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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.
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  احمد محمدتبريزي
آزاده حجت االس�ام محمدرض�ا دائي زاده 
22 فروردي�ن 1362 در عمليات والفجر1 به 
اس�ارت دش�من درآمد و 27 م�رداد 1369 
ب�ه کش�ور بازگش�ت. دائ�ي زاده در دوران 
اس�ارت مس�ئول فرهنگ�ي اردوگاه ب�ود 
و ارتب�اط نزديكي با ديگر اس�را داش�ت. او 
يكي از بهترين لحظات اسارت را انجام امور 
فرهنگي و بهره مندي ديگ�ر آزاده ها از اين 
امور مي دان�د. دائي زاده همچني�ن ارتباط 
خوبي با مرحوم ابوترابي داش�ت و خاطرات 
زيادي از مصاحب�ت و هم صحبتي ب�ا او در 
ذهنش نقش بسته است. اين آزاده کرماني 
خاط�رات و ناگفته ه�اي زي�ادي از دوران 
اسارت دارد که در روزهاي بازگشت آزادگان 
به ميهن اس�امي، در گفت وگو ب�ا »جوان« 
بخشي از گنجينه خاطراتش را بيان مي دارد. 

          
تصويري که از اس�ارت پيش از آن در 
ذهنتان داشتيد تا چه اندازه با واقعيت 

تشابه و تفاوت داشت؟
زماني که اسیر ش��دم حدود 17 سال داشتم و 
سنم پایین بود. به خاطر شرایط سني ام اطالعات 
زیادي از اسارت و جنگ نداشتم. فقط مطالبي 
از اس��ارت ش��نیده بودم و هرگاه بحثي پیش 
مي آمد ش��کنجه ها و کتک هاي دوران اسارت 
به گوش��م مي خورد و تصویر خیلي ترسناک و 
وحشتناکي در ذهنم داشتم. با توجه به شنیده ها 
تحمل اس��ارت را از طاقت و توان خودم خارج 
مي دیدم. وقتي این مطالب وحشتناک از اسارت 
را مي شنیدم مي گفتم تحمل این شرایط در توان 
من نیست. در جنگ هم به تنها چیزي که فکر 
نمي کردم اسارت بود. شاید این هم لطف خدا 
بود که شامل حالم مي شد. چون اگر مي خواستم 
فکر  کنم در یک عملیات اس��یر مي شوم شاید 
به خاطر ضعف ایمانم در آن عملیات ش��رکت 
نمي کردم. اصاًل احتمال اس��یر ش��دن توسط 
دشمن را نمي دادم و فکر نمي کردم یک روز به 

دست دشمن اسیر شوم. 
آن لحظات اوليه اي که به دست دشمن 
اسير شديد چه احساسي بر شما حاکم 

بود؟
من یک موضوعي را در جریان اس��ارتم با تمام 

وجود لم��س کردم؛ وقتي انس��ان در مس��یر 
زندگي اش کار خوبي را ک��ه خدا و خوبان عالم 
دوستش داشته باشند انجام مي دهد خدا با تمام 
وجود به کمک آدم مي آید. من در لحظه اسارت 
با تمام وجودم این را فهمیدم و درک کردم. زمان 
جنگ ما هم در مسیر دفاع از کشور و ارزش هاي 
کشور بودیم و چون کار خوبي انجام مي دادیم 
که رضایت الهي در آن بود، خدا هم حواس��ش 
به ما بود. قرار بود ما به اتفاق دو لشکر دیگر در 
منطقه موس��یان عملیات کنیم که متأسفانه 
عملیات ناموف��ق بود و ما در حال پیش��روي و 
غافل از ناکام ماندن جناحین، در دام دش��من 
گرفتار شدیم و زماني به خود آمدیم که نیروهاي 
بعثي با هیکل هاي درشت و چهره هاي سیاه ما 
را به تس��لیم فرا مي خواندند. ظاهراً حاج قاسم 
سلیماني با بلندگو دستور عقب نشیني داده بود 
ولي ما متوجه نش��دیم و به پیشروي تا اسارت 
ادامه دادیم. تصور کنید لحظه اس��ارت ما که 
دشمن باالي سنگر ریخت و اسلحه ها را گرفت و 
ما را بیرون برد فقط خدا بود که به یاري مان آمد. 
در شرایطي که دش��من مقابلمان ایستاده و از 
آسمان رگبار گلوله و خمپاره و توپ مي آید و زیر 
آتش هستیم من اصاًل از وجود دشمن وحشت 
نکردم و حتي دس��تانم را هم به نشانه تسلیم 
باال نبردم. همین االن که آن لحظه را توصیف 
مي کنم هنوز برایم عجیب است. از همان لحظه 
اول یک آرامش عجیب��ي در وجودم بود و اصاًل 
بدنم نمي لرزید. از هیچ چیزي نمي ترس��یدم. 

