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گزارش

جنگ و آفرینش یک اثر هنری

شعر «یاران چه غریبانه »...چگونه سروده شد؟

نام بیگی حبیبآبادی ،شاعر غزل «یاران چه غریبانه »...با
خرمشهر پیوند خورده اســت .او درباره چگونگی آفرینش
این شعر گفت.
هنــر متعالی همواره در طول تاریخ رســانهای برای انتقال
مفاهیم و اندیشــههای ناب معرفتی است و در میان تمام
هنرها ،شعر در جامعه ایرانی همواره بزرگترین رسالت را در
این زمینه بر دوش داشته است .گواه آن هم میتواند ابیاتی
باشــد که واقعهای را در دل تاریخ زنده نگاه میدارند و به
ترســیم حقیقت بپردازند .شاعرانی که اینگونه شعر را باور
کردهاند ،همواره میکوشند از قریحه خود در حساسترین
مواقــع به بهترین نحو بهره ببرنــد و آثاری خلق کنند که
بجا و تأثیرگذار باشــد .نمونهای از این دست از شاعران در
خیل کاروان شعر و ادب این سرزمین کم نبوده و نیستند؛
شــاعرانی که صداقت و حقیقت را به ثمن بخس معاوضه
نکردند.
پس از انقالب اسالمی نیز کم نبودند شاعرانی که با چنین
هدفی در میدان حاضر شدند و با هنرشان از دین و میهن
خود دفاع کردند .بخش قابل توجهی از هنر به ویژه شــعر
پــس از دوران انقالب اســامی به موضــوع دفاع مقدس
اختصاص دارد که در این میان ،خرمشــهر واســطةالعِقد
است؛ گوهری که ســقوط و فتح آن اشکها و لبخندهای
یک ملت را به همراه داشت.
خرمشــهر که از آن با عنوان «ایرانشــهر» یــاد میکنند،
نمادی اســت از همبســتگی یک ملــت در مواجهه با یک
بحران ملی .تاکنون آثار متعددی درباره ماجرای این شهر
در جنگ تحمیلی خلق شده است که از آن جمله میتوان
به شعر «غریبانه» ،اثر پرویز بیگی حبیبآبادی اشاره کرد.
شعری که با چنین ابیاتی آغاز میشود؛
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه
هم سوخته شمعِ ما ،هم سوخته پروانه
بشکسته سبوهامان ،خون است به دل هامان
فریاد و فغان دارد؛ دُردی کش مِیخانه ...
اجرای این شعر بعدها توسط غالم کویتیپور ،مداح مشهور
دوران جنگ ،بر زبانها جاری و به حافظه جمعی ایرانیها
پیوست .تسنیم ،به مناسبت سالروز فتح خرمشهر با بیگی
حبیبآبادی درباره حال و هوایی که این شعر در آن خلق
شد ،به گفتوگو پرداخت .او که چندین سال در شهر آبادان
زندگی کرده و با فضای خرمشهر و آبادان آشنا بود ،پس از
جنگ تحمیلی در ســفری به همراه جمعی از شاعران و با
دیدن تصاویر تکاندهنده در خرمشــهر ،این شعر را سرود.
مشروح گفتوگو را میتوانید در ادامه بخوانید.
***
* آقای بیگی ،هرگاه نام خرمشهر بر زبان میآید،
موضوعاتی حول آن شــکل میگیرد که قطعه
ماندگار «غریبانه» از جمله آنهاســت؛ قطعهای
که بخشی از حافظه جمعی ایرانیها را در مسئله
سقوط و فتح خرمشهر تشــکیل میدهد .این
سروده چگونه و در چه شرایطی متولد شد؟
قطعه «غریبانه» در همان فضای خرمشهر سروده شد .شعر
در یک فضایی در ذهن شــاعر متولد میشود .گاه سرودن
و فضــا با هم همخوانــی دارد ،اما اصوالً ایــن اتفاق کمتر
میافتد .شــاعران از یک فضا حس میگیرند و براساس آن

از حمله دشــمن با آن در خاطرم شکل گرفته بود ،من را
بسیار متأثر کرده بود.
* خانمها هم در آن شرایط حضور داشتند؟
بله ،آنها جلوتر از ما حرکت میکردند.

حس ،شعر در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه آنها متولد و بعدا ً
بر زبان جاری میشود .غزل «غریبانه» در فضای خرمشهر
بعد از حمله دشمن سروده شد.
من به همراه جمعی از دوســتان شاعر ،نویسنده ،خواننده
و موســیقیدان در روز  25آذرماه  1360از تهران با قطار
به اهواز و از اهواز به آبادان رفتیم .در مســیر مورد حمالت
توپخانهای دشمن قرار گرفتیم که خوشبختانه گلوله توپ
به مینیبوس ما اصابت نکرد .با توجه به شرایطی که وجود
داشت ،مجبور شدیم مسیر را عوض کنیم و از جاده خاکی
که به موازات اهواز به آبادان وجود داشــت ،حرکت کنیم.
از قضا مناطقی از این جاده نیز مینگذاری شــده بود و ما
باز هم به لطف خدا به سالمت از این جاده عبور کردیم.
وقتی به آبادان رســیدیم با شهری که مورد هدف و حمله
دشــمن بود ،روبرو شدیم .فقط رزمندگان در آنجا بودند و
هر لحظه گلولههای خمپاره ،شــهر آبادان را میلرزاند .بعد
از آن به خرمشــهر رفتیم .به ما گفتند شهر اشغال است و
امکان ورود به شهر دشوار است؛ بنابراین از کانالهایی که
رزمندگان کنده بودند ،برای ورود به شهر استفاده کردیم.
چقدر برای ســاختن این کانالها شــهید داده بودیم! بعد
از طی مســیری در کانالها ،وارد خانهایشدیم که پشت
آن مغازه و پس از آن زمین ورزشــی قرار داشت .از داخل
کانالهایی که حفر شده بود و خانهها به منطقه کوت شیخ
رسیدیم و از فراز یک ساختمان دو طبقه که بخشی از آن
نیز فروریخته بود ،باالخره موفق شــدیم خرمشهر عزیز را
ببینیم .از فراز آن ساختمان دو طبقه ،خرمشهری را دیدیم
که به صورت کامل فروریخته بود .بر فراز یک ســاختمان
که میگفتند ســاختمان بانک ملی است ،پرچم دشمن به
اهتزاز درآمده بود .با دیدن این صحنهها ،تلخترین لحظات
برای ما رقم خورد.
پس از مدتی مقر دیدهبانی ما لو رفت و با تهاجم دشــمن
مواجه شــد؛ در نتیجه ما مجبور به عقبنشــینی شدیم و
تغییــر موضــع دادیــم .در آن زمان خمپــارهای ،یکی از
نیروهای ارتشــی را به شــدت زخمی کرده بود .او از درد
فریاد میکشــید .کوچکترین حرکات ما در آن زمان زیر
نظر تکتیراندازهــای عراقی بود .میدیدیــم که گلوله از
کنار ما رد میشــد و به دیوار مقابل میخورد .ما با چنین

حمید فرخنژاد نامزد بهترین بازیگر مرد و تهیهکننده و احســان عبدیپور نامزد
بهترین فیلمنامه با فیلم «میجر» از محصوالت بنیاد ســینمایی فارابی در مراسم
جایزه «سپتیمیوس» شدند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ســینمایی فارابی ،مراســم جایزه «سپتیمیوس»
جوایــز خود را به بهترین های چهــار قاره «آمریکا ،اروپا ،آفریقا و آســیا» اهدا
میکنــد که امســال در بین نامزدهــای بهترین بازیگر مرد آســیایی و بهترین
تهیهکننده نام حمید فرخ نژاد و نیز احسان عبدی پور در بخش بهترین فیلمنامه
با فیلم «میجر» به چشم میخورد.
جایزه «ســپتیمیوس» رویدادی اســت که سالیانه در آمســتردام هلند برگزار
میشود .این رویداد که پیش از این با عنوان «جشنواره بینالمللی فیلم افقهای
نو» شناخته میشد ،با هدف کشف و حمایت از هنرمندان و سینماگران مستقل

