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گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم 
سيدحسن موسوي از لشكر فاطميون

تنها يك بار دخترش را ديد و شهيد شد
  زينب محمودي عالمي

اس�ام م�رز نمي شناس�د. ه�ر كج�اي 
جغرافياي اين كره خاكي كه باشي، وقتي 
ن�داي مظلوميت مس�لماني را ش�نيدي 
انسانيت حكم مي كند به فريادش برسي. 
ش�هداي مدافع حرم اع�م از فاطميون، 
زينبي�ون، ش�هداي ح�زب اهلل لبن�ان و 
ش�هداي ايراني انس�ان هاي ح�ق طلبي 
بودند كه فرياد ستمديدگان را شنيدند و 
به ياري شان شتافتند. شهيد سيدحسن 
موس�وي يكي از فداييان حري�م و حرم 
بان�وي مقاومت حضرت زين�ب )س( بود 
كه وقتي اخبار س�وريه را ش�نيد، همسر 
جوان و دختر يكس�اله اش را گذاش�ت و 
به جبهه مقاومت اسامي پيوست. آنچه 
مي خوانيد حاصل همكامي مان با كامله 
موس�وي، همس�ر ش�هيد مداف�ع حرم 
سيدحس�ن موسوي است. ش�هيدي كه 
تنها يك بار موفق به ديدار دخترش شد. 
دختر ش�هيد اكنون ش�ش س�ال دارد و 
هنگام گفت وگوي ما كنار مادر نشسته بود. 

با شهيد تشابه فاميلي داريد، با هم 
فاميل بوديد؟

خير، نسبت فاميلي نداشتيم. از طريق يكي از 
فاميل هاي دور با ايشان آشنا شدم. سيدحسن 
متولد 1362 بود كه 26 خرداد س��ال 1393 
شهيد و در گلزار شهداي مشهد به خاك سپرده 
شد. همسرم هشت سال از من بزرگ تر بود. دو، 

سه سال بيشتر با شهيد زندگي نكردم. 
گويا ش�هيد موس�وي فقط يك بار 

موفق به ديدار دخترش شده بود؟
بله، دخترم يكساله بود كه پدرش شهيد شد. 
آن موقع ما ايران نبوديم. همسرم فقط يك بار 
دخترش را ديد و به جبهه رفت. با ش��نيدن 
خبر شهادت سيدحسن تا بخواهيم به ايران 

بياييم به مراسم چهلمش رسيديم. 
شغل همسرتان چه بود؟

شغل آزاد داشت. به بهانه اينكه بيايد ايران كار 

كند به سوريه رفت. من نمي دانستم سوريه 
كجاس��ت و آنجا چه خبر است. آن موقع در 
مزار شريف افغانستان ساكن بوديم. حتي بعد 
از اينكه همسرم شهيد شد هنگام تدفينش 
نبودم. مراسم اربعينش به ايران رسيدم. در 
دو، سه سال زندگي مشتركمان اغلب از هم 
دور بوديم. من افغانستان بودم و او ايران بود. 
بعد از يك س��ال زندگي مشتركمان دخترم 
به دنيا آمد. همسرم موقع زايمان دخترمان 
كنارم بود. بچه را كه ديد يك گوش��واره به 
گوش��ش انداخت و رفت. اخالق و رفتارش 
خوب بود. خوش اخالق و مهربان بود. چون 
زياد پيش من نبود خاط��رات زيادي از او در 
خاطرم نمانده است. وقتي به عقد شهيد در 
آمدم او را نديده بودم. افغانس��تان بودم كه 
برايم عروسي گرفتند و آمدم ايران او را ديدم. 
بعد به وطن برگشتيم. مدتي در افغانستان 
بوديم تا اينكه همسرم به ايران برگشت و به 
سوريه رفت و همان بار اول شهيد شد. چهار 
سال بعد از شهادت همس��رم ازدواج كردم. 
وقتي دوباره ازدواج كردم دخترم با همسرم 

خيلي انس گرفت و او را بابا صدا مي كند. 
چه شد كه سيدحسن تصميم گرفت 

مدافع حرم شود؟
نمي دانم با خداي خود چه عهدي داشت. او 
كار و زن و فرزندش را داشت، اما اعتقاداتي 
داش��ت كه باعث ش��د به س��وريه برود و به 

شهادت برسد. 
دخترت�ان هنگام ش�هادت پدرش 
خيلي كوچك ب�ود. ارتب�اط قلبي 
با ش�هيد دارد؟ از پدرش ب�ه او چه 

