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مروري به سيره و منش آيت اهلل قاضي نماد مقاومت مردم دزفول
عالميكهدسترزمندههاي16سالهراميبوسيد

 غالمحسين بهبودي
حضرت آيت اهلل قاض�ي دزفولي را نمادي 
از مقاوم�ت و ايس�تادگي م�ردم دزفول 
در هش�ت س�ال دفاع مقدس مي دانند. 
روحاني مبارزي که به رغم کهولت سن تا 
روز آخر عمرش در ش�هر ماند و بمباران 
وحشيانه دشمن را دوشادوش ديگر مردم 
اين ش�هر تحمل ک�رد. به مناس�بت روز 
چهارم خرداد روز مقاوم�ت و روز دزفول 
مروري به مبارزات انقالبي وي مي اندازيم. 
آيت اهلل قاضي يكي از روحانيون انقالبي بود 
كه قديمي ترين فعاليت ها را عليه ظلم و جور 
طاغوت داشت. چنانچه در سال هاي 1330 
ت��ا 1332 در تجمعات حزب زحمتكش��ان 
عليه خوانين ش��ركت فعال داش��ت. بعد از 
آنكه حضرت ام��ام در س��ال هاي 1341 و 
1342 نهضت خ��ودش را علني س��اخت، 
آيت اهلل قاضي در كنار ايش��ان قرار گرفت و 
در 15 خرداد سال 42، جلسات درس خود را 

تعطيل كرد و بعد از آن همواره در صف ياران 
امام خميني بود. 

در جريان انقالب اس��المي، بي��ت و منزل 
مس��كوني ايش��ان پناهگاه انقالبي��ون بود. 
همچنين مس��جد بازار دزفول كه ايش��ان 
در آنجا اقامه نماز مي ك��رد، به عنوان كانون 
انقالب اس��المي مطرح ش��ده بود. آيت اهلل 
قاضي شجاعت بي نظيري داشت و از تهديد 
مأموران رژيم ترس به دل راه نمي داد. بعد از 
پيروزي انقالب نيز از زيرزمين منزل ايشان 
براي نگهداري ايادي دس��تگير ش��ده رژيم 

بهره برداري مي شد. 
حض��رت آي��ت اهلل قاض��ي در دوران دفاع 
مقدس نق��ش فوق العاده اي ايف��ا كرد. وي 
خود را يك بس��يجي مي دانست و مي گفت: 
دوست دارم يك بس��يجي باشم. شخصاً نيز 
در بيش��تر اعزام نيروها شركت مي كرد و در 
جمع رزمندگان اس��الم در جبهه هاي نبرد 

حضور پيدا مي كرد. آيت اهلل قاضي به خاطر 
عالقه اي كه به رزمندگان داش��ت، بيش��تر 
حشر و نش��رش با رزمندگان و خانواده هاي 
معظم ش��هدا بود. مس��جد جامع و آستانه 
متبركه حضرت سبزقبا)ع( و ديگر مكان هاي 
اعزام نيرو به س��وي جبهه، از حضور فعال او 

خاطره ها دارند. 
اين پيرم��رد س��الخورده رزمن��دگان را تا 
پادگان ها و مقرهاي نظامي همراهي مي كرد. 
با آنان مي نشس��ت، با آنها غذا مي خورد و با 
تمام تواضع سخنانش��ان را گوش مي داد و 
مشكالتشان را در حد توان رفع مي كرد. وي 
رزمندگان را فرزندان روحي و نظامي خودش 

مي دانست. 
يكي از خاطرات ارزش��مندي كه از آيت اهلل 
قاضي برجاي مانده اس��ت، برگ��زاري نماز 
شكر در روز سه ش��نبه 1361/1/10 در باند 
اضط��راري پ��ادگان كرخه ب��ود. همچنين 
ايش��ان اقامه نماز جمعه در زي��ر بمباران و 
موشكباران دش��من را در پرونده كاري اش 
دارد. طرح راه اندازي ناهار و خياطي صلواتي 
و ديگر ايستگاه هاي صلواتي براي رزمنده ها 
از اقدامات او بود ك��ه در ذهن و خاطره همه 