سراسر دنیا راهاندازی شده اســت و تالش دارد تا در زمینههای فیلم سینمایی،
مستند ،انیمیشــن ،فیلمنامه و فیلم و ســریال تلویزیونی ،استعدادهای شگفت
انگیز را کشــف و با اهدای جایزه و سایر حمایتهای مادی و معنوی ،افق نوینی
را در عرصه محتوای جهانی بگشــاید .شرکتکنندگان این مراسم معموال از بین
برندگان جوایز اســکار ،گرمی و تونی هستند .امســال هم کریستوفر همپتون و

کمتر از  ۷۲ساعت از شروع ثبتنام برای حضور در این
اجتماع خانوادگی تکمیل شــد و امــکان ثبتنام جدید
وجود ندارد.
ســامانه ثبتنام این اجتماع بزرگ در حال حاضر بسته
شــده و در صورت ایجاد ظرفیت جدید اطالعرســانی
خواهد شد.اجتماع خانوادگی ســام فرمانده قرار است
ساعت  ۱۷روز پنجشــنبه پنجم خرداد ماه در ورزشگاه
آزادی برگزار شود.

به مناسبت ســالروز فتح خرمشهر ،فرهنگســتان هنرلوح ویژه خود را با عنوان
« َف ِّر فرهنگســتان هنر» به هادی حجازیفر کارگردان فیلم سینمایی «موقعیت
مهدی» اهدا کرد.
فیلم ســینمایی «موقعیت مهدی» ،برنده بهترین فیلم «چهلمین جشنواره فیلم
فجر» ،در تاالر ایرانِ فرهنگستان هنر برای اهالی فرهنگ و هنر بهصورت ویژه به
نمایش درآمد و لوح ویژه « َف ِّر فرهنگستان هنر» به هادی حجازیفر ،کارگردان،
بازیگر و فیلمنامهنویس ،اهدا شــد .همچنین ،فرهنگســتان هنــر با اهدای لوح
ســپاس به حبیباهلل والینژاد ،تهیه کننده این فیلم ،و محمدرضا تقیپور ،مدیر
موزه صلح تهران و جانباز هشت سال دفاع مقدس ،از ایشان قدردانی کرد.

* از دوستان شاعر چه کسانی همراه شما بودند؟
خاطرم هســت که در آن سفر ناصر پلنگی نقاش ،محسن
نفر که تار مینواخت ،حســامالدین ســراج خواننده ،خانم
مرحوم ســپیده کاشــانی ،خانم ســیمیندخت وحیدی،
زندهیــاد مهرداد اوســتا ،زندهیاد قیصــر امینپور ،مرحوم
سیدحسن حسینی و زندهیاد سلمان هراتی که در آن سفر
عکسهای متعددی گرفت در این ســفر حضور داشــتند.
آقای شــاهنگیان نیز در این ســفر همراه مــا بود که یک
گروه ســرود را هدایت میکرد .از دیگر افرادی که در این
جمع حضور داشــت ،زندهیاد نصــراهلل مردانی بود .حدودا ً
 23نفر بودیم .این گروه هم به شــعرخوانی و هم به اجرای
برنامههای هنری پرداخت .البته من  20سال قبل از آن در
خرمشــهر و آبادان زندگی کرده بودم .قرار گرفتن تصاویر
قدیمی از این دو شــهر در کنــار تصاویر جدیدی که پس

فیلم فرخنژاد و عبدیپور در راه
سپتیمیوسآمستردام

مردم ظرفیت دارند ورزشگاه گنجایش ندارد

اهدای نشان «فر ّ فرهنگستان هنر»
به هادی حجازیفر

* سفر هنرمندان به جبههها از جمله سفر شما
به خرمشهر و آبادان ،خودجوش بود یا از سوی
سازمان خاصی صورتگرفت؟
بله ،به صورت خودجوش بود .سرودن و نوشتن «غریبانه»
ال نیم ساعت طول کشید؛ گویی واژهها به ذهن من فشار
ک ً
میآورد .اما زمانی که برای سرودن این غزل گذاشته شده،
از حرکت از تهران و رفتن به اهواز .اهواز هم خالی از سکنه
بود ،دیدن اجساد در کامیونهای ارتشی ،دیدن رزمندگان
و زخمیها در خرمشــهر و آبادان همگی در ســرودن این
قطعه اثرگذار بود .بعد از آنکه از خرمشــهر برگشتیم ،فکر
میکنم در هتل پرشــین آبادان مســتقر بودیم .این هتل
ســنگربندی شــده بود و تا صبح مورد اصابت گلوله قرار
گرفتــه بود .ما آن شــب یک زندگی گهــوارهای را تجربه
کردیم ،ســاختمان هتل تــا صبح بر اثر اصابــت گلولهها
دائمــاً میلرزید .ما در زیر زمین این هتل بودیم و تا صبح
برای هشــتاد و چند نفر از رزمندگانی که در هتل بودند،
شعرخوانی کردیم .بعدها شنیدم که همه این رزمندگان در
هفته بعد از حضور ما در هتل به شهادت رسیدند.

تازهترین حضور جهانی محصول فارابی

فردا اجتماع بزرگ  100هزار نفری در ورزشگاه آزادی

ظرفیت مردم برای حضور در اجتماع  100هزار نفری در
ورزشــگاه آزادی که یادآور سپاه  100هزار نفری محمد
رســول اهلل(ص) در دوران دفاع مقدس اســت تکمیل
نشــده بلکه همچنــان ظرفیت دارد اما مکان ورزشــاه
برای حضور بیشــتر مشتاقان شــرکت در این همایش
گنجایش ندارد.
ظرفیت حضور در اجتماع خانوادگی «ســام فرمانده»
در ورزشــگاه آزادی در روز پنجشــنبه  ۵خردادماه در

صحنههای عجیب و غریبی در خرمشهر مواجه بودیم .من
با حسی که از آنجا دریافت کردم« ،غریبانه» را سرودم.

* آقای بیگی شــما هم شاعرید و هم از ناشران
شناخته شــده که به صورت تخصصی در حوزه
شــعر کار میکند .به نظر شما چرا در سالهای
گذشــته به خصوص در یک دهه گذشته ،ما با
اثر هنری همچون «غریبانه» که ذهن و عواطف
مخاطب را درگیر کند و بر زبانها زمزمه شــود،
کمتر مواجه شدهایم؟
در اینجا دو بحث مطرح اســت؛ نخست آنکه شعر با رمان
فرق میکند .شعر در صحنه رخ میدهد و متولد میشود،
حاال ما چگونه میخواهیم این تصاویر را برای شــاعر امروز
به تصویر بکشیم؟ بیشتر شعرها در لحظه و حواشی لحظه
خلق میشــود ،اما رمان بعدش متولد میشود .هرچقدر از
آن لحظه دور میشویم ،شعر سیر قهقرایی پیدا میکند.
از سوی دیگر ،باید بگویم که سرمایهگذاری الزم برای خلق
یک اثر هنری انجام نشــده است؛ میتوان گفت هرچه بوده
تــا اآلن بر مبنای بیالن کاری بوده اســت .آیا یک المان از
جنگ در شــهر میتوان دید؟ این در حالی است که تهران
چندینبار مورد هدف موشــک قرار گرفته و چندین نفر در
این موشکبارانها به شهادت رســیدهاند .ما باید برای این
حوادث المان داشته باشیم .بدانیم چه کسانی شهید شدهاند،
هر هفته طی مراســمی گلی به یاد آنها نثارشان شود .وقتی
این المانها را تبدیل به ســاختمان تجاری میکنیم ،معلوم
است که بین این نسل و نسل گذشته فاصله میافتد.
جای شکرش باقی است که یک موزه دفاع مقدس درست
کردهاند .من خودم شــاهد بودم کــه در خیابان  20متری
کوکاکــوال که امروز بــه آن نبرد میگوینــد ،مورد هدف
موشــک قرار گرفت و چهار نفر به شــهادت رســیدند .در
منطقه باغچه بیدی در حوالی میدان بروجردی نیز اتفاقی
مشــابه رخ داد .در خیابان توانیــر ،خیابان هدایت و  ...نیز
این اتفاق رخ داد .حاال پرســش اینجاست که شهرداری و
بنیاد حفظ آثار بــرای ماندگار ماندن این حوادث در ذهن
شــهروندان چه کرده اســت؟! ســالها پیش مکانی مورد
موشک قرار گرفته و اآلن تبدیل به یک باغچه شده است؛
یعنی ساختمانش هم برای کسی نبوده است.
در دنیا اینطور نیســت .همه آثار حتــی خرابهها را حفظ
میکنند و این باعث ارتباط نسل جوان با گذشته میشود.
این همه تهران مورد اصابت موشــک قرار گرفته ،اما هیچ
نشانی برای آن نیست.
از سوی دیگر ،ما در این زمینه با پیوستگی مواجه هستیم،
ما سینما ،داستان ،شعر ،آثار تجسمی و  ...در حوزه جنگ
داریم .وقتی به این حوزهها توجه نمیشود ،این زنجیره از
هم گسســته میشود .هنوز هم دیر نشده است .شهرداری
با کمک بنیاد حفظ آثار میتواند به ســراغ مناطقی که از
حمالت آســیب دیده اســت ،بروند و با آثار هنری یاد آن
افرادی که شهید شــدند ،گرامی بدارند و نشانی برای این
رویداد در شهر خلق کنند.

کوین ویلموت از فیلمنامهنویسان مشهور دنیا در این رویداد شرکت خواهند کرد.
فیلم «میجر» از محصوالت بنیاد ســینمایی فارابی به نویســندگی و کارگردانی
احســان عبدیپور و بهتهیهکنندگی و با بازی حمید فرخ نژاد در ســال 1399
ســاخته شده است .داســتان فیلم درباره ورود یک سگ ردیاب آلمانی به اسکله
گمرک اســت که به هیچوجه قابل مذاکره و معامله نیســت و این مســئله نظم
شــهر را بر هم میزند .سایر عوامل فیلم عبارتند از :نویسنده و کارگردان :احسان
عبدیپــور ،تهیهکننــده :حمید فرخنــژاد ،مدیر فیلمبــرداری :محمود کالری،
تدوینگــر :بهرام دهقان ،بازیگران :حمید فرخنژاد ،فــروغ قجابگلی ،اکبر اودود،
آرش ملکی ،ایرج صغیری ،حمید باغکی.
رویداد اهدای جایزه «ســپتیمیوس» در  7-6ژوئــن  2022مصادف با 17-16
خردادماه  1401در شهر آمستردام هلند برگزار میشود.

ذاکر و سخنران اهلبیت:

گاهی در هیئت امام حسین(ع) هم نمیشود امر به معروف کرد!

حســین محمدی فــام ،ذاکــر و ســخنران اهل بیت
علیهمالسالم در سخنانی با اشاره به شاخصه عزادار امام
حســین علیهالســام گفت :اگر االن خودمان را با امام
حسینی مواجه کنیم که نمیشــود (در هیچ شرایطی)
امــر به معــروف و نهی از منکر کــرد ،تفکرمان صحیح
نیســت .میگوییم آقای مــداح! اینهایی که میخوانی
دروغ اســت و در هیچ تاریخی نیســت؛ شروع به اهانت
میکند .ســینهزن امام حسین علیهالسالم در مقابل امر

