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88498481ارتباط با ما

ح�ال و ه�وای آزادگان در آخری�ن 
روزهای ماه ش�عبان چگون�ه بود و 
آمدن م�اه رمض�ان ت�ا چه ان�دازه 
وضعیت اردوگاه ها را تغییر می داد؟ 

این موضوع در هر اردوگاه��ی متفاوت بود. 
من 11 اردوگاه جابه جا ش��دم و این موضوع 
در اردوگاه هایی که بیشترش��ان را نیروهای 
مذهبی تش��کیل می د ادند، بیشتر به چشم 
می آمد. البت��ه اردوگاه های کمی داش��تیم 
که جو آن خیلی مذهبی نبود. قبل از اینکه 
ماه رمضان شروع شود ما سعی می کردیم از 
جهت معنوی آماده  ش��ویم. یادم اس��ت ماه 
رمضان خیل��ی از کالس ه��ای غیرمذهبی 
تعطیل  می شد. مثاًل کالس های زبان تعطیل  
می شد. خودم زبان فرانسه تدریس می کردم، 
ولی در ماه رمضان تعطیلش می کردم. دلیل 
تعطیلی هم ب��رای این بود ک��ه کالس های 
قرآن، دعاهای مفاتیح و نهج البالغه، شرح 30 
روزه مناجات ابوحمزه و دعاهای 15گانه امام 

سجاد گذاشته  می شد. دیگر اینکه آزادگان 
وقت  ک��م نیاورن��د و به اعمال عبادی ش��ان 
برس��ند. برخی آزادگان با وج��ود مزاحمت  
نگهبان های عراقی ش��ب ها تا س��حر بیدار 
می ماندند و عبادت می کردند. خیلی  ها یک 
هفته قبل از ماه مبارک روزه گرفتن شان را 
شروع می کردند تا وقتی وارد ماه می شوند از 
نظر جسمی و روحی آمادگی داشته باشند. 

من در اسارت مسئول گروه فرهنگی بودم. 
وقتی جو اردوگاه یکنواخت  می شد و خیلی 
س��عی می کردیم فض��ا متنوع باش��د، من 
همیش��ه دعا می کردم تا دو ماه بیاید و همه 
چیز را تغییر دهد. ماه رمض��ان و ماه محرم 
کل ج��و اردوگاه را عوض می کرد و ش��ور و 
حال خاصی به آزادگان می داد. این دو ماه به 
ویژه ماه محرم نمی دان��م چه رمزی دارد که 
کاًل جو عوض  می شد. مثاًل عراقی  ها بین مان 
جاسوس می فرستادند و ش��رایط سختی را 
برایمان رق��م می زدند و گاهی م��ا درمانده  

می شدیم، اما همین که ماه محرم و رمضان 
می آمد، مثل سیل هر چه ناراحتی و بدی بود 

را می شست و حال مان را خوب می کرد.
قبل از افطار مراس�م خاصی برگزار 

می کردید؟
ما 20 دقیقه قبل از اذان مغ��رب رو به قبله 
می نشس��تیم و یکی که صدایش خوب بود، 
دعای ربنا را می خواند. بعد مس��ئول اوقات 
ش��رعی اتاق اعالم می کرد چ��ه زمانی اذان 
می گویند تا افطار کنیم. قبل از افطار برخی 
همان چند دان��ه خرما را به چن��د نفر دیگر 
می دادن��د و می گفتن��د ث��واب دارد آدم به 
روزه دار افطار دهد. حاج آق��ا ابوترابی هرجا 
بود، اصرار داشت که سفره عمومی انداخته 
شود. معموالً گروه های هش��ت نفره بودیم، 
ولی در تکریت که با حاج آقا بودیم. ایش��ان 
می گفتند همه دور یک س��فره باشیم و 50 
نفر دور س��فره می نشس��تند و معموالً من 
مسئول تقس��یم غذا بودم. برای تقسیم غذا 
دس��ت هایم را تا آرنج با صابون می شس��تم 
و برای تقس��یم برن��ج به حاج آق��ا می گفتم 
چی��زی نداریم تا ب��ا آن برنج تقس��یم کنم 
و مجبور  می ش��دم با دس��ت برنج را بکشم. 
حاج آقا چون می دید دس��تم را خیلی تمیز 
می شویم، می فرمود غیر از عبدالمجید کسی 
حق ندارد دستش را در غذا بکند. من وقتی 
غذا ها را تقس��یم می ک��ردم، حاج آقا نگاهم 
می کرد و می گفت خدا به دست هایت برکت 
دهد. وقتی از اس��ارت برگشتم، هیچ چیزی 
نداش��تم. زن، خانه، ش��غل، پ��ول و مدرک 
نداشتم و به دست آوردن اینها خیلی سخت 
بود. بعد اسارت معلم شدم و با اینکه حقوق 
زیادی نمی گرفتم هیچ وق��ت از لحاظ مالی 
کم نیاوردم. پدرم گفت باب��ا جان خدا مثل 
باران برایت می باراند. م��ن بعد ها یاد دعای 
حاج آقا افتادم یادم افتاد ایش��ان همیشه با 

