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شاعره ای
كه شهیده شد!

مادر تازه از بازار برگشته بود خانه. خسته بود. روی پله ها نشست. صغری 
گفت: »صدیقه جان، آبجی یه ليوان آب برای مادر بيار.«

صدیقه به حرف خواهر بزرگ ترش بــا ليوان آب، کنار مادر آمد و گفت: 
»بــرای چی هر روز هر روز راه می افتيد می رید بازار؟ خودتون رو خســته 

می کنيد. بازار چه خبره؟ چه کار دارید اونجا؟«
خواهر گفت: »آدم که دختر دم بخت داره، باید از قبل آماده باشه. دختر 
جهيزیه می خواد، اســباب رخت خواب، اسباب آشــپزخانه، سرویس قاشق 
چنگال، اســباب ســماور، چند قواره پارچة نبریده تو بقچه. موقع عروسی، 

آورد و ُبرد داره، جاخالی داره، مادر باید از حاال به فکر باشه.«
مادر گفت: »الهی خير ببينی صدیقه جان! دختر دم بخت مادر، جعبه ها 
را ببر توی انباری. قوطی برای قند و شکر و چای کنار سماور خریدم. ببين 

خوشت می یاد مادر؟ رنگش رو دوست داری؟«
صدیقه ميان حرف مادر دوید و گفت: »جهاز من تفنگه.«

مادر روســری اش را باز کرد و گفت: »من که نمی ذارم تو بری ســربازی. 
بری ســپاه دانش شــاه بشــی، خدمت کنی. من بچه ام رو دوســت دارم، 

نمی ذارم این طور جاها بره.«
صدیقه کنار خواهرش نشســت و گفت: »اونجا که خودم هم قبول ندارم، 

من سرباِز آقا هستم.«
مادر دســتش را روی زانو گذاشــت و در دل گفت: »آقا خودشون گفتن 
سربازای من توی گهواره هستن. راست می گفتن، همونا بزرگ شدن، همونا 

چيزفهم شدن.«
و بلند رو به صدیقه گفت: »حاال کو تا  شــر شاه از سر ما کم بشه و الزم 
باشــه، تو تفنگ دســت بگيری و به فکر این جور چيزها باشی. تو حاال 14 

سال بيشتر نداری. این جور حرفا رو هم نزن. از کی یاد گرفتی؟«
و خــودش در دل جــواب داد: صغــری، عبدالخالق، حميــد و صدیقه، 
چهارتایی، خواهر و برادر که گوشة اتاق می نشينند و پچ پچ می کنند، همين 
حرف ها را می زنند. ســپس با صدای بلند گفــت: »صغری جان، بيا اینا رو 

ببر توی انباری.«
٭٭٭

صغری گفت: »صدیقه شعر تازه ات رو خواندم، دستت درد نکنه. انگار که 
خودت شهيد شدی و داری حرف می زنی.«

صدیقه گفت: »دعا کن ...«
صغری گفت: »این حرفا رو نزن، مادر و آقا اگه تو چيزیت بشه، زبونم الل، 
دق می کنند. اصاًل حميد هم هر کاری تو بکنی، می کنه. شما دو تا حسابی 
عوض شدین، عزیزکرده های خونه، انقالبی شدن! مواظب خودتون باشين.«

صدیقه گفت: »قراره اسالم محافظت بشه. خون ما برای سبز موندن این 
درخت تناور ارزشی نداره.«

صغری گفت: »جوری حرف می زنی که انگار داری، شــعر می گی، قطعة 
ادبی می نویســی. اصاًل بعضــی وقت ها که نوشــته هات رو می خونم، باورم 
نمی شــه تو اونا رو نوشتی. اگر پيگير باشــی، حتمًا یا نویسنده می شی یا 

شاعر.«
صدیقه گفت: »دعا کن شهيد بشم. از همه چيز بهتره.«

صغری گفت: »بعد همه می گن شاعره ای که شهيده شد.«
صدیقه تکرار کرد: »بعد همه می گن شاعره ای که شهيده شد!«

٭٭٭
زهرا تا مژگان را دید، شروع کرد: »خاک تو سر شاه، دیروز چرا نيومدی 

مدرسه؟ قيامتی شد که نگو.«
مژگان گفت: »از دست این بابام. نذاشت بيام مدرسه. می گه امنيت نداره. 
توی خيابون دســت هر کسی یه اســلحه اس. درس که ندارید، برای چی 
می رید مدرســه؟ می خوای بری تظاهرات؟ الزم نکرده بری مدرســه! نظم 

