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روایت مژگان سرخی
از آخرین ساعات زندگی خواهرش شهیده لیال سرخی

یلدایخون

آخرین الالیی لیال مثل دانههای انار به رنگ سرخ بود
آن ش��ب ماه در آسمان گم ش��ده بود و س��تارهها از
دوردس��ت به اهل زمین چش��مک میزدند .دور هم
نشسته بودیم و برای فردا شب که #یلدا بود برنامهریزی
میکردیم .همهی فامیل جمع شده بودیم .دلمان به
ن گرم بود .بازیهایی که میخواستیم برای
کنار هم بود 
فردا شب انجام دهیم ،در ذهنمان طبقهبندی میکردیم .صبح روز بعد،
من و لیدا و لیال به مدرسه رفتیم .یادم هست که همهی مدرسهها در یک
خیابان بودند .اول من از بقیه جدا ش��دم .بعد مدرسهی لیدا بود .لیال به
مدرسهی مجاهدین که در انتهای خیابان بود ،میرفت.
هنوز فضای آن مدرسه را به یاد دارم .حیاطی بزرگ ،پر از درخت و گل
بود .بعد ساختمان مدرسه ،کالسها و زیرزمینی که از آن بهعنوان انباری
اس��تفاده میش��د و در زمان جنگ ،تبدیل به پناهگاه شده بود .پشت
ساختمان مدرسه ،حیاطخلوتی بود با یک حوض و یک درخت چنار که
پاتوق ما بود و سر نشستن زیر س��ایهاش همیشه در رقابت بودیم .یادم
هست که ساعت تقریبا ده صبح بود .زنگ تفریح بود .با همکالسیهایم
دربارهی شب یلدا صحبت میکردیم که یکدفعه صدای آژیر قرمز بلند
شد .کرمانشاه روزهای جنگ در آمادهباش همیشگی بود .مفهوم آژیر
زرد این بود که احتمال حملهی هوایی وج��ود دارد و مفهوم آژیر قرمز
هم این بود که قطعا حملهی هوایی صورت میگرفت .اینوقتها باید به
پناهگاه میرفتیم .البته ما به این شرایط عادت کرده بودیم.
دلم ش��ور میزد .حس غریبی به من میگفت اینبار با دفعات قبل فرق
دارد .با خودم میگفتم حتما اتفاق بدی در پیش است .دلهره و اضطراب
تمام وجودم را گرفته بود .ناظم مدرس��ه زنگ خطر را به صدا درآورد و
پش��ت بلندگو فریاد میزد« :بچهها بروید پناهگاه! عجله کنید!» ما هم
پلهها را میدویدیم و بهس��مت زیرزمین میرفتی��م .صدای ضد هوایی
و غرش مهیب هواپیماهایی که احتماال میگ ،سوخو یا میراژ بودند ،به
گوش میرسید .ما حتی سایهی شوم آنها را در حیاط مدرسه میدیدیم.
همه از ترس روی هم میافتادیم .زمان خیلی کند میگذشت .باالخره
به زیرزمین رسیدیم .باور کنید هنوز هم صدای رعبآور شکستن دیوار
صوتی ،ریختن بمبها و خرد شدن شیش��هها که با جیغ و فریاد بچهها
يکی شده بود ،در گوشم میپیچد .همهجا پر از گرد و خاک بود .پناهگاه
به شدت تکان میخورد و صدای ریختن آوار به گوش میرسید .پناهگاه
در واقع زیرزمینی بود که قبال انباری مدرسه بود با کلی وسایل اسقاطی

و نیمکت و میز .تصور کنید چهارصد محصل چگونه با ترس و لرز در آنجا
جمع شده بودند .نفسهایم به ش��ماره افتاده بود .چیزی نگذشت که با
شدیدترین موج انفجار در پناهگاه باز شد و همه بیرون دویدیم.
وقتی از زیرزمین مدرس��ه بیرون آمدم ،انگار به سرزمین دیگری رفته
السها
بودم .هیچچیز سر جای خودش نبود .نه پنجره ،نه شیشه ،نه در ک 
یا حتی تختهسیاه .درختهای توی حیاط از ریشه کنده شده بودند و
افتاده بودند روی خاطرات من و همکالس��یهایم .ضرب��ان قلبم را که
از همیشه شدیدتر شده بود ،احس��اس میکردم .لنگلنگان از مدرسه
بیرون آمدم .همهچیز ویران شده بود .انگار کردم همان صحرای محشر
باشد .عدهای بر س��ر خود میزدند .صدای ناله تا آسمان میرسید .باور
نمیکردم آنجا همان مسیر و خیابانی باشد که همین چند ساعت پیش
دیده بودم .گویی جوی خون راه افتاده بود .جوی خونی که نمیدانستی
سرچشمهاش کجاست! خدای من! در مس��یری که هر روز میرفتم و
میآمدم ،گم شده بودم .حیران و سرگشته بودم .خدایا باید سمت باال
بروم یا پایین؟ اصال باال و پایین کجاست؟ چپ و راست کدام طرف بود؟
جهات جغرافیا مفهوم خود را از دس��ت داده بودند .گیج بودم .آیا باید
حرکت میکردم و به جایی میرفتم؟ نمیدانستم! به دیواری تکیه دادم.
کنار خیابان ،مجروحین و جنازههایی را میدیدم که هنوز هم بعد از سی
آن صحنهها ،تنم به لرزه میافتد.
و چهار سال از یادآوری 
همینطور مات و مبهوت بودم که یک دفعه جمال ،پسر عمویم گفت:
«آبجی کجا؟ خدا را ش��کر که تو را هم پیدا کردیم!» از دیدن یک آشنا
جانی دوباره گرفتم و خون به تنم جریان پیدا کرد .او دس��ت لیدا را در
دستم گذاشت و گفت به سمت خانه بروید .از کوچهها گذشتیم .حتی
درختان دور میدان هم در حال سوختن بودند .خدای من! این شهر من
بود که اینچنین بیرحمانه ویران میش��د .پرندهها و گنجش��کهای
کوچک روی تنهی درختان درحال سوختن بودند .بوی گوشت سوخته
شهر را گرفته بود و با بوی دود ،باروت ،درخت سوخته و بوی تند خون
یکی ش��ده بود .میدان را که دور زدیم مادرم سراسیمه جلو آمد و ما را
در آغوش کش��ید .انگار تازه میفهمیدم چه اتفاقی افتاده است .بغضم
ترکید و درآغوش مادر بلندبلند گریه کردم .مادرم با چشمان نگران به ما
میگفت خدا را شکر که سالمتید .به خانه رفتیم تا بقیه هم بیایند .وارد
حیاط خان ه که شدم باورم نمیشد .ترکش بشکهها را سوراخ کرده بود و
نفت همهجا روی زمین راه افتاده بود .موزاییکها شکسته بودند .همهی

پنجرهها تقریبا وس��ط حیاط بودند .شیش��هها خرد شده بود .درختان
جاکن شده بودند و گلها همه پرپر.
چند ساعتی گذشت .تقریبا همه آمده بودیم .بهجز لیال ...مدام میرفتیم
سر کوچه و برمیگشتیم .اما از او خبری نبود .همه میگفتند جنگندهها
چند تا مدرسه را زدهاند .جالل و جمال پس��رعموهایم ،محمد برادرم و
حتی مجتبی هم از بازار آمده بودند .مادرم پیشنهاد داد به مدرسه برویم.
جمال وقتی از بابای مدرسه پرس��یده بود که چرا لیال هنوز برنگشته ،او
ن که بمباران تمام ش��د ،همهی بچهها رفتند .لیال هم
پاسخ داد« :همی 
حتما ترسیده یک جایی پنهان شده و حتما تا االن به خانه رسیده است».
اما نه ،او به خانه نیامده بود.
مادرم هم به س��مت مدرس��ه رفت .صحنهی دلخراش��ی ب��ود .ما بین
مجروحین و جنازهها دنبال لیال میگش��تیم .هرکسی را که میدیدیم
میپرسیدیم ش��ما لیال را ندیدید؟ زمان س��نگین میگذشت .هرکس
دنبال عزیز خود میگشت و حواسش به دیگری نبود .یکی دو ساعتی
گذشت .جمال در مدرس��هی لیال فریاد میزد« :بابا یک مسئولی ،یک
مدیری نیست که به ما پاسخ بدهد؟ لیالی ما هنوز نیامده!» بابای مدرسه
میگفت« :چند بار بگویم اینجا نیست ».جمال به داخل حیاط سرک
کش��ید .جنازهای کنار حوض افتاده بود که با چادر مش��کی روی آنرا
پوشانده بودند.
بابای مدرسه میگفت« :من خودم دیدم خواهرت سر صف قرآن خواند
و برنامهی صب��حگاه را اجرا کرد .حتی وقتی آژیر قرمز ش��د ،همه را به
سمت پناهگاه راهنمایی میکرد .خودم دیدم حتی دست بچههایی که
ترسیده بودند را میگرفت و پایین میآورد ».راست میگفت .لیال ترسو
نبود .او جایی پنهان نشده بود .در مدرسه هم انتظامات بود .بابای مدرسه
بعد از بمباران همه را بیرون کرده بود .به ما گفت« :بهخاطر دل خودتان
میخواهید ببینید ،بیایید همهجا را بگردید».
جمال پناهگاه را گش��ته بود؛ همه جا را ،همهی کالسه��ا را .توی دلش
خداخدا میکرد لیال ترسیده باشد و گوش��های ،در کالسی ،زیر نیمکتی
پنهان شده باشد .اما نبود که نبود .از کالسها بیرون آمد .جستوجو ثمری
نداشت .داشت برمیگشت که آمبوالنس رسید .بابای مدرسه اسمی را گفت
و همین که جنازه را بلند کردند ،جمال کتونیهای لیال را شناخت و پتوی
روی جنازه را کنار زد .این حقیقت داش��ت .لیال بود که کنار حوض ،دراز
کشیده بود .جوی باریک خون اطراف لیال خشک شده بود .لیال بود .خواهر
ما .عزیز ما .او که چشمهایش رو به آسمان باز مانده بود.

