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پیشگفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده اند: »ِانَّ َلنا َحَرمًا َو ُهَو َبْلَدُة ُقمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقالب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقالب 

شکوهمند اسالمی شد. 
اماِم همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار می کنم. 

دل من پیش قم است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زالل کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســالم ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــالش کردیم تا نگارگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت واالی شما تالش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس گزار کوشش خالصانه 
همکارانمان، آقایان احمد سعدآبادی و سعید کریمی 
هســتیم که یاری گر ما در تحقیق و پژوهش این کتاب 

بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحاراالنوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

ماجرا از صد و پنجاه سال پیش شروع شد؛ از روضه ی 
شب های پنجشنبه. 

روزگار چرخیــد و چرخید و شــاید در یکــی از همین 
شــب ها تقدیر آقا سیدجعفر و فاطمه سادات خانم رقم 
خورد. کم کم هم دور و برشــان شــلوغ شــد. هشت تا 

پسر، سه تا دختر. یکی شان شد سیدمحسن. 
زبــر و زرنگ بــود و درس خــوان. کاری بــود و خوش 
استعداد؛ مایه افتخار و مورد اعتماد پدر. توی مدرسه 
شــاگرد ممتاز بود و بیرون از مدرســه کاســب کاربلِد 
یکی از مغازه های اطراف شیخان، و فقط یازده دوازده 

سالش بود.
حقــش نبود زحمت پــدر برای تربیت پســر هدر برود 
توی دبیرســتان های طاغوتی. قم که باشــی راه کمی 
روشــن تر اســت؛ علما، حوزه، حجره، مباحثه، درس 
و بحث. ســید محســن اما زود شــروع کرد. مبادی و 
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لمعــه می خواند و در کنارشــان اعالمیه هــای امام را. 
کتاب های جریان های سیاسی دنیا را تحلیل می کرد. 
قرار بود جریان ســاز شــود. نباید عقب می نشســت یا 

فقط می رفت راهپیمایی و شعار می داد. 
خودش شــده بود یک پــا آخوند انقالبــی. آن قدر کم 
ســن و سال بود که ساواک حتی شک نمی کرد چیزی 
از خراب کاری بداند، چه برســد به اینکه خودش ســر 
دســته ی خراب کارها باشد؛ اما بود. شاهدش؟ کوچه 
پــس کوچه های بیــت امــام. آن قدر بــرای کوچک و 
بزرگ حرف می زد که فکری شــان می کرد. روشن شان 

می کرد. می شدند فدایی امام و انقالب. 
نگذاشــتند مردم زیر ســایه ی امام زندگی شــان رنگ 
آرامــش ببیند؛ بعثی هــا و یک دنیایی که پشت شــان 
بودند. سیدمحســن هم ننشســت بــه درس و بحث. 
از نشــانه های دنیــای طلبگی یک عمامه ی مشــکی 
برداشــت و چندتا کتاب و نوار درس علما. یک دست 
لباس خاکی گرفت و یک جفــت پوتین. هرجا چندتا 
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ســرباز و بســیجی کم ســن و ســال بود، سیدمحسن 
هم بود. می نشســت کنارشــان روی خــاک و خوش  و 
بش می کرد. سوال می پرســید، سوال جواب می داد. 
جلســه می رفت، جلسه می گذاشت. چای می ریخت، 
غذا می خورد. جعبه ی مهمات جابه جا می کرد، تکبیر 
می گفــت. شــوخی می کــرد. روحیه مــی داد. کتاب 
می خواند. بســیجی بود و در کنار همه ی این ها شده 
 .بود مسئول عقیدتی لشکر 17 علی بن ابی طالب
اما تنها جایی که کمتر پیدایش می شد واحد عقیدتی 
بــود، کنار بســیجی های امــام کالس درس بود برای 
طلبه ی جوانی که استادش گفته بود »امیدها داشتم 

به ایشان.«
حجــره را تحویل داد و آمد توی ســنگر. کمی بعد هم 

سنگر را تحویل داد و رفت...
وقتی یکی بذر محبت حســین بن علی را می کارد 
تــوی دل خانواده، باألخره ثمــر می دهد. آن خانواده 

شهید می دهد؛ سیدمحسن روحانی.
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حیف بود اســتعدادش هدر شــود. پنج ساله که شد، 
حاج آقا دســتش را گرفت و برد مدرسه. نشست کالس 
اول. مدرســه ی ملــِی روحانی بود و شــاگرد ممتازش 

