
وادي کتاب

نگاهی به کتاب »روزهایی به رنگ آسمان« 
خاطرات آزاده محمدعلی صمدی

شکنجه های قرون وسطی در اردوگاه تکریت11
 علیرضا محمدی

س��ختی های تحمی��ل ش��ده به اس��را در 
اردوگاه ه��ای رژی��م بع��ث ع��راق آن قدر 
مشقت بار بود که شرح آن برای نسل جوان 
دش��وار و ش��اید باورنکردنی باش��د. کتاب 
»روزهایی به رنگ آسمان« خاطرات آزاده 
محمدعلی صم��دی، از کتاب های مفید در 
حوزه ادبیات اسارت است که در آن به خوبی 
مشکالت عدیده اسرا در اردوگاه تکریت11 
نقل مي شود. این اردوگاه که مختص اسرای 
مفقود بود، بدترین شرایط را برای رزمندگان 
ایرانی دربند داش��ت. در این مجال و به قلم 
آزاده محمدعلی صمدی و سیده زهره علمدار 
)نویسنده دوم کتاب( به نمونه هایی از شرایط 

بغرنج اردوگاه تکریت11 اشاره مي کنیم.
»در استخبارات باید با پنج شماره دستشویی 
مي رفتیم. مشکل فقط  همین نبود، شکنجه 
دیگری که صدها برابر بدتر از ضرباتی بود که 
به جسم مان فرود مي آمد یکی بودن ظرف 
آب و ادرار بود. س��طلی ب��رای اجابت مزاج 
گوش��ه اتاق گذاش��ته بودند که آن را خالی 
مي کردن��د و داخلش آب برای آش��امیدن 
مي ریختند! مجبورمان مي کردند از همین 

آب بخوریم.«
سراسر کتاب روزهایی به رنگ آسمان مملو 
از توصیف چنین صحنه هایی است. توصیف 
شرایط س��خت اسارت توس��ط شقی ترین 

دشمنان که بویی از انس��انیت نبرده بودند. 
محمدعلی صم��دی از رزمن��دگان یزدی 
که در مراحل تکمیلی کربالی5 به اس��ارت 
درآمده بود، به خوبی شرایط بغرنج آن روزها 
را تعریف مي کند. خود نیز اذعان مي دارد که 
ش��اید درک و باور چنین صحنه هایی برای 
نسل جوان مشکل باشد اما او ناگزیر از شرح 

واقعیت هاست تا برای تاریخ یادگار بماند.
»زندگی در زندان الرشید در بدترین شرایط 
سپری مي شد... بوی خون و بوی عرق باعث 
ش��د تا انواع جانوران موذی از جمله شپش 
و حش��رات موذی آزارمان دهند. آب برای 

خوردن نبود چه رسد به استحمام و نظافت. 
در سلول جا حتی برای نشس��تن نبود چه 
رسد به خواب، افرادی مثل رمضان سلیمي  
اهل مازندران که چاق بودند بالش 10، 20 
نفر از بچه ها مي شدند تا دقایقی سرشان را 
روی بدن آنها بگذارند... رمضان خوش��حال 
بود که ب��ه این بهانه مي تواند س��اعتی دراز 
بکشد و به تن خسته اش استراحتی بدهد!«

اغلب اسرایی که به اردوگاه تکریت11 منتقل 
مي شدند، ابتدا استخبارات و زندان الرشید را 
تجربه مي کردند و سپس به تکریت منتقل 
مي ش��دند. در زادگاه ص��دام اردوگاهی که 
گویی پیش��تر گاوداری بود وجود داش��ت 
که مي خواس��تند آن را محل اسکان اسرای 
مفقوداالثر کنند. از همین رو خود اسرا باید 
محیط آنجا را برای تبدیل شدن به اردوگاه 

آماده مي کردند.
»ساختمان سوله ای اردوگاه قبل از آن متعلق 
به گاوداری بود... به هر آسایشگاه یک سطل 
بزرگ، سه س��طل کوچک و دو جارو دادند 
و دس��تور دادند آسایش��گاه را تمیز کنیم... 
پوست دست ها به خاطر جارو زدن حسابی 
نازک ش��ده و تاول زده بود... زجرآورترین 
شکنجه ها دستشویی رفتن بود. کل اردوگاه 
در 10 دقیقه باید کارش با دستشویی تمام 
مي شد... کتک خوردن عادی شده بود، اگر 
یک روز کابل نمي خوردیم تعجب مي کردیم 