رزمندگان آن دوران به يادگار مانده است. 
آيت اهلل قاضي هيچ وقت دست خالي به جبهه 
نمي رفت. گاه هداياي مردمي و گاه پتو و مربا 
و طال و جواهرات را با خودش به جبهه مي برد 
و گاه به رسم يادگاري و تبرك، به رزمندگان 
اس��كناس 200 ريالي مي داد. دزفول بدون 
نام آيت اهلل س��يدمجدالدين قاضي دزفولي 
شناخته شده نيست. وي الگو و نماد مقاومت 
شهر دزفول بود كه حضور بر مزار شهيدان و 
نيز شركت در دعاي ندبه سيار حضرت حجت 
بن الحسن العسكري)عج( را ترك نمي كرد. 

تواضع او به قدري بود كه گاه دست رزمنده اي 
16 ساله را مي بوسيد. گاه دست يك كارگر 
يا يك خلبان را مي بوسيد. سرهنگ خلبان 
عابديني 35 ساله كه سكوهاي البكر و االميه 
را بمباران كرده بود، از جمله افرادي است كه 
آيت اهلل قاضي دستش را به نشانه اين خدمتي 

كه به ايران و اسالم كرده بود، بوسيد. 
حضرت آيت اهلل از حقوق مردم ش��هر هم با 
جديت دفاع مي كرد و از مسئوالن پيگير رفاه 
حال مردم مي شد. ايشان در روزهاي تاسوعا و 
عاشورا، عزاداران حسيني را همراهي مي كرد 
و ساعت ها به احترام آنان سر پا ايستاده و آنان 
را دعا مي كرد. در مس��جد جامع پس از نماز 
عشاي ش��ب هاي جمعه مي ايستاد و زيارت 
وارث را با نوايي حزين و دلنواز مي خواند. پس 
از قرائت زيارت امام حسين)ع(، سالم به امام 
رضا)ع( مي داد و با س��الم به امام زمان)عج( 

نماز را تكميل مي كرد.
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خال�ي ب�ه جبه�ه نمي رف�ت. گاه 
هداي�اي مردم�ي و گاه پت�و و مربا 
و طال و جواه�رات را با خ�ودش به 
جبهه مي برد و گاه به رسم يادگاري 
و تبرك، ب�ه رزمندگان اس�كناس 
200 ريال�ي م�ي داد. دزف�ول بدون 
نام آيت اهلل س�يدمجدالدين قاضي 
دزفولي شناخته ش�ده نيست. وي 
الگو و نماد مقاومت شهر دزفول بود

گوشه هايي از خاطرات بانوي امدادگر دزفولي در گفت وگوي »جوان« با نويسنده کتاب »از آن 18 ماه و هفت روز«

راز هاي من حرف هاي شهدا در لحظه آخر عمرشان است
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جدولسودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدولكلماتمتقاطع

 عليرضا محمدي
دزفول ک�ه از روزه�اي اول جن�گ به دليل 
پيش�روي س�ريع نيروهاي بعثي، همسايه 
ديوار به ديوار تانک هاي دش�من شده بود، 
تا هفت�م فروردي�ن س�ال 61 ک�ه عمليات 
فتح المبين منجر به عقب نش�يني دش�من 
ش�د، منطقه جنگي محسوب مي ش�د. »از 
آن 18 ماه و هفت روز« نيز نام کتابي اس�ت 
به قلم ش�هال دينوي زاده که ب�ه اين مقطع 
زماني اشاره دارد. نويس�نده که خاطراتش 
را در قال�ب رماني منتش�ر س�اخته، در اين 
خصوص مي گويد: »همه خدمت من در جنگ 
به عنوان يک امدادگر باالي س�ر مجروحان 
و ش�هدا ب�ود. حرف هايي ک�ه آدم ها لحظه 
آخر عمرش�ان مي زدند، ديدن مجروحيت 
کودکي چهار ساله، يا پيكر بي جان نوعروس 
و دام�ادي که در حجله بخت ش�هيد ش�ده 
بودند، همه و همه چ�ون رازها و امانت هايي 
بودن�د ک�ه در دل�م س�نگيني مي کردند.« 
گفت وگ�وي ما ب�ا ش�هال دين�وي زاده با نام 
ادبي ش�هال آبنوس بر آن اس�ت تا با مروري 
بر داش�ته هاي کت�اب »از آن 18 ماه و هفت 
روز«، بخشي از ايستادگي و حماسه آفريني 
مردم دزفول در جنگ تحميلي را بيان سازد. 

چن�د س�ال داش�تيد ک�ه وارد جنگ 
شديد؟

من متولد سال 41 هستم و روزهاي اول جنگ 
17 س��اله بودم. اما درخصوص س��ؤالتان بايد 
بگويم كه ما با كسي سر جنگ نداشتيم و وارد 
آن نشديم، بلكه اين دشمن بود كه وارد كشور ما 
شد و در همان روزهاي اول جنگ تا نزديكي هاي 
دزفول پيشروي كرد. ناگهان ديديم عراقي ها در 
10 كيلومتري شهر مس��تقر شده اند. آن روزها 
هر رزمنده اي كه از خط مقدم برمي گش��ت، به 
ما خانم ها مي گفت اگر بدانيد دش��من چقدر 
به دزفول نزديك اس��ت، اينقدر راحت در شهر 

تردد نمي كرديد. 
قهرمان کت�اب »از آن 18 م�اه و هفت 
روز« دختري 17 س�اله به نام ش�هناز 
است که امدادگر تنها بيمارستان شهر 
مي ش�ود؛ قهرمان اين رمان خود شما 

هستيد؟
قهرمان كتاب من همه مردم دزفول هس��تند. 
آن پيرم��ردي كه م��ردم را از بمب��اران برحذر 
مي داش��ت يا خانمي كه س��فره نان و پنيرش 
را ب��راي همس��ايه ها په��ن مي ك��رد، همگي 
قهرمان هاي اين كتاب هس��تند. ام��ا رمان از 
زاويه دي��د دختر امدادگر 17 س��اله اي تعريف 
مي شود كه ديده و ش��نيده هايش حوادث اين 
كتاب را رقم مي زنند. لحظه به لحظه اين كتاب 
خاطرات خود من از روزهاي اول جنگ اس��ت. 
زماني كه 17 ساله بودم و مثل هر دختر نوجوان 
ديگري آرزوهايي داشتم، مي خواستم درس را 
ادامه بدهم، تشكيل زندگي بدهم و... اما مجبور 
شدم به دل ماجرايي بروم كه هر لحظه اش مملو 
از تلخي ها و س��ختي ها بود. من دوست داشتم 
اين خاطرات به نسل هاي بعدي منتقل شود. به 
فكرم رسيد شايد اگر اين خاطرات را مستند به 
خواننده ارائه بدهم جذابيت الزم را نداشته باشد، 
لذا تصميم گرفتم به شكل يك رمان دست به 
نگارش كتاب بزنم. وجه تسميه كتاب به »از آن 
18 ماه و هفت روز« هم به اين دليل بود كه در 
سابقه خدمتي ام به عنوان يك امدادگر عدد 18 
ماه و هفت روز به عنوان حضور در منطقه جنگي 
ثبت شده است. يعني همان زماني كه دزفول به 
دليل نزديكي نيروهاي دشمن منطقه جنگي 

محسوب مي شد. روزهايي كه بعثي ها حتي با 
ادوات نيمه سنگين هم مي توانستند شهر را مورد 
حمله قرار بدهند و مردم دزفول شرايط سختي 

را سپري مي كردند. 
قصد ما اين است كه از رهگذر اين كتاب، بخشي 
از مقاومت مردم دزفول را به نسل جوان معرفي 
كنيم. اگر مي شود به گوشه اي از تلخي هايي كه 
به عنوان يك امدادگر شاهد بوديد اشاره كنيد. 