مني که آن تصورات عجیب از اسارت را داشتم، 
وقتي در مواجهه با آن قرار گرفتم ذره اي ترس در 
وجودم نبود. حس کردم خدا نیروي فوق العاده اي 
در وجود ضعیف و ناتوانم گذاشته تا در آن شرایط 
بر خودم مسلط باشم. مشابه این جریان چندین 
بار دیگر حین اسارت هم برایم رخ داد که همه 

نشان از لطف و قدرت خدا دارد. 
بهترين لحظات  دوران اس�ارت را چه 

زماني تجربه کرديد؟
در این باره چندین صحنه در ذهنم نقش بسته 
است ولي بهترین آن به زمان هایي که خدا توفیق 
مي داد و ب��راي آزاده اي کاري انجام مي دادم و 
موجب خوشحالي اش مي شدم، مربوط مي شود. 
وقتي کاري ب��راي آزاده اي ک��ه دور از وطن و 
خانواده مانده مي کردم یا حرفي مي زدم که او را 
خوشحال مي کرد نمي شد شیریني و حالوتش 
را بیان کرد. چون من در بخش کارهاي فرهنگي 
بودم این ش��ادي را در صورت و چش��م بچه ها 
مي دیدم و واقعاً لذتش را نمي توان به س��ادگي 

بیان کرد. 
در دوران اس�ارت کار فرهنگي تأثير 
زي�ادي در حف�ظ روحي�ه آزادگان 

داشت؟
دقیق��اً؛ کارهاي فرهنگي باع��ث حفظ روحیه 
آزادگان مي ش��د. ب��ه خاطر همی��ن عراقي ها 
بیشترین حساسیت را روي این موضوع داشتند. 
با ش��دت برخورد مي کردند. کوچک ترین تکه 
کاغذ و قلمي را مي گرفتند و با ش��دت هرچه 

تمام تر برخورد مي کردن��د. به خاطر همین در 
هر آسایش��گاه چند جاس��وس مي گذاشتند. 
در ش��رایطي که ش��ب ها از گرس��نگي خواب 
نمي رفتیم، قرآن را هم حف��ظ مي کردیم و در 
شرایطي که از نظر روحي و رواني به شدت آسیب 
دیده  بودیم آنها نیز مرتب با پخش آهنگ هاي 
فارسي و عربي و پخش فیلم هاي مستهجن و 
مجبور کردن ما به دیدن این فیلم ها ما را تخریب 
معنوي مي کردند؛ ما اقدام به حفظ قرآن کردیم 
تا پایداري و مقاومت خود را افزون کنیم. به طور 
طبیعي کار حفظ باید در محیط آرام، بدون ترس 
و دلهره و شرایط روحي و جسمي مناسب باشد 
درحالي که ما هیچ یک از این شرایط را نداشتیم 
و تنها ب��ه خاطر حفظ ایم��ان و اعتقاداتمان با 

