک شدم .با
خودم گفتم؛ «یعنی چی شده؟ او که تا دیروز
مرا نمیبرد!» اما راس�تش چیزی نپرسیدم.
صبح راه افتادیم .وقتی به کرمانشاه رسیدیم،
باورم نمیشد .شهر ویرانه شده بود .به خانهی
پدرم رسیدم .در ورودی خانهی پدرم خم شده
بود؛ حیاط هم پر شده بود از خردهشیشه
طرف من و در حالیکه بیصدا اشک میریخت ،خیلی مظلومانه گفت:
«فریده! نمیگی آبجی کوچیکه کجاس��ت؟!» من با ناباوری به اطرافم
نگاه میکردم و بلن��د بلند لیال را صدا میزدم ک��ه مادرم خیلی خالصه
گفت« :لیال رفت ...لیال شهید شد!» با شکسته شدن بغض مادرم ،بغض
همه باز شد و با گریههای من درهم آمیخت ...این دومین روزی بود که
لیال رفته بود و ما داشتیم دور از خانهی خودمان ،غریبانه برای لیال گریه
میکردیم .مادرم گریه میکرد و میخواند« :لیال تو مدرسه بود ...لیال تنها
بود ...کسی باالی سر لیال نبود!» پس حقیقتی که با تلفن شب گذشته
از آن فرار میکردم ،واقعیت داشت .حقیقت تلخی که تا عمق جانم نفوذ
میکرد .آن شب نتوانستم از مادرم جزئیات شهادت لیال را بپرسم .شواهد
نش��ان میداد خانوادهام حتی فرصت نکردهاند لباس مش��کی بپوشند.
فقط یادم هست که نیمههای شب بیدار شدم ،دیدم مادرم دور سالن راه
میرود ،بر پشت دستش میکوبد و میگوید« :وای لیال ...مادرت بمیره
لیال ...چهقدر سرده امشب ...لیال ...لیال!» مادرم را در آغوش گرفتم و با هم
گریه کردیم .نزدیک صبح دوباره بهشدت شهر را کوبیدند و شرکت نفت را
زدند .از روی پشتبام ،ویران شدن بیشتر شهرمان را میدیدیم .صحنهی
وحشتناکی بود .بعد از بمبباران ،صدای تیکتیک ساعت قطع نمیشد.
وحشت کرده بودیم ،چون شنیده بودیم بمبهای ساعتی میاندازند .تا
ک نفر آمد و گفت
مدتی با چراغقوه بهدنبال بمب میگشتیم تا اینکه ی 
که این صدای تیکتیک برای موتو ر برقی است که نانوایی روشن کرده!
میخواهم بگویم تا این حد ترس و وحش��ت ،قدرت فک��ر کردن را از ما
گرفته بود .همانجا با اصرار همسرم ،همه تصمیم گرفتند که مدتی از
شهر دور باشند .بنابراین یک مینیبوس گرفتیم و همگی سوار شدیم .به
راننده دو تا بیست لیتری بنزین و مقداری پول دادیم تا راضی شد ما را به
«سنقر» ببرد« .سنقر کلیایی» شهرستان پدریام بود و خیلی از اقواممان
آنجا ساکن بودند .به خانهی خواه ر زنداییام رفتیم و آنها برای اینکه ما
راحت باشیم ،خودشان به خانهی پدرشان رفتند .آنجا بود که پس از سه
روز دور هم نشستیم و هرکس از شهادت لیال برایم روایتی تعریف میکرد.
حق :چطور شد که پدر و مادرتان به تهران آمدند و از کرمانشاه
دل کندند؟
مادرم به #سرطان مبتال شد و پدرم برای پیوند مغز استخوان و هزینههای
شیمیدرمانی ایشان از سر اجبار خانه و مغازه را فروخت و به تهران آمد.
االن در اندیشه #مستأجرند .شکر خدا بدن مادرم #پیوند را پذیرفته و در
حال گذران دوران درمان است...
حق :مادرتان هنوز هم از لیال یاد میکند؟
چطور ممکن اس��ت یاد نکند؟! ولی م��ا او را آرام میکنیم .یکبار که به
منزل ایش��ان رفته بودم ،دیدم عکس لیال را روی دیوار زده است .گفتم
مادر! چرا عکس لیال؟ چرا عکس محمدداود و محمدرضا را نمیگذاری؟
چرا عکس من ،مهنوش ،لیدا ،مژگان یا بابا را نمیگذاری؟ خدا یک نفر
را از تو گرفت مادر ،ولی در عوض هفت نفر دیگر را به تو بخشیده ...این را
هم تا یادم نرفته بگویم؛ شهدای آن روز ،دو قطعهی بزرگ از باغ فردوس
کرمانشاه را به خود اختصاص دادهاند .لیالی کوچک ما فقط یکی از دهها
شهید آنروز بود!
حق :اگر حرف ناگفتهای مانده ،دوست داریم بشنویم.
سالهای سختی بود؛ پر از وحشت .ولی یادآوری معجزهها و همدلیها و
مقاومت و شجاعت مردمان سرزمینم همیشه به من حس غرور میدهد.
یادم هست بعد از قطعنامه ،وقتی منافقین حمله کردند ،عموی بزرگم
به همراه مردان دیگر ،تمام زنان و دختران شهر ،مادر ،زنعمو ،خواهران
و دخترعموهایم را جمع کرده بودند و آنها را فرستاده بودند به مکانی
امن! آنگاه خودش و مردان دیگر ش��هر با تبرزی��ن در کمین منافقین
ایس��تاده بودند! میخواهم بگویم که مردم ما خیلی #مظلوم بودند ولی
این مظلومیت هرگز باعث نشد که #ذلت را بپذیرند...