مملکت را ریختن به هم.«
زهرا با طعنه به مژگان که پدرش ارتشی بود گفت: »خمينی رهبر ماست، 

ارتش برادر ماست.«
مژگان برای اینکــه جواب طعنة زهرا را بدهد به شــوخی گفت: »برادر 

برادران ارتشی! خب تعریف کن ببينم چی شده بود؟«
زهرا گفت: » الهی شاه برات بميره، نيومدی ببينی، مدرسه چه خبر بود.«

مژگان گفت: »تو که نصف جونم کردی، بگو دیگه!«
زهرا گفت: »همه جمع شده بودیم وسط حياط مدرسه و شعار می دادیم. 
داشــتيم آماده می شدیم که بریم دانشگاه علم و صنعت. قرار بود از اونجا با 
بقيه بریم جلوی دانشگاه تهران. همين که شعارها رو تمرین می کردیم ...«
مژگان وسط حرفش دوید و گفت: »صدیقه هم بود؟ صدیقه رودباری.«

زهرا گفت: »اصاًل سردسته اون بود. اون شعار می داد و ما تکرار می کردیم. 
باباي مدرســه که دم در کشــيک می داد، داد زد و گفت: »یه ماشــين از 
گاردی ها )سربازان ویژه شــاه( به طرف مدرسه نزدیك ميشن، اما صدیقه 
ول کن نبود. یک جوری می گفت: مرگ بر شاه، بگين مرگ بر شاه که 
انگار شــاه جلوی روش وایســاده و قراره که با شعارهای اون بميره. دوباره 
بابای مدرســه به خانم ناظم گفت: بچه های مردم رو جلوی تير نبرید، گناه 

دارن که صدیقه شروع به شعار دادن كرد.«
همه گرم شعار دادن شدیم که یه گاردي اومد توی حياط. ما رو که دید، 

یک تير هوایی شليک کرد و گفت: متفرق بشين!
صدیقه رفت جلو و گفت: به چه اجازه ای اومدین توی مدرســه؟ گاردي 
گفــت: خمينی نظم مدرســه را به هم زده، برید ســر کالس به جای این 
چرت و پــرت گفتن ها! صدیقه هم نمی دونم با چــه جرئتی خوابوند توی 

گوش سربازه.«

مرغ آمين

ليال پوربابا

لطفا بارکد را 
اسکن کنيد!
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مــژگان گفت: »صدیقه، جون و روحش، حضرت امام خمينيه. هر کی به 
امام چيزی بگه، صدیقه انگار دیوونه می شه. بعد چی شد؟«

زهرا گفت: »خالصه خانم ناظم که دید اوضاع بد شده، گفت شعار بدیم: 
خمينی رهبر ماست، ارتش برادر ماست.«

گاردی هم که حســابی خيط شده بود، رفت بيرون. صدیقه وایساده بود 
و یه دفعه داد زد: روح منی خمينی، بت شــکنی خمينی. چشــمت روز بد 
نبينه، همة گاردي ها ریختن تو مدرسه. فرمانده شون به خانم ناظم گفت: ما 
فقط اون دانش آموز خرابکار رو می خواهيم، دســتور برهم زدن نظم مدرسه 
و فعاليت شــما رو نداریم. بچه ها بی مقدمه ریختن جلو، گفتن همة ما مثل 
اون هســتيم. خانم مدیر و بعضی از معلما هم اومدن جلو، گفتن ما و بقيه 
کارکنان مدرســه هم هستيم. کار صدیقه به همه دل و جرئت داد. صدیقه 
مدرســه را زنده کرد. از شجاعت صدیقه، گاردي ها هم ُدمشون رو گذاشتن 

روی کولشون و رفتن.«
٭٭٭

صدیقــه هيچ گاه فقط به فکر ميهن خویش نبود، بلکه رنج و ســتمی که 
بر مســتضعفان جهان می رفت، روح او را آزرده می کرد. در شــعری به نام 
»در اوایل 55«، دردش را از ســکوت جامعه، رنجش را از رنج کشيدن ها و 
ســتم هایی که بر مردم می رفت و اميدش را به ادامة راه شــهيدان و درک 