سختي ها مقابله و قرآن را حفظ کردیم. 
تلخ ترين و س�خت ترين لحظه دوران 

اسارت به چه زماني مربوط مي شد؟
تلخ ترین لحظه برایم دو جا بود؛ اول لحظه اي بود 
که خبر ارتحال حضرت امام را شنیدم. انگار دنیا 
روي سرمان خراب شد و پودرمان کرد. سنگیني 
جریان را نمي توان بیان کرد. عراقي ها کساني 
بودند که در روزهاي ش��هادت اه��ل بیت)ع( 
براي تضعیف روحیه آزادگان از تمام بلندگوها 
موسیقي پخش مي کردند. اما روز ارتحال امام 
خمیني به مدت یک هفته تم��ام بلندگوهاي 
اردوگاه دیگر موسیقي پخش نکرد. امام به قدري 
هیبت و عظمت داش��ت که از واکنش آزادگان 
مي ترس��یدند. یکي دیگ��ر از صحنه هایي که 
برایم خیلي تلخ ب��ود و عراقي ها خیلي رویش 
مانور مي دادند شکنجه کردن یک آزاده جلوي 
چشم دیگر آزادگان بود. این دو صحنه تلخ ترین 

صحنه ها برایم در اسارت بود. 
تأثيرگذارترين انس�اني که در اسارت 

ديديد چه کسي بود؟
اگر بخواهیم روي یک شخص دست بگذارم آن 
شخص مرحوم ابوترابي است. ایشان بیشترین 
مدت اسارت را در زندان ما بود و ما خیلي در کنار 
ایشان بودیم. دوستان بزرگوار دیگري بودند که 
قبل از آمدن ایشان مس��ئول رسیدگي به امور 
آزادگان بودند. افرادي مثل آقاي پیرمرادیان، 
شائق، قاسمي، س��اردویي، فرهنگ و  اصالحي 
ازجمله این چهره ها بودند. اینها قبل از حضور 
حاج آقا خیلي فعال بودند و زمان حضور ایشان 

نگاه

 آرامش محض
 در سلول انفرادي

 در دوران اس�ارت اتفاقات زيادي براي آزاده ها 
مي افت�اد. متن�ي که در پي�ش داريد بخش�ي از 
خاطرات محمدرضا دائ�ي زاده از لحظات خاص و 
ويژه اي است که در دوران اسارت تجربه کرده بود. 
سال هاي اول اسارت به اردوگاه »موصل دوي قدیم« 
قرآن نمي دادند. مدتي که از اسارت گذشت عراقي ها 
چند قرآن به ما دادن��د. در هر زندان 160 نفر بودیم 
که فقط دو قرآن به ما دادند. خدا توفیق داد شروع به 
حفظ قرآن کردیم تا به ماه مبارک رمضان رسیدیم. 
در ماه مبارک رمضان همه بچه ها دوس��ت داشتند 
قرآن را ختم کنن��د ولي به همه قرآن نمي رس��ید. 
دوس��تان طرح ریختند بچه هایي که قرآن را حفظ 
کرده اند از حفظ بخوانند تا بقیه اس��را گوش کنند. 
روز 21 ماه رمضان م��ن در اردوگاه قرآن را از حفظ 
مي خواندم و به سوره مبارکه لقمان رسیده بودم. در 
حال خواندن بودم و جمع زیادي از اسرا دورم نشسته 
بودند. در محوطه بیرون��ي اردوگاه تجمع از دو نفر 
به باال ممنوع بود. اگر س��ه نفر کنار هم مي نشستیم 
س��ربازان عراقي برخورد مي کردند.  در آسایش��گاه 
هم اگر جمع��ي چندین نفره دور هم مي نشس��تند 
و مأمور عراقي مي دی��د برخورد مي ک��رد. با وجود 
چنین وضعیت��ي 40 نفر آزاده دور هم نشس��تند و 
قرآن خواندند. کس��ي را به عنوان نگهبان گذاش��ته 
بودیم که دقت نکرد و یک دفعه سرباز عراقي داخل 
شد. من قرآن را با چشم بسته مي خواندم و حواسم 
به اطرافم نبود. در همین حین س��رباز عراقي باالي 
س��رم آمد و با لحن عربي »صدق، صدق« گفت. من 
را به مقرشان بردند و فرمانده عراقي دستور داد مرا 

