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ايدهنگارشاينكتابچطوربهذهنشمارسيد؟
من سال ها پيش با خانواده حاج  آقاي مؤمني صاحب خانه اي كه روضه در 
آن برقرار بود و بمباران شد آشنا بودم، ضمن اينكه در دوران دانشجويي 
شاگرد خانم زهراسادات مؤمني دختر حاج آقا بودم. همين مسئله باعث 
شد تصميم به نگارش سرگذش��ت خانواده مؤمني بگيرم. آنچه در طول 
مصاحبه و آشنايي نزديك با اين خانواده توجهم را جلب كرد، سبك زندگي 
خاص شان بود؛ ساده زيستي، ايمان و توكل و صبر مثال زدني كه حتي در 
همه خانواده هاي مذهبي ديده نمي شود. سعي كردم اين موارد را بياورم تا 
مخاطب هم با اين سبك خاص زندگي آشنا شود. هر چند با زندگي هاي 
امروزي به سختي مي شود ساده زيست بود اما مي شود صبور و باتقوا ماند. 
چهموضوع�يدركت�اب»دخترانچه�ارم�ردان«مطرح

ميشود؟
غالب اثر به زندگي سيدعلي مؤمني صاحب خانه اي بازمي گردد كه مراسم 
روضه زنان در منزلش برگزار مي شد و در طول روايت زندگي پدر، كتاب 
به ماجراي بمباران و شهادت اقوام و فرزندان خانواده مي پردازد. شهيدي 
كه از بين 18شهيد اين واقعه پررنگ تر است، طيبه سادات دختر 14ساله 
حاج آقاست كه جزو شهداي حادثه آسماني شد. مهم ترين ويژگي اين اثر 
كم حجمي و رواني روايت هاي كتاب است، ضمن اينكه در اين اثر مخاطب 
با خانواده اي آشنا مي شود كه خانواده تراز اسالمي است و مي توانند الگوي 

زندگي اسالمي باشند. 
سيرمحتواييكتاببهچهترتيبياست؟

كتاب از روز بمباران و روضه شروع و به كودكي و نوجواني و اشتياق سيدعلي 
مؤمني به يادگيري علوم ديني و هجرت به نجف و ازدواج مي پردازد. در 
زمان حضور حاج آقاي مؤمني در نجف، حضرت امام به عراق تبعيد و در 
محله حويش نجف ساكن مي شوند. سيدعلي مؤمني از شاگردان و مريدان 
حضرت امام شده و شاهد وقايع آن روزها در نجف هستند و ما آن اتفاقات 
را از زبان ايشان مي شنويم. بعد هم بازگشت به ايران و سكونت در خيابان 

چهارمردان قم و ادامه ماجرا... 
درديداررهبريبابرگزاركنندگانكنگرهمليشهدايقم،به
موضوعكتابشماهماشارهشد،چهاحساسيدرآنلحظه

داشتيد؟
بله، در ديداري كه آبان امس��ال با مقام معظم رهبري داشتيم، ايشان به 
بمباران خانه اي كه در آن مجلس روضه برقرار بوده اس��ت، اش��اره و امر 

فرمودند به اين موضوع پرداخته ش��ود. آن لحظه حس خوبي داش��تم و 
خوشحالم امر ولي امرم را با نگارش اين كتاب اجابت كرده ام. 

لطفاًكليتيازكتاببرايمخاطبانبيانكنيد.
در سال هاي پاياني جنگ بمباران شهري ش��دت مي گيرد و خانه اي در 
سه راه سجاديه قم بمباران مي شود كه در آن خانه، روضه فاطميه برقرار 
بوده اس��ت. در اين بمباران 18نفر زن و كودك به شهادت مي رسند كه 
اغلب از سادات و فاميل يكديگر بودند. اين اصل ماجراي كتاب است، اما 
هجرت حاج آقاي مؤمني به نجف و تحصيل در حوزه علميه نجف اشرف و 
ماجراهايي كه براي ايشان اتفاق مي افتد تا زمان بمباران روايت مي شود. از 
شاخصه هاي مهم كتاب ثبت يك واقعه از ظلم به مردم و مظلوميت ما در 

هشت سال دفاع مقدس، مستند و بر اساس واقعيت است. 
چرانامكتابرادخترانچهارمردانگذاشتيد؟

علت انتخاب عنوان اين اس��ت كه خيابان چهارمردان قم از خيابان هاي 
مركزي ش��هر قم و نزديك حرم مطهر اس��ت و از طرفي اين خيابان در 
سال هاي پيش از انقالب از خيابان هاي اصلي راهپيمايي و تظاهرات هاي 
انقالبيون قمي بوده و وقايع آن روزها را شاهد بوده است. بعد از انقالب هم 
شاهد شهداي متعددي بوده است. خانه حاج آقاي مؤمني در اين خيابان 
بوده و تعداد دختران حاج آقا بيشتر از پسرهاي خانواده بود و نقش پررنگي 