زمان جنگ ما دو گروه امدادگر داش��تيم؛ يك 
گروه كه در خط مقدم بودند و صرفاً به مداواي 
رزمنده هاي مجروح مي پرداختند. اين گروه از 
امدادگرها معموالً همگ��ي از برادرها بودند، اما 
گروه دوم امدادگرها در بيمارس��تان شهرهايي 
حضور مي يافتن��د كه جزو مناط��ق جنگي به 
ش��مار مي آمدند. قسمت وحش��تناك ماجرا 
همين حضور غيرنظامي ه��ا در مناطق جنگي 
است؛ چراكه ما به عنوان امدادگر در بيمارستان 
شاهد مجروحيت كودك چهار ساله در كنار آن 
افسر ارتشي يا آن رزمنده بسيجي بوديم. پيش 
مي آمد خانم بارداري را به بيمارستان مي آوردند 
كه خانه اش بر اثر بمباران روي س��رش خراب 
شده بود. يا پيكر نوعروس و دامادي را مي ديديم 
كه در حجله عروسي به شهادت رسيده بودند. 
يا يكي از روزها نوجوان رزمنده 15 س��اله اي را 
ديدم كه موقع شهادت فرياد مي زد: امام را تنها 
نگذاريد. ديدن اين وقايع دردناك باعث مي شد 
اولين كار يك امدادگر مديريت احساس��اتش 
باش��د تا بتواند به وظايفش عمل كند. من االن 
57 سال دارم. شغل هاي مختلفي مثل معلمي، 
مربي گري و مديري مدرسه را تجربه كرده ام ولي 
آن مقطع را كه امدادگر بودم هيچ وقت فراموش 
نمي كنم. تمام آن خاطرات مثل امانتي در فكر و 
ذهنم سنگيني مي كردند به همين خاطر دست 
به قلم بردم تا ديده هايم را براي نسل هاي بعدي 

به يادگار بگذارم. 
اصالً چه شد که در شرايط سخت جنگ 

امدادگر شديد؟
ما يك خانواده مذهبي اه��ل دزفول بوديم كه 
مثل خيلي از مردم اين ش��هر با جريان انقالب 
همراه شديم. خصوصاً كه برادر بزرگ ترم شهيد 
بهروز دينوي زاده مش��وق بنده و ديگر اعضاي 
خانواده ام در مس��ير انقالب بود. ب��ا راهنمايي 
ايشان س��ير مطالعاتي ام به كتاب هاي خاصي 
س��وق پيدا كرد. بعد از پي��روزي انقالب هم با 
تشويق بهروز وارد نيروي ذخيره سپاه شدم و 
كنار خانم هاي ديگر آموزش نظامي را گذرانديم. 

در همان آموزش ها اصول اوليه امدادگري را به 
ش��كل تئوري به ما ياد دادند. تابس��تان سال 
59 من و تعدادي از خانم ه��اي دزفولي براي 
آموزش خانم هاي دهلراني به اين شهر رفتيم. 
كارم��ان هنوز تمام نش��ده بود ك��ه به صورت 
اورژانس��ي ما را به دزفول برگرداندند. آن روز 
كه به دزفول برگش��تم و به ب��رادرم گفتم چرا 
كار ما را نيمه تمام گذاشتيد، گفت االن تكليف 
اين است كه آموزش هاي امدادگري را تكميل 
كنيد. ما به بيمارستان دزفول رفتيم و كارهايي 
مثل پانسمان كردن، بخيه زدن و... را به صورت 
عملي ياد گرفتيم. دقيقاً 30 شهريورماه 1359 
آموزش هايمان تمام شد. روز بعد هم كه جنگ 
رسماً ش��روع ش��د. يعني روز آخر آموزش ما 
مصادف ب��ا روز اول جنگ ش��د و بالفاصله به 