به سلول ببرند.
 مي دانستم س��لول رفتن یعني چه. چون دوستان 
زیادي به س��لول رفته بودند و از ش��رایطش آگاهي 
داشتم. یک زندان داخل اردوگاه بود که چند سلول 
داخلش بود و هرکس��ي داخلش مي رفت و مي آمد 
دست کم از ش��دت کتک و ش��کنجه ها چند روزي 
مي افتاد. چون وقتي برمي گشت هیچ جاي سالمي 
در بدنش نبود. من را داخل این زندان وحشتناک و 
خوفناک بردن��د. زنجیرها از در آوی��زان بودند، کف 
زندان آب ریخته ش��ده و مرطوب ب��ود و دیوارهاي 
سیاهش خیلي ترسناک به نظر مي رسید. فضا آدم را 
میخکوب مي کرد. من را داخل سلول بردند و منتظر 
بودم چند س��اعت بعد بریزند داخل و مرا ش��کنجه 
کنند. وقتي وارد سلول ش��دم دیدم روي در و دیوار 
سلول کساني قباًل چیزهایي نوش��ته اند و کدهایي 
درباره نحوه ش��کنجه دادن ها داده اند. من شروع به 
خواندن اینها کردم. عراقي ها وقتي براي شکنجه به 
سلول مي ریختند 20 یا 30 نفر مي شدند که با چوب 

و کابل طرف را مي زدند.
 اصاًل توجه نداش��تند به کجاي ط��رف مي زنند. در 
جریان عملی��ات خیب��ر در زندان خودم��ان وقتي 
عراقي ها آزادگان را با کابل مي زدند بعضي از بچه ها 
چشم هایشان از حدقه درمي آمد. در شکنجه کردن 
اصاًل مراعات شخص را نمي کردند. در همین شرایط 
که مطالب روي دی��وار را خواندم و خ��ودم را براي 
آمدن عراقي ها آماده مي ک��ردم ناگهان جاي ترس 
یک آرام��ش عجیبي وج��ودم را گرف��ت. وقتي در 
مسیري که خدا راضي است قدم بردارید خدا با تمام 
وجود به کمکتان مي آید. من در همان سلول شروع 
کردم ادامه جزء قرآنم را خواندم. در چنین شرایطي 
اصاًل حافظه آدم کار نمي کن��د ولي خدا کمکم کرد 
تا با کمک حافظه ام س��وره س��جده را بخوانم. از آن 
زمان به بع��د یک لحظه هم ترس به س��راغم نیامد. 
همین که من بر ترسم غلبه کرده بودم باعث شد تا 
در ادامه اتفاقات به ش��کل دیگري بیفتد و عراقي ها 
براي شکنجه به سراغم نیایند. واقعاً این آیه شریفه 
»کس��ي که از یاد من غفلت کند و دور شود زندگي 
برایش تنگ و ناگوار مي ش��ود« یک حقیقت است. 
کس��ي که این ارتباط را داشته باشد در سخت ترین 

شرایط هم آرام است.

آزاده حجت االسام محمدرضا دائي زاده در گفت وگو با »جوان«  از لحظات تلخ و شيرين 7 سال اسارت مي گويد

تجربه اسارت چهره دنيا را در نظرمان تغيير داد

در کنارش بودند و پس از رفتنش��ان راه ایشان را 
ادامه دادند و برنامه هایشان را پیاده کردند. 

يعني تأثير وجودي مرح�وم ابوترابي بر 
ديگر آزادگان تا اين اندازه مشهود بود؟

فکر کنید فردي در بیاباني که نشانه اي ندارد بدون 
غذا و آب گم ش��ده و گرسنه و تش��نه در ظلمات 
و تاریکي قرار گرفته باش��د و یک دفعه به کس��ي 
مي رس��د که یک خانه کامل با تم��ام امکانات و 
غذاها و نوشیدني ها را دارد و در حد کمال بهترین 
میزباني را به عمل مي آورد. همچنین این میزبان 
یک انسان وارسته و فهیم هم باشد که همنشیني 
با او لذت خاصي داش��ته باش��د. حضور این سید 
بزرگوار در اسارت هم اینچنین بود. هرکسي چند 
روز از نزدیک با ایش��ان برخورد مي کرد بزرگي، 
 نورانیت و معنویت او را کام��اًل حس مي کرد. آن 
لطافت، بزرگواري، گذش��ت، کرامت و سعه صدر 
عجیب را احساس مي کردید. با بیان این خاطره 
بهتر بزرگي ایش��ان را درک خواهید کرد. بر سر 
جریاني عراقي ها حاج آقا را براي شکنجه بردند و 
وقتي ایش��ان را بیرون آوردند هیچ جاي سالمي 
در بدنش نبود. وقتي سید آزادگان بیرون آمدند 
و بچه ها وضعیت ایش��ان را دیدند همه شروع به 