حضور قلب دعا می کرد و دعا را با تمام وجود 
می گفت. چند بار ب��ه من گفت آقاجون خدا 
به این دس��ت هایت برکت بده��د و من بعداً 

نتیجه اش را در زندگی ام دیدم.
عراقی  ها هم روزه می گرفتند؟

در اردوگاه هایی که من بودم ندیدم عراقی  ها 
در ماه رمضان چی��زی بخورن��د. پنجم ماه 
رمضان م��ا را از موص��ل به تکری��ت تبعید 
کردند. از موصل تا تکریت خیلی راه اس��ت 
و زمان زیادی کش��ید تا برس��یم. افسری به 
نام نقیب جمال س��روان، پایش می لنگید و 
خودش می گفت 9 بار در جنگ زخمی شده 
و برادرش را در بس��تان از دست داده است. 
خیلی آدم کینه ای بود. دستور دادند پس از 
رسیدن به تکریت ما را کتک بزنند. ما حدود 
ساعت 11 صبح به تکریت رسیدیم و بعثی  ها 
آنقدر م��ا را کتک زدن��د که س��اعت چهار 
بعدازظهر شده بود. خودش در سایه ایستاده 
بود و سرباز ها روی کمرمان می دویدند. وقتی 
داشت کتک می زد، یکی به او گفت سیدی 
شما روزه هستی و خودت را خسته نکن. روزه 
بود و انگار برای رضای خدا ما را کتک می زد. 
کسانی هم بودند که روزه نمی گرفتند، ولی 
جلویمان چیزی نمی خوردند. رفتار بعثی  ها 
در اس��ارت به ویژه در مناس��بت های خاص 
بس��تگی به فرمانده اردوگاه داشت. بهترین 
فرماندهانی که دیدم دو نفر بودند. یکی حاج 
محمد و دیگری س��رهنگ ضی��ا از بهترین 
فرماندهانی بودند که در اسارت دیدم. هر دو 

در مناسبت  ها خیلی رعایت می کردند.
روزه گرفتن با وجود محدودیت های 

زیاد برایتان سخت نبود؟ 
ی��ادم نمی آی��د روزه ام را در دوران اس��ارت 
خورده باش��م. خیل��ی بر خودمان س��خت 
می گرفتی��م و روی خودس��ازی مان کار 
می کردیم. من در اس��ارت 19 ساله بودم. با 
این حال سنم از خیلی  ها بیش��تر بود. اکثراً 
جوان و کم سن و سال بودیم. وجود حاج آقا 
ابوترابی نیز برایمان نعمت بود. ایشان اجازه 
نمی داد کسانی که توانش��ان از دست رفته 
یا بیمار هس��تند، روزه بگیرند. حاج آقا هیچ 
وقت کارش دستوری نبود. یک بار یکی از اهل 
سنت می خواست ش��یعه شود و خیلی روی 
این موضوع اصرار داشت. حاج آقا به راحتی 
اجازه چنی��ن کاری را نم��ی داد و می گفت 
خودش بای��د از درون و با یقین کامل به این 
موض��وع برس��د و نباید از روی احساس��ات 
تصمیم بگیرد. هیچ اص��رار و اجباری در کار 

حاج آقا نبود.

خاطر ه

روزه مان را با خرمای نذری 
 مادر سرباز عراقی 

باز کردیم
ماه رمضان به طور کامل فض�ای اردوگاه ها را 
تغییر می داد و ش�رایط ت�ازه ای پیدا می کرد. 
عبدالمجی�د رحمانی�ان از تغیی�ر وضعی�ت 
اردوگاه ها در م�اه مبارک رمض�ان می گوید.