شهادت این گونه اعالم می کند:
»من فریاد خشک شده در گلو هستم

من چروک صورت پدر و مادر داغدیده ای هستم
من گرسنگی، دربه دری را می دانم 

به یاد داشته باش
راهم را ادامه بده

من شهيدم ...«
٭٭٭

وقتی صحبت ازشــهدا می شود، بيشــتر ذهن ها به سمت مردان می رود؛ 
حال آنکه کم نبودند زنان و دختران شــيردل ایرانی که در پشــت جبهه  
و در بخش هــاي امدادي حضور پيدا کردند و بســياری نيز به درجة رفيع 
شهادت رسيدند. کتاب »راز یاس های کبود« كه به همت عصمت گيویان 
به نگارش در آمده است، شــرح ایثار، صبر، شجاعت، ایمان و مقاومت 11 
زن شهيده را به صورت داستان گونه نقل می کند؛ شهيدان فوزیه شيردل، 
حاجيه منور کفایی زاده، نازبيگم حسين ميرزایی، اقدس فراهانی، 
فهيمه سياری، شــهناز حاجی زاده، طاهر اشرف گنجوی، فاطمه 

قزوینی، نسرین افضل، افسانه ذوالقدری و صدیقه رودباری.
٭٭٭

آن ها شــش فرزند بودند: سه خواهر و ســه برادر. پدرشان کاسب و مادر 
خانه دار بود و خانواده را گرم و صميمی نگه می داشــت. دوران کودکی شان 
در کنار پدر و مادری مؤمن و معتقد به ارزش های اسالمی گذشت که باعث 
شــد با وجود شرایط جامعه و رژیم شــاه، لحظه ای خأل معنوی موجود در 
جامعه را احساس نکنند. صدیقه فرزند چهارم خانواده رودباری ها بود که در 
تهران به دنيا آمد، ولی پدر و مادرش اهل مهدي شهر سمنان بودند. صدیقه 

متولد 18 اسفندماه 1340 بود.
تا خودش را شناخت، به دنبال حقيقت بود. جرقه های انقالب اسالمي که 
زده شد، با آگاهی در این مسير قرار گرفت. انقالب او را به یک مبارز تبدیل 
کرده بود که همه چيزش را در راه انقالب اســالمی می گذاشت و با ایمانی 

سرشار به پيشــواز خطر می رفت. دوران نوجوانی صدیقه همراه با روزهای 
مبارزات مردم عليه رژیم پهلوی بود. صدیقه با اینکه ســن و سالی نداشت، 
در تظاهرات شرکت می کرد و تا صبح به مداوای مجروحان می پرداخت. در 
مدرســه نيز سردستة مخالفان شاه بود و بقيه را هدایت می کرد. هدفش از 
ابتدا یاری اســالم بود. می گفت: »اگر قراره از اسالم محافظت بشه، خون ما 

برای سبز موندن این درخت تناور ارزشی نداره.«
در دبيرســتان اعالميه های حضرت امام خمينــی )ره( را تکثير و پخش 
می کرد. صدیقه جمعة خونين 17 شهریور سال 1357، دوشادوش خواهران 

انقالبی ، ابتدای صف عليه حکومت ظالم پهلوی ایستاد.
بعد از پيروزی انقالب اســالمي، انجمن اســالمی را در مدرسه شــان راه 

انداخت و فعاليت هایش را منظم تر پيگير شد.
آن مدرســه بعدها »مدرسة دخترانة شهيد صدیقه رودباری« نام گرفت. در 
همان زمان همراه دوستانش شروع به فعاليت جهادی و خدماتی به هم وطنان 
نيازمند کرد. هرچه زمان می گذشــت، او دقيق تر و کامل تر در خط اســالم و 
انقالب قرار می گرفت و به ســبب ضرورت کار جمعی و تشــکل و انسجام، با 
شــرکت در تشکيل انجمن اســالمی محل تحصيل، به فعاليت های صادقانه 

می پرداخت.
آن زمان او در رشتة اقتصاد در دبيرستان درس می خواند. تابستان، صبح ها به 
برنامه هاي جهادي می رفت و عصرها هم در کالس قرآن و نهج البالغه شرکت 
می کرد. گاهی آخر هفته ها سری به معلوالن آسایشگاه کهریزک و بيمارستان 