در كتاب دارند. 
بهنظرشمامسئوالنچگونهميتوانندازكسانيكهدرحوزه

ايثاروشهادتفعاليتدارند،حمايتكنند؟
تأكيد مقام معظم رهب��ري بر حفظ ياد و رس��اندن پيام شهداس��ت. 
مسئوالن بايد به اين امر حضرت آقا توجه كنند، با توجه به اينكه اخيراً 
ايشان بر رساندن پيام شهدا با كتاب، ش��عر، فيلم مستند و سينمايي 
و س��ريال تأكيد فرمودند. در حال حاضر فعاالن حوزه ايثار و شهادت 
از مظلوم ترين و تنهاترين افراد هس��تند. مس��ئوالن كمترين حمايت 
معنوي و مادي را دارند و با حس��اب دو دو تا چهارت��ا، اغلب عزيزان به 
ش��كل جهادي در اين حوزه فعاليت دارند. بايد به اي��ن مقوله بها داده 
شود. حداقل كاري كه مي توانند انجام دهند، اين است كه بودجه كافي 
براي اين فعاليت ها در نظر بگيرند، مخصوصاً اينكه حتي در تقسيم بندي 

بودجه كمترين ميزان براي توليد كتاب اختصاص داده مي شود. 
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آنشبتاريك

ماجراي شهادت دوست و همرزمم ش��هيد صالحي را از شبي آغاز 
مي كنم كه صداي گريه و زاري او مرا از خواب بيدار كرد. آن شب در 
آسايشگاه خوابيده بودم كه شنيدم كسي دارد گريه و زاري مي كند. 
بيدار كه شدم ديدم شهيد صالحي در گوش��ه اي از اتاق نشسته و 
مشغول راز و نياز اس��ت. پيش��ش رفتم و گفتم: محمد چرا گريه 
مي كني؟ گفت: به حال خودم گريه مي كنم! از وقتي كه به جبهه 
سقز اعزام شده ام، بارها و بارها در عمليات مختلف شركت كرده ام، 
ولي نمي دانم چرا خدا مرا نمي پذيرد و شهيد نمي شوم. سال هاست 

در حسرت شهادتم و اين فيض عظيم از من دريغ مي شود. 
 نجاتجانبيسيمچي

ماجراي آسايشگاه و راز و نيازهاي محمد گذشت و حدوداً يك هفته 
بعد زماني كه شهيد صالحي و همرزمانش از عمليات پاكسازي يك 
روستا برمي گش��تند، بين راه به كمين و محاصره دشمن افتادند، 
شهيد صالحي سعي مي كند نيروهايش را از محاصره خارج كند، اما 
حلقه محاصره تنگ شده بود. در بين نيروها يك بيسيم چي بود كه 

محمد مي دانست تنها پسر خانواده اش است. شهيد صالحي سعي 
مي كند او را از مهلكه فراري بدهد. بيسيم  را خودش مي گيرد و از 
او مي خواهد فرار كند. بيسيم چي مي رود و خبر شهادت محمد و 
دوس��تانش را به اطالع ديگر همرزمان مي رساند. متأسفانه در آن 

واقعه پيكر شهدا به دست ضدانقالب افتاده بود. 
ابدانمثلهشده

فرداي روز درگيري، من و تعداد ديگ��ري از بچه ها به محل حادثه 
رفتيم تا پيكر شهدا را بازگردانيم. پيكر محمد از ناحيه سر و چند 

نقطه ديگر از بدنش مورد اصابت گلوله ق��رار گرفته بود، اما غير از 
اين جراحات كه براي هنگام درگيري بود، ضدانقالب به خود پيكر 
ايشان آسيبي نرسانده بودند، در حالي كه پيكر ديگر شهدا را مثله 
كرده بودند. اين موضوع باعث تعجب ما شده بود. در بين آن شهدا 
فقط يك نفر و آن هم محمد صالحي س��الم مانده بود. اين موضوع 
برايم سؤال بود تا اينكه چندي بعد خبر رسيد قاتل ايشان دستگير 

شده است. 
اعترافضدانقالب

وقتي ضارب ش��هيد صالحي دس��تگير ش��د، من كنجكاو بودم از 
ماجراي آن روز و سالم ماندن پيكر شهيد صالحي باخبر شوم. ديگر 
بچه ها هم چنين حس��ي داشتند. از قاتلش پرس��يديم چرا شهيد 
صالحي را مثله نكرديد؟ او گفت: روز درگيري از فاصله دور شهيد 
صالحي را هدف ق��رار دادم. او )محمد( رزمنده شناخته ش��ده اي 
بود. ما از قبل او را مي شناختيم و براي ترورش نقشه داشتيم. من 
مي دانستم كه ش��هيد صالحي آدم بسيار شجاعي است و از همين 
شجاعتش خوشم مي آمد، لذا وقتي آن چند رزمنده را شهيد كرديم 
و به پيكرهاي شان دست يافتيم، من اجازه ندادم شهيد صالحي را 

مثله كنند، چون از شجاعتش خوشم مي آمد!