باید با فرمان��ده عراق��ی که معموالً س��رهنگ 
بود، مذاک��ره می کردیم تا آش��پزهای خودمان 
بتوانند برای سحر غذا بدهند. ارشد اردوگاه که 
از خودمان بود را برای مذاکره می  فرستادیم که 
گاهی اوقات هم درخواستمان را نمی پذیرفتند. 
اگر پذیرفته  می شد یکی دو ساعت بعد از افطار 
آش��پزی را ش��روع می کردند و تا سحر مشغول 
بودند. در اردوگاه تکریت اجازه نمی دادند سحری 
داشته باشیم. همان سر شب وقتی می خواستند 
در را ببندند و آمار می گرفتن��د، ما غذای افطار 
و س��حر را می گرفتیم. یکی آش بود که ش��وربا 
می گفتیم و یک��ی هم برنج بود که برای س��حر 
می گذاشتیم. الی چند پتو غذا ها را می پیچیدیم 
تا گرم بماند که خیلی هم گرم نمی ماند. هانوت 
به دک��ه ای که متصدی اش عراقی ب��ود و بیرون 
اردوگاه و داخل پادگان قرار داشت، گفته  می شد. 
در اس��ارت به ما ماهی یک و نی��م دینار عراقی 
پول می دادند و ما می توانس��تیم ب��ا این پول در 
ماه شکر بخریم. ش��کر در اسارت کارایی زیادی 
داشت. اگر مهمان برایمان می آمد ما یک قاشق 
شکر را داخل آب می ریختیم و شربت  می شد و 
پذیرایی می کردیم. همچنین شکر کمی بنیه و 

قند خونمان را تأمین می کرد. 
همیشه س��حر یک لیوان آب شکر می خوردیم. 
گاهی نیز درخواس��ت می کردیم برایمان خرما 
بیاورند. ماه رمضان بعضی اردوگاه ها فرماندهان 
عراق��ی خودش��ان روزه می گرفتند. س��رهنگ 
ضیا یکی از آدم های متش��رعی ب��ود که در ماه 
رمضان زن��دان را هم تعطی��ل می کرد. خودش 
خرم��ا برایمان می آورد و می گف��ت نمی خواهد 

پول بدهید. 
در تکریت یکی از سربازان عراقی برایمان خرما 
می آورد و می گفت مادرم گفته اینها را به اس��را 
بدهید که روزه دار هس��تند و برایم دعا کنند تا 
حاجتم برآورده ش��ود. مادرش ای��ن خرما ها را 
نذر ک��رده و گفته بود اگر بخواهد دعای کس��ی 
مستجاب شود، دعای این اسرا مستجاب خواهد 
شد، چون چهار ویژگی دارند؛ مظلومند، اسیرند، 

غریبند و چهارم روزه دارند. 
حاج آقا ابوترابی هم در اتاق ما بود. وقتی س��رباز 
روز اول خرم��ا آورد، همه با تعج��ب به هم نگاه 
کردیم و نمی دانستیم باید خرما ها را بخوریم یا 
نه، چون همه خیلی رعایت حالل و حرام بودن 
مسائل و ش��بهه ناک بودنش��ان را می کردیم. به 
حاج آقا گفتیم ک��ه خرما ها را بخوری��م یا نه که 
ایشان فرمود خرما ها را بخورید، چون آن شخص 
ناراحت می شود و مادرش حتماً انسان متدینی 

است که این حرف ها را گفته است. 
در کن��ار چنین اف��رادی برخ��ی نگهبان  ها هم 
شالق هایش��ان را در ماه رمضان برمی داشتند. 
معموالً این مورد بیش��تر اتفاق می افتاد. ما هم 
ب��رای چنین مواقع��ی آمادگی روح��ی و مادی 

داشتیم.
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عيد فطرهاي دوران اسارت
شکوه ديگري داشت

مراسم احیا و ش�ب های قدر را چطور 
برگزار می کردید؟

در ش��ب های قدر خیلی س��خت می گرفتند و 
مراس��م باید محرمانه برگزار  می ش��د. مجبور 
بودیم نگهب��ان بگذاری��م و دیگ��ر در این کار 
کارکشته شده بودیم. آدم در سختی  ها خالق 
می ش��ود و نفرات��ی ک��ه نگهبان��ی می دادند، 
می دانس��تند چطور نگهبانی بدهند تا مراسم 
لو نرود. ما شب های قدر بیدار می ماندیم و دعا 
و قرآن می خواندیم و سخنرانی داشتیم. همه 
این کار ها را محرمانه با حض��ور نگهبان انجام 
می دادیم. در اسارت قرآن به تعداد کافی برای 
بر سر گرفتن نبود و س��وره توحید را در کاغذ 
می نوشتیم و روی س��رمان می گذاشتیم. یک 
ش��ب ماه رمضان سال 1364 ش��ب قدر قرآن 
به س��ر گرفتیم. در حال خواندن دعا بودیم که 
نگهبان نیز حال معنوی خاص��ی پیدا کرد و از 

نگهبانی اش غافل شد. 
من در ح��ال خواندن دع��ا بودم ک��ه ناگهان 
نعره ای را از پشت پنجره شنیدم. بعثی  ها سریع 
فرمانده شان را باخبر کردند. از ما پرسیدند چه 
شده و خواستند کسی که مسئول این کار بوده 
خودش را معرف��ی کند. من آمدم بلند ش��وم 
که یکی کنارم به نام رض��ا رجبی از هنرمندان 
درجه یک تئاتر، بلند ش��د و رفت. در حالی که 
او نبود. نگهبان فهمید و گفت ت��و نبودی. بار 
دیگر آزاده دیگری ب��ه نام رجب بهمن پور بلند 
ش��د و گفت من بودم که به او گفتند فردا باید 
به زندان بروی. من خیلی از ای��ن کار ناراحت 
ش��دم و گفتم چرا این کار را کردید که به من 
می گفتند اگر ش��ما به زندان ب��روی کالس  ها 
و برنامه ه��ای فرهنگ��ی تعطیل می ش��ود. در 
اسارت این رسم بود. زمانی من هم جای آزاده 

دیگ��ری ایث��ار می ک��ردم. آزادگان در چنین 
مواقعی با شعف دل کتک می خوردند و خیلی 
خوشحال  می شدند. حاج آقا ابوترابی نکته ای را 
برایمان جا انداخته بود و می گفت ما دنباله رو 
حضرت سیدالشهدا)ع( هستیم و کسی که به 
اس��را خدمت می کند، به سیدالشهدا خدمت 
کرده اس��ت. برخی آزادگان که بنیه قوی تری 
داشتند، جای بنیه ضعیف  ها کتک می خوردند 

و می گفتند ما کتک خورمان ملس است. یک 
فرهن��گ و پیمان نام��ه  نانوش��ته ای بین همه 
آزادگان شکل گرفته بود که به همه مان آرامش 
می داد. کسی که کتک می خورد، آرامش داشت 
و لبخند می زد. آزادگان در سخت  ترین شرایط 
هم همه چیز را بر خودشان آسان می گرفتند. 
وقتی آدم راهش به یقین برسد، در دلش رضا 
ایجاد می شود و همه چیز برایش شکلی آسان 

به خود می گیرد.
با گذشت سال  ها از دوران اسارت دلتان 
برای ماه رمضان و سفره های افطار آن 

روز ها تنگ می شود؟
تقریباً م��اه رمضان که می آی��د، روزهای اول و 
دوم خیلی دلتنگ آن روز ها می شوم و گریه ام 
می گیرد. حتی سحر ها هم یاد روزهای اسارت 
می افتم. در حالی که نباید گریه ام بگیرد، چون 
ما اس��یر بودیم، ولی آنجا آزادی و آزادگی بود. 
اسارت برای همه مان یک دوره استثنایی بود. 
آدم های مختلفی از همه جای ایران با سلیقه ها، 
ش��غل ها، لهجه  ها و فرهنگ های مختلف کنار 
هم جمع شده بودند و با هم زندگی می کردند و 
یک کشور را در ابعادی کوچک تر تشکیل داده 
بودند. خداوند رهبری هم برایمان فرستاد که 
مثل یک گنج بود. آقای ابوترابی برایمان حکم 
الماس و گنج را داش��ت. نه حرف های عجیب 
می زد، نه دستور می داد، فقط کافی بود تبسم 
کند. ح��رف و کالم ایش��ان نهای��ت آرامش را 
داش��ت. اتفاقات آن روز ها هیچگاه از ذهن من 
نمی رود. معنویت خاصی بین آزادگان بود. در 
اتاقی که حضور داش��تیم یک نسیم و احساس 
معنوی زیبا به روح و قلب مان می خورد. بهترین 
لحظه های اسارت زمان  افطار بود که شور و حال 

خاصی داشت.