مي گوييد؟ 
دخترم گاهي خواب پدر شهيدش را مي بيند. 
يك بار خواب ديده بود پدرش او را مي بوسد. 
دخترم يكساله بود كه پدرش شهيد شد. بعدها 
كه بزرگ تر ش��د، وقتي به يك مراسم دعوت 
شديم عكس پدرش را روي ديوار ديد و فهميد 
پدرش شهيد شده اس��ت. اوايل گاهي بهانه 
پدرش را مي گرفت وقتي مي ديد بچه ها كنار 
پدرشان هستند. از مادربزرگ و عمه اش سؤال 
مي كرد چرا بقيه دستشان در دست پدرشان 
اس��ت ولي پدرم پيش من نيس��ت. خيلي به 
حرف هاي ديگران توجه مي كرد. دخترم خيلي 
شبيه پدرش است. پدرش زيبا و باهوش بود. 
من هم با اينكه خيلي در كنار همسرم نبودم، 
اما وقتي ش��هيدم يادم مي آيد دل��م برايش 
مي س��وزد. االن هم وقتي خوابش را مي بينم 
فكر مي كنم زنده است. چون زماني كه دفنش 
مي كردند ايران نبودم، هنوز هم باور نمي كنم 

شهيد شده و فكر مي كنم زنده است.
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88498481ارتباط با ما

دخترم گاهي خواب پدر ش�هيدش 
را مي بين�د. يك ب�ار خ�واب ديده 
بود پدرش او را مي بوس�د. دخترم 
يكس�اله ب�ود ك�ه پدرش ش�هيد 
ش�د. بعدها كه بزرگ تر شد، وقتي 
ب�ه ي�ك مراس�م دع�وت ش�ديم 
عكس پ�درش را روي دي�وار ديد و 
فهميد پدرش ش�هيد ش�ده است

گفت وگوي »جوان« با خانواده و همرزمان شهيد محسن محمدي كه ۱۲ مرداد امسال در رزمايش رزمندگان انصارالمهدي)عج( زنجان به شهادت رسيد

محسن سپاه را براي شهادت انتخاب كرده بود
  شكوفه زماني

۱۲مرداد ماه بود كه خبر رسيد سروان محسن 
محم�دي از رزمن�دگان تي�پ انصارالمهدي 
اس�تان زنجان در رزمايش آمادگي ساالنه به 
شهادت رسيده است. سروان محمدي متولد 
س�ال ۱370 و از جوانان فعال و هيئتي زنجان 
بود ك�ه در جبهه ه�اي جنگ ن�رم، اردوهاي 
جه�ادي و دفاع از حرم فعاليت چش�مگيري 
داش�ت. ش�هيد محم�دي ع�اوه ب�ر آنكه 
از جهادگران ش�ناخته ش�ده زنجان بود، به 
عنوان مدافع حرم نيز مدتي در سوريه حضور 
يافته ب�ود. گفت  وگوي م�ا با برادر، همس�ر و 
دو نفر از همرزمان ش�هيد را پي�ش رو داريد. 

علي محمدي برادر شهيد
شما برادر بزرگ تر شهيد هستيد؟

بله، من فرزند اول خانواده بودم و محسن فرزند 
آخر خانواده. متولد س��ال 70 بود و از نظر سني 
11 سال از او بزرگ تر بودم. ما در خانواده مان سه 
برادر و دو خواهر هس��تيم. محسن از شش سال 
پيش در تيپ المهدي)ع��ج( فعاليت مي كرد. از 
همان بچگي هايش خصوصيات اخالقي خاصي 
داش��ت. بايد اقرار كنم در اين عمر چند ساله آقا 
محسن، ما اصالً بداخالقي از او نسبت به پدر و مادر 

و اطرافيان نديديم. 
چطور ش�د ايش�ان به عضويت س�پاه 

درآمدند؟
محسن وقتي ديپلمش را گرفت در رشته عمران 
و معماري در دانش��گاه نيمه دولتي قبول شد. 
ليسانس��ش را كه گرفت، به او شغل نظامي در 
سپاه را پيش��نهاد دادند. همان زمان به عنوان 
كارمند اداره گاز هم پذيرفته شده بود، اما چون 
بچه مذهبي بود، سپاه را ترجيح داد. سال 93 به 
استخدام سپاه درآمد. روحياتش با جو سپاه جور 
بود. من اوايل راضي به عضويتش در سپاه نبودم، 
چون پدرمان بازنشسته سپاه بود و سختي هاي 
اي��ن كار را در زندگي خانوادگ��ي لمس كرده 
بوديم. اما محس��ن به س��پاه عالقه داشت و ما 
هم به عاليقش احترام گذاشتيم. بيشتر دوران 
نوجواني ش��هيد در هيئت ها س��پري مي شد. 
روحيه بسيجي داشت و هنگام مرخصي هايش در 
اردوهاي جهادي شركت مي كرد. حضور در اين 
اردوها از برنامه هاي ثابت شهيد بود. بعد از ازدواج 
همسرش با فعاليت هاي جهادي او همراه مي شد 
و در شهر زنجان به مناطق محروم و خانواده هاي 
بي بضاعتي كه وجود داش��تند س��ر مي زدند و 
كمك رساني مي كردند. محسن در تهيه جهيزيه 

