
وادي کتاب

نگاهي به کتاب »غواص ها بوي نعنا مي دهند«
روايتي از 72 غواص عمليات كربالي4

 عليرضا محمدي
»غواص ه�ا بوي نعن�ا مي دهن�د« کتابي به 
قلم حميد حس�ام، نويس�نده نام آش�ناي 
حوزه دف�اع مقدس اس�ت ک�ه در پرونده 
کاري اش کت�اب مع�روف »وقت�ي مهتاب 
گم ش�د« ديده مي ش�ود. حميد حسام در 
اين کتاب روايت هايي از 72 ش�هيد غواص 
لشكر انصارالحسين)ع( همدان را در قالب 
داستان هايي کوتاه آورده است که از حيث 
قلم و گيرايي، خوانندگان بسياري را جذب 
کرده اس�ت. اين کتاب به چاپ هاي متوالي 
نيز رسيده اس�ت. معرفي کتاب »غواص ها 
ب�وي نعن�ا مي دهن�د« را پي�ش رو داريد. 

»گفت:خالصه در چارت س��ازماني اش��ك و 
دعاس��ت و از آن مخلص ه��اش... و م��ن محو 
تماشاي او شده بودم و پيش خودم فكر مي كردم 
يك جوان 17، 18 ساله مگر چكار كرده كه كريم 
مي گويد مهره مار دارد و بچه ها را اسير خودش 
كرده.« نويسنده »غواص ها بوي نعنا مي دهند« 
اين جمالت را در توصيف رزمنده اي به نام نادر 
عبادي نيا آورده است. كتاب، داستاني بلند و به 
هم پيوسته در 20 بخش كوتاه دارد، اما اينطور 
نيست كه شخصيت ها خيالي باشند. هر كدام 
اسمي دارند و رس��مي. از آنجا كه خود حسام 
از رزمندگان لش��كر انصارالحسين)ع( همدان 

بوده، آشنايي خوبي نيز با شخصيت هاي كتابش 
دارد. از اين رو خواننده مي داند كه با يك داستان 
خيالي دنباله دار طرف نيست. حقايق را در قالب 
ادبيات داستاني پيش رو دارد و اين از نقاط قوت 

»غواص ها بوي نعنا مي دهند« است. 
در كتاب پيش رو ما بيشتر با حال سر و كار داريم 
تا قال! به قول خود نويسنده جنگ سيرت دارد و 
صورت و اين سيرت رزمنده هاست كه نويسنده 
س��عي دارد آن را با قلمي گيرا بيان كند:»راه 
رفتن روي رمل و ماس��ه هاي كن��ار رود آرامم 
كرد و واداشت گوش تيز كنم براي زمزمه هاي 

بچه هايي كه خودش��ان را از چشم غير پنهان 
كرده بودند و خلوتي داش��تند و ناله اي و حتم 
گريه اي. همه جا بودند، يعني اگر خوب گوش 
مي دادم مي توانستم حدس بزنم چند نفرشان 
در چند جاي همين نيزارند يا پشت آن سنگ ها 

يا ته آن گودال ها.«
»غواص ها بوي نعن��ا مي دهند« همچنان كه 
داستان آموزشي و ورود غواص ها به كربالي4 
را روايت مي كند، حس و حال اين رزمنده هاي 
مخلص را هم بيان مي نمايد. قرار نيست فقط 
با يك واقعه تاريخي روبه رو ش��ويم، قرار است 
آدم هايي كه اين بخش از تاريخ را رقم زده اند 
بشناسيم و با احواالت ملكوتي شان آشنا شويم. 
»تا به 70 رسيد، فقط من مانده بودم و كريم. 
كريم پيشدستي كرد. سكوت را شكست و فرياد 
زد: هفتاد و يك... و سكوتي عجيب در صبحگاه 
افتاد. احساس كردم همه نگاه ها به من است. 
گرمم شد. نه البته از گرما از آن نگاه ها و از نفسي 
كه در سينه ام حبس شده بود و از صدايي كه 
سعي كردم از همه بلندتر باشد و از بغضي كه 
در صدام افتاد و از گفتن: هفتادو دو. اين عدد 
همه مان را س��اكت كرد و بعض��ي نگاه ها را به 

طرف هم كشاند...«
داس��تان »غواص ها ب��وي نعن��ا مي دهند« از 
پادگان آموزش��ي گتوند ش��روع مي شود و به 
اروندرود مي رسد.هنگامه كربالي4 كه لو رفته 

بود و بسياري از غواص هاي خط شكن يا شهيد 
شدند يا به اسارت درآمدند.راوي داستان اول 
شخص مفرد اس��ت. راوي به اس��ارت دشمن 
بعثي درمي آيد و اوست كه داستان شهادت ها، 
اسارت ها و سختي ها را تا دل مقرهاي مخوف 
دشمن بيان مي كند. پايان داس��تان با شروع 
عمليات كربالي5 رقم مي خورد. آنجا كه راوي 
در حال عب��ور از بصره براي انتق��ال به بغداد، 
صداي حمله رزمندگان را مي شنود:  »از پشت 
ساختمان هاي ابوالخصيب، نزديكي بصره كه 
گذشتيم، صداي انفجار توپ ها را تشخيص دادم 
و انفجاري. رگباري و پرصدا. و اين خبر از حمله 
مي داد. آن هم درست دو هفته بعد از حمله ما و 
درست هم اسم عمليات ما و فقط با يك شماره 
اختالف: كربالي5... انگار محس��ن هم فكر به 
حمله بچه ها مي كرد كه گره ابروهاش باز شد و 
لبش به لبخند نشست و تند نفس كشيد. چشم 
دنبال همفكر گرداند كه ديد هيچ كس متوجه 
او و شادي پنهانش و اين لبخند عجيبش نيست. 
خون از زخم سرش از پيشاني اش جوشيد و از 
كنار چش��مش چكيد روي صورت من. خيلي 
آني متوجه من شد و ديد آن ابروي بي گره و آن 
لبخند را من هم دارم. حس كردم او هم بوي نعنا 
را شنيده كه لبخندش آرام تبديل شد به خنده. 

من هم خنديدم.« 
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»غواص ه�ا ب�وي نعن�ا مي دهند« 
همچنان ک�ه داس�تان آموزش�ي 
و ورود غواص ه�ا ب�ه کرب�اي4 را 
روايت مي کن�د، حس و ح�ال اين 
رزمنده ه�اي مخل�ص را ه�م بيان 
مي نماي�د. قرار نيس�ت فقط با يك 
واقعه تاريخي روبه رو ش�ويم، قرار 
اس�ت آدم هايي ک�ه اي�ن بخش از 
تاريخ را رقم زده اند بشناس�يم و با 
احواالت ملكوتي ش�ان آشنا شويم

  احمد محمدتبريزي
نيروي هوايي ارتش جمهوري اس�امي ايران 
در نخس�تين روزهاي جنگ ضربات سنگين 
و مهلكي به ارتش بعث عراق وارد کرد. صدام 
که خيال مي کرد ارتش ايران انس�جام و توان 
الزم را براي دفاع و مقابله ن�دارد، با عمليات 
بزرگ »کمان99« در دومين روز جنگ شوك 
بزرگي را متقبل شد و بخشي از توان نظامي اش 
را از دس�ت داد. در اين عملي�ات پايگاه هاي 
نظامي و مناطق استراتژيك عراق مورد حمله 
نظامي قرار گرفت و از بين رفت. يك سال بعد، 
عمليات »اچ3« که يكي از بزرگ ترين عمليات  
هوايي دنيا بود انجام شد و دورترين پايگاه هاي 
هوايي دش�من را مورد حمله قرار داد. محمد 
عتيقه چي از خلبانان باتجربه و پيشكس�وت 
نيروي هوايي ارتش در اين عمليات ها حضور 
داش�ت و خاطرات ناب و زي�ادي از آن روزها 
دارد. عتيقه چي در طول هش�ت س�ال دفاع 
مقدس 85 س�ورتي پرواز عملياتي در عمق 
خاك عراق و نزدي�ك به 1400 س�اعت پرواز 
جنگي داش�ت. او در گفت وگو ب�ا »جوان« از 
عمليات هاي غرورآفرين نيروي هوايي ارتش 
و جنگ هوايي ايران با ارت�ش بعث مي گويد. 

خلبان هاي دوران جنگ بسيار شجاع، 
کوشا و متبحر بودند و افتخارات زيادي 
به يادگار گذاشتند. اين شجاعت و دليري 

از کجا مي آمد؟
آن زمان همه مل��ت ايران اينط��ور بودند. بحث 
برسر حيثيت ملي بود و همه پاي كار آمده بودند. 
با وجود تمام سختي ها با شروع جنگ همه وارد 
ميدان شدند و غيرتشان را نشان دادند. االن هم 
نبايد فكر كرد كه آن غيرت مرده، بلكه آن غيرت 
هنوز در ميان مردم ايران وجود دارد و اگر روزي 
خدايي نكرده تجاوزي به اين كشور صورت بگيرد 
همه با غيرت مقابل دش��منان خواهند ايستاد. 
زماني كه جنگ شروع شد ما بهترين هواپيماهاي 
روز دنيا با بهترين خلبان ها را داشتيم. در روزهاي 
نخس��تين جنگ صدام فكر مي كرد ارتش ايران 
كارايي زيادي ندارد و به همين خاطر موفق خواهد 
شد. با وجود شرايط سختي كه وجود داشت همه 
يك شبه تمام مشكالت را فراموش كردند و مقابل 
دشمن ايستادند. امام خميني هم در نطق هايشان 
حواسشان به ارتش بود و جلوي برخي كه دنبال 

انحالل ارتش بودند را گرفت. 
آن زمان آمادگي مقابله با دشمن خارجي 
در نيروهاي هوايي ارتش وجود داشت؟

آن زمان آمادگي مان به روز بود. بچه ها براي ديدن 
دوره ها به امريكا و پاكستان مي رفتند و استادانمان 
جنگ ديده بودند و تمام فنون پ��رواز را به ما ياد 
مي دادند. تمام چيزهايي كه مي خواهيد در روز 
مبادا ياد بگيريد مثل پرواز شب و بمباران ها را به 
ما ياد  دادند و همگي آمادگي كامل داشتيم. وقتي 
جنگ شروع شد ساعت دو بعدازظهر بود و من در 
بندرعباس بودم. به م��ا گفتند جايي نرويد  انگار 
اتفاقي افتاده است. بعد گفتند جنگ شروع شده 
است. هيچ كس تا آن زمان جنگ را نديده بود و 
تجربه چگونه عمل كردن را نداشت. گفتند كسي 
كاري نكند و فقط به خانه برويد، ناهاري بخوريد و 
دوباره به گردان برگرديد تا به شما بگوييم چه كار 
كنيم. وقتي دوباره برگشتيم گفتند از بندرعباس 
تيمي به دزفول، بوشهر و همدان برود تا كمكشان 
باشد. فرداي همان روز هم عمليات موفقيت آميز 
»كمان99« انجام شد كه قدرت هوايي ايران را به 

رخ صدام كشيد. 
از بابت جن�گ و درگيري هاي احتمالي 

نگراني نداشتيد؟

اگر بگوييم نگراني نداش��تيم كه واقعيت ندارد. 
شما وقتي وارد مهلكه اي مي شويد كه خيلي با آن 
آشنايي نداريد و حتي دشمن و طرف مقابلتان را 
هم به خوبي نمي شناسيد يك دلهره اوليه داريد 
ولي وقتي وارد عمليات مي شويد و َچك اول را هم 
به گوش دشمنتان مي زنيد و مي بينيد صدايش 
در نمي آيد دلهره هايتان تمام مي شود. ما جنگ 
را نديده بوديم،اما مي دانس��تيم از نظر پروازي و 
قدرت نظامي از عراق باالتر هس��تيم. جنگ يك 
شبه شروع نش��د و آنها از ش��ش ماه قبل جنگ 
را شروع كرده بودند. 31 ش��هريور روزي بود كه 
دشمن به صورت رسمي و علني به كشور تجاوز 
كرد. هر چند قبل از جنگ ما اس��ير داده بوديم. 
شهيد لشكري نژاد قبل از ش��روع رسمي جنگ 

اسير شد و 18 سال در خاك دشمن اسير ماند. 
خودتان مشاهداتي از درگيري هاي پيش 

از شروع رسمي جنگ داشتيد؟ 
خودم چنين مشاهداتي نداشتم چون آن زمان 
در بندرعباس ب��ودم و از مرز فاصله داش��تم، اما 
نيروهايي كه در دزفول و همدان بودند بيش��تر 
چني��ن م��واردي را مي ديدند. دش��من مي آمد 
پادگان هاي مرزي را مي زد و مي رفت و نيروهاي 
ما هم براي تالفي و نش��اندن دشمن  سر جايش 
همين كار را با آنها مي كردند. وقتي كودتاي نوژه 
به ثمر نرسيد و مس��ائلي در ارتش به وجود آمد 
صدام ش��رايط را براي حمله مناسب ديد. صدام 
خيال مي كرد ش��رايط روحي ارتشي ها مساعد 
نيست و آنها به راحتي صحنه را خالي خواهند كرد 
و مشاورانش اطالعات درستي به او نداده بودند. 
مش��اورانش به او گفته بودند به خاطر اختالفات 
در ارتش ايران، شكس��ت آنها حتمي خواهد بود 
ول��ي در عمل نيروه��اي ارتش غي��رت به خرج 
دادند و تا انتهاي جنگ به خوبي مقابل دش��من 

ايستادگي كردند. 
شما که در عمليات »کمان 99« بوديد آيا 
آمادگي حضور در عمليات ها و شهادت 

را داشتيد؟
در »كمان 99« و »اچ 3« و بيشتر پروازهاي بدون 
بازگشت حاضر بودم. اگر بخواهيد از روي زمين 
فكر مرگ را كنيد نمي توانيد از مرز رد شويد. اين 
اتفاق ب��راي برخي مي افت��اد. هنگامي كه چرخ 

هواپيما از روي زمين كنده مي شد تمام مسائل 
دنيوي را فراموش مي كرديم.  

عملي�ات »کم�ان 99« ک�ه يك�ي از 
موفقيت آميزتري�ن  و  بزرگ تري�ن 
عمليات هاي کشورمان در تاريخ جنگ 

بود تحت چه شرايطي انجام شد؟
س��اعت30: 14 سي ويكم ش��هريور 59 دشمن 
پايگاه هاي ما را زد. ساعت 16 از همدان و بوشهر 
دو تا چهار فروند بلند شدند و چند نقطه از عراق را 
زدند. شبانه گفتند براي فردا كه اول مهر مي شد 
تمام هواپيماها را آماده كنيد. 140 فروند هواپيما 
اين عمليات را در تمام خ��اك عراق انجام دادند. 
البته بگويم 140 هواپيما با هم پرواز نكردند. مثاًل 
همدان 20 فروند بلند كرد و پايگاه هاي ديگر پنج 
فروند كه روي هم 140 فروند ش��د. هرجايي كه 
پايگاه هايشان مثل ناصريه، بغداد، كوت و الرشيد 
بود را زدند. در زمان شاه يك برنامه اطلس داشتيم 
كه در اتاق جنگ بود و مش��خص ك��رده بود اگر 
جنگ شروع شد و مثاًل من ليدر شوم سه فروندي 
كه بايد با خودم ببرم بايد كدام ها و به كدام اهداف 
باش��د. ما هر ماه و حتي نمادين با هم درباره يك 
اهداف نظامي صحبت و نح��وه عمليات را مرور 
مي كرديم. بچه ها آمادگي اش را داشتند. هر پايگاه 

طبق اطلسي كه داشت كارش را انجام داد. 
هماهن�گ ک�ردن 140 فرون�د هواپيما 
در ي�ك روز خيلي کار س�ختي اس�ت. 

آمادگي اش را داشتيد؟
اين 140 فروند در يك ش��ب هماهنگ ش��دند. 

ساعت 9 شب گفتند و ساعت 6 صبح هم شروع 
ش��د. از طلوع تا غروب آفتاب عمليات ادامه پيدا 

كرد. 
عراقي ه�ا فك�رش را مي کردن�د که ما 
بتواني�م در م�دت زماني کوت�اه چنين 

عملياتي انجام دهيم؟
آنها اصاًل فكر نمي كردند كه ايران بتواند آن تعداد 
هواپيما را بلند كند. خلبان ها اين عمليات بزرگ 
و مهم را انجام دادند ولي بايد از بچه هاي گردان 
»نگهداري« هم تش��كر كرد كه 24 س��اعته كار 
مي كردند. نيروهايي كه هيچ وقت اسمي از آنها 
برده نمي شود. كساني كه تعميرات و جابه جايي و 
بار زدن هواپيماها را انجام مي دادند و نقش مهمي 

در عمليات ها داشتند. 

در اين عمليات توانستيم نيروي هوايي 
عراق را ساقط کنيم؟

ما پايگاه هاي هوايي كه هواپيماهايش كشورمان 
را بمب��اران كرده بود بمباران كردي��م و تعدادي  
از هواپيماهايشان نابود ش��د. با اين حال روسيه 
سريع ميگ 25 و فرانسه ميراژ اسپان را به عراق 
داد. ايتاليا هم هواپيماهايش را داد، در حالي كه 

هيچ كس به ما كمكي نمي كرد و تنها بوديم. 
عملي�ات »اچ3« ه�م يك�ي ديگ�ر از 
عمليات هاي غرورآفرين م�ان در دفاع 
مق�دس اس�ت. کم�ي از اي�ن عمليات 

بگوييد.
قرار بود عملي��ات »اچ3« دو ماه پس از ش��روع 
جنگ انجام ش��ود كه به داليلي انجام نشد. بعد 
قرار ش��د 15 بهمن همان س��ال انجام شود كه 
به خاطر بدي هوا انجام نش��د و در نهايت در 15 
فروردين س��ال 60 اين عمليات را انجام داديم. 
دشمن به خاطر اينكه هواپيماهايش در دسترس 
ما نباش��د آنها را به انتهاي ع��راق منتقل كرده 
بود تا دور از ما باش��د. روزي كه ما حمله كرديم 
تع��دادي را به اردن ب��رده بودن��د و در طول اين 
عمليات حدود 70، 80 هواپيمايش از بين رفت. 
عمليات هاي كم نظير ديگري هم در دوران دفاع 
مقدس انجام شده اس��ت. كشتي هاي عراقي در 
لواي مواد غذايي مهمات جابه جا مي كردند و ما 
از اين ماجرا مطلع شديم و جناب برات پور به ما 
گفت مي توانيد اين كشتي هاي حامل مهمات را 
بزنيد كه ما هم قبول كرديم. زماني كه در عمليات 
»اچ3« عمل كرديم كاميون هاي دش��من كه بار 
مهمات داشتند و جلوي قهوه خانه اي پارك كرده 
بودند را شناسايي كرديم و زديم. وقتي فيلمش را 
گذاشتند 9 كاميون صددرصد از بين رفته بود. در 
عمليات هاي مشترك مثل آزادسازي خرمشهر 

هم شركت داشتيم. 
در طول جنگ از ق�درت نيروي هوايي 

کشورمان کاسته شد؟
صددرصد كاسته شد چون ما نتوانستيم از جايي 
هواپيم��ا بگيريم. طب��ق قان��ون بين المللي اگر 
هواپيمايي سانحه بدهد و از رده خارج شود شما 
اجازه نداريد المپي كه سالم است را از آن هواپيما 
باز كنيد و روي هواپيماي ديگري ببنديد ولي ما 
مجبور بوديم در جن��گ چنين كارهايي را انجام 
دهيم. از قطعات هواپيماهاي سانحه ديده استفاده 
مي كردي��م. بچه هاي گردان نگه��داري معجزه 
مي كردند و شبانه روز در حال انجام وظيفه بودند. 
ما هميشه نسبت به عراق برتري هوايي داشتيم 
و در طول جنگ كه تع��دادي از هواپيماهايمان 
زمينگير شد، در مقابل كشورهاي ديگر به عراق 

هواپيما فروختند و آنها تقويت شدند. 
با بزرگاني چون ش�هيد دوران و بابايي 

همدوره بوديد؟
من با شهيد عباس دوران و شهيد عليرضا ياسيني 
همدوره بودم. شهيد بابايي از من جديدتر بود. ما 
استخدام س��ال 1347 بوديم و فكر كنم شهيد 
بابايي استخدام 1353 بود. ش��هيد دوران تنها 
كسي بود كه مي توانم بگويم در وجودش چيزي 
به عنوان ترس وجود نداش��ت. هيچ وقت از هيچ 
چيزي نترسيد. شهيد ياسيني هم خيلي انسان 
سالم و درستي بود. ايشان بسيار منطقي، شجاع 
، بااستعداد و پر تالش بود، به گونه اي كه به دليل 
س��اعات پروازي زيادي كه داشت  همراه شهيد 
دوران ترفيع درجه گرفت. وي در كنار روحيات 
نظامي كه داش��ت بس��يار خانواده دوست بود و 
مدتي كه در ش��يراز بوديم با همديگر رفت وآمد 
خانوادگي داشتيم. شهيد بابايي هم يك مسلمان 
واقعي بود و در امريكا هم مس��لمان بودنش را به 

خوبي نشان داد. 

نگاهي به جنگ هوايي ايران و عراق در دوران دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با خلبان پيشكسوت محمد عتيقه چي

دشمن سيلي اول را در دومين روز جنگ از نيروي هوايي خورد

شهيد دوران تنها کسي بود که مي توانم 
بگوي�م در وجودش چي�زي به عنوان 
ترس وجود نداشت. هيچ وقت از هيچ 
چيزي نترس�يد. ش�هيد ياسيني هم 
خيلي انسان سالم و درستي بود. ايشان 
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