ش�ب عی�د فط�ر و روز عی�د چط�ور 
می گذشت؟

در اس��ارت گاهی به ما س��الی دو دست لباس 
می دادند و گاهی هم یک دست  می شد. سعی 
می کردی��م لباس مان پ��اره نش��ود و زیر پتو 
می گذاشتیم تا اتو شود. دشداشه هم داده بودند 
که کنار پیراهن برای عید فطر نگه می داشتیم. 
شب عید فطر خیلی باشکوه بود. دعا ها خوانده  
می ش��د و چهره  ها همه خندان بود. سال اول 
حاج آقا ابوتراب��ی از اتاق خودش��ان در موصل 
شروع به روبوس��ی با آزادگان کرد و بعد همراه 
نفرات ه��ر اتاق ب��ه تم��ام اردوگاه رفت و عید 
را تبری��ک گف��ت. در زمین کوچک��ی فوتبال 
بازی می کردیم و بهترین مسابقات را روز عید 
برگزار می کردیم تا همه ش��اد باشند. عراقی  ها 
هم ایراد نمی گرفتند. بچه  ها مخفیانه س��رود 
می خواندند و تئاتر هم داش��تیم. عراقی  ها روز 
عید فطر س��خت نمی گرفتند. عی��د نوروز هم 
سخت نمی گرفتند. مثاًل برای عید نوروز به ما 
سه روز آزادی می دادند. آزادی یعنی راحت تر 
می گرفتند و مثاًل ظهر سوت آمار را نمی زدند. 
بعد از ماه رمضان برنامه  هایی که تعطیل شده 
بود، از سر گرفته  می ش��د و اردوگاه روی روال 

قبلی خودش می افتاد.

حاج آقا هیچ وقت کارش دستوری 
نب�ود. یک ب�ار یکی از اهل س�نت 
می خواس�ت شیعه ش�ود و خیلی 
روی این موض�وع اصرار داش�ت. 
حاج آق�ا ب�ه راحتی اج�ازه چنین 
می گف�ت  و  نم�ی داد  را  کاری 
خ�ودش بای�د از درون و ب�ا یقین 
کامل به این موضوع برس�د و نباید 
از روی احساس�ات تصمیم بگیرد

در اس�ارت گاهی به ما س�الی دو 
دست لباس می دادند و گاهی هم 
یک دست  می شد. سعی می کردیم 
لباس م�ان پ�اره نش�ود و زیر پتو 
می گذاشتیم تا اتو شود. دشداشه 
ه�م داده بودند که کن�ار پیراهن 
برای عی�د فطر نگه می داش�تیم. 
ش�ب عید فط�ر خیلی باش�کوه 
ب�ود. دعا ه�ا خوان�ده  می ش�د 
و چهره  ه�ا هم�ه خن�دان ب�ود
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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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    احمد محمدتبریزی
اسارت برای آزادگان دوره ویژه ای بود که با وجود تمام سختی هایش،  خاطرات شیرینی را 
برایشان به یادگار گذاشته است. هنوز وقتی پای صحبت بسیاری از آزادگان می نشینیم، 
روزهای اس�ارت را بهترین روزهای عمرش�ان می دانن�د و معتقدند شخصیت ش�ان در 
آن دوران س�اخته ش�د. حال در نظر بگیرید، در چنین ش�رایطی آمدن مناس�بت های 
مذهبی خاص چه فضایی را ب�رای آزادگان رقم می زد. آمدن ماه مب�ارک رمضان یکی از 
مناس�بت های مهمی بود که حال و هوای معنوی خاصی را به آزادگان می بخشید. آمدن 
ماه رمضان دل های آنها را صفا می داد و فرصت مغتنمی  برای خودسازی بود. عبدالمجید 
رحمانیان از آزادگان و نویس�ندگان دفاع مق�دس در جریان عملی�ات بیت المقدس در 
اردیبهشت س�ال 1361 به اسارت دش�من درآمد که این اس�ارت به مدت هشت سال به 
طول انجامی�د. رحمانیان در گفت وگو ب�ا »جوان « از خاطرات و وضعی�ت آزادگان در ماه 
مبارک رمضان می گوید. این نویس�نده دفاع مقدس هنوز دلتنگ روزهای ماه رمضان در 
دوران اسارت است و می گوید با وجود گذشت سال ها،  هنوز یاد سفره افطار در کنار دیگر 
آزادگان چش�مانم را تر می کند. در ادامه گفت وگوی »جوان « با ای�ن آزاده را می خوانید.
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