سلما عبدالعزیز ،آروا دامون و موافق محمد
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نیروهایتجسسدرتاریکیشــبمشغولکندنزمین
هستندکهناگهاندستهایموازدلخاکبیرونمیزند.
همینطورکهآواربیشــتروبیشــترازرویجســدبرداشته
میشــود،بویمشــمئزکنندهتعفننیزبیشــترمیشود.
یکیازنیروهایتجسساعالممیکند«:جسدیکدختر
بچهاستبههمراهیکحیوانعروســکی».کاردردآور
آنهامنجربهشناســاییجســدانگارمومیاییشــدهیک
دختربچهتقریباً10ســالهمیشــودکــهدرحالتجنینی
خفتهاست.نیروهایتجسسمعتقدندکهاواحتماالًدر
جنگموصلکهتقریباًششماهقبلبهپایانرسید،کشته
شدهاســت.کســیاووپدرومادرشرانمیشناسد.یک
خرگوشاسباببازیخاکستریباعینکآبیرنگویک
ژاکتصورتیتنهانشانههاییهستندکهمیتوانندبرای
شناساییاوتوسطاعضایخانوادهاشاستفادهشوند.

چه کسی باخت؟ چه کسی برد؟

اجساد موصل پس از شش ماه از آزادسازی شهر روی دست عراق ماندهاند

حازم محمــد ،رئیس گروه عملیات تجســس میگوید:
«شایدکســیاینعروسکرابشناســدآنوقتمیتوانیمبا
کمک آن خانــوادهاش را هم پیــدا کنیم».عکس دختربچه
وخرگــوشعروســکیاشبــهپایــگاهدادهدولتــیکــهدرآن
اطالعــاتمــردگانگمنــامثبتمیشــوداضافهمیشــود.
اطالعاتاینپایگاهدادهبسرعتروبهافزایشاست.
رئیسشــهرداریموصل،عبدالستارالحبومیگوید«:او
یکیازتقریباً 10هزارنفریاستکهدرطولجنگ 9ماههدر
عراقبرایبازپسگیریموصلازداعشکشــتهشــدهاند».
ایــنعددبهصــورترســمیازســویدولتعراقیــاارتش
ایاالتمتحده،تأییدنشدهاست.
امــابــراینجــاتیافتگاناعــداداهمیتــینــدارد،آنچه
برایآنهامهماســتآناســتبهایگزافیکــهبرایجنگ
پرداختهانــدوآنچــهدراینجنگازدســتدادهاندازســوی
مقاماتموردتأییدقراربگیرد.
رویایپنجسالهمیگویدخانهعروسکیاشتنهادارایی
با ارزشــش اســت که توانســته از زیر آوار خانهشــان پیدا کند.
پــدرشمیگویــد«:اوخانــهعروســکیاشرابــهایــندلیل
دوستداردکهخودشدیگرخانهایندارد.اوهمیشهازمن
میپرسدپدرکیبرایمخانهدرستمیکنی؟»
فرمانــده عملیــات موصــل ،ژنــرال نجیــم الجوبــوری
میگوید« :ما در طول ریاســت دونالد ترامپ بیشــتر از طول
دورانریاستجمهوریاوباماتوانستیمحملههواییانجام
دهیم.قبلازریاستجمهوریترامپ«تأییددرخواستما
برای انجام عملیات هوایی بسیار طول میکشید اما حاال در
مــدتکوتاهتریمیتوانیماینتأییــدرادریافتکنیموفکر
میکنمنتیجهخوبیهمگرفتهایم».
رایان سالم 34،ســال دارد .او میگوید مادر و برادرش در
ماهآوریلکشــتهشــدند.اواکنونازچهارفرزنــدبرادرشکه
بزرگترینشان6سالداردمراقبتمیکند.سالممیگوید«:او
همچنانمیپرسدپدرشکیبهخانهمیآیدومنمیگویم
پدرشدربیمارستانبستریاست».
ویرانــهای کــه از موصــل بــر جــای مانــده خود شــاهدی
اســتبرایاینمدعاکهاستراتژیهایخشونتآمیزترچه
بالیی برســر این شــهر آوردهاند .تعداد انگشــت شــماری از
ساختمانهاهنوزکامالًسرپاهستندکهآثارخمپارهرویآنها
بیشــتر از آن است که خود ســاختمان به چشم بیاید .اغلب
آنهادرطیحمالتهواییپودرشــدهاند.کپههاییازفلزات
اوراقیوبدنهســوختهماشــینهاهنوزدرکنارجادههاوجود
دارند .نیروهای عراقی از این موانع بهعنوان ســنگر استفاده
میکردند .در زیر آوار ساختمانها مزار انسانهایی است که
جانخودرادرجنگیوحشیانهازدستدادند.تعدادزیادی
انسانبیگناهیا زیرآوارخانههایشانمدفونشدندیاداعش
ازآنهابهعنوانسپرانسانیاستفادهکرد.اینافراددرجریان
رد و بــدل کردن گلوله میان نیروهای داعشــی و ارتش عراق
جانخودراازدستدادند.
امــر یونس که یــک مغــازه دار اســت ،میگویــد« :مانند