روايتعسكرعظيميان
همرزمشهيدصالحي

مقاومتتاآخرينگلوله
محمد در بيجار مشغول گذراندن دوران آموزشي بود و بسيار هم 
خوب اين آموزش ها را پشت سرگذاش��ت، طوري كه آقاي توكلي 
يكي از مسئوالن آموزشي مي گفت: صالحي توانسته است هر آنچه 
برايش در نظر گرفته شده را به خوبي ياد بگيرد و حاال خودش يك 
استاد است. يك روز از شهيد صالحي پرسيدم: شما با اين سن كمي 
كه داري، اگر در محاصره دش��من افتادي، چ��ه كار مي كني؟ در 
جواب گفت: من تا آخرين فشنگ مي جنگم و اگر اسير شوم و من 

را ش��كنجه دهند و بخواهند تيرباران كنند، هيچ اطالعاتي از آمار 
و ارقام نيروهاي خودي را لو نمي دهم. )اتفاقاً ش��هادت ايشان هم 
در محاصره رقم خورد و همان طور كه گفته بود تا آخرين فشنگ 
جنگيده بود.( زماني كه پا به پاي او راه مي رفتم، افتخار مي كردم. 
قدم هايش سنگين بود و اراده اش محكم و وجودش لبريز از ايمان 

به خدا بود. 
شهيد صالحي هميشه به همرزمانش توصيه مي كرد: »هيچ وقت 
از انقالب كناره گيري نكنيد و يار و ياور انقالب باشيد.« در مجالس 
پايين تر از همه مي نشس��ت. اگر در آسايشگاه 10نفر بودند، سعي 
مي كرد در نشس��تن آخرين نفر باش��د و اگر كاري ب��ود، جلوتر از 
همه انجام مي داد و مي گفت: من از همه كوچك ترم و اين وظيفه 
من اس��ت. آرزويش س��المتي امام)ره( و پيروزي رزمندگان بود. 
به همرزمانش مي گفت: من بعد از نماز دعا مي كنم و ش��ما آمين 
بگوييد و دعايش ذكر خير و س��المتي و امام و نابودي ضدانقالب 

توسط پاسدارها بود. 

گفتوگوي»جوان«بانويسندهكتاب»دخترانچهارمردان«روايتياززنانشهيدهقم

روزي كه 18 زن و كودك در روضه خانگي شهيد شدند

ماجرايشهادتمحمدجمالصالحي
ازرزمندگاندفاعمقدس
درگفتوگوباهمرزمشهيد

شهیدی که 
 دشمن

 به شجاعتش 
اعتراف کرد
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لقبعليچريك
ش��هيد خداداد از رزمنده هاي حاضر در غائله كردستان بود. 
بعد از ش��روع جنگ در همان اولين روز ها ب��ه جبهه ميمك 
مي رود و آنجا با رزمنده هاي تهراني وارد عمل مي ش��ود. گويا 
مسئوليت گروهي از رزمنده ها را در ميمك بر عهده داشت. در 
ميمك آنقدر شجاعت از خودش نشان مي دهد كه به او لقب 
علي چريك مي دهند. سردار باراني بعد ها مي گفت مدتي بعد 
از رفتن ش��هيد خداداد به جبهه ميمك رفتم. با دوربين نگاه 
كردم ديدم عراقي ها خيلي جسورانه از خط شان خارج و كنار 
ديگ غذاي شان ظاهر مي شوند. از رزمنده هاي آنجا پرسيدم 
اينها چرا اينقدر راح��ت جوالن مي دهن��د. گفتند وقتي كه 
شهيد خداداد در منطقه بود، دمار از روزگار بعثي ها درآورده 
بود. االن كه رفته است اينها اينطور دور برداشته اند و احساس 