در این مراســم که با حضور اهالی فرهنگ و هنر در تاالر ایرانِ فرهنگستان هنر
برگزار شــد ،پس از اکران فیلــم «موقعیت مهدی» ،بهمــن نامورمطلق ،رئیس
فرهنگستان هنر ،درباره لوح ویژه « َف ِّر فرهنگستان هنر» سخن آغاز کرد و گفت:
فرهنگســتان هنر نشانی ویژه با عنوان َف ِّر فرهنگستان هنر دارد که برای قدردانی
از هنرمندانی اســت که آثار کمنظیر خلق میکنند .این نشان اولین بار به مجید
مجیدی برای فیلم «خورشید» اهدا شد و امروز ،برای قدردانی از فیلم «موقعیت
مهدی» ،به آقای حجازیفر که اثری بسیار فاخر در حوزه دفاه مقدس خلق کردند
اهدا میشــود .او در همین زمینه ،ادامه داد :این فیلم از جمله آثاری اســت که
بخش پژوهشی فرهنگستان هنر آن را از جنبههای مختلف روایتی ،نشانهشناسی،
تحلیل گفتمان و دیگر مباحث بررسی و نتیجه بررسیهای خود را بهصورت کتاب
منتشر خواهد کرد .اما امشب به پاس قدردانی ،برای یادآوری خاطرات هشت سال
دفاع مقدس ،از کارگردان و تهیهکننده این فیلم تجلیل میشود.
حجتاالســام دعایی ،مدیرمســئول روزنامه اطالعات ،از دیگر حاضران در این
مراسم بود که با خواندن شــعری از شفیعیکدکنی درباره شهدا ،از کارگردان و

به معروفی که میشــنود ،فحــش میدهد! این چه امام
حسینی است که برای خودمان درست کردیم؟ به جای
اینکه استقبال کند ،اینگونه برخورد میکند! امام صادق
علیهالســام میفرماید «محبوبترین برادران نزد من،
کسی است که عیب مرا بگوید ».اگر در این مسیر باشی،
امام حسینی هســتی .امام میفرماید من قیام کردم تا
امر به معروف و نهــی از منکر کنم .آنکه امر به معروف
میکند ،در خط امام حسین است.

تهیهکننده فیلم تشکر و قدردانی کرد.
علیاکبر صالحی ،معاون پژوهشــی و قائممقام رئیس فرهنگســتان علوم ،از سه
شُ ــکر ویژه نام برد و اظهار کرد :ما باید ســه شُ کر ویژه بهجا آوریم؛ نخست آنکه
مســلمانیم و دینی با عظمت داریم .دوم آنکه ایرانی هســتیم و در جایی به دنیا
آمدهایم که دارای مرزهای فرهنگی پهناوری اســت و هزاران سال تاریخ شفاهی
و مکتوب دارد و بهرغم مشکالت و مصائب تاریخی ،همواره استوار و پابرجا باقی
مانده است .سوم آنکه ملتی هستیم که همواره افتخارآفرین بوده است.
هادی حجازیفر ،کارگردان ،نویسنده و بازیگر فیلم «موقعیت مهدی» ،نیز روی
صحنه حاضر شــد و ابتدا ،با یادآوری فیلمبرداری بخشهای بسیاری از فیلم در
آبادان ،به بازماندگان حادثه ریزش ســاختمان در این شهر تسلیت گفت .سپس،
به انگیزه شــخصی خود برای ســاخت فیلم «موقعیت مهدی» پرداخت و گفت:
بســیاری از افراد خانواده از جمله پدر و عموهایم در لشــکر  31عاشورا خدمت
میکردند و پدرم ،در زمانی که به دانشگاه تهران رفتم ،از من خواست تا زندگی
آقا مهدی را بسازم و دوست داشتم این دِین را با ساخت این فیلم ادا کنم.

درنگ
دزفول پایتخت مقاومت ایران
 دزفول قهرمان ،شهر موشکها و توپها و به قول عراقیها
«بلد الصواریخ» در طول سالهای دفاع مقدس صدها بار
مورد هجوم ودشمنی حزب بعث عراق و ارتش اشغالگر
او قــرار گرفت و در طــول  2700روز مقاومت2600 ،
شــهید 4000 ،جانبــار 454 ،آزاده و 147مفقوداالثر
تقدیم اســام وآرمانهای حضرت امام نمود .بررســی
عمق دشــمنی و نفرت رژیم بعث عراق با این شــهر
کوچک و مذهبی اگرچه موضوع این نوشــتار نیست؛
امــا واقعیتهای تلخ و شــیرینی را پیش روی محققین
و کارشناســان امور نظامی و هنر پایداری میگذاردکه
بخشی از تاریخ مقاومت ناگفته مردم دلیر ایران در آن
نهفته است.از پیروزی انقالب اسالمی تا آخرین روزهای
نبرد ،دشــمن ضمنامتحان و بکارگیری انواع سالحها
علیه این شــهر ،مقاصد مختلفــی را دنبال میکرد که
براساس شــواهد موجود ،تصمیم او از اشغال تاجنگ
روانی علیه مــردم دزفول را طی نمود .دزفول در طول
جنگ 176 ،بار توسط موشک 489 ،بار توسط بمب و
راکت و  2500بارتوســط توپ مورد حمله قرار گرفت
که از ایــن رهگذر  19هزار و پانصد واحد مســکونی،
اداری و آموزشی این شهر ویران شد .اگرچهشهرهای
مورد هدف در الفبای ارتش عراق ،تغییر ،کم و زیاد و یا
جابجا میشد اما تا پایان جنگ ،جایگاه «الف» هرگز از
دزفول جدانشد و این سؤال بی پاسخ جنگ را تاکنون
در ذهنها باقی گذاشــت .جمهوری اســامی ایران در
تاریخ  1366/3/4این شهر را به پاسحماسه مقاومتش
بعنوان «شــهر نمونه» معرفی کرد .آنچه که این شهر
را شهری افســانهای در مقاومت و پایداری نشان داده
است و درهمان ســالها حیرت دوستان و دشمنان را
برانگیخته بود ،جاری و ســاری بودن جریان زندگی در
زیر انواع تهدیدات وحمالت بودهاســت .به طوری که
شهادت عروس و دامادی در حجله ،شهادت بیش از 80
نفر در یکی از خیابانهای شهر و شهادت دسته جمعی
اعضای چند خانوار در یک حمله موشکی ،شهادت 13
نوجوان بسیجی در بسیج مســجد ،نمونههایی از این
حضور بی وقفهاســت .در روز  31شهریور ماه دشمن
برای تسخیر شهرهای دزفول واهواز ،دو معبر "فکه -دو
سلک -پل نادری -دزفول» و«شرهانی – عین خوش
– پل نادری -دزفــول" را در طرح مانور خود انتخاب
کرد .دو لشــکر  1مکانیزه و  10زرهی موظف بودند با
عبور از رودخانه کرخه ،اهواز را از شــمال و دزفول را از
جنوب محاصره و تصرف کنند .اگرچه این دو لشــکر
ظرف ســه روز خود راتا کنار رودخانه کرخه رساندند
و تمــام این منطقه را به تصرف خــود در آوردند ولی
به دالیل مختلــف از جمله مقاومتهای مردمی ازادامه
حرکت و تصرف دزفول باز ماندند .قصد اصلی دشمن از
این حمالت ،تا قبل از عملیات فتح المبین ،زمینه سازی
برای اشــغال بود و حتی در اینخوش خیالی ،دشمن
بارها در رسانههای خود اشغال و پیوستن این شهر را به
جمهوری عراق اعالم نموده بود .اشغال دزفول یکی از
مهمترین اهداف طرح کلی رژیم بعث بود که خوزستان
را از ایــران جدا میکرد .این موضوع بارها در بیانیههای
ارتش بعث و سخنانفرماندهان آن آمده است.حماسه
حضور یکپارچه مردم خداجوی دزفول نه تنها در خلق