جوان ها هم فعال بود. 
پس فعاليت هاي جهادي شهيد منظم و 

سازمان يافته بود؟
محس��ن در هيئتي به نام هيئت ثاراهلل ش��ركت 
داش��ت. از همان طريق يك قرارگاه جهادي هم 
داشتند كه بچه هاي اين قرارگاه هميشه آتش به 
اختيار عمل مي كردند و زير نظر هيچ ارگاني هم 
نبودند. به صورت خودج��وش كار مي كردند. در 
قضيه سيل اخير شهيد محمدي همراه بچه هاي 
اين قرارگاه در روستاي آق قالي استان گلستان 
حضور يافتند و به مدت 15روز به مردم سيل زده 
كمك رساني كردند. همان ايام شهيد تالش كرد 
به منطقه پلدختر برود ولي اعزامش جور نشد و 
برگش��ت. تصميم گرفت به آق قال برود. من هم 
همراهش شدم كه روز حركت نتوانستم با او بروم. 
خودش همراه با بچه ه��اي كوي جهادي هيئت 

ثاراهلل به آق قال رفتند. 
نحوه شهادتشان چطور بود؟ در خبرها 
آورده شده بود كه ايش�ان در رزمايش 

شهيد شدند. 

االن كه با ش��ما حرف مي زنم، چند روز بيش��تر 
از شهادت محس��ن نمي گذرد. راستش ما هنوز 
فرصت نكرديم نحوه ش��هادتش را از همرزمان 
يا مسئوالنش پيگيري كنيم. تا همين حد به ما 
گفته اند برادرم و همرزمانش در تيپ انصارالمهدي 
هر س��اله براي ارتقاي توان دفاعي شان رزمايش 
برگزار مي كنند. حين برگزاري همين رزمايش 
برادرم شهيد مي شود. اين رزمايش در منطقه اي 

بين زنجان و ميانه »جاجرود« آغاز شده بود. 

معصومه كريمي همسر شهيد
چطور با شهيد محمدي آشنا شديد؟

آشنايي و ازدواج ما به صورت سنتي بود. خواهر 
شهيد بنده را در مراس��مي ديده بود و با خانواده 
براي خواس��تگاري به منزل ما آمدند. من متولد 
74 هس��تم و چهار سال از ش��هيد كوچك ترم. 
31ش��هريور پيش رو سومين س��الگرد عقدمان 
مي ش��د. س��ال 95 عقد و ش��ش ماه بعد در ماه 

فروردين مراسم عروسي را برگزار كرديم. 
گويا ش�هيد به عن�وان مداف�ع حرم به 
س�وريه رفت�ه ب�ود، ش�ما مخالفتي با 

حضورش نداشتيد؟
خير، خودش اين راه را دوست داشت و حتي در 
مراسم خواستگاري عالقه اش به مدافع حرم شدن 
را با من مطرح كرده بود. آن زمان به من گفت هر 
موقع احتياج باشد من به سوريه مي روم. در مورد 
سختي هاي شغلش و مأموريت رفتن هايش هم با 
من صحبت كرده بود. حتي قبل از آنكه به عنوان 
مدافع حرم عازم سوريه شود، وصيتنامه اي تنظيم 
كرده بود. بيشتر روي مسئله حجاب تأكيد داشت 
و در وصيتنامه اش عنوان كرده ب��ود: »حجاب، 
حجاب، حجاب را رعايت كنيد« و نوشته بود: »اگر 
برنگشتم قرباني در راه خانم حضرت زينب )س( 

حسابم كنيد. اميدوارم خدا هم قبولم كند.«
در بخش ديگر وصيتنامه اش نوشته بود: »جان 
شما و جان نايب امام زمان )عج(، آقا را تنها نگذاريد 

و پشتيبان واليت باشيد.«
محسن هميشه در حرف هايش مي گفت باالخره 
روزي شهيد مي شود. دو بار خودم در خواب ديده 
بودم كه محسن با ش��هادت ما را ترك مي كند. 
يك بار در س��وريه كه بود خواب ديدم محس��ن 
شهيد شده اس��ت و جنازه اش را هيچ وقت به ما 
تحويل ندادند. در خواب دومي كه از محسن ديدم 
خبر شهادتش را به من اعالم كرده بودند تا اينكه 
در اين مأموريت آخري خوابم تعبير ش��د و او به 

شهادت رسيد. 