امنيت مي كنند. 
 نيروييزبده

شهيد خداداد پس از پش��ت سر گذاش��تن انواع آموزش هاي 
رزمي به يك ني��روي زبده و متبحر تبديل مي ش��ود. مدتي در 
بابل فرمانده گروه ضربت ب��ود و فعاليت هاي اينچنيني كمك 
بزرگي به آمادگي نظام��ي و رزمي  اش كرد. او كه از س��ال59 
در كردستان حضور داشت، در نخستين روزهاي جنگ راهي 
غرب كشور می شود و به مريوان مي رود و آنجا تيپ مالك اشتر 

را تأسيس مي كند. 
 شهيد خداداد قبل از اينكه تيپ مالك اشتر را تأسيس كند، در 
عمليات الي بيت المقدس فرماندهي دو گردان را بر عهده داشت. 
بعد از فتح خرمشهر به مريوان مي رود و تيپ را تشكيل مي دهد. 
در خالل عمليات رمضان كه رفته رفته تيپ۲5 كربال به استان 
مازندران واگذر شد، شهيد خداداد به همراه دوستانش تالش 

زيادي براي تأسيس تيپ كرد. 
مجروحيتدروالفجر4

در عمليات محرم 90درصد بچه هاي لشكر۲5 كربال را بچه هاي 
مازندران تشكيل مي دادند. در اين عمليات شهيد خداداد همراه 
دو سه گردان از تيپش به جنوب مي آيد تا به لشكر كربال كمك 
كند. در عمليات والفجر4 هم باز به پشتيباني از لشكر۲5 مي آيد. 
در اين عمليات مس��ئوليت هدايت چهار گردان ابوالفضل)ع(، 
امام سجاد)ع(، قمر بني هاش��م)ع( و امام موسي كاظم)ع( را بر 
عهده مي گيرد و در جريان عمليات از ناحيه س��ر مورد اصابت 
تركش ق��رار مي گيرد و پ��س از بهبودي دوباره خ��ودش را به 
جبهه مي رس��اند. بعد از ش��ش ماه در تاريخ 1۷ اسفند1۳۶۲ 
به بابل بازمي گردد ولي طاقت ماندن در پش��ت جبهه را ندارد. 
پس خيلي زود دوباره خودش را به جبهه مي رساند و در تاريخ 
۲۷فروردين1۳۶۳ به همرزمانش مي پيوندد. اين بار همس��ر و 
فرزندش را براي سهولت كار به اهواز مي برد تا كمتر به زادگاهش 

بابل بيايد. 
همسر شهيد خاطره آن روزها را چنين تعريف مي كند: »زماني 
كه در اهواز زندگي مي كرديم، يك اتاق و يك آشپزخانه در خانه 
سازماني داشتيم، چون خانه س��ازماني را نصف كرده بودند كه 
يك قسمت آن را خانواده سردار شهيد يوسف سجودي بودند 
و قس��مت ديگر آن مال ما بود كه يك اتاق و يك آشپزخانه به 
ما رسيده بود. سبزعلي ش��ب ها براي اينكه من از گريه هايش 
در نماز شب بيدار نشوم، به داخل آشپزخانه مي رفت و در را به 
روي خود مي بست و نماز شب مي خواند تا من صداي گريه اش 

را نشنوم.«
شهادتفرمانده

احسان پوركيا از همرزمان ش��هيد خداداد درباره ويژگي هاي 
ش��خصيتي و قدرت مديريتي فرمانده اش مي گويد: »ش��هيد 
خداداد نظم و انضباط خاصي داشت. هميشه آراسته و مرتب بود. 
بچه ها به ايشان لقب »علي چريك« داده بودند، اما خودش از 
اين حرف ها و اين لقب ها خوشش نمي آمد. دوست داشت كارش 
را انجام بدهد و خالصانه خدمتش را بكند. يك خصلت ش��هيد 
خداداد اين بود كه حتي در سخت ترين شرايط هم لبخند از لبش 
محو نمي شد و با خونسردي مثال زدني ای كه داشت، سخت ترين 
شرايط را مديريت و كنترل مي كرد. شجاعتش هم مثال زدني 
بود. همه اينها باعث شده بود يك رزمنده و فرمانده قابل باشد و 
هميشه از مسئوالن و فرماندهان گرفته تا رزمندگان، همه روي 

او و توانايي هايش حساب ويژه اي باز كنند.«
سرانجام خداداد، فرمانده گردان هاي انصارالحسين)ع( در 9آذر 
1۳۶5 در حالي كه براي شناس��ايي منطقه عمليات كربالي4 
رفته بود بر اثر اصابت تركش خمپاره۶0 به پشتش به شهادت 
مي رسد. پيكر سردار شهيد سبزعلي خداداد، فرمانده تيپ مالك 
اشتر مريوان، گردان هاي مس��لم و انصار لشكر۲5 كربال پس از 
انتقال به زادگاهش در گلزار شهداي بابل به خاك سپرده شد. 
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