انسانیهستمکهدیگرهیچامیدیدرزندگیندارد.هیچچیز
باقینمانده،همهچیزدرآتشسوختهاست».موافقثانون
کــهاوهــمیکعتیقهفــروشاســت،میگوید«:منوســایل
عتیقه،سنگهایقیمتیومرواریدمیفروختم،حاالچیزی
کهماندهایناست».مصطفینادر 23سال هاست.اوآمدهتا
جسدعمویبزرگشرااززیرآواربیرونبیاورد.نادرمیگوید:
«اوعاشــقیــکزنمســیحیبودکــههرگزبههمنرســیدند.
او تنهــا زندگی کردو در تنهایــیهممرد .خانواده بــه او اجازه
ندادندباآنزنازدواجکند،ســالهاگذشــتواوپیرمردشــد
ولیهرگــزازدواجنکرد.تاآخریننفسهایشهمازآنزنو
عشــقشبهاوصحبتمیکرد».نادراضافهمیکند«:واقعاً
معنــایزندگــیچیســت؟»نــادروخویشــاونداندیگــرش
نتوانســتندبیشازاینمنتظردولتبمانند.آنهاخودشــان
دستبهکار پیداکردنجنازهعمویبزرگشان شدهاندو تنها
چیــزیکــهمیتواندآنهارادریافتنجســدهدایــتکندبوی
مشــمئزکننده تعفن اســت .هر جا بو قویتر باشــد احتمال

اماپنتاگونباارقاماعالمشــدهتوسطآسوشیتدپرسموافق
نیســت .ســخنگوی وزارت دفاع ،اریک پاهون ،به ســیانان
گفــت«:نمیتوانیــمجزئیاترونــدکارراتوضیــحدهیماما
میتوانیمبگوییمباوجودنیروهایداعش،نیروهایائتالف
بــرایکمکردنآمارمرگومیرغیرنظامیــانمبارزهکردند.
تکنولوژیمادقیقاست».
برطبقگزارشســیانان،ایاالتمتحدهآمار 300نفری
مرگومیرناشیازحمالتهواییتحتائتالفراتأییدکرده
است .اما شهردار موصل میگوید اطالعات آسوشیتدپرس
باآماریکهمســئوالنوشــهرونداندرموصــلارائهکردهاند
همخوانیدارد.
دولــت در موصــل تاکنــون 9هــزار درخواســت از طــرف
شــهروندانیکــهیکــیازاعضایخانوادهشــانمفقودشــده
دریافتکردهاســتوچندماهبعدازشکســتداعشیعنی
مابین آگوســت و دســامبر ســال ،2017حدود 3هــزار جنازه
توسط بیمارستان محلی ثبت شــد .دولت عراق یک کمیته

تحقیقات آسوشیتدپرس میگوید بین  9هزار تا  11هزار نیروی غیرنظامی در جنگ موصل کشته
شدند که یک سوم آنها در حمالت هوایی جان خود را از دست دادند .اما پنتاگون با ارقام اعالم
شده توسط آسوشیتدپرس موافق نیست
مسئوالن موصل تاکنون  9هزار درخواست از طرف شهروندانی که یکی از اعضای خانوادهشان
مفقود شده دریافت کردهاند و چند ماه بعد از شکست داعش یعنی مابین آگوست و دسامبر سال
 ،2017حدود  3هزار جنازه توسط بیمارستان محلی ثبت شد.

آنکه جسدی وجود داشته باشد ،بیشتر است .ساعد جریس
درکنارویرانههایخانهتاریخیاشکهدرنزدیکیدجلهقرار
داشت،ایستادهاست.اومیگوید،نمیداندسهماودراینبه
اصطالحپیروزیبرداعشکهمیگویندحاصلشــدهاست،
چیســت.اومیگوید«:داعشباصدمهزدنبهماپیروزشــد.
امریــکاهمبــاصدمهزدنبهماپیروزشــد.هیچکــدامازآنها
دراینسرزمینشکستنخوردند.ماتنهاکسانیهستیمکه
شکستخوردهایم».جریسمیافزاید«:منازامریکاییها
انتقــادمیکنمزیــرابمبــاران آنهاوحشــیانهبود .آنهــابرای
کشــتنیکنیــرویداعشــیازموشــکیاســتفادهمیکردند
کــهمیلیونهــادالرارزشداردودههاخانهرانیزبــاآنویران
میکنند.نیروهایائتالفخشونتبیحدوحصریرااعمال
کردنــد ».تحقیقات آسوشــیتدپرس میگوید مابیــن 9هزار
تا11هزارنیرویغیرنظامیدرجنگموصلکشــتهشدندکه
یکسومازآنهادرحمالتهواییجانخودراازدستدادند.

بــرایتحقیقدربارهافرادیکهجانخودراازدســتدادهاند
تشــکیلدادهاماساکنانمیگوینداعتقادندارندکهاینروند
بهطــورکامــلصــورتگیرد.الحبــومیگویــد«:همهآمــاررا
تکذیب میکنند ،اما شدت تخریب شبیه هیچ جای دیگری
رویزمیننیســت.شــهرموصــلصددرصدتخریبشــده
است».بعدازششماهکهازجنگگذشتهاستهنوزاجساد
زیادیزیرآوارهاهستند.محمودشوکربهیادمیآوردکهبعد
ازبمبارانوموشــکبارانشــهر،فقط 100جنــازهرادرحیاط
مســجددفنکردهاســت.شــوکرمیگوید«:مجبورشــدمکه
چندنفرراهمدرخاکدفنکنم».
اوســپسبــهتلــیازخــاکدرگوشــهایازحیاطمســجد
اشــارهمیکندومیگوید«:سهبرادرباهمآنجادفنشدهاند.
پدرشــان هفتــهای یکبــار میآیــد و بــا خــودش شــکالت،
بیســکویتونوشابهکهپسرهایشدوستداشتند میآوردو
ساعتهاآنجاکنارمزارشانمینشیند».
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