می زد و به پرستاران و بهياران آنجا برای شست وشو و رسيدگی به سالمندان و 
معلوالن کمک می کرد. گاهی برای بچه های کوچک آنجا غذا می پخت. آن ها را 
حمام می برد و با آن ها بازی می کرد. گاهی با دختران جوان دوست و فاميل و 

آشنایان رفت وآمد می کرد تا رفتارشان را اصالح کند که موفق هم بود.
صدیقه بســيار پر دل و جرئت بود. شجاعت و دليری اش به گونه ای بود که 
نشــان می داد، به زودی مهر شهادت روی شناسنامه اش خواهد خورد. پس از 
انقالب هيجان و احساس وصف ناپذیری پيدا کرده بود. احساسی که تا آن زمان 
مثل خون در رگ هایش جاری بود، حاال پرخروش شــده بود و او را از زندگی 
عادی و روزمره دور می کرد. از تعلقات دنيوی فاصله گرفته بود و مدام می گفت 
نباید در خانه بنشينيم و بگویيم که انقالب کرده ایم، باید بين مردم باشيم و پيام 

انقالب را به مردم برسانيم.
صدیقــه 5 خردادماه 1359، از طریق انجمن اســالمی به ســنندج رفت. 
می خواست در کردستان کار جهادی انجام دهد؛ از آموزش گرفته تا همکاری 
با سپاه، فعاليت فرهنگی، جهاد ســازندگی، تشکيل کالس قرآن، فعاليت در 
مرکز مخابرات، امدادگری و ... وقتی پول توجيبی اش را می گرفت، آن را وقف 
خانواده های مستمند آنجا می کرد. در سفرش به مهاباد، کارهای فرهنگی آنجا 

را هم انجام می داد.
صدیقه عاشق مطالعه بود و کتاب »جهان بينی توحيدی« شهيد مطهری 
و کتاب های مربوط به حضــرت امام را زیاد می خواند. از طرف دیگر، اتفاق ها، 
شــنيده و دیده ها، واگویه ها و قصه های ادبی خود را در دفترچه ای یادداشــت 
می کرد. دست نوشته ها و اشعار انقالبی اش  نشان از روح لطيف و روحية حماسی 

و حق طلب او داشتند.
آرزوی شــهادت داشت. مادرش در تب و تاب خرید جهيزیه برای او بود، اما 
صدیقه در فکر و اندیشة دیگری بود. آخرین باری که تلفنی با خانواده صحبت 
کرد، از شهادت گفت. مرور دفترچه و دست نوشته هایش او را مشتاق شهادت 
نشان می داد. در بانه او را به عنوان مربی آموزش اسلحه برای خواهران انتخاب 
کردند؛ چون استعداد و عالقة ویژه ای به مسائل نظامی داشت. صدیقه آن قدر 
فعاليت مذهبی و فرهنگی داشت که خار چشم منافقين شده بود تا جایی که 
منافقين او را به مرگ تهدید کردند و گفتند: »اگر تو به دست ما بيفتی، پوست 

بدنت را می کنيم و آن را با کاه پر خواهيم کرد.«
صدیقه اواخر، شــب ها تا دیروقت بيدار بــود و قرآن می خواند یا دربارة امام، 
شهدا، انقالب ایران و فلسطين شعر می نوشت. چندی قبل از شهادتش، مریم، 
خواهر صدیقه، خــواب دیده بود: »عده ای دور هم نشســته  بودن که همه از 
بــزرگان و همه نورانی بودن. نمی دونم کی بودن، اما می دونم جمع با اهميتی 
بودن. من از پشت در دیدم، یکی از بين اونا بلند شد و گفت که آقا امام  زمان 

هستن. صدیقه هم در جمع آنان قرار داشت و به آسمان رفتن.«
دوستش هم در خواب دیده بود که صدیقه می گوید: »مبادا از جنازه ام عکس 

بگيرید! راضی نيستم. به جاش نوشته هامو چاپ کنيد.«
خود صدیقه رودباری نيز در نامه ای به یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا 

نداشت، خبر شهادتش را این طور داده بود:

