توگوی روزنامهدیواری حق با ابراهیم چملی
گف 
از آزادگان سرافراز کشورمان
که در روستای ملکن از توابع بشاگرد هرمزگان زندگی میکند

خانوادهام فکر میکردند
شهید شدهام
در تمام روزهای اسارت فقط خدا میداند که چقدر دلتنگ ایران بودیم
برای ما دیدن آسمان شب و ستارهها آرزویی بود که بعد از دو سال محقق شد
راضیه کریمی :تصور کنید در یک اتاق حبس شدهاید و با
اینکه کسانی در نزدیکی شما در اتاقهای دیگر هستند،
حق حرفزدن با آنها را ندارید .شما برای اینکه راهی
برای صحبتکردن پیدا کنید ،چ�ه میکنید؟ معصومه
آباد و دوس�تانش دقیقا در چنین ش�رایطی در زندان الرشید بغداد
توانستند با استفاده از «تکنیک مورس» راهی خالقانه برای صحبت
با یکدیگر پیدا کنند .مثال اگر میخواستند بگویند #حق دو ضربه به
دیوار میزدند« .من زندهام» عالوه بر اینکه باعث شد دنیای اسارت را
بهتر بشناسم ،مرا به مطالعهی دیگر کتابهای اینچنینی کتابخانهی
روس�تا هم تش�ویق کرد .اگر کتابهایی با موضوع اس�ارت خوانده
باش�ید ،حتما تجربه کردهاید که این کت�ب خاطرهمحور ،ترکیبی از
شوق و حزن در خواننده ایجاد میکنند؛ گاهی چنان از خالقیت اسرا
شگفتزده میش�وید که اشک شوق از چش�متان جاری میشود و
گاهی هم از ظلمهایی که به این عزیزان شده ،دلتان به درد میآید.
همیشه دوست داشتم با تنها آزادهی روستا گفتوگو کنم تا یک بار
هم به شکل شفاهی خاطرات آزادگان عزیز کشورمان را شنیده باشم.
در ادامه ماحصل مصاحبهی من با ابراهیم چملی را از نظر میگذرانید.
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حق :متولد چه سالی هستید؟
چهل و چهار.
حق :ملکن در آن سالها چهطور جایی بود؟
ملکن جایی بود که بهار ،مردم در آن ساکن میشدند .آن سالها
بیشتر اهالی روستا از عشایر بودند و همین که فصل سرما تمام
میش��د ،به س��رزمینهای هموار مثل ملکن کوچ میکردند تا
عالوه بر کشاورزی ،نخلهایشان را ببندند و غذا برای زمستان
ذخیره کنند.
حق :چند ت�ا از بازیهای قدیمی که بی�ن ملکنیها رواج
داشت ،نام ببرید.
کلمتا ،لنتزا ،گرگاپسا و تلهیابی که امروز به آن کبدی میگویند.
حق :گفتید که قبلا اهالی ملکن ،کش�اورزی میکردند.
محصوالتشان چه بود؟
آن زمان در سراسر منطقهی بش��گرد ،باران زیاد میبارید .علت
رواج کشاورزی در این خطه هم همین بود؛ تا حدی که مردم این
منطقه گندم ،جو ،ذرت و لیموی دیگر ش��هرهای اس��تان را هم
تأمین میکردند.
حق :چه سالی به جبهه رفتید؟
شصت و هفت.
حق :داوطلبانه رفتید؟
نه ،من سرباز وظیفه بودم.
حق :به کدام منطقهی عملیاتی اعزام شدید؟
قصر شیرین.
حق :چه روزی اسیر شدید؟
سی و یک تیر شصت و هفت.
حق :پس جنگ تمام شده بود؟
بله! س��ه روز از پذیرش قطعنامه گذش��ته بود که در عملیات
مرصاد ،اسیر شدم .قضیه از این قرار بود که در آمار شامگاهی،
اس��م مرا هم برای مرخصی خواندن��د .فرمانده گف��ت« :فردا
صب��ح زود ،تجهیزات را س��ر پل ذه��اب تحوی��ل بدهید و به
مرخص��ی بروید» .روز بعد س��اعت ش��ش صبح ،ع��راق آتش
تهیه ریخت .فرمان��ده ،مرخصیه��ا را لغو کرد و دس��تور داد
برویم برای پش��تیبانی گردان صد و س��یزده .تا س��اعت یازده
مقاومت کردیم اما مهماتمان تمام ش��د و متعاقب آن دستور
عقبنش��ینی آمد .ما هم برگش��تیم دروازهقرآن که جایی بود
بین قصر شیرین و س��ر پل ذهاب .من همانجا اسیر شدم .نگو
وقتی از تپهها پایی��ن میآمدیم ،نیروهای دش��من ما را دیده
بودند .س��ر همین با تانکهایش��ان حرکت کردند سمت ما و
محاصرهمان کردند.
