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دوقلوها
م��ن و ابراهيم فقط يك س��ال فاصله س��ني 
داشتيم. او متولد سال 44 بود و من متولد سال 
45. فاصله سني كم و ش��باهت ظاهري مان 
باعث مي ش��د همه فكر كنند دوقلو هستيم. 
از كودكي با هم قد كشيديم و بزرگ شديم و 
همديگر را خيلي دوست داشتيم. هيچ خاطره 
كودكي ندارم كه ابراهيم يك پاي آن نباشد. 
ما يك خانواده پر جميعت با هشت برادر و دو 
خواهر بوديم. با احتساب پدر و مادرمان 12 نفر 
مي شديم. پدرم با كارگري و رزق حالل خانواده 
را اداره مي كرد. كم داشتيم اما خوش بوديم. 
يادم است وقتي به دبس��تان رفتيم، ابراهيم 
درسش خوب بود و به من  در درس هايم كمك 
مي كرد. پسر بچه ها خيلي شيطان و بازيگوش 
بودند، اما ابراهيم بچه آرام و خوبي بود. به ياد 
ندارم كه نه من و نه كسي ديگر را اذيت كرده 
باشد. روحيه خاصي داشت و هر چه بزرگ تر 

مي شد، آرامش و متانتش بيشتر مي شد. 

بزرگشدهمسجد
پدرم مرحوم ح��اج عبداهلل عب��دي، باني يك 
مسجد بود و كليد مسجد هميشه پيش او بود. 
ابراهيم از بچگي همراه پدرم به مسجد مي رفت 
و كارهاي آنجا را انجام مي داد. تقيد به انجام امور 
مذهبي مثل نم��از، روزه و قرائت قرآن را هم از 
محيط مسجد ياد گرفت. هميش��ه نمازش را 
در مس��جد مي خواند. عادت خوبي كه ابراهيم 
داش��ت، اين بود كه زياد مطالع��ه مي كرد. در 
كتابخانه مسجد كتاب هاي زيادي براي مطالعه 
بود، هم آنها را مي خواند و هم كتاب هايي را كه 
تهيه مي كرد بعد از مطالعه به كتابخانه مسجد 
هديه مي داد. ابراهي��م و هم محلي هايمان كه 
دوران جواني ش��ان مقارن با اوايل انقالب بود، 
بچه هاي فعالي بودند. در اعياد مذهبي خصوصاً 
نيمه شعبان خيلي فعاليت مي كردند و كوچه و 
خيابان را ريسه مي بستند. خيلي از اين جوان ها 
وارد بسيج ش��دند و جبهه رفتن را از حضور در 

بسيج آغاز كردند. 
روزنامهفروش

ابراهي��م دكه روزنامه فروش��ي داش��ت. غير از 
روزنامه در دكه اش اسباب بازي هم مي فروخت. 
وقتي مي خواست به جبهه برود، حرف جالبي 
زد. گفت اگر ش��هيد شدم، اس��باب بازي ها را 
نفروشيد، به بچه هاي بي بضاعت بدهيد. همين 
طور هم شد. بعد از شهادتش اسباب بازي ها را 
به روستا برديم و بين بچه هاي روستايي تقسيم 
كرديم.  سال 62 بود كه برادرم به جبهه رفت. 
زماني كه براي جبهه ثبت نام كرد، پدر و مادرم 
راضي نبودند، ولي ابراهيم با اصرار آنها را راضي 
كرد. روزي كه از خانه خارج مي شد، فكرش را 
نمي كرديم بازگشتش طوالني شود. او رفت و در 
جريان عمليات والفجر2 مفقود ش��د. تا مدتي 
اميد داشتيم كه برگردد، ولي تا 12 سال خبري 
از او نشد. سال 62 رفت و سال 74 چند استخوان 

تحويلمان دادند و گفتند اين عزيزتان است. 
سالپرحادثه

پدرم ارديبهشت س��ال 74 درگذشت. سال ها 
در انتظار بازگشت پسرش بود و در حالي فوت 
كرد كه چند ماه بعد، آبان ماه 74 پيكر برادرم 
تفحص شد و به خانه برگشت. مادرم فرزندش را 
ديد، اما او هم تنها 10 روز پس از بازگشت پيكر 
ابراهيم، به طور ناگهاني فوت كرد. گويا در اين 
دنيا مانده بود تا براي آخرين بار هم كه ش��ده، 
فرزندش را ببيند. ابراهي��م براي رضاي خدا به 
جبهه رفت و خدا هم اجرش را با ش��هادت داد. 
برادرم در وصيتنامه اش نوش��ته بود: »وقتي به 
شهادت رسيدم هيچ كوچه يا خياباني را به نام 
من نكنيد. چون من نه به خاطر نام كه براي دين 
و مملكتم راه جهاد را انتخاب كردم. اگر شهيد 

شدم، اجرش را از خدا مي گيرم.«
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درماهمباركرمضانفضاياردوگاهها
وآزادگانچ�هتفاوتهاييباديگرايام

سالداشت؟
در دوران اس��ارت در ماه مبارک رمضان فضاي 
معن��وي ب��ر دوس��تان آزاده حاكم ب��ود و همه 
خودش��ان را مقيد به گرفتن روزه مي دانستند. 
ماه رمضان فضا كاماًل معنوي مي شد و آزادگان 
توجهات و توكالت خيلي بيش��تري مي كردند. 
به ويژه در ش��ب هاي قدر اين حاالت معنوي به 
اوج خود مي رس��يد. البته ي��ك حركت تقابلي 
هم داشت. عراقي ها ش��ب هاي قدر از مناجات و 
عزاداري آزادگان ناراحت و عصباني مي شدند و 
برخوردهاي شديدي مي كردند. وارد اردوگاه ها 
مي ش��دند و آزادگان را كتك مي زدند. سال اول 
اسارت كه بچه ها مجروح بودند ماه رمضان خيلي 
سختي داشتيم. من در عمليات بدر در فروردين 
ماه مجروح ش��دم و اولين ماه رمضان در اسارت 
اواخر خرداد شروع مي شد. بيشتر آزادگان هنوز 
بدنشان مجروح بود و با اين حال روزه هايشان را 
در ماه رمضان گرفتن��د. گرماي باالي 50 درجه 
منطقه رمادي مانعي براي گرفتن روزه هايشان 

نشد و با تمام سختي ها روزه هايشان را  گرفتند. 
برايجانبازانروزهگرفت�ندرگرماي

عراقطاقتفرساوسختنبود؟
بيش��تر آزادگان در عنفوان جواني قرار داشتند و از 
آمادگي الزم ب��راي روزه گرفتن برخ��وردار بودند. 
ميانگين سني بچه ها از 16 سال تا 25 سال بود و به 
همين خاطر بنيه اش را براي روزه گرفتن داشتند اما 
طاقت فرسا و سخت بود و ش��دت گرما و كمبود آب 
واقعاً آزاردهنده بود. افطار كه مي شد آب نوشيدني 
گرم بود و آب خنكي وجود نداشت. اين آب گرم توان 
خارج كردن عطش و گرما را از بدن بچه ها نداشت. 
االن در ش��هر و خانه بعد از افطار امكانات و ش��ربت 
و چايي وجود دارد ولي در اس��ارت هيچ كدام از اين 
شربت ها و غذاها وجود نداشت. با اين حال در اسارت 
كسي نبود كه تصميم به روزه گرفتن نداشته باشد. 
حتي آزادگاني كه بيماري سخت داشتند با سختي 
تمام تحم��ل مي كردند و روزه ش��ان را مي گرفتند. 
غذايي براي خوردن نبود و برخي از دوستان كه توانش 
را داشتند كل سال را روزه مي گرفتند و به خاطر حفظ 

جنبه معنوي اش تمام سال را روزه بودند. 
آنزماندسترسيشمابهعالمانديني
برايدانس�تنروزهگرفت�نبيمارانو

مجروحانچگونهبود؟
برخ��ي از آزادگان روحاني بودن��د ولي عراقي ها 

اين موضوع را نمي دانس��تند و فق��ط نيروهاي 
ايراني از چنين چيزي آگاهي داشتند. نه تنها در 
مس��ائل روزه بلكه در تمام مسائل شرعي بچه ها 
به اين اش��خاص رجوع مي كردند و جوابشان را 
مي گرفتند. خدا رحمت كند چن��د روحاني كه 
آن زمان در جمع ما بودند و االن به رحمت خدا 
رفته اند. حاج آقا نوري مسئول عقيدتي- سياسي 
لشكر 81 زرهي ارتش درميان  اهل مشهد بود كه 
نام خانوادگي اش را عوض كرده بود و همه ايشان 
را به نام صوفي مي شناختند. ايشان سال گذشته 
فوت كردند. آقاي ابطحي هم از روحانيون اصفهاني 

بود كه سال گذشته به رحمت خدا رفتند. 
واكنشعراقيهانس�بتب�هآمدنماه

رمضانچهبود؟
در ارتش بعث عراق چنين بحث��ي مطرح نبود. 
قانون ارتش به اين صورت بود كه دين و مذهب 
هيچ دخالتي نبايد در مس��ائل داشته باشد ولي 
بعضاً سربازها يا درجه داراني بودند كه در فضاي 
ديني باشند و نماز و روزه هايشان را به جا آورند. در 
ارتش عراق اصطالحي بود كه نماز و روزه نداريم و 
كسي هم نبايد چنين مسائلي را در ارتش مطرح 
كند. اين شعار به اردوگاه هم تسري پيدا مي كرد. 
قوانين حاكم بر اردوگاه تابع قوانين ارتش عراق 
بود، بنابراين مراسم و مناسبت هاي مذهبي را در 

مباحث ارتش دخالت نمي دادند. 
افسرانعراقيروزهنميگرفتند؟

غالباً نه، ولي برخي كه ش��يعه بودند يا برخي از 
اهل تسنن كه دوست داش��تند روزه هايشان را 
مي گرفتند و كسي كاري به كارشان نداشت فقط 
به آنها اعالم ش��ده بود كه اين موضوعات فردي 
است و هر كس مي خواهد انجام دهد نبايد جايي 

اظهار كند. 
واكنشش�انبهروزهگرفتنش�ماچه

بود؟
كاري نداش��تند ولي اگر ش��ب هاي قدر مراسم 
مي گرفتيم يا جوشن كبير يا ادعيه را به صورت 
دسته جمعي مي خوانديم مخالفت مي كردند. با هر 
برنامه جمعي مثل برگزاري نماز جماعت، عزاداري 
كردن، س��ينه زني و س��وگواري امام حسين)ع( 
مخالفت مي كردند. خيلي به مراسم شب هاي قدر 
و مناجات دسته جمعي بچه ها حساس بودند و در 
چند سالي كه من در اس��ارت بودم نديدم اجازه 

چنين كاري را بدهند. 
درماهرمض�انوضعي�تآزارواذيتو

شكنجههايعراقيهاكمترميشد؟
نمي توان گفت ارتش عراق يك سياس��ت ثابت 

در قبال ماه رمضان داشت. مثاًل در يك سال كار 
زيادي نداشتند و  سال ديگر خيلي بچه ها را اذيت 
مي كردند. مثالً آب شرب را به رويشان مي بستند. 
خيلي رعايت ايام مذهبي را نمي كردند و مقيد 
به مس��ائل ديني نبودند و احت��رام روزها را نگه 

نمي داشتند. 
ب�اوج�وداي�نس�ختگيريهاش�ما
مراس�مش�بهايقدرراچطوربرگزار

ميكرديد؟
از نيمه ش��ب تا وقت س��حر بي��دار مي مانديم و 
ادعيه مي خوانديم. برخي ادعيه را حفظ  و برخي 
توانسته بودند مفاتيح پيدا كنند. يك بار صليب 
سرخ مفاتيح آورده بود كه بعد بعثي ها همه را از 
اردوگاه ها جمع كردند. بعضي  آزادگان توانستند 

مفاتيح هايشان را نگه دارند و دعاي جوشن كبير 
را بخوانند. قرآن س��رگرفتن و مراس��م را شبيه 
مراسم هايي كه در ايران در مساجد برگزار مي شود 
انجام مي داديم. تا جايي كه مداخله نمي كردند 
امكان برگزاري مراس��م را داش��تيم و زماني كه 

دخالت مي كردند بچه ها اذيت مي شدند. 
بعثيهادرماهرمضانبهمقدساتتوهين
ميكردندتابخواهندازاينطريقفشار
روحيوروانيبهش�ماوديگرآزادگان

واردكنند؟
به مقدسات توهين نمي كردند. به قرآن، خدا، 
پيامبر و ائمه اطه��ار هيچ توهيني نمي كردند. 
براي شكنجه هاي روحي پش��ت بلندگو ترانه 
مي گذاشتند كه ما اعتراض مي كرديم. برخي 
رعايت مي كردند و ترانه قطع مي ش��د و برخي 
ديگر لج مي كردند بدتر صدايش بلند مي شد. 
گاهي به مسئوالن نظام جس��ارت مي كردند 
و وادارمان مي كردند به آنه��ا حرفي بزنيم كه 
بچه ها مقاومت مي كردند و كتك مي خوردند. 
به امام و حضرت آقا جرئت نمي كردند چيزي 
بگويند. ب��ه دليل س��يد بودنش��ان و اينكه از 
محبوبيت و مقبوليت ش��ان آگاه بودند. بيشتر 
به مرحوم هاشمي رفسنجاني و ديگر مسئوالن 
مي پرداختند. از همه بيش��تر مرحوم هاشمي 
را مورد هجمه ق��رار مي دادند و مي گفتند بايد 
به آقاي هاشمي ناس��زا و دشنام بگوييد. حتي 
مي گفتند به برخي مس��ئوالن درجه دو و سه 
نظام فحش و ناسزا بدهيد كه آزادگان در همان 