«خونینترین مقاومــت مردمی» در طول جنگمردم
این دیار را توجهی جهانی بخشید ،بلکه نقش مؤثر و بی
بدیل آنها در پشتیبانی رزم تمام نیروهای مستقر در این
منطقه در خلقحماسه رزمندگان در جبهه های جنگ
در ضمیر رزمندگان غیر خوزســتانی نیز ماندگار شد.
عالوه بر آن تنها شــهری بود که لشکری(لشکر  7ولی
عصر «عج») را اداره میکرد و حضور فعال و مؤثر خود را
ازجنوب تا غرب کشور نیز به نمایش گذاشته بود .پس
ازعملیات پیروزمندانه فتح المبین و دور شــدن شهر
از تهدید اشــغال و قطع حمالت توپخانهای ،دشمن به
منظور انتقام گیری از مردم ،برحجم حمالت موشکی
خود به دزفول افزود .یکی از دالیل محرز مقاومت مردم
دزفول وجود روحانی برجست ه و فقیهی مجاهدهمچون
حضرت آیت اهلل قاضی دزفولی امام جمعه دزفول بود.
همه او را امام شهر میدانستند ،پیشینیه سلحشوری و
بی باکیاشدر مقابل رژیم ستم شاهی در سالهایی نه
چندان دور از او اســطورهای بومی پدید آورده و تمام
نگاههای تردید آور به روحانیت اینمنطقه را به بهای
از دست دادن چشمهایش در ساواک ،تغییر داده بود.
 اینک که در این دیار جنگی رخ داده و دشــمن اراده
کرده بــود تا دزفول را به اشــغال درآورد ،این پیرمرد
خســته و رنجور ،مردم رادعوت میکرد تا در شهر باقی
بمانند .هم برای مقابله با خواســت دشمن و هم برای
حمایت از نیروهای رزمندهای که از سراســر کشوربه
دور شهر اردو زده بودند .وقتی جوانان شهر را به جبهه
میفرستاد خودش با لباس بسیجی تا پادگان کرخه آنها
را همراهی میکرد.هنگامی قرار شــد پیامی از رادیو از
او برای رزمندگان پخش شــود ،مخالفت کرد و گفت:
چرا پیــام ،خودم حضوری به خدمتشــان میروم،آنها
فرشتگانی هســتند که اینک لباس خاکی پوشیدهاند؛
بعد با تنی خســته عصا زنان نه تنها در بین رزمندگان
دزفولی و خوزســتانی کــهبه تک تــک اردوگاههای
رزمندگان دیگر شهرها در اطراف دزفول میرفت و نماز
را در بیــن آنها میخواند .به خانه که بر میگشــتروی
قالی میخوابید وهرگز کسی ندید او یک روز حتی وقتی
بیمار بود روی تشــک بخوابــد ،او در مقابل اصرارهای
اطرافیانــشمیگفت« :مــن از روز اول جنگ تحمیلی
با خودم عخد بســتهام تا زمانی که رزمندگان اســام
در جبههاند مانند آنها بر روی همین قالی اســتراحت
کنم» .آیت اهلل قاضی اصرار زیادی داشت که حتی در
سختترین شرایط و هنگام موشکباران شهر ،نمازجمعه
را ترک نکند ،معتقد بود انعکاس این خبر ،اراده دشمن
را سســت میکند.دزفول که به ســبب مقاومت هشت
ساله خود در برابرهجوم موشکها و توپها و خمپارههای
دشــمن بعثی به اســطوره مقاومت مردمی در جنگ
مشهور است و لوح زرینی نیز در  4خرداد سال 1366
از مــردم ایران دریافت کــرد و در طول جنگ ایران و
عراق آسیبهای زیادی دید ،اما هرگز قامت خم شده او
را ندید وحسرت یک آه را برای همیشه بر دل دشمن
نهاد .امام خمینی (ره) به پاس پایداری مردم این شهر
در همان سالها فرمودهاند :شمادزفولیها امتحان دادید
و از این امتحان خوب بیرون آمدید .شــما دین خود را
به اسالم ادا کردید.