شهيد محمدي چه ديدگاهي نسبت به 
شهدا داشتند؟

آقا محسن عاشق رفتن به زيارت بود. بيشتر 
سفرهاي تفريحي مان هم رفتن به مكان هاي 
زيارتي بود. در ماه دو ب��ار به زيارت حضرت 
معصوم��ه)س( در قم مي رفتيم. ش��ب هاي 
جمعه هم ب��ه زيارت مزار ش��هدا مي رفتيم. 
بيشتر پاتوقمان هم در هيئت ثاراهلل بود. همه 
فاميل از اين قضيه آگاه بودند كه ما شب هاي 
جمعه مهمان شهدا هس��تيم و  آن موقع نه 
به مهماني مي رويم و ن��ه اينكه مهمان خانه 

ما مي آمد. 
 برادر ش�هيد مي گفتند آقا محس�ن به 

كمك سيل زدگان گلستاني رفته بود. 
بله، همس��رم خيلي از وضيعت مردم س��يل زده 
تعريف مي كرد. مي گفت اگر وضعيت سيل زده ها را 
ببيني جگرت آتش مي گيرد كه آنها در چه شرايط 
سختي به سر مي برند. يك روز هم معلمي از اهالي 
آنجا بچه هاي جهادي را دعوت كرده بود. محسن 
از ساده زيستي آن معلم خيلي خوشش آمده بود و 

براي ما از ايشان تعريف مي كرد. 

خصوصي�ات اخاقي بارز ش�هيد چه 
بود؟

خيلي شوخ طبع بود و هميش��ه در كارهايش 
صداقت داشت. بيش��تر حرفش انجام واجبات 
و ترك محرمات بود. تواضع و اخالصش زبانزد 
همه بود. دوس��ت نداش��ت كارهاي خيرش را 

ديگران بفهمند. 
در آخري�ن دي�داري كه همس�رتان 
مأموريت مي رفت فكر مي كرديد  اين 

آخرين خداحافظي تان باشد؟ 
آخرين مأموريتش ش��مال غرب نزديك ميانه 
بود. آن روز خيلي آرام وس��ايلش را جمع كرد 
و اس��ترس نداش��ت. نمي گفت »ديرم ش��د« 
خ��ودم از آرام بودن آقا محس��ن تعجب كرده 
بودم. موقعي كه آب پشت سرش ريختم دو بار 
برگشت من را نگاه كرد و گفت:»معصومه آب 
نريز زود برمي گردم.« هميش��ه موقع رفتن به 
مأموريتش هايش به م��ن مي گفت: »معصومه 
تنها نماني برو پيش پدر و م��ادرت« ولي اين 

دفعه آخري گفت: »مواظب خودت باش.«
در اين مدت كوتاه زندگي مشتركتان 
چه خاطراتي از شهيد محمدي داريد؟ 
اولين تولدي كه ش��هيد برايم گرفته بود چند 
روز قبل از تاريخ تولدم بود. چون مي گفت من 
نيستم و مي روم منطقه، اين آخرين كيك تولد 
عمرم توسط شهيد شد. اولين سفرمان با شهيد 
اربعين سال 95 در دوران نامزدي به كربال بود. 
موقعي كه از زيارت حرم بي��رون آمدم هنگام 
تحويل گرفتن كفش هايم يك لحظه از شلوغي 
آنجا حالم بد ش��د. اولين كاري كه شهيد كرد 
س��ريع از من عكس گرفت و  گفت: »يادگاري 

مي مونه.« خيلي عاشق عكس گرفتن بود.  

