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خاطرات خواندنی محمود رعیت نژاد از دوران اسارت

ازمشهد تا کاخ صدام
محمد لطفی -حکایت آقا محمود رعیت نژاد ،داستان
رشــادت و جوانمردی و غیرت نوجوانی است که با
وجود سن کم با اصــرار به جبهه اعــزام می شود و با
توجه به هوش سرشار و خالق ،آموزش می بیند تا به
درخواست شهید مهدی میرزایی در گروهان تخریب
با نیروهای اطالعات عملیات همکاری کند.
او در روز دهــم اردیبهشت  1361در عملیات
آزادســـازی منطقه ای نزدیک پادگان حمیدیه به
دست نیروهای متجاوز عراقی اسیر می شود و در
اوایــل اســارت به همراه تعدادی دیگر از همرزمان
نوجوانش تا یک قدمی صدام می روند اما با دقت و
تیزبینی فرصت سوءاستفاده تبلیغاتی به رژیم بعث
عراق نمی دهند و این امر باعث می شود تبادل آن ها
با تعدادی افسر عراقی اسیر در دست نیروهای سپاه
اسالم ،لغو شود.
آن چه در ادامه مطلب می آید ،گوشه هایی از خاطرات
شفاهی آزاده سرافراز محمود رعیت نژاد است که
در کتاب «از مشهد تا کــاخ صــدام» به رشته تحریر
درآمده است.

•آغاز اسارت

نزدیک ظهر دهم اردیبهشت بود .قرار بود نیروهای
کمکی که از ابتدای محاصره ،شروع به حرکت کرده
بودند ،به ما برسند و از صحبت های فرمانده گردان
معلوم بود که به ما نزدیک شده اند .معلوم بود که در
خاکریز سمت راست که 500متر آن طرف تر از کانال
قرار داشت مستقر هستند و ما خوشحال بودیم از این
که سمت راست مان در محاصره نیست.
قبل از اطمینان  100در صدی از حضور نیروهای
کمکی در خاکریز سمت راست ،سه نفر از بچه های
پشت سرمان ،در کانال بدون اطالع و بی توجه از
میدان مین که بین دو خاکریز وجود داشت ،لنگان
لنگان شروع به حرکت به سمت خاکریز راست کردند.
یکی از کادرهای گردان به من گفت « :بلند شو برو
دنبال شون که تو میدون مین نرن .برو خودت رو تا
اون خاکریز برسون تا یقین پیدا کنیم که بچه های
ایرانی اند».

•سریع از کانال بیرون آمدم

سریع از کانال بیرون آمدم .خود را به آن سه نفری که
یکی از آن ها در حال برگشتن بود ،رساندم .مشخص
بود مجروح است .تیرهای زیادی از اطراف می آمد و
ما برای این که در مسیر عبور تیرها نباشیم ،سرمان را
تاجایی که امکان داشت ،خم می کردیم و به صورت
نیم خیز و بی توجه به جلو و با یقین به این که آن ها
ایرانی اند ،بدون احساس هیچ دردی فقط به سمت
خاکریز می دویدیم.

•فهمیدم آن مرد ایرانی نیست

 70-60متر مــانــده بــه خــاکــریــز ،رزمنده
ای بــا لباس سبز تیره بــیــرون خاکریز آمــد.
مــن از رســیــدن بــه بچه هــای ایــرانــی آن
قــدر خوشحال بــودم که دیگر درد پایم
را فراموش کــرده بــودم .تا جایی که توان
داشــتــم ،دوی ــدم و خــود را در آغــوش آن
مــرد کــه یــک ســر و گــردن از مــن بلندتر
بود ،انداختم .حرفی بین مان رد و
بدل نشد ،وقتی از نفس نفس زدن
هایم کاسته شد و خواستم بگویم بچه
هــا محاصره شــده انــد بــه کمک شان
بشتابید ،تا نگاهم را به صــورت آن مرد
دوختم ،از ریــش و سبیل تراشیده اش
فهمیدم ایرانی نیست .شوکه شدم .قلبم
داشــت می ایستاد .ترس و وحشت عجیبی
در دلم افتاد .ترسم بیشتر از این بود که با
مشاهده روبوسی من و آن مرد ،بچه های ما
که آن طرف خاکریز بودند فکر کنند این ها
ایرانی هستند و راه بیفتند بیایند.
نمی دانستم چه باید بکنم! وقتی مــرا به
پشت خاکریز بــرد ،دیگر خبری از رفتار
با مروت اولیه آن نظامی سبزپوش عراقی
نبود...