بيمارستان برگشتيم. 
اش�اره اي ب�ه برادرتان ش�هيد بهروز 
دينوي زاده کرديد؛ گويا ايش�ان تنها 
کسي است که نامش در کتاب به شكل 
اصلي آورده ش�ده اس�ت؟ بهروز چه 

زماني به شهادت رسيد؟
نام بهروز براي من قداست خاصي دارد و دوست 
داش��تم نامش عيناً در كتاب آورده شود. باقي 
ش��خصيت ها اگرچه واقعي هس��تند اما اس��م 
مستعار دارند. برادرم بهروز متولد سال 1339 
بود. سه سال با هم فاصله سني داشتيم و مثل 
خواه��ر برادرهاي دوقلو همه جا ب��ا هم بوديم. 
من عالقه بسيار زيادي به ايشان داشتم. بهروز 
بصيرت و ايمان بااليي داشت. از اولين نيروهاي 
سپاه ش��هر بود و س��ال ها در جبهه هاي دفاع 
مقدس در كادر لشكر 7 وليعصر)ع( خدمت كرد 
و عاقبت نيز بهمن ماه 1364 به عنوان جانشين 

معاون اطالعات عمليات لشكر7 وليعصر)عج( 
شهيد شد. 

در روزهايي که به عنوان يک امدادگر 
مش�غول خدمت بوديد، ک�دام واقعه 

بيشترين تأثير را روي شما گذاشت؟
من در كتابم خاطره اي از يك مجروح را آورده ام 
كه نامش حسن جاسبي اهل تهران بود. در كتاب 
نام كوچكش حس��ن را آوردم ولي فاميلش را 
تغيير دادم و االن پشيمان هستم كه چرا اين كار 
را كردم. حسن از گردن به پايين قطع نخاع شده 
بود. فقط مي توانست سرش را تكان بدهد. او را از 
اتاق عمل با فشار معمولي به بخش آوردند. يك 
دستش سرم و يك دستش خون وصل بود. وقتي 
به هوش آمد رو به من گفت: شما كي هستيد؟ 
گفتم من خواهر شما هستم. گفت من خواهر 
ندارم و اصاًل نمي دانم خواهر داشتن چه حسي 
دارد. گفتم من مثل يك خواهر كنارت هستم و 

هرچه خواس��تي مي تواني به من بگويي. گفت 
من چيزي نمي خواهم، فقط مي خواهم دستم را 
تكان بدهم. چرا نمي توانم تكانش بدهم؟ حسن 
خبر نداشت كه قطع نخاع شده است. شايد 19 
يا 20 سال بيشتر نداشت. كمي كه گذشت گفت 
مي خواهم مادرم را ببين��م. گفتم نگران نباش 
نهايتاً تا فردا شب پيش مادرت هستي. احساس 
كردم از من رنجيد. س��رش را به طرف ديگري 
چرخاند. بعد از من آب خواست. چون دكتر منع 
كرده بود گفتم نمي توانم آب بدهم. نگاه خاصي 
به من انداخت كه يعني تو مي گفتي هر كاري 
بخواهم انجام مي دهي و ح��اال نمي تواني يك 
ليوان آب به من بدهي. رفته رفته حال حسن بد 
شد. فشارش را گرفتم. روي 10 بود. كمي بعد 
همينطور فشارش پايين آمد. سريع پرستار را 
صدا زدم. آمد و تا خواست حسن را جا به جا كند 
ديديم كل ملحفه اش از خون سرخ شده است. 
نگو خونريزي داشته و چون از گردن قطع نخاع 
بود، خودش هم متوجه درد و خونريزي نشده 
بود. بهروز چند دقيقه بعد به شهادت رسيد و او 
را به سردخانه منتقل كردند. من دنبال پيكرش 
رفتم و تا نيم س��اعت بعد نمي توانستم از پشت 
دِر س��ردخانه تكان بخورم. در همان حال رو به 
آسمان كردم. به ماه نگاه كردم و گفتم: تو شاهد 
باش و به مادر حسن بگو كسي باالي سر پسرت 
بود وقت جان دادن. كسي كه مثل خواهرش بود 