حسين باقري همرزم شهيد
دوستي ش�ما با ش�هيد محمدي از چه 

زماني رقم خورد؟
از سال 94 به مدت چهار سال در محل كار و هيئت 
با شهيد محمدي دوست بودم. اواخر سال 96 و 
سال 97 بود كه من براي اعزام به سوريه ثبت نام 
كرده بودم. آقا محسن به من التماس مي كرد كه تو 
يك دوره به سوريه رفته اي، اين بار نرو و اجازه بده 
من جاي تو بروم، اما من هم نمي خواستم فرصت 
را از دست بدهم. نمي دانم آقا محسن چه دعايي 
كرد كه رفتنش به سوريه  درست شد. با آنكه در 
بخش آموزش��ي با هم بوديم ولي قسمت ايشان 
ش��د و او رفت. 55 روز بدون مرخصي در سوريه 
ماند. در گردان كه بوديم بيشتر كارهاي فرهنگي 
مراسم با شهيد بود. هميشه در مراسم عزاداري ها 
گريه هاي خاصي داش��ت و با ص��داي بلند گريه 
مي كرد. هميشه تبس��م به لب داشت. بچه هايي 
كه  محسن را مي شناختند مي گفتند يك بار نشد 

اخمي در چهره او ببينيم. 
از لحظات آخر شهيد محمدي اطاعي 

داريد؟
من تا لحظات آخر در رزمايش با او بودم. ش��هيد 
وضو گرفت و نماز ظهرش را خواند. بعد گفت:»نماز 
نخوانم كارم درست در نمي آيد.« قبل از رزمايش 
دوستان بسيجي شهيد تعريف مي كردند كه آقا 
محسن يك كاله زيبايي داشت. يكي از بسيجي ها 
درخواست كرد كاله را به او بدهد. شهيد هم كاله 
را به او داد. يكي از بس��يجيان هم تس��بيحش را 
درخواست كرد و محسن هم تسبيح را به او  داد.   
بس��يجي  ديگري هم چفيه اش را  خواست و باز 
محسن چفيه را  بخشيد و به آن بسيجي  داد. خدا 
رحمت كند محسن را كه هم خودش مرد بود و 
هم تمام خانواده اش در پذيرفتن خبر شهادت او 

دريايي از صبر بودند. 

اكبر محمدلو همرزم شهيد
شما چند وقت با شهيد دوست بوديد و 

چه خاطراتي از وي داريد؟ 
از زماني كه ايشان وارد سپاه شد پيش هم بوديم. 
چند مرتبه اي  هم در شمال غرب كشور و آذربايجان 
غربي در مأموريت ها با هم بوديم. آقا محسن بسيار 
شوخ طبع بود. هميش��ه مي گفت و مي خنديد و 
ش��وخ طبعي هايش باعث مي ش��د سپري شدن 
روزهاي سخت را در  مأموريت ها احساس نكنيم و 
نفهميم كه 15روز چطور تمام مي شود.  زماني كه 
با محسن در عمليات بوديم ايشان مجرد بود. من 
چون خودم متأهل بودم محسن را تشويق مي كردم 
كه هر چه زودتر ازدواج كند ولي آقا محسن هميشه 
مي گفت: »من شهيد مي شوم چرا يكي را بياورم پا 
گير من شود.« من به او مي گفتم:»شما تازه آمديد 
تا شهادت خيلي راه اس��ت.« تا اينكه من شماره 
مادرش را پيدا كردم و كمي با م��ادرش در مورد 
ازدواج نكردن آقا محسن حرف زديم. خود شهيد 
باور نمي كرد كه من شماره منزلشان را گير بياورم 
و با مادرش در باره ازدواجش صحبت كنم.  به طور 
كل آقا محسن سپاه را براي شهادت انتخاب كرده 
بود تا اينكه توانس��ت به آرزويش برسد. هر كس  
محسن را مي ديد جذبش مي شد و حتي آنهايي 
هم كه  او را نمي ش��ناختند در مراسم تشييع اش 
شركت داشتند و مي گفتند حيف شد كه رفت. سر 
مزار آقا محسن كه بودم ديدم خانمي زار زار گريه 
مي كند. گفتم حاج خانم شما كه او را نمي شناسيد 
براي چه گريه مي كنيد؟ گفت: »براي جواني اش 
كه شهيد شده است.« به آن خانم گفتم: »شما كه 
او را نمي شناسيد اينطور داريد گريه مي كنيد من 
كه چند سالي با ايشان رفيق بودم مگر مي شود از 

فراقش گريه نكنم و نسوزم.« 

آقا محس�ن س�پاه را براي ش�هادت 
انتخاب ك�رده بود تا اينكه توانس�ت 
به آرزويش برس�د. هر كس  محس�ن 
را مي دي�د جذب�ش مي ش�د و حت�ي 
آنهايي هم كه او را نمي ش�ناختند در 
مراسم تش�ييع اش ش�ركت داشتند 
و مي گفتن�د حي�ف ش�د ك�ه رف�ت
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جدول سودوکو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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