جمال با لیال سوار آمبوالنس ش��د .در خیابان وقتی مادرم را دید ،او را
صدا کرد .مادرم لیالیش را در آغوش کشید و به سینه چسباند .اما وقتی
دستش را پشت سر او برد تازه س��ردی تنش را احساس کرد و آنچه را
نباید میفهمید فهمید .خیلی وقت خوبی برای بروز احساسات مادرانه
نبود؛ آرام او را کف آمبوالنس خواباند و گفت« :لیال رفت جمال! باید به
بقیه کمک کنیم ».هر دو از ماشین پیاده شدند .لیالی ما بدون الالیی
برای همیشه خوابیده بود.
هیچوقت دوست ندارم یلدای خونین آن سال تکرار شود .آنقدر وضعیت
قرمز و حمالت هوایی و زمینی زیاد بود که مردم حتی نمیتوانس��تند
شهدا را غس��ل دهند و به خاک بس��پارند .مادرم ،این زن کرمانشاهی
غیور و صبور ،دل به دل حضرت زینب داد و برای غسل و کفن عزیزش
به همراه دیگر شهدا کمر همت بست .لیال را تنها و غریبانه تا منزلگاه
ابدیاش بدرقه کردیم مثل زمانی که پیک��ر بیجانش را پیدا کردیم...
غریبانه ب��ود ...بعدها فهمیدیم ک��ه رژیم بعث ع��راق ،آنروز عالوهبر
بمبهای تخریبی ،از بمب خوشهای هم اس��تفاده کرده است« .بمب
خوشهای» یعنی بمبی که هنگام انفجار ،تکهتکه میشود و هر تکهاش
جان عزیزی را میگیرد .گویا یکی از همین بمبها در حیاط مدرس��ه
منفجر میشود .موج انفجار در زیرزمین را باز میکند و لیال را که دقیقا
پشت در ایستاده بود مورد اصابت ترکش قرار میدهد .لیال مظلومانه و
آرام شهید شد .شهادتی پنهانی که هیچکس جز خود شهید از درد و رنج
آن آگاهی پیدا نمیکند...
بعد از گذشت سی و چهار سال هنوز شبهای یلدا غربت لیال را با تمام وجود
ی کاش در
درک میکنیم و هرکدام آهسته در دل خود نجوا میکنیم که ا 
آخرین لحظات عمر خواهر کوچکمان ،کنارش بودیم .ایکاش شب یلدای
ما اینچنین خونین نمیشد .پاییز رنگارنگمان چه تلخ به زمستانی سرد و
بیرحم گره خورده بود .لیال رفته بود .خواهر کوچک ما ،بدون اینکه بدانیم
در واپسین لحظات چه میکرده و چهکسی را یاد میکرده .او رفت بدون
اینکه بدانیم در آسمان دلش ،چه کسی به پیشوازش آمده و غریبی او را
چه کسی تسکین داده است .در تمام این سی و چهار سال ،روز و شبهای
زیادی بوده که بیاختیار یاد الالیی غریبانهی مادرم برای لیال بیفتم ،اشک
بریزم و زمزمه کنم« :ساربانا ساربانایی کمی آهستهتر ،من عزیز گم کردمه،
آرامگیان گم کردمه .ساربانا ساربانایی کمی آهستهتر ،من رولم گم کردمه،
شیرینزوان گم کردمه».