و دنبال علتش مي گشتیم!«
انجام واجبات و ش��عائر مذهبی در اردوگاه 
تکری��ت11 خ��ود حکایتی دیگر داش��ت 
چراکه عراقی ها حتی اج��ازه نماز خواندن 
به اس��رای ایرانی نمي دادند. در یک بخش 
از کتاب مي خوانیم: »هجدهم فروردین 66 
برای اولین بار اجازه دادند نماز بخوانیم. اما 
تک تک و فرادا. همی��ن هم غنیمتی بود که 
بتوانیم بع��د از ماه ها، بدون ت��رس و دلهره 
نماز بخوانیم. حتی اگر بدون مهر و به حالت 
نشسته باشد... ماه رمضان 10 روز مخفیانه 
روزه گرفتیم. بعد از 10 روز روزه گرفتن آزاد 
ش��د... اما به اس��رایی که روزه نمي گرفتند 
غذای بهتر و بیشتری مي دادند. ضمن اینکه 
از آزادی بیش��تری برخوردار شدند... کتک 
خوردن و نگاه نکردن ما به تلویزیون تا ظهر 
عاشورا ادامه داشت. ظهر عاش��ورا، بدن ها 
زخمي  و قلب ها جریح��ه دار بود. بعثی ها از 

کتک زدن خسته شدند.«
ش��یوع بیماری فراگیر در اردوگاه، شهادت 
اسرا زیر شکنجه یا بر اثر ابتال به بیماری ها و... 
از دیگر مصائبی بود که مفقودین تکریت11 
با آن روبه رو بودند: »تعداد مبتالیان به گال 
هر روز افزایش مي یافت. بیماری َجَرب نیز 
اضافه شد...« اس��رای تکریت11 تا آخرین 
روزها قبل از آزادی جزو آمار صلیب س��رخ 
به حس��اب نمي آمدند و ب��ه همین خاطر 
کشته شدن زیر شکنجه های دشمن امری 
عادی بود اما عاقبت این روزهای س��خت و 
تلخ به پایان مي رس��د و باقی مانده اسرای 
این اردوگاه نیز آزاد مي ش��وند: »کسی باور 
نمي کرد اس��رای مفقود تکریت که نه نامي 
 در لیست صلیب سرخ داشتند و نه نشانی از 
آنها داده شده بود آزاد شوند. در این اردوگاه 
بیش از 50 نفر از بچه ها مظلومانه و غریبانه 
جان دادند و به ش��هادت رسیدند. بدترین 
شکنجه های قرون وس��طی در اینجا اجرا 
مي شد. باور نمي کردیم که روزی به سالمت 

به میهن بازگردیم.«
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اس�رای تکریت11 تا آخرین روزها 
قب�ل از آزادی ج�زو آم�ار صلیب 
س�رخ به حس�اب نمي آمدن�د و به 
همی�ن خاط�ر کش�ته ش�دن زیر 
ش�کنجه های دش�من امری عادی 
بود اما عاقبت این روزهای س�خت 
و تلخ به پایان مي رسد و باقی مانده 
اسرای این اردوگاه نیز آزاد مي شوند

 احمد محمدتبریزی
در روزهایی که مسائل و مشکالت اقتصادی 
بر جنبه ه�ای مختلف زندگی مردم س�ایه 
افکن�ده و برخی از جوانان نگران تش�کیل 
زندگ�ی مش�ترک و هزینه های ب�االی آن 
هستند، برخی دیگر با گره زدن آغاز زندگی 
مشترک شان با مس�ائل معنوی، به سادگی 
و با یک توکل پای س�فره عقد می نشینند و 
مرحله تازه ای از زندگی شان را آغاز می کنند. 
س�نت زیبای برگزاری مراس�م عقدکنان و 
عروس�ی در کنار مزار ش�هدا، کار فرهنگی 
زیبایی است که روز به روز در حال گسترش 
اس�ت. در ص�ورت فراگیر ش�دن می تواند 
مشکالت زیادی را از سر راه جوانان در آغاز 
زندگی مش�ترک بردارد و مفاهیم تازه ای را 
وارد زندگی شان کند. زوج های جوان بر مزار 
شهدای گمنام یا ش�هیدی که به آن ارادت 
دارن�د و زندگ�ی اش را سرلوحه ش�ان قرار 
داده اند حاضر می ش�وند و در جمع صمیمی 
مهمانان شان،  مراس�م عقد یا عروسی شان 
را برگ�زار می کنن�د و زندگ�ی در حض�ور 
ش�هدا و با عطر گل محمدی آغاز می شود.  