اما دخترت نبود. 
به نظر ش�ما کدام بخش از مشكالت و 
مصائبي که بر مردم دزفول يا شهرهاي 

جنگزده رفته مغفول مانده است؟
خيلي از ما به بمباران و مشكالتي كه به تبع آن 
پيش مي آمد اشاره مي كنيم، اما كمتر به بحث 
مهاجرت و آواره ها مي پردازيم. زماني كه جنگ 
شروع ش��د، از خانواده ما دو خواهر، دو برادر و 
پدرمان در شهر باقي مانديم و دفاع كرديم. اما 
مادرم با سه بچه اي كه توانايي نداشتند شهر را 
ترك كردند. در برخي از مناطق و شهرها چنان 
رفتار بدي با مهاجران ش��ده بود كه من ابا دارم 
نام آن مناطق را اينجا بيان كنم. بعضي ها فكر 
مي كردند مهاجرها باعث مي ش��وند مشكالت 
شهرشان بيشتر شود. بنابراين برخورد زننده اي 
با آواره ه��اي جنگي داش��تند. در روزهايي كه 
مادرم هنوز ش��هر را ترك نكرده بود، خاموشي 
مي زنند و با ش��نيدن صداي آژير خطر، خواهر 
كوچكم كه چهار سال داشت با ظرف شير داغ 
برخورد مي كند و يك طرف صورتش و يكي از 
دستانش به شدت مي سوزد. سختي ماجرا اينجا 
بود كه من در بيمارس��تان به عن��وان امدادگر 
بايد از خواهر خودم مراقب��ت مي كردم. كمي 
كه گذش��ت مادرم گفت بايد اين بچه را از اين 
وضعيت جنگي خارج كنم و در ش��هر ديگري 
مداوايش را ادامه بدهيم. لذا به يكي از ش��هرها 
رفت و آنجا در بيمارس��تان بس��تري اش كرد. 
فقط 10 روز بعد كه به آنها سر زدم، ديدم دست 
اين بچه بر اثر عدم رس��يدگي مناسبت خدمه 
بيمارستان از شدت عفونت كرم انداخته است. 
س��ريع خواهرم را به دزف��ول برگرداندم. دكتر 
تباركي مدير بيمارستان وقتي وضعيت خواهرم 
را ديد سر من داد كش��يد كه چرا او را به جاي 
ديگري برده ام. دكترها هم تشخيص دادند كه 
بايد دستش قطع شود. اما من موافقت نكردم و از 
آن روز به بعد دست خواهرم را خودم شست وشو 
دادم و گوشت و پوست فاس��د را خودم كندم و 
دور ريختم تا دستش را حفظ كنيم. خواهر من 
يا زن ها و بچه هاي دزفولي مظلوم ترين قربانيان 
جنگ بودند كه هنوز كه هنوز اس��ت كسي به 

عمق مظلوميت آنها پي نبرده. 

خيلي از ما به بمباران و مشكالتي که به 
تبع آن پيش مي آمد اش�اره مي کنيم، 
اما کمتر به بحث مهاج�رت و آواره ها 
مي پردازي�م.  در برخ�ي از مناط�ق و 
ش�هرها چنان رفتار بدي با مهاجران 
شده بود که من ابا دارم نام آن مناطق را 
اينجا بيان کنم. بعضي ها فكر مي کردند 
مهاجرها باعث مي ش�وند مش�كالت 
شهرشان بيشتر شود. بنابراين برخورد 
زننده اي با آواره هاي جنگي داش�تند
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