حد انجام نمي دادند. 
وضعيتكالسهاييكهداشتيددرماه
رمضانبههمانش�كلقبليادامهپيدا

ميكرد؟
گاهي اوقات س��اعت تش��كيل كالس ها كمتر 
مي شد. چون به لحاظ جس��مي و شرايط گرمي 
هوا س��اعت هاي فعاليت كمتر مي ش��د. در ماه 
رمضان آزادگان بيشتر خواندن و تالوت قرآن را 
انجام مي دادند. ممكن ب��ود در طول ماه رمضان 
هر دهه يك دوره كامل قرآن تالوت  شود. در ايران 
خودمان هر روز يك جز مي خوانيم كه در پايان 
ماه مبارک رمضان ختم قرآن مي شود ولي آنجا 
سه ختم قرآن داشتيم. برخي دوستان خودشان 
جداگانه تالوت مي كردند. عموم بچه ها هر دهه 

يك دوره ختم قرآن را داشتند. 
برايافطاروسحرچهغذاهاييبهشما

ميدادند؟
غذاي ويژه اي براي ماه رمض��ان به ما نمي دادند.
همانند ماه هاي ديگر سه وعده غذايي صبحانه، 
ناهار و ش��ام را مي دادند. صبحان��ه غذايي مانند  
آش بود كه اگر مي خواستيم اين را تا غروب نگه 
داريم حالت ترشيدگي پيدا مي كرد. چون يخچال 
نداش��تيم مجبور بوديم در فضاي ب��از آن را نگه 
داريم. اس��م اين  آش ش��وربا بود و به هر آزاده اي 
بگوييد خاطرش هس��ت. خرده برن��ج،  عدس و 
لپه پخته مي ش��د و به نام  آش ش��وربا مي دادند. 
به هر اسير در يك 24 ساعت دو تكه نان سمون 
مي دادند. يك تكه را صبح مي خوردند و يك تكه 
را براي شب مي گذاشتند. براي ظهر مقداري برنج 
با كيفيت و كميت كم مي دادند. خورشت  ش��ان 
آبج��وش ، رب و مقداري س��بزيجات بود و هيچ 
گوشتي نداشت. ش��ب ها آبگوش��ت مي دادند. 
گوش��ت هاي منجمد برزيل��ي را مي آوردند و با 
آن آبگوشت درست مي كردند. چون ماندگاري 
گوش��ت ها زياد بود بوي بدي م��ي داد. ما از اين 
سه وعده غذايي بخشي را س��حر مي خورديم و 
بخشي را براي افطار نگه مي داشتيم. بيش از اين 
ديگر چيزي نداشتيم. آزادگان به دليل اين غذاها 
پوست استخوان بودند. عكس هاي آزادگان را اگر 

نگاه كنيد همه الغراندام هستند. 
ش�ماحدودششس�الاس�يربوديد.
بهترينماهرمض�اندوراناس�ارتتان

مربوطبهكدامسالبود؟
س��خت ترين س��ال اولش بود كه با مجروحيت 
روزه مي گرفتم. خودم از چندين قس��مت تير و 
تركش خورده بودم و 11 قس��مت بدنم مجروح 
بود. اولين سال خيلي سخت بود و گرماي شديد 
هوا آزاردهنده بود. بعد كه ع��ادت كرديم ديگر 
ماه هاي رمضان خوب بود و غناي معنوي داشت. 
از اينكه ب��ا اين توان وظايف ديني م��ان را انجام 
مي داديم احس��اس رضايت مي كرديم. اميدوار 
بوديم خداوند متعال اين نماز و روزه هايمان را در 
شرايط سخت اسارت قبول كند و ذخيره اي براي 

آخرتمان باشد. 
درپاياناگرخاطرهايازماهرمضاندر
اردوگاهواسارتداريدبرايمانبگوييد.

در روز يك ب��ار صبح و يك بار عص��ر به ما چاي 
مي دادند. ما سطل هايي داش��تيم كه به سطل 
چاي و س��طل زباله تقسيم مي ش��د كه هر دو 
سطل يك رنگ بود. برخي از دوستان بي توجهي 
مي كردند و وقتي نوبت شان براي گرفتن چاي بود 
به اشتباه سطل زباله را مي بردند و داخلش چاي 
مي گرفتند و براي اينكه س��رد نشود داخل پتو 
هم مي پيچيدند. موقعي كه پتو را باز مي كردند 
مي ديدند  اي بابا چه اش��تباهي كرده اند. وقتي 
چني��ن وضعيتي پي��ش مي آمد ديگ��ر مجبور 

مي شديم از قيد چاي بگذريم. 

ب�رايش�كنجههايروح�يپش�ت
بلندگ�وتران�هميگذاش�تندك�هما
اعت�راضميكرديم.برخ�يرعايت
ميكردن�دوتران�هقط�عميش�دو
برخيديگ�رلجميكردن�دصدايش
بلندترميش�د.گاهيبهمس�ئوالن
نظامجس�ارتووادارمانميكردند
بهآنهاحرفيبزنيمكهبچههامقاومت
ميكردن�دوكت�کميخوردن�د
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