  زیبایی و سادگی
عشق های بزرگ س��اده و بی تکلفند. نیازی به 
جار زدن ندارند و با مش��اهده زوجین و رفتار و 
سکنات شان می توان به کیفیت عشق شان پی 
برد. در دنیای پر زرق و برق امروزی س��ادگی 
اصال��ت بیش��تری دارد. اگ��ر این س��ادگی با 
اعتقادات معنوی و باارزش توأم شود زیبایی اش 
به چشم می آید. آنها که با سادگی تمام، به دور 
از هزینه های گزاف،  سنگ بنای زندگی شان را 
خدایی می گذارند، نه تنها خود را از مشکالت 
اقتصادی رها کرده اند، بلکه با آرامش و سبکبالی 

و با تأسی از شهدا به خانه بخت می روند.
س��فره س��پید عقدش��ان را بر مزار ش��هیدی 
انداخته اند و ب��ا خلوص و دلدادگ��ی به دور از 
تش��ریفات دست و پاگیر مرس��وم قصد شروع 
زندگی مشترک را دارند. همه چیز مراسم شان 
بوی عشق می دهد. حاال با حضور این جوانان،  
مزار شهدا جایی برای جشن و سرور تبدیل شده 
است. پیراهن های س��فید و رنگی جایش را به 
پیراهن های مشکی داده و مراسم شادی،  جای 
سوگواری را گرفته است. عکس و نام شهدا در 
جای جای مجلس حضور دارد و  همه لبخندی 
بر لب دارند و غرق در فضای صمیمی مجلس 

عقدکنان هستند. 
در می��ان زوج ه��ای جوانی که مراس��م عقد و 
عروسی شان را در مزار شهدا برگزار می کنند، 
نقاط مشترک زیادی وجود دارد. برخی از آنها، 
مزار ش��هدای گمنام را برای محل ازدواج شان 
انتخاب کرده اند و برخی دیگر پیش از ش��روع 
زندگی مشترک شهیدشان را انتخاب کرده اند، 
س��بک زندگی اش را خوانده اند، با اعتقاداتش 
آش��نا ش��ده اند و رفته رفته با احساس تحول 
درونی پی به مفاهیم باارزش��ی در زندگی شان 
برده اند. بیشترشان به درستی ساده زیستی را 
از زندگی شهیدش��ان آموخته اند و فهمیده اند 
غرق شدن در مسائل مادی و دنیوی خوشبختی 
نمی آورد. خوش��بختی واقعی در دل آدم ها و 
زمانی است که شخص حضور خداوند را در تمام 
مرحله زندگی اش احساس کند. آنها به نیکی 
متوجه شده اند ساده زیستی یکی از کلیدهای 
خوشبختی است و می توان زندگی را جور دیگر 

دید، فقط به شرطی که چشم ها را شست.
 ازدواج ساده شهدا

شهدای دفاع مقدس مراس��م ازدواج هایشان 

را در نهایت س��ادگی برگزار می کردند و تأکید 
زیادی بر این موضوع داش��تند. خانواده شهید 
فتح اهلل ژیان پناه درباره مراسم عروسی شهید و 
نحوه برگزاری اش می گویند: »سفره عقدمان با 
همه سفره ها فرق داشت! به جای آینه شمعدان، 
تفسیر المیزان را دور تا دور سفره چیده بودیم! 
برکتی که این تفس��یر به زندگی مان می داد، 
می ارزید به هزاران ش��گونی که آینه شمعدان 
می خواست داشته باشد. برای مراسم هم برنج 
اعال خریدیم ولی فتح اهلل نگذاشت بارش کنیم! 
می گفت: »حاال که این همه آدم ندار و گرسنه 
داریم، چگونه ش��ب عروس��ی ام چنین غذای 
گران قیمتی بدهم. برنج ها را بسته بندی کردیم 
و به خانواده های نیازمند دادیم. وقتی برنج ها 
را می دادی��م فتح اهلل می گفت ای��ن هدیه امام 

خمینی)ره( است.«
ش��هید محمد جهان آرا نی��ز درباره مراس��م 
عروسی شان می گوید: »همان طور که گفتم نه 
خریدی داشتیم و نه برنامه خاص دیگر. در منزل 
ما بدون آنکه وضع خاصی باشد، با لباس ساده 
و فقط با خرید یک حلقه، زندگی مشترک مان 
را شروع کردیم. ابتدا یکی از دوستان آیاتی از 
قرآن را تالوت کرد، بعد در این زمینه صحبتی 
شد و مراسم عقد با س��ادگی تمام انجام شد.« 
همسر شهید یوس��ف کالهدوز نیز خاطره روز 
ازدواج شان را این گونه روایت می کند: »آینه و 
شمعدان نخریدیم. االن اگر کسی هیچ خریدی 
نکند الاقل آینه و شمعدان را می خرد، آن هم 
اصفهانی ها که رسم و رسوم شان خیلی مفصل 
است ولی ما خیلی به این چیز ها پایبند نبودیم. 
یوسف هم عالقه ای نداشت. همه خرید عقدمان 
یک حلقه بود با یک جفت کیف و کفش سفید. 