سیدمحسن روحانی.
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شــاگرد ممتاز بود؛ اما فقط درس نمی خواند. دوتایی 
یــک مغازه را می گرداندیم. بچه ســال بودیم؛ اما مثل 
مردهــا صبح زود از خانه می آمدیم بیرون و آخر شــب 
برمی گشتیم خانه. صبح مدرسه، بعدازظهر هم مغازه.
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پدرمان خدا بیامرز خیلی درد دین داشت. توی اوضاع 
بی دینی رژیم طاغوت، مدرســه تأسیس کرد تا بچه ها 
هرجایی درس نخوانند. سیدمحســن هــم ابتدایی را 
همان جا خواند. بعدش هم مســتقیم رفت حوزه. یاد 

گرفته بود درد دین داشته باشد.
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چندتــا خواهر، چندتــا برادر بــه اضافه پــدر و مادر. 
تعدادمــان زیاد بود. می آمد می نشســت کنــار مادر و 
کمکش می کرد. همراه مادر لباس می شســت و پهن 

می کرد.
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مدرسه  حقانی جزو سیاسی ترین حوزه های علمیه بود. 
ساواک هرچند وقت یک بار می ریخت آن جا و حسابی 
طلبه ها را اذیت می کرد. درس و بحث شــان، کتاب ها 
و کالس های شــان را به هــم می ریخت. سیدمحســن 
اما سن و سال کمی داشــت. باهاش کاری نداشتند. 
بــا خودشــان می گفتند این کــه بچه اســت، بگردیم 
بزرگترشان را پیدا کنیم. نمی دانستند توی کتاب های 

همان بچه را اگر بگردند، چقدر کاسب می شوند.



16

چندتا بچــه بودیم قد و نیم قد. جمع می شــدیم برای 
راهپیمایی و تظاهرات. یکی مان باید بزرگتری می کرد. 
می گفــت ایــن  کار را بکنیم و آن  کار را نــه، این خوب 
است و آن بد. همه می دانستند آن یکی، سیدمحسن 

است؛ بس که توی همان بچگی چیز بلد بود.
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وقتــی می رســید آن باالهــا، حــاال یــا نــوک قلــه یا 
نزدیکی های آن، حس خوبی داشــت. خوشحال بود. 
نه که غــرور بگیردش  ها، نه، احســاس می کرد آماده 
اســت. آماده برای ایســتادن مقابل ظلــم و زورگویی. 
می گفت »کسی که می خواد مبارزه کنه باید جسمش 

قوی باشه.«
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اولین دوره انتخابات ریاســت جمهوری اسم بنی صدر 
ورد زبان ها بود؛ حتی رأی خیلی از مذهبی ها.

 □
سیدمحســن سیاســت را خــوب می فهمیــد و مردان 
سیاســی را خوب می شــناخت. می گفــت »می دونم 
بنی صدر برنده  ست. شرایط جامعه اآلن طوریه که اون 
تونسته خودش رو موجه نشون بده؛ اما من بهش رأی 
نمی دم. یه دونه هم یه دونه ســت. بذار حداقل یه دونه 

رأیش کمتر بشه.«
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در یخچــال را که بــاز می کردیم، به جــای آب خنک و 
یک قاچ هندوانه خنک، نوار برمی داشتیم؛ نوار درس 
اخالق علما. خیلی پیچیده نیست. هوای آبادان گرم 
بود. نوارها را می چیدیم توی یخچال تا خراب نشوند؛ 
حتی نمی گذاشــت یک لیوان آب بگذاریم گوشه اش. 
می گفت »این یخچــال بیت الماله. گرفتیمش واســه 

نگه داری از نوارها، نه گذاشتن آب و هندونه.« 
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چندتا کانکس را گذاشــته بودیم کنار هم، شــده بود 
کتاب خانه، نوارخانه و مدرســه. برایش خیلی مهم بود 
بچه ها اهل مطالعه باشند. چیزی بارشان باشد. شاید 
مطمئن بود رزمنده با سواد بعد از جنگ بیشتر به درد 
امام و انقالب می خــورد. همین چندتا کانکس بعدها 

شد مجتمع رزمندگان.
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می گفت »بچه هــا نباید موقع پدافند بــی کار بمونن. 
هرطور شــده باید درس شــون رو بخونــن. حیفه. اینا 
بعضی هاشــون اســتعداد خیلــی خوبــی دارن. فقط 
باید شