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نويس�ندگان از داوودآب�ادي حمي�د
وفعاالنرس�انهايش�ناختهش�دهاست
كهتاكن�ونچندينجلدب�اموضوعدفاع
مقدسمنتش�ركردهاس�ت.اوب�احضور
چندينسالهدرجبهههايجنگتحميلي،
معدنيازخاطراتبكروش�نيدنياس�ت
ك�هازويخواس�تيمدرگفتوگ�وب�اما
خوانن�دگانصفح�هايث�ارومقاوم�ت
رامهم�انيك�يازاي�نخاط�راتكن�د.
اول خردادم��اه 1365 بود. صب��ح تجهيزات 
بس��تيم، قمقمه ها را پ��ر كرديم و ب��ا گذر از 
سربااليي جاده كه به دژباني پادگان منتهي 
مي شد، از دو كوهه خارج ش��ديم و در جاده، 
به طرف خرم آباد شروع به راهپيمايي كرديم. 
به قس��متي از رودخانه رس��يديم كه درست 
پش��ت پادگان قرار داشت. حس��ين اكبرنژاد 
بيسيم چي گروهان، نوجوان كم سن و سالي 
بود. در همان اولين برخوردها، احساس خوبي 
نسبت به او پيدا كردم؛ احساسي كه نسبت به 
همه بچه بس��يجي هاي مخلص پيدا مي شد. 
حال و هوايش شبيه شهيدان سعيد طوقاني 
و مصطفي كاظم زاده بود. بيشتر از هر چيز، به 
كار اهميت مي داد و اينكه يك لحظه از مسئول 

گروهان جدا نشود و آنچه را مي گويد، بي كم 
و كاست مخابره كند. به اهميت كار مخابرات 
واقف بود. اگرچه هنوز با او آنچنان رفيق نشده 
بودم، ولي براي گشودن باب رفاقت، دوربين 
را درآوردم و كنارش رفتم. خيلي راحت گفتم 
برادر اكبرنژاد يك دقيقه بيا اينجا مي خواهم با 
شما عكس بگيرم. تعجب كرد، ولي در مقابل 
عمل انجام شده قرار گرفت. كنار هم ايستاديم 

و عكس زيباي دو نفره اي گرفتيم. 
سه شنبه شب س��وم تيرماه 1365، گردان به 
خرج خودش به همه نيروها ش��ام چلوكباب 
داد. مناسبت آن را رس��ماً اعالم نكردند ولي 
همه فهميديم كه ش��ام آخر يا همان ش��ام 
عملياتي اس��ت كه غالباً چلومرغ بود. ش��ام 
را روي پش��ت بام س��اختمان دادن��د كه در 
جمع ش��اد و س��رحال بچه ها خيلي مزه داد. 
به خصوص براي من كه كنار حسين اكبرنژاد 
نشس��ته بودم و براي تحكيم رفاقت، شوخي 

شوخي، ناخنكي هم به غذايش مي زدم. 
چند روز بع��د در نه��م تيرم��اه 65 روز آخر 
عمليات كربالي يك وقت��ي فهميدم وظيفه 
شكستن خط اول دش��من با گردان ماست، 
ذوق كردم. خيلي دوست داشتم جزو نيروهاي 
خط شكن باشم. اذان مغرب كه دادند، همان 
كنار خاكريز دست ها را بر خاك كوبيديم و با 
وجود تجهي��زات كاملي كه ب��ه خود آويخته 
بوديم، با پوتين نماز مغرب و عشا را خوانديم. 
ح��س و حال بچه ه��ا در نمازي كه چه بس��ا 

آخرين نمازشان بود، بسيار ديدني بود. 
حسين اكبرنژاد با وجود بيسيم سنگيني كه بر 
پشت داشت، سجده هايش را كش مي داد و در 
همان حال كه سرش بر مهر چسبيده بود، از 
ناله هايش مي شد فهميد كه با چه سوزي گريه 
مي كند. مي گشتم تا حرفم را به او بگويم، ولي 
جرئتش را نداشتم. با خودم گفتم شايد االن 
و اين ساعات آخر كه تا دقايقي ديگر تكليف 
همه معلوم مي ش��ود كه چه كس��ي ماندني 
و چه كس��ي رفتني اس��ت ، بهترين فرصت 
باش��د.  س��رش را كه از س��جده برداشت، به 
خوبي مي شد رد اش��ك هاي روي صورتش را 
گرفت. خواست بلند شود كه دستش را گرفتم 
تا مثاًل كمكش كرده باشم. با لبخندي بسيار 

دلنشين تش��كر كرد و با تكاني جاي بيسيم 
را روي پش��تش درس��ت كرد. همانطور كه 
دستش در دستم بود، به خودم جرئت دادم و 
گفتم ببخشيد برادر اكبرنژاد مي خواستم يك 
لحظه مزاحم شما شوم. گفت بفرماييد. گفتم 
اگر ممكن اس��ت تش��ريف بياوريد اين كنار 
خاكريز بهتر است. متعجب با من همراه شد و 
كمي از جماعتي كه بدون توجه به ما در حال 

نماز خواندن بودند دور شديم. 
به اكبرنژاد گفتم من مي خواستم خواهشي از 
شما كنم كه خيلي راحت به من جواب بدهيد 
آره يا نه. مي خواستم از شما خواهش كنم اين 
دم آخري كه معلوم نيس��ت فردا چه كس��ي 
زنده است چه كس��ي مرده، رضايت بدهي با 
هم عقد اخوت بخوانيم. با تعجب گفت چي؟ 
از چي گفتنش رنگم پريد. گفت نه من اصاًل از 
اين چيزها خوشم نمي آيد. آدم بايد خودش 
كاري كند كه آن ور حسابش پاك باشد، ولي 
اگر بحث شما شفاعت و اين چيزهاست من به 
ش��ما قول مي دهم اگر شهيد شدم و شما هم 
مثل همين امروز بوديد، اگ��ر خدا اجازه داد، 

حتماً دست شما را بگيرم. 
با صداي مس��ئول گروه��ان ك��ه داد مي زد 
بيسيم چي كجايي، لبخندي زد و عذر خواست 
و در تاريكي ش��ب گم ش��د. دل��م بدجوري 
مي س��وخت چون مطمئن بودم كه حس��ين 
شهيد مي شود و من نتوانستم با او عقد اخوت 
بخوانم. همين طور هم شد و حسين در همان 

عمليات كربالي يك به شهادت رسيد. 
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 عليرضامحمدي
يكيازحوادثيكهدرطولدفاعمقدسهموارهموردسؤالو
كنجكاوينسلجوانقرارميگيرد،واقعهمحاصرهتعدادقابل
توجهيازرزمندگانگردانكمي�لدركانالهايمنطقهفكه
است.اينكانالهااكنونباعنوانيادمانكميلوحنظلهمورد
بازديدزائرانراهياننورقرارميگيرندوهمينوجهتس�ميه
كانالهابهدوگردانلشكر27محمدرسولاهلل)ص(باعثايجاد
سؤالدرذهنمخاطبوكنجكاويدرخصوصگردانكميل
وسرنوشترزمندگانشميش�ود.سالگذشتهكتابيتحت
عنوان»كميلهنوززندهاست«بهقلمحميدبنامنتشرشدكه
عالوهبرپرداختنبهبحثعملياتوالفجرمقدماتيوشهادت
رزمندگانكميلدرمنطقهفكه،بهبيانتاريخچهاينگرداندر
دفاعمقدسوهمينطورمعرفيفرماندهانشميپردازد.در
گفتوگوييكهباحميدبناانجامداديمبرآنشديمتاازرهگذر
معرفيكتاب»كميلهنوززندهاست«نگاهياجماليوگذرابه
تاريخچهيكيازگردانهايحاضردردفاعمقدسبيندازيم.

ش�نيدناس�مگردانكميلآدمرايادواقعهمحاصره
نيروهاياينگ�رداندرعملي�اتوالفج�رمقدماتي
مياندازد.اماانگارشمادركتابتانبهكليتحضوراين
گرداندرجنگپرداختهايد.انگيزهنگارشاينكتاب

چهبود؟
من از قبل با رزمندگان گردان كميل آشنايي داشتم. دايي خودم 
زمان جنگ از رزمندگان اين گ��ردان بود. نكته اي كه در خصوص 
كميل مطرح اس��ت و رزمندگانش ه��م به آن تأكي��د دارند، اين 
است كه هميش��ه واقعه محاصره گردان كميل در كانال هاي فكه 
بر حماسه آفريني اين گردان در دفاع مقدس سايه انداخته است. 
وقتي اين كتاب توسط انتشارات مجنون منتشر شد، خيلي ها از من 
 پرسيدند مگر گردان كميل بعد از والفجر مقدماتي باز هم در جبهه 
حضور داشت؟ پاسخ من هم اين بود كه گردان كميل تازه از والفجر 
مقدماتي  متولد شد. اين سؤال براي رزمندگان گرداني كه تا پايان 
دفاع مقدس حضور مؤثري در جبهه ها داشت كمي ناراحت كننده 
بود، لذا بچه هاي اين گردان دوست داشتند مردم و نسل جوان تر با 
حماسه آفريني ش��هدا و رزمندگان گردان كميل در دفاع مقدس 
بيشتر آشنا شوند. سفارش دهنده و حمايت كننده اين كتاب نيز 
رزمندگان گردان كميل بودند و بنده نيز با چنين انگيزه هايي اقدام 

به تأليف كتاب كردم. 
بهرغمنگاهكليكهكتابشمابهگردانكميلدارد،آدم
وسوسهميشودبيش�ترازوقايعرخدادهدرعمليات
والفجرمقدماتيبدان�د.اگرميش�وددراينخصوص

بيشترتوضيحدهيد.
بله، اين كنجكاوي را خيلي از جوان ترها دارند. حتماً خوانندگان 
روزنامه جوان هم از اين قاعده مستثني نيستند. در رابطه با واقعه 
محاصره گردان كميل بايد ع��رض كنم كه اين اتف��اق در خالل 
عمليات والفجر مقدماتي و در منطقه فكه رخ داده است. از شروع 

حركت رزمندگان گردان تا به محاصره درآمدنشان در كانال هاي 
حفر ش��ده در اين منطقه و سپس ش��هادت تعدادي از نيروهاي 
كميل در كانال ها تقريباً پنج روز طول مي كشد. اين نيروها در كانال 
سنگر مي گيرند و با ملحق نشدن ساير يگان ها و پيشروي دشمن، 
كم كم به محاصره كامل درمي آيند و ارتباط ش��ان با ساير نيروها 
قطع مي شود. در اين چند روز تالش هايي از سوي ساير گردان ها 
براي نجات بچه هاي كميل و حنظله كه در بخش ديگري از كانال 
آنها هم محاصره شده بودند، صورت مي گيرد اما تالش ها بي نتيجه 
مي ماند و خيلي از نيروهاي به محاصره درآمده بر اثر مجروحيت، 
تشنگي و حمالت دشمن به شهادت مي رسند. البته خيلي ها فكر 
مي كنند همه بچه هاي گردان كميل در كانال به شهادت رسيده اند 
كه اينطور نيست. يك عده در همان حركت اوليه گردان به سوي 
منطقه درگيري مجروح مي شوند و به عقب منتقل شان مي كنند. در 
خالل محاصره چند روزه هم تعدادي مي توانند از مهلكه بگريزند و 
خودشان را به نيروهاي خودي برسانند. آقاي احمد بوياني از جمله 
اين افراد است كه اكنون به روايتگري يادمان كانال كميل مي پردازد. 
در اين واقعه گويا بيش از 60 نفر از نيروهاي گردان كميل به شهادت 
مي رسند كه اين يك آمار تقريبي است. با وجود آمار باالي شهدا و 
مجروحان براي يك مقطع كوتاه گردان كميل متالشي  و بعد براي 
انجام عمليات والفجريك دوباره احيا مي ش��ود. فرمانده گردان در 
واقعه محاصره شهيد محمود ثابت نيا و معاونش حاج علي بنكدار 
بود كه هر دو به شهادت مي رسند. پيكر شهيد ثابت نيا با تعدادي 
از شهداي كميل تفحص و شناسايي شده، اما پيكر شهيد بنكدار 

هنوز برنگشته است.  
بخشيازكتابشمامربوطبهمعرفيفرماندهانگردان
كميلاست.ش�هيدثابتنيااولينفرماندهاينگردان

بود؟
خير، ايش��ان دومين فرمانده گردان بود. كميل در زمان عمليات 
مسلم بن عقيل در سال 61 تشكيل شد. فرمانده اش هم عطاءاهلل 
حبيبي بود. البته مدت كوتاهي ايشان فرماندهي را برعهده داشت 
و در مسلم بن عقيل نيز گردان كميل چون تازه تشكيل شده بود، 
حضور محدودي داشت. بعد براي عمليات والفجر مقدماتي كه يك 
عمليات بزرگ دفاع مقدس هم محس��وب مي شود، فرماندهي به 
شهيد ثابت نيا واگذار  شد و با آمدن نيروهاي كار بلدي چون شهيد 
بنكدار گردان تقويت شد و با قدرت در والفجر مقدماتي شركت  كرد. 
بعد از واقعه محاصره در كانال ها گردان كميل بعد از يك مدت كوتاه 
دوباره احيا  شد و اين بار فرماندهي اش را ابراهيم ارسنجاني برعهده 
 گرفت. بعدها ابراهيم علي معصومي، احمد شاهسون )در دو نوبت(، 
احمد عالمي، محمود اميني و علي درويش به ترتيب فرماندهي اين 
گردان را برعهده  گرفتند. آقاي درويش كه آخرين فرمانده گردان 

كميل در جنگ بود اكنون همراه تعدادي از همرزمانشان، هيئت 
بچه هاي گردان كميل را راه اندازي كرده اند تا ارتباط نيروهاي اين 

گردان با يكديگر حفظ شود. 
همانطوركهگفتيدگردانكميلدرطولدفاعمقدس
حضورمؤثريداشت.كميليهادرچهعملياتيشركت

داشتند؟ازشهدايشاخصاينگردانهمبگوييد.
عمليات والفجر مقدماتي، والفجريك ، 2 ،3 و 4، خيبر، بدر، كربالي 
يك، كربالي5، بيت المقدس2، 4 و 7 از جمله عملياتي بود كه گردان 
كميل شركت داشت. در عمليات خيبر و كربالي5 حماسه گردان 
كميل كم نظير بود. در عمليات خيبر هم خيلي از بچه هاي كميل 
به شهادت  رسيدند. رزمندگان اين گردان در محاصره مي افتند و 
بعد از خروج از محاصره، باز همان رزمندگاني كه از محاصره نجات 
يافته بودند به خط مقدم برمي گردند و عمليات را ادامه مي دهند. در 
عمليات كربالي5 هم عملكرد گردان كميل تحسين برانگيز بود. در 
اين عمليات نيروهاي گردان كميل در كنار پلي كه به پل شهادت 
معروف شد، مقاومت مي كنند تا ساير نيروها بتوانند عقب نشيني 
كنند. خاطرات زيبايي هم از اين حماسه آفريني ها از سوي بچه هاي 
گردان كميل نقل شده كه در كتاب اين خاطرات آورده شده است. 
درباره شهداي ش��اخص هم بايد به شهيد ثابت نيا فرمانده گردان 
كميل در والفجر مقدماتي اشاره كنم كه به راستي از شهداي غريب 
هستند. من براي نوشتن اين كتاب با برادر شهيد گفت وگو كردم. 
شهيد محمود ثابت نيا يك برادر ديگر به نام احمد دارد كه ايشان هم 
از شهداي دفاع مقدس هستند. يا شهيد مهتدي كه سال ها بعد از 
دفاع مقدس در كنار شهيد احمد كاظمي در حادثه سقوط هواپيما 
شهيد شد از نيروهاي كادر گردان كميل بود. شهيد مرتضي خانجاني 
معاون گردان هم از شهداي محبوب كميل محسوب مي شود كه بعد 

از پذيرش قطعنامه به شهادت مي رسد. 
درپايانكميازروندنگارشكتاببگوييد.

براي اين كتاب بنده هم با رزمندگان گردان كميل گفت وگو كردم 
هم با خانواده فرماندهان شهيد گردان. عالوه بر آن به مرور بسياري از 
آثار، منابع، كتاب ها و حتي روزنامه هاي دوران جنگ پرداختم تا در 
كتاب بهترين و درست ترين روايت ها به خواننده ارائه شود. در واقع 
نگارش تاريخچه گردان و معرفي فرماندهانش زمان نسبتاً زيادي برد 
اما شكر خدا مقدمه اي شد براي شناساندن حماسه آفريني نيروهاي 
گردان كميل كه هم اكنون با همت تعدادي از رزمندگان اين گردان، 
قرار است تاريخچه مفصل گردان كميل و عملكردش در دفاع مقدس 

نگارش و منتشر شود. 

خاطره

گلولهدركتابدعا
گيركردهبود

غالمحسينبهبودي
امير ميرقاس��مي از رزمندگان گ��ردان كميل 
اس��ت كه در خالل عمليات كرب��الي5 اتفاق 
نادري برايش رخ مي دهد. او در حالي كه مورد 
اصابت چند گلوله دشمن قرار مي گيرد به طور 
معجزه آس��ايي نه تنها زنده مي مان��د كه دچار 
مجروحيت س��ختي نيز نمي ش��ود. روايت اين 
اتفاق جال��ب را از زبان خود وي ك��ه در كتاب 
»كميل هنوز زنده است« نيز آورده شده است، 

پيش رو داريد. 
 »چند تا موشك آرپي جي برداشتم و رفتم جلو. 
كوله ام حس��ابي سنگين ش��ده بود. تانك هاي 
عراقي ش��ليك كنان به س��مت م��ا مي آمدند. 
آرپي جي زن ه��اي ما ه��م از روي س��نگرهاي 
نوني شكل به س��مت آنها ش��ليك مي كردند. 
گوش بچه ها بر اثر شليك هاي پي در پي سوت 

مي كشيد. 
كار كربالي5 حسابي باال گرفته بود. با چشم هاي 
خودمان مي ديديم كه ع��راق همه توانش را به 
ميدان آورده تا بصره سقوط نكند. از سوي ديگر 
زمزمه اتمام پيشروي در عمليات و عقب نشيني 
هم به گوش مي رسيد. با پيشنهاد برادر مسعود 
نعمتي كه همراه هم بوديم تصميم گرفتم كوله ام 
را باز كنم تا در صورت نياز به دويدن قدرت مانور 
و حركت بيشتري داش��ته باشم. مسعود گفت: 
»فقط جيره غذايي ات رو ب��ردار؛ اگه محاصره 
ش��ديم از گش��نگي نميري«. كوله را باز كردم. 
ش��كالت هاي داخل آن را برداش��تم. در همان 
حين نگاه��م افتاد به قرآن و كت��اب دعايي كه 
يادگار اولين اعزامم بودند و خيلي به آنها عالقه 
داش��تم. قرآن و كتاب دعا را برداشتم و داخل 

جيب جلوي بادگيرم گذاشتم. 
صداي ش��ليك هر لحظه بيشتر مي شد. بين ما 
و عراقي ها فاصله زيادي نبود. كوله را رها كردم 
و رفتم كنار مس��عود كه چند مت��ر آن طرف تر 
در حال خ��وردن پرتقال بود. هنوز به مس��عود 
نرسيده بودم كه عراقي ها ما را بستند به رگبار. 
سه تا گلوله به زانو و انگشت شست و شكم من 
اصابت كرد. با گلوله سوم پرت شدم روي زمين و 
لباسم آتش گرفت. مسعود خيلي سريع لباسم را 

خاموش كرد و داد زد: »امدادگر...امدادگر...«
حس��ين داناي��ي آم��د ب��االي س��ر م��ن و 
پرس��يد:»كجات تير خورده؟« درد زياد شكم 
باعث شد كه خونريزي دست و پا را فراموش كنم 
و بگويم شكمم. حسين بدون معطلي با قيچي 
بادگير و لباس نظامي ام را پاره كرد. من منتظر 
پانسمان و جلوگيري از خونريزي و اين چيزها 
بودم كه دانايي با تعجب گفت: »خدا روش��كر 
شكمت چيزي نشده!« امدادگر بنده خدا راست 
مي گفت. جز يك مق��دار كبودي اتفاق ديگري 
نيفتاده بود. اصاًل نمي دانس��تم چه ش��ده. من 
ضرب گلوله را با همه وجودم حس كرده بودم. 
مي خواستم از روي زمين بلند شوم كه قرآن و 
مفاتيح از جيب پاره شده بادگيرم افتادند روي 
زمين. باورم نمي ش��د؛ گلوله از قرآن عبور و در 

كتاب دعا گير كرده بود.«  
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