»بسمه تعالی
ســالم خواهر خوبم ... االن در سقز هســتم و احتمال هر برنامه ای در اینجا 
هســت. صد در صد وقتی این ورقه می رسد به دســتت، دیگر نيستم و یا به 
عبارت دیگر و بنا به عقيدة خودم، روحم از جسم ناچيزم اوج می گيرد و به خدا 

می رسد. اما چرا گفتم خدا؟
چون می خواهم بدانی خدا وجود دارد، نه وجودی که من و تو داریم، نه؛ بلکه 

خيلی عظيم تر و بزرگ تر از آنچه که می دانيم و هستيم.
بارها می خواســتم موضوع خدا را به ميان بکشم، اما هر بار دیدم سدی فرا 
راهمان هســت. در ثانی تو آن قدر پاک و بزرگ و عزیز برای من بودی که باور 
این موضوع که خدا را نفی می کنی، برایم غيرقابل فهم و حتی غيرقابل قبول بود. 
پس باید چيزی باشد که تو بگویی نيست، که آن هم می شود انکار. مثل اینکه 

من درختی در اتاق می بينم، بعد می گویم نيست.
خب این موضوع خودبه خود انکار حقيقت اســت. از این گذشــته، من به تو 
می گویم که پرستش خدا و کاًل پرستش، در ذات و فطرت هر انسانی است. چرا 
باید خــدا را برداریم، جایش علم را بگذاریم؟ می دانيم که هگل در گفته های 
مشهور خود به روشنی به این موضوع اعتراف می کند که تاریخ را به جای خدا 

گذاشته است.
دوست خوبم، می بخشی که این قدر پرچونگی کردم. باور کن آرزو داشتم 
با هم بودیم تا مسائل اینجا را به چشم می دیدی و خيانت هایی را که شده و 
به نظرت خدمت آمده اند، از نزدیک می دیدی. چون می دانم آن قدر صداقت 
داری که از دیدی بازتر و به دور از چارچوب زندانی ســازمانت، دیدگاهت 

را تشریح کنی.
خب شــاید وقت خداحافظی رســيده اســت. آری باید از دوستی ها برید و 
دلبســتگی ها را دور ریخت. اما مثل پرنده ای که می ميرد، پروازش را به خاطر 
داشته باشيم و به یادش باشيم. شاید حتی برای لحظه ای، بتوانيم پرواز دور از 

قفس او را نظاره کنيم!
اما من از دوســت خوبم و خواهر مهربانم می خواهم که به وصيت من عمل 
کند. برود خدا را بشناســد و ببيند آن چيســت که به ما قدرت می دهد. آن 
چيست که ما را وا می دارد، از لذت های دنيوی چشم بپوشيم و به اجر آخرت 

ابدی دل ببندیم.
دوســت خوبم، برای من اشک نریز و بدان لحظه ای آرام می خوابم که جای 
خالی خودم را به وسيله تو پر ببينم و بانگ اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد 

ان محمد رسول اهلل را بشنوم.
قرآن مرا از مادرم بگير و هميشه با خودت نگهدار.

25 تير 1359«
باالخره روز موعود فرا رسيد. ماه رمضان و بيست وهشتم مردادماه 1359 
بود. صدیقه، ســحری مختصری خورده بود و تا زمان افطار سخت مشغول 
کار بــود. مجروحين را مداوا کرده و پابه پای پاســداران دویده بود. کالس 
قرآن آن روزش، شلوغ ترین کالسی بود که در مدت اقامتش در بانه داشت. 
افطــارش را با نمک باز کرد. آرام تر از روزهای قبــل بود. به قصد خواندن 
نماز بلند شــد تا وضو بگيرد. ناگهان دختر دیگری به جمع سه نفره شــان 
اضافه شــد. صدیقه گاه گاهی او را در کتابخانه دیده بود. او نفوذی گروهک 
تروریســتی منافقين بود. به بهانه ای اســلحة صدیقه را برداشت و مستقيم 
گلوله ای به ســينه اش زد. پاسدارها با شــنيدن صدای گلوله به سرعت به 

اتاق آمدند.
پيکر نيمه جان صدیقه را به بيمارستان رساندند، اما او بيشتر از سه ساعت 

زنده نماند. منافقين صدیقه را به شهادت رساندند. 
پيکر صدیقه بعد از تشييع باشکوه در بانه و تهران در قطعة 24 بهشت زهرا 

)س( به خاک سپرده شد.
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