گریه کردند. به سختي خودش را سرپا نگه داشته 
بود و با این حال رو به اس��را گفت من را ببخشید 
اگر باعث اذیت و ناراحتي ش��ما ش��دم. امیدوارم 
حضرت زه��را)س( برایتان جب��ران کند. وقتي 
مرحوم ابوترابي اسیر شد حضرت امام درباره ایشان 
فرمود دعا کنید که یک معلم اخالق در قلب بغداد 
اسیر است. حضرت امام براي کسي چنین تعبیري 
را به کار نبرده بود. حضور و وجود ایشان یک هدیه 
عجیبي براي آزادگان بود. از مواهب خفیه و جلیه 
الهي بود که خیلي های��ش را بچه ها درک کردند 
و خیلي از خفیه ها را همچنان نفهمیدیم. فرداي 
شبي که ایشان را مي خواستند به زندان ما بیاورند 
وضع اردوگاه خیلي بد و آشفته بود و بچه ها با هم 
کنار نمي آمدن��د. عراقي ها هم از خدایش��ان بود 
بچه ها با هم نس��ازند. بزرگ تره��اي اردوگاه هم 
نمي توانستند فضا را آرام کنند. همه بریده بودیم 
و هر شب درگیري بود. یکي از دوستان مي گفت 
شب خیلي مستأصل شدم و گریه کردم و متوسل 
شدم و خوابیدم. همان شب خواب دیدم حضرت 
زهرا)س( به من فرمودند نگران نباشید چون فردا 
فرزندم علي پیش��تان مي آید و همه چیز درست 
مي شود. ایشان آن ش��ب معنا و دلیل خوابش را 

نفهمید. فردایش 30 نفر به اردوگاه آمدند که در 
میان آنها حاج آقا ابوترابي هم بود. 

دوران اسارت بيشتر دلتنگ چه لحظات 
و موقعيت هايي مي شديد؟

انسان تابع عواطف است و این عواطف و احساسات 
براي همه وجود دارد. من خیلي ش��دید دلتنگ 
خانواده و دوس��تانم  مي ش��دم. یکي از لحظاتي 
که خیلي دلتنگ مي ش��دم ماه هاي رمضان بود. 
به لحاظ احساسي فش��ار خیلي زیادي را تحمل 
مي کردیم که در هن��گام افطار ب��ه اوج خودش 
مي رس��ید. یاد س��فره هاي افطار و بودن در کنار 
خانواده مي افتادیم و بس��یار دلتنگ��ي اذیتمان 
مي کرد. زم��ان دیگر به عید نوروز برمي گش��ت. 
چون سنمان هم کم بود یاد دوران قدیم و عیدي 
گرفتن ه��ا مي افتادیم. در مناس��بت هاي خاص 

اینچنیني خیلي دلتنگ مي شدیم. 
مهم ترين دستاورد اسارت براي خودتان 

را چه مي دانيد؟
مهم ترینش این بود که چهره دنیا ب��راي آدم رو 
مي شود. اسارت جها ن بیني  ما را عوض کرد. خیلي 
اوقات در کوچه و خیابان و فامیل درباره چیزهایي 
بحث مي ش��ود که مي بینم این مس��ائل خیلي 
بي ارزش است و چرا درباره چنین موضوعاتي بحث 
مي کنند و کدورت پیش مي آید. خیلي مس��ائل 
دنیوي ابهت و جایگاه و عظمت��ي برایم ندارد. در 
اسارت از خانه و ماشین گرفته تا دیگر جنبه هاي 