سر عقد هم لباس سفید خواهرم را پوشیدم!«
 آموختن از شهدا

آن روزها زندگی ها به واسطه ساده نگاه کردن،  
نداشتن چشم و هم چشمی محکم و بادوام بود. 
مسائل مادی برای شهدا بی اهمیت و در حاشیه 
بود و در عوض آنها به اخالق، اعتقادات و رفتار 
طرف مقابل شان نگاه می کردند. همسران شهدا 
هم چنین بودند. با کم توقعی بر ایمان، غیرت 
و مردانگی شوهران ش��ان تکی��ه می کردند و 

پایه های زندگی شان را محکم برمی داشتند. 
امروز برخی از جوان��ان دریافته اند برای اینکه 

پایه های خانه ش��ان را روی آب نسازند، باید با 
ایمان و اعتقاد گام بردارند. آنها زندگی شهدا را 
خوانده اند و متوجه شده اند گره زدن زندگی به 
اخالقیات و معنویات آینده شان را بیمه می کند. 
درس هایی گرانبها از شهدا آموخته اند که فقط 

می توان از زبان معلمان دلسوز شنید. 
حسینیه شهدای س��تاد معراج شهدای مرکز 
نیز یکی از این مکان های معنوی است که بارها 
محل برگزاری پیوند آس��مانی زوج های جوان 
شده است که عالقه مند بودند شهدا شاهد عقد 
آسمانی شان باش��ند. زوج های جوان بسیاری 
هستند که تمایل دارند مراسم ازدواج شان در 
فضای معنوی معراج شهدا و در جوار پیکر مطهر 
شهدای گمنام دوران دفاع مقدس برگزار شود 
به این محل مراجعه کرده و با زیارت پیکر شهدا 

سر سفره عقد می نشینند.
سرهنگ ابراهیم رنگین مسئول ستاد معراج 
شهدای مرکز در این باره می گوید: »برگزاری 
مراس��م عقد و ازدواج در جوار م��زار مطهر 
شهدا، در مقبره های شهدای گمنام و مشهد 
شهدا و بهشت زهرا هیچ سازماندهی خاصی 
نداشته است و از س��ال ها پیش این موضوع 
به صورت خودجوش و ذوقی از طرف مردم 
در این مکان های مقدس برگزار ش��ده است 
اما به طور مرس��وم از س��ال 94 به بعد این 
مراس��م ها میان مردم رواج بیش��تری پیدا 
کرد. اولین عقد آس��مانی در دی ماه س��ال 
95 در حسینیه شهدای معراج شهدا برگزار 

شد. هدف ما از برگزاری مراسم عقد زوج های 
جوان در معراج و در کنار پیکر مطهر شهدای 
گمن��ام، رواج موضوع ازدواج آس��ان بود که 
طرفداران زیادی هم پیدا کرد. وقتی دو، سه 
مراسم ازدواج در معراج برگزار شد، دیدیم که 
داوطلبین زیادی پیدا شدند. تا االن هم 62 
پیوند آسمانی در ستاد معراج شهدای مرکز 

برگزار شده است.«
 مهمانی شهدا

راحله کریمی زارچی عروس جوانی اس��ت که 
پیوند زناشویی اش را در کنار مزار شهید همت 
برگزار کرد و ح��س و حال این مراس��م برای 
همیشه در یاد و خاطرش مانده است. او دلیل 
انتخاب مزار شهید همت برای برگزاری مراسم 
عقد را چنین بیان می کند: »از طریق خواهرم 

با شهید همت آشنا شدم. آن روز وقتی خواهرم 
عکس این ش��هید را به خانه آورد، حس کردم 
احساس ش��هید همت متفاوت است. عالقه ام 
به این ش��هید هر روز بیش��تر از گذشته شد و 
عکس این ش��هید را بین کتاب های دانشگاه و 
روی دیوار اتاقم قرار دادم. همیشه در نمازهایم 
برای این شهید دعا می خواندم و شهید همت به 