حق :منافقین شما را اسیر کردند؟
عراقی بودند .منافقین ،پنجم شهریور عملیات را دست گرفتند.
حق :آن موقع چند سال داشتید؟
بیست و سه سال.
حق :اصال فکر میکردید اس�یر شوید ،در حالی که جنگ
اقال روی کاغذ تمام شده بود؟
حتی یک بار هم به ذهنم نرسید که ممکن است اسیر شوم.
حق :از حال و هوای اتوبوس�ی بگویید که شما را به عراق
میبرد.
طبیعتا هم��ه ناراح��ت بودی��م .اتوبوس س��اکت س��اکت بود.
فرماندهمان که با ما اسیر شده بود ،وقتی دید فضا خیلی دلگیر
است ،شروع به صحبت کرد و به بچهها امیدواری داد و از صبر و
توکل سخن گفت.
حق :اسم فرماندهتان را در خاطر دارید؟
متأسفانه فراموش کردهام؛ فقط لهجهی شمالیاش یادم مانده.
حق :اولین جاییکه شما را بردند ،کجا بود؟
ما را بردند آسایشگاه سربازان شهر قینقاع .آنجا از بس جمعیت
زیاد بود ،مجبور شدیم که تا صبح ،به همان شکل ایستاده بمانیم.
صبح روز بعد ،ما را بردند در حیاط آنجا و فرماندهشان سخنرانی
کرد و گفت« :میخواهیم از ش��ما فیلم بگیریم تا تحویل صلیب
سرخ بدهیم».
حق :صلیب سرخ آمد؟
ما در واقع دو هزار نفر مفقوداالثر بودیم و تا پایان اس��ارت ،هیچ
خبری از صلیب سرخ نشد.
حق :بعد شما را به کدام اردوگاه بردند؟
از قینقاع م��ا را به دژبان مرکز بغداد بردن��د و از آنجا به تکریت.
اردوگاه تکریت ،بیس��ت و یک اتاق س��ه در چهار داشت که هر
شصت نفر در یک اتاق تقسیم ش��دیم .شاید باورش سخت باشد
اما ش��بها برای خواب ،س��هم هر نفر فقط دو تا موزاییک بود؛
س��رمان را میگذاش��تیم روی آن موزاییک و پایم��ان را تکیه
میدادیم به دیوار .تا یک س��ال ،نه خبری از المپ بود ،نه پنکه.
لباسهایمان را خیس میکردیم و نوبتی میچرخاندیم تا هوای
ق عوض شود .برای آبخوردن هم یک شی ر آب تعبیه شده بود.
اتا 
فقط یک توالت برای دو هزار نفر وجود داش��ت و هر روز هم سه
نوبت ،مراسم کتکخوری داشتیم .در تکریت ،تا یکسال بدون
دمپایی بودیم .این را هم بگویم که هر روز اعالم میکردند بیایید
پناهنده شوید.
حق :با توجه به اینکه قطعا ب�ه پناهندهها امتیازاتی داده
میشد ،هیچ وقت وسوسه نشدید ثبتنام کنید؟
اتفاقا خیلی اصرار داش��تند پناهنده ش��وم ولی جواب من فقط
یک جمله بود« :اگر مرا به قتل ه��م تهدید کنید ،هرگز پناهنده
نمیشوم».

حق :اس�را ب�رای اینک�ه وقتش�ان پر ش�ود ،چ�ه کار
میکردند؟
بعض��ی خطاط��ی و نج��اری میکردن��د و بعض��ی هم لوس��تر
میس��اختند .کالسهای آموزش��ی مثل کالس قرآن و تفسیر
و آموزش زبان هم پنهانی تش��کیل میش��د .البته ناگفته نماند؛
کارهای اس��را را نگهبانهای بعثی میگرفتند و به عنوان هدیه
به همسرانش��ان میدادند .نگهبان خوب که بویی از انس��انیت
برده باشد ،خیلی کم بود .مثال س��ربازی بود به اسم سیدحسین
که میگفت« :من از اول جنگ در اردوگاهها بودم و تا االن حتی
یک س��یلی هم به اس��رای ایرانی نزدهام» .یکی هم بود به اسم
سیدمهدی .این نگهبان موقعی که عصبانی میشد ،اسرا را میزد
ولی بعد پشیمان میش��د و میآمد پش��ت پنجره ،با ما شوخی
میکرد.
حق :از میان اسرا ،کسی هم در اردوگاه به شهادت رسید؟
جلوی چش��م ما نه! ول��ی خیلی از کس��انی که به بیمارس��تان
میرفتند ،دیگر هیچ وقت برنگشتند.
حق :چند وقت در اردوگاه تکریت بودید؟
حدودا یک س��الی ش��د که ما را در اردوگاه پان��زده تکریت نگه
داشتند.
حق :بعد به کدام اردوگاه رفتید؟
اردوگاه ش��انزده .لحظهای ک��ه وارد این اردوگاه ش��دم ،یکی از
دوس��تانم را دیدم .او دس��تش را بلند کرد ،من هم دس��تم را به
نشانهی سالم بلند کردم .از ش��انس بد ما ،نگهبان این صحنه را
دید و با عصبانیت گفت« :تعال! تعال!» من رفتم نزدیکش .گفت:
«چرا دستت را بلند کردی؟» گفتم« :دوستم را دیدم ،دستم را
بلند کردم!» نامرد ،یک سیلی س��نگین به صورتم زد که تا چند
ساعت بیهوش شدم .وقتی به هوش آمدم ،تا مدتها هیچ صدایی
نمیشنیدم.
حق :در اسارت ،خبرهای ایران را داشتید؟
روزنامههایی به زب��ان عربی در اردوگاه پخش میش��د که البته
بیشترشان اخبار ناامیدکننده از ایران مینوشتند و همیشه هم
تأکید داش��تند که ایران قطعنامه را نمیپذیرد تا مبادلهی اسرا
انجام ش��ود .این را هم بگویم که اگر یک گوشه از این روزنامهها
پاره میشد ،همهی اردوگاه را به باد کتک میگرفتند.
حق :وضعیت فرهنگی اردوگاه چگونه بود؟
هر شش ماه یکبار تلویزیون میآوردند که بیشتر برنامههایش
رقص و آواز ب��ود .روزه��ای دیگر هم ک��ه ه��ر روز از بلندگوها
آهنگهای روی مخ پخش میکردند.
حق :از لحظهای بگویید که خبر آزادیتان را شنیدید.
ساعت هشت ش��ب ،ناگهان مبادلهی اس��را از تلویزیون پخش
شد .اردوگاه از شادی ترکید و همه از خوشحالی زدند زیر گریه.
نگهبانها که دیدند وضع اینطور اس��ت ،ریختند در آسایشگاه
و همه را گرفتند به باد کتک ولی از بس بچهها خوشحال بودند،
اصال کسی اهمیتی نداد.
ح�ق :گویا ش�بها حق هواخ�وری در محوط�هی حیاط
اردوگاه را نداشتید؟
ما را ساعت شش عصر داخل اتاقها میکردند .دو سالی میشد
که س��تارهها را ندیده بودیم اما ش��بی که قرار بود فرداصبحش
مبادله انجام شود ،در آسایشگاه را باز کردند و همه رفتیم داخل
حیاط .برای ما دیدن آس��مان ش��ب و س��تارهها آرزویی بود که
عاقبت بعد از دو سال محقق شد .خیلی دلتنگ آسمان بودیم.
حق :خاطرتان هست که دقیقا چند روز در اسارت بودید؟
دو سال و دو ماه و پانزده روز.
حق :از خاط رهتان در هنگام مبادله بگویید.
با اتوبوس ما را آوردند مرز .یکی از برادرها از طرف س��پاه آمد در
اتوبوس و خوشآمد گفت و به همه یک عکس امام داد اما وقتی
بیرون رفت ،سربازهای بعثی عکسها را از ما گرفتند .البته بعضی
از آزادهها با زرنگی موفق ش��دند عکسها را پنهان کنند و پیش
خودش��ان نگه دارند .وقتی وارد خاک ایران ش��دیم ،همه گریه
میکردند و سجدهی شکر به جا میآوردند .فقط #خدا میداند
که چقدر دلتنگ ایران بودیم.
حق :در سالهای اس�ارت ،آیا خانوادهتان خبری از شما
داشتند؟
خانوادهام فکر میکردند من شهید ش��دهام ولی وقتی که برای
مبادله ،اس��م اس��را را در رادیو میخوانند ،مادرم اسم من را هم
میشنود و میفهمد زنده هستم.
حق :از هنگام ورودتان به ملکن بگویید.
همهی اهالی روس��تا برای اس��تقبال آمدند .راستش من خیلی
گیج بودم و آن روز هیچ کس را نمیش��ناختم .تا س��ه روز اصال
نمیتوانستم حرف بزنم و مدام فکر میکردم هنوز در عراق هستم
و این فقط یک خواب است.
حق :از روزهای اسارت ،چه به یادگار دارید؟
تا سالها ساعت شش صبح و یازده ظهر و سه عصر یاد کتکهای
وحشتناکی که در این س��اعتها به ما میزدند ،میافتادم اما آن
سیلی که به گوش��م خورد ،حتی تا االن هم در گوشم سنگینی
میکند و اگر آن یکی گوشم را بگیرم ،تقریبا هیچ چیز نمیشنوم.
حق :چه سالی ازدواج کردید و چند فرزند دارید؟
هفتاد و پنج .سه دختر ،سه پسر.
ح�ق :اگ�ر روزی ق�رار باش�د کتاب�ی درب�ارهی ش�ما و
دوستانتان نوشته شود ،دوست دارید اسمش چه باشد؟
رنج تکریت.