مادي زندگي انسان ارزشش را از دست مي دهد. 
 ميهن براي ش�ما که دور از وطن بوديد 
و برايش اس�ير ش�ده بوديد چ�ه معنا و 

مفهومي داشت؟
مواقعي که مي فهمیدیم ای��ران عملیات کرده و 
مي فهمیدیم قطعه اي از خاک ایران که اش��غال 
بوده آزاد شده حالتي به ما دست مي داد که شور و 
شعف تمام وجودمان را مي گرفت. وقتي این اخبار 
را مي شنیدیم بي اندازه غرق در شادي و خوشحالي 
مي شدیم که بیانش وصف ناپذیر است. من از زماني 
که خودم را ش��ناختم ایران را هم با ارزش هایش 
شناختم. شخصاً نگاه مقدسي به کشورم دارم که به 
خاطر تقدس و ذکرهایي است که در سراسر کشور 
خوانده مي شود. این جلسات، آواها و نواهاي مربوط 
به دین و اهل بیت که روي در و دیوار کشور وجود 
دارد به ایران حال و هواي خاصي بخشیده است. 
من مدتي در کشورهاي اروپایي بودم و با اینکه آنجا 
بسیار سرسبز و زیباست ولي آن روحي که در ایران 
وجود دارد را آنجا ندیدم. آن لطافت و شوري که آدم 
از درون احساس مي کند را آنجا ندیدم. این حس 

تقدس واژه میهن را برایم معنا مي کند. 
وقتي فهميديد بعد از س�ال ها اس�ارت 
مي خواهي�د ب�ه ميه�ن برگردي�د چه 

احساسي داشتيد؟
وقتي دوراني با آن سختي، مرارت و تلخي ها را تجربه 
مي کنید، ش��اید در ذهن هر فردي این بیاید که تا 
خبر آزادي را ش��نیدیم خودمان را گم کردیم و از 
خوشحالي از حال رفتیم. وقتي خبر تبادل اسرا پیش 
آمد با یکي از دوستان داشتیم قرآن را از حفظ مرور 
مي کردیم و براي هم مي خواندیم. تلویزیون عراق 
به عربي اعالم کرد که خب��ر مهمي را مي خواهیم 
اعالم کنیم. چندین بار این موض��وع را تکرار کرد 
و ما فهمیدیم حتماً موضوع خیلي مهمي اس��ت 
که آنقدر براي پخ��ش آن مانور مي دهند. آزادگان 
جلوي تلویزیون جمع شدند و تلویزیون خبر تبادل 
اسرا را اعالم کرد. وقتي اعالن خبر تمام شد من من 
با این دوستم خواندن قرآنمان را ادامه دادیم. اینکه 
بخواهم بگویم خوشحال نشدم و وجودم را شوقي 
نگرفت دروغ است ولي آنطوري نبودیم که بخواهیم 
از خوشحالي از خود بیخود شویم و هوش از سرمان 
بپرد. چون زندان ما اس��مش موصل یک شده بود 
اولین تبادل اس��را از زندان ما شروع شد. البته یک 
نکته درباره اینکه اینقدر ذوق زده و خوشحال نشدیم 
این اس��ت که خیلي به خبر تبادل اسرا اطمینان 
نداش��تیم و مي گفتیم معلوم نیس��ت چي بشود. 
چون چند بار بحث تبادل اسرا پیش آمده بود ولي 
نتیجه اي در پي نداشت. همین ها عاملي شده بود تا 

دیگر ذوق زدگي شدید پیش نیاید.

يك�ي از لحظات�ي که خيل�ي دلتنگ 
مي شدم ماه هاي رمضان بود. به لحاظ 
احساسي فشار خيلي زيادي را تحمل 
مي کرديم که در هن�گام افطار به اوج 
خودش مي رسيد. ياد سفره هاي افطار 
و ب�ودن در کنار خان�واده مي افتاديم 
و بس�يار دلتنگي اذيتم�ان مي کرد. 
زمان ديگر به عيد نوروز برمي گش�ت