عضوی از خانواده ما تبدیل شده بود.«
این عروس جوان در ادامه درباره روز عقدکنان 
می گوید: »بعد از مراسم عقد تصمیم گرفتیم 
ماه عسل را به گلزار ش��هدا برویم. آرزو داشتم 
که سفره عقد زندگی مش��ترک مان کنار مزار 
شهید همت برپا ش��ود. مقدار کمی از وسایل 
سفره عقد را همراه برداشتیم و به گلزار شهدای 
امامزاده شاهرضا)ع( در شهرضا رفتیم. از دور 
وقتی مزار ش��هید همت را دیدم منقلب شدم 
و ساعت ها کنار مزار این س��ردار شهید اشک 
ریختم. چفیه ای را به عنوان س��فره عقد پهن 
کردیم و وسایل را روی آن قرار دادیم. مردم و 
خادمان امامزاده وقتی از موضوع باخبر شدند 
کنار ما آمدند و مراسم باشکوه و به یادماندنی را 
برای ما برپا کردند. من در زیر چادر فقط صدای 
گریه و دعای مردم را می شنیدم. همه خوشحال 
بودند و خادمان امامزاده بر سر ما نقل ریختند و 

بین مردم شیرینی پخش کردند.«
عروس دیگ��ری که مراس��م ازدواجش را کنار 
مزار ش��هدای گمنام برگزار کرده، درباره روز 
ازدواجش می گوید: »ش��اید اگر برنامه ازدواج 
ما مانند دیگر زوج ها با هم��ان زرق و برق هاي 
خاص دنیایي همراه بود، ب��ه یقین این چنین 
جشن س��اده اي به خوبي برگزار نمي شد. این 
یک دعوت بود. ما الیق این نبودیم که ش��هدا 
به مجلس م��ا بیایند، با عنایت ش��ان، مهمان 
شهدا ش��دیم. اغراق نیس��ت اگر بگویم که با 
مهمان نوازي شهدا، بهترین پیوند ازدواج در این 
دوران رقم خورد و ش��اید تأکید آسماني بودن 
این پیوند، حلقه هاي اشکي بود که در چشمان 
مهمانان مي شد نظاره کرد و این نوع برگزاري 
مراسم ازدواج در حقیقت لبیکي بود به وفاداري 
بر ارزش ها و آرمان هاي این انقالب که تا آخرین 
نفس، شهدا را نظاره گر بر اعمال مان مي دانیم 
و به پاس خون ش��ان از میراث ماندگارش��ان 

محافظت مي کنیم.«
مهمان کردن ش��هدا در مراسم عروسی برکات 
زیادی به هم��راه دارد. در کن��ار اینکه از همان 
نخستین لحظه های ش��روع زندگی مشترک 
عطر و حالوت حضور شهدا در جای جای زندگی 
احساس می شود، به وقت نیاز و دلتنگی می توان 
به ش��هدا رجوع کرد و از آنها کمک خواس��ت. 
وقتی دو زوج با اهدافی آسمانی پیمان مشترک 
زندگی شان را شروع کنند قطعاً نگاه ویژه شهدا 

را در زندگی شان احساس خواهند کرد. 
برای اجرای��ی کردن چنین تصمیم��ی نیاز به 
انجام کار پیچیده ای نیس��ت. همه چیز با یک 
توکل خدایی ش��روع می ش��ود. با صاف کردن 
دل، به اینک��ه بدانی زندگ��ی ات را می خواهی 
روی چه چیزی بسازی و در زندگی به دنبال چه 
می گردی. زندگی محل گذر است و در وانفسا 
نباید فقط به دو روزه دنیا دل خوش کرد. باید 
برای آینده برنامه های ماندگار داشت و در این 
مسیر ازدواج و داشتن یک همراه خوب می تواند 
انسان را بیشتر به سمت کمال سوق دهد. ازدواج 
باید محلی برای پیش��رفت و بزرگ شدن روح 
آدمی باشد و اگر زندگی مشترک را به اهداف 
کوچک مادی پیوند بزنیم، دست های مان خالی 
خواهد ماند. کالفه و سردرگم خواهیم شد که 

چیزی نیندوخته ایم.

گزارش »جوان« از ایده برگزاری مراسم ازدواج در کنار مزار شهدا

وقتیشهدامیزبانجشنوصلتزوجهایجوانمیشوند

این ی�ک دع�وت ب�ود. ما الی�ق این 
نبودیم که شهدا به مجلس ما بیایند، با 
عنایت شان، مهمان شهدا شدیم. اغراق 
نیس�ت اگر بگویم که با مهمان نوازي 
ش�هدا، بهترین پیون�د ازدواج در این 
دوران رقم خورد و شاید تأکید آسماني 
بودن این پیوند، حلقه هاي اشکي بود که 
در چشمان مهمانان مي شد نظاره کرد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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