•تا کاخ صدام

هشت روز از اسارت مان می گذشت.
آمــــاده شـــده بــودیــم تــا مــا را بــه بــیــرون از
بازداشتگاه ببرند .مثل دفعات قبل نمی دانستیم قرار
است کجا برویم! شهربازی و زیارت که رفته بودیم .در
دلم خدا خدا می کردم که به کربال برویم ،اما عکس
هایی از هنگام زیارت مان گرفته شده بود و بعید بود
ما را به کربال ببرند .شاید قرار بود به اردوگاهی جدید
منتقل شویم.
مکانی که قرار بود برویم خیلی با استخبارات بغداد
فاصله نــداشــت .ایــن را می شد از تعداد
خیابان هایی فهمید کــه از آن هــا عبور
کردیم .وارد محوطه ای بــزرگ و سرسبز
شدیم و پس از عبور از آن جا که بیشتر از
تعداد درختانش ،کثرت افسران جلب توجه
می کرد ،یک خانم میان سال و سربرهنه
جلوتر از بقیه به استقبال مان آمد و افسران
عراقی را که همراهمان بودند ،راهنمایی کرد که از
کدام قسمت و به کجا برویم.
وارد یک سالن شدیم و دقایقی را آن جا منتظر ماندیم.
بعد از آن ،یک گیت بازرسی وجود داشت .با عبور از
آن وارد یک سالن بزرگ نه چندان مجلل شدیم .یک
میز بزرگ بیضی شکل در وسط گذاشته شده بود،

چندین صندلی در اطراف آن و یک صندلی بزرگ تر
هم در ابتدای میز قرار داشت .اطراف میز نشستیم.
حاال حدسش را می زدیم که قرار است چه اتفاقی
بیفتد .می گفتیم حتما فرمانده ارتش عراق یا شخص
مهمی از ارتش قرار است برایمان سخنرانی کند.

•صدام با دخترش وارد شد

وقتی مالصالح قاری که مترجم مان بود وارد اتاق

فکر نمی کردیم آن شخص
مهمی که در ذهن مان
تصور می کردیم ،صدام
باشد و ما را به دیدار صدام
آورده باشند
شد ،گفت« :رئیس جمهور عراق ،سیدالرئیس وارد
می شــود ».واقعا متعجب شدیم و فکر نمی کردیم
آن شخص مهمی که در ذهن مان تصور می کردیم،
صدام باشد و ما را به دیدار صدام آورده باشند .همراه
با معرفی مالصالح ،صدای قدم هایی می آمد .بعد از
چند ثانیه در اتاق باز شد و صدام که قبال یکی ،دوبار

چهره اش را در تلویزیون دیده بودم ،به همراه
دخترش ،هال ،وارد شد .شوکه شده بودم .قلبم تند
تند می زد .دست هایم یخ شده بودند.

•کل اطفال العالم اطفالنا

صدام روی همان صندلی بزرگ نشست و هال هم
کــنــارش .قبل از ایــن که حرفی بزند ،همه مــان را
لبخندزنان با چشم وارسی کرد .اولین جمله ای که به
زبان آورد و«مالصالح قاری» ترجمه کرد ،ابراز تأسف
از این بود که ما در شرایطی بد همدیگر را مالقات می
کنیم و گفت« :کل االطفال العالم اطفالنا» لحظه ای
که صدام این جمله را با صدای بلند و خیلی با ابهت
ادا کرد تا خبرنگاران هم به خوبی آن را منعکس کنند،
احمدعلی حسینی بچه رفسنجان ،که همیشه آرام
و کم حرف بود ،بالفاصله گفت« :کل اطفال اسهال
یا سیدی!» صدام رو به مالصالح کرد و پرسید « :چه
گفت؟» مالصالح ترجمه کرد« :گفت سرورم همه بچه
ها مریض هستند. ...».

روایت عروج پس از  29ماه سکوت کما

روزهای بدون «اکبرآقا» در آسایشگاه جانبازان

•آرام آرام اشک می ریخت

«مهدی جدی» از جانبازان  70درصد قطع نخاع و از
دوستان شهید قربانزاده می گوید« :خیلی مهربون
بود ،شخصیت آرام و متینی داشت ،به خصوص قبل
از این ماه های آخر و قبل از این که به کما برود ،معموال
در خلوت خودش بود و شاید کمتر در جمع ها حاضر
می شد ،نماز شب اش اما ترک نمی شد ...آن قدر قلب
رقیقی داشت که چند نوبت دیده بودم هنگام تماشای
سریال ها وقتی صحنه های احساسی می دید ،چشم
هایش خیس می شد و اشک می ریخت .بارها دیده بودم
که قبل از خواب به بچه های کمک بهیار و پرستاران

شیفت شب می گفت اگر نیم ساعت قبل از اذان صبح
بیدار نشدم ،بیدارم کنید .او برای عبادت شبانه اش
اهتمام داشت و در نمازخانه آسایشگاه در حال و هوای
خودش خلوت می کرد و با خدا حرف می زد».

•شبیه قله دماوند

آقای جدی دربــاره صبوری جانبازان قطع نخاع می
گوید« :همه جانبازان قطع نخاع صبور هستند اما
برخی از آن ها در میان جانبازان قله دماوند می شوند
و از دیگران سر می شوند .مرحوم شهید قربانزاده یکی
از همین قله ها در صبر بود».

• 29ماه در سکوت

آقای دوان مسئول فرهنگی این آسایشگاه هم که سال
هاست در این مجموعه فعالیت دارد دربــاره شهید
قربانزاده برایم صحبت می کند .آقای قربانزاده از 11
فروردین  95پس از یک سکته خفیف به کما رفت و دیگر
برنگشت و حدود  29ماه در کما بود .این مدتی که در

آسایشگاه بود ،یکی از مواردی که در رفتارهای او دیدم
توجه اش به زیارت عاشورا بود .فکر می کنم روزی نبود
که او زیارت عاشورایش ترک شده باشد.پرستاران ما
هم از او خاطرات خوبی دارندو هیچ وقت به آن ها بد
اخالقی نکرد .در  10سالی که بیشتر اوقاتش را در
آسایشگاه زندگی می کرد ،بعید می دانم پرستاران از
او بدخلقی دیده یا خاطره ای این گونه داشته باشند .تا
آن جاکه می توانست کارهای خودش را انجام می داد.
یادش بخیر خیلی صبور و خوش برخورد بود.علی اکبر
قربانزاده در  17تیر  1345در «درگز» متولدشد .در
 29آبان  1362در عملیات «والفجر  »3در «پنجوین»
عراق بر اثر موج گرفتگی و مجروح شدن از ناحیه کمر،
قطع نخاع شد و به مقام رفیع جانبازی نائل آمد .وی
مــدت  18مــاه در حالی که در کما به سر می بــرد در
بیمارستان رضوی ،اتاق ایزوله آسایشگاه توان بخشی
امام خمینی (ره) و بیمارستان امام رضا(ع) بستری
بود در نهایت پنج شنبه یکم شهریورماه آسمانی شد و
به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

•ماه محرم در اسارتگاه

بعد از آن شوی تبلیغاتی ،به اسارتگاه منتقل شدیم.
روزهــا به سختی سپری می شــد .مــاه محرم از راه
رسیده بود .یاد سال های گذشته می افتادم .غم
غربت اســارت عجین شده بود با غم شهادت امام
حسین(ع) ،آن هم در سرزمین کربال .دلم برای
عزاداری های مسجد محل مان تنگ شده بود؛ برای
نوحه خوانی آقای رسولی و آقامهدی گلچین .دلم می
خواست لباس سیاه بپوشم .هرازگاهی که امکانش
بود ،به دور از چشمان عراقی ها عزاداری می کردیم
و بر سر و سینه می زدیم .یک روز ،یک افسر عالی رتبه
که مشخص بود خبر عزاداری هایمان را شنیده ،با
چندین نفر همراه ،وارد آسایشگاه مان شد و همه را
جمع کرد .وقتی شروع به صحبت کرد ،معلوم بود
از شدت خوردن مشروب ،حال خوبی ندارد« :چرا
شما برای امام حسین(ع) عــزاداری می کنید؟ آن
ها که مجوس نیستند! امام حسین عرب بود و او را
خودمان کشته ایم و خودمان هم برایش عزاداری می
کنیم! اگر امام زمان هم بیاید ،ما خودمان می کشیم
اش ».این حرف برای من و بقیه اسرا خیلی ناراحت
کننده بود .من که از بقیه کم
طاقت تر بودم ،دیگر نتوانستم
تحمل کنم و با همان شرایط
جسمانی و بــدن نحیفی که
داشتم ،به طرف آن افسر حمله
کردم وبا شدت هرچه تمام تر
سیلی محکمی بــه صورتش
نواختم .هرچند ضربه من به
او برخورد نکرد ،اما با این کار
خشم و نفرتم را به خوبی نشان
دادم.
بـــدون هــیــچ اقـــدامـــی ،او و
همراهانش به سرعت از داخل آسایشگاه بیرون
رفتند و درها را بستند .می دانستم که این کار را
تالفی خواهند کرد و بر خواهند گشت .هر وقت
چنین اتفاقی می افتاد ،عراقی ها ابتدا اقدامی
انجام نمی دادند .می رفتند و با نیروی بیشتر باز
می گشتند.

همکالم با فرزندان شهید عاقلی از شهدای عاشورای حرم رضوی

پرواز از جوار ضریح امام رضا

(ع)

ســـیـــده فـــائـــقـــه مــــوســــوی -روز عــجــیــب و
غــریــبــی بــــود .هــمــه چــیــز دقــیــقــا آن ط ــوری
کــــه هـــیـــچ گــــــاه بــــه ذهــــــن کـــســـی خــطــور
نمی کرد اتفاق افتاد .هیچ کس فکرش را هم
نمیکرد میان آن همه بوی عطر و گالب و عنبر و
عود که اطراف روضه منوره حضرت رضا(ع) همه
را مدهوش خود میکند ،بوی گوشت سوخته تا
مغز استخوان آدم را بسوزاند .هیچ کس فکرش
را هم نمیکرد که آینهها و شیشهها و پنجههای
ضریح مطهر آنقدر تیره و تار شود که آدمی نتواند
چهره خود را در آن آینهها ببیند .هیچ کس فکرش
را هم نمیکرد...
خیلی عجیب بود و غریب .انگار به بابای مدرسه
پــژمــان گفته بــودنــد اگــر دلــت را بــه مــا بدهی،
سیرابش خواهیم کرد؛ آن هم ظهر عاشورا و آن
هم در کنار ضریح آقا امام رضا(ع).
شاید برای همین دعوت عجیب و غریب بود که
آقای «عاقلی» بابای مهربان مدرسه پژمان هرچه
داشت گذاشت و میخواست پای پیاده و دور از هر
چه دنیایی است ،به آسمانها پرواز کند.
زهرا فرزند شهید میگوید« :بابا همه را عاشق
خود میکرد .خود من  ۱۱سال داشتم وهنوز
در عوالم بچگانهام به سر میبردم اما عاشق بابا
بودم .آن روز داشت صبحانه میخورد و خودش
من و مادرم را راهی روضه کرد .همیشه به مادرم
در خانه کمک میکرد .آن روز هم گفت شما بروید
و از روضــه صبح و ظهر
عــاشــورا استفاده کنید
من قبل از رفتن وسایل
سفره را جمع میکنم.
خیالمان راحت بود.
اگر میدانستم از آن روز
به بعد قرار است فقط در
خیاالتم و در عکس روی
دیــوار خانهمان او را ببینم ،حداقل کمی در
آغوشش جا خوش میکردم و خداحافظی بهتری
با او میکردم».
حاال برای زهرا و محمود و بقیه بازماندگان شهید

آ قا محمود از پدر می گوید

غفوریان« -خیلی مهربون بود ،شخصیت آرام و متینی
داشت ،به خصوص قبل از این ماه های آخر و قبل از این
که به کما برود ،معموال در خلوت خودش بود و شاید
کمتر در جمع ها حاضر می شد ،نماز شب اش اما ترک
نمی شد .»...این جمالت را هم آسایشگاهی و دوست
مرحوم شهید علی اکبر قربانزاده که سه هفته قبل
آسمانی شد ،برایم تعریف می کند.
سه هفته پس از سفر همیشگی شهید قربانزاده برای
تهیه گــزارش دربــاره او به آسایشگاه اما خمینی می
روم .تخت او هنوز خالی است .با دوستان و همراهانش
کــه همکالم مــی شــوم همه بــه تخت اش اش ــاره می
کنند .انگار این تخت هم به سکوت  29ماه آخر عمر
آقای قربانزاده عادت کرده است؛  29ماهی که او در
کما بود و پس از آن برای همیشه از میان دوستانش
و ساکنان آسایشگاه امام خمینی هجرت کرد و غزل
شهادت را سرود .او با شهادتش «درد» هایش را هم تنها
گذاشت ...حاال اکبر آقای قربانزاده یا بهتر بگویم شهید
علی اکبر قربانزاده سه هفته ای می شود که از آسایشگاه
امام خمینی جایی که سال های زیــادی را آن جا در
تنهایی خودش سر کرده بود ،به نزد دوستان شهیدش
سفر کرده است.قربانزاده در عملیات «والفجر  »3در
«پنجوین» عراق بر اثر موج گرفتگی و مجروح شدن از
ناحیه کمر ،قطع نخاع شد و از آن موقع حدود سال62
رنج جانبازی و قطع نخاعی را به جان خرید و جانباز
 70درصد شد .همه این سال ها روی تخت ،دردها را به
درون خودش برد و در تنهایی های اش روزگار گذراند.

•تا صدام را نکشتی بر نگرد

رژیم بعث عراق می خواست از این فرصت بهترین
استفاده های تبلیغاتی را بکند .در آن جلسه ،به غیراز

ما ،تعداد زیادی عکاس و فیلم
بردار حضور داشتند تا همه
چیز را ثبت کنند .صدام که
سعی می کرد چهره مهربانی
از خود نشان دهد با لبخندی
که مدام بر چهره داشت ،گفت:
« بلند شوید بیایید تا عکس
بگیریم».
یاد حرف مادربزرگ که در
آخرین بار حضورم در ایران
و هنگام تعزیه دایــی عباس
گفته بود «برو و تا صدام را نکشتی
بر نگرد!»افتادم ،چیزی که
در بــاورم نمی گنجید .حاال
دستم به صــدام رسیده بود.
در حین رفتن به پشت صندلی و
هنگامی که می خواستیم مهیای
عکس گرفتن شویم ،ایده کشتن
صدام به ذهن ام رسید.
همان خواسته ای که مادربزرگ
از من طلب کــرده بــود .با نگاه به
صندلی و میز جلوی صندلی و
افــســرانــی کــه دورتــــر از صــدام
ایستاده بودند ،در ذهن ام نقشه
می کشیدم که همزمان که آماده
عکس گرفتن می شویم و به پشت
صــدام می رویــم ،در عــرض دو دقیقه
گردنش را بگیرم و او را خفه کنم .نیاز به کمک
دوستان داشتم .آرزو می کردم کاش از این مالقات
باخبر بودیم تا از قبل نقشه ای طراحی می کردیم.
هنگام نشستن صدام روی صندلی ،به بقیه
بچه ها این نقشه را گفتم .من دقیقا پشت
سر صدام ایستاده و نزدیک تر از بقیه بچه ها
به او بودم .دستانم کمی می لرزید .هرچند
ثانیه نگاهی به بچه هایی که کنار و پشت
سرم بودند ،می انداختم و منتظر بودم که
موافقت همه بچه ها اعــام شود و کار را
شروع کنم .چندین بار نقشه را در ذهن ام
مرور کردم ،هرازگاهی هم دست چپم را به
شانه صدام نزدیک می کردم .صدام نیز که
چهره انسان دوستانه ای از خود به نمایش
گذاشته بود ،با نزدیک شدن دست من یا
این که حتی لحظاتی دست من ،شانه اش را لمس
کند ،مخالفتی نمی کرد .چشمانم را بسته و آماده
خفه کردن صدام بودم .نه چیزی می دیدم و نه می
شنیدم .بیشتر از همه چیز و همه کس به مادربزرگ
فکر می کردم و خواسته اش .گاهی خوشحال می
شدم و گاهی ناراحت .دو ،سه بار مشتم را باز و بسته

کردم .انگشتانم می لرزید.
در ذهن ام شمارش معکوس را شــروع کــرده بودم
که یکی از محافظان که نزدیک تر از بقیه به ما بود و
ظاهرا متوجه حرکات غیرعادی و مشکوک من شده
بود ،نزدیک آمد و با دست اش ضربه ای به دست چپ
من زد و مرا کمی دورتر راند .حیف شد .نقشه ای که
دقایقی از کشیدنش نمی گذشت ،نقش بر آب شد.
فقط یک قدم تا انتقامی مانده بود که مادربزرگ از
من خواسته بود.

عاقلی ،همان ساعت و انگشتر و کلید از شهید
محمدحسین  ۵۷ساله باقی مانده است.
زهرا سواالتم را با اشاره دست خود قطع میکند.
بغض اش را م ـیخــورد و بعد از مکثی کوتاه،
صدایش را صاف میکند و ادامه میدهد«:همه
شهدای واقعه بمبگذاری در حرم مطهر که در
سال  ۷۳به شریعه شهادت پا گذاشتند ،انتخاب
شده بودند .مطمئن ام بابا میدانست داشت
مزد خدماتش به پدر و مادر و خانواده خودش را
میگرفتَ .
آخر همیشه به ما کوچکترها تاکید
میکرد که هیچوقت همسایهها را در معذوریت

اگرمیدانستمازآنروزبهبعد
قراراستفقطدرخیاالتمو
درعکسرویدیوار خانهمان
اوراببینم،حداقلکمیدر
آغوششجاخوشمیکردم
امانت قرار ندهید ولی آن روز ،عالو هبر ساعت
و انگشتری که هیچوقت کنار نگذاشته بودند،
خودشان کلید خانه را به همسایهمان سپرده
بودند و هنوز هم این یادگاریها بوی مهربانی بابا

را برایمان تداعی میکند».شهید محمدحسین
عاقلی همیشه نماز اول وقت میخواند و این
را به همسر و فرزندانش آموخته بود .مصاحبه
ما با این خانواده شهید ،به اذان مغرب نزدیک
میشد و انگار این توصیه شهید در ذهنهای
اهل خانواده هنوز مانده است .نماز اول وقت
همسرش هم یادگاری شهید بود که همه از آن یاد
میکردند .یک سال است؛ درست روز عاشورای
سال پیش بود که همسر شهید بعد از عزاداری
بــرای سیدالشهدا در بیستوسومین سالگرد
دوری از شهید عاقلی در حالی دار فانی را وداع
گفت که از چشمان دوختهاش به عکس شهید،
حاجت شفاعت میبارید.آقامحمود ،پسر ارشد
خانواده که در زمان شهادت پدر ۳۰ ،ساله بود هر
چند دقیقه یکبار با حسرت و آه از ندانستن قدر
پدر میگوید« :پدر فقط تا ششم ابتدایی درس
خوانده بود اما خیلی بیش از ما تحصیلکردهها
میفهمید .چله زیارت امام رضا(ع) برمیداشت
حر
و با پای پیاده به زیــارت میرفت .از خیابان ّ
عاملی تا حرم هم که کم راهی نیست .ما اعتراض
میکردیم اما او میگفت کیف زیــارت به پیاده
رفتن اش است .اگر میبود حتما در پیاد هروی
اربعین با شوق وافری شرکت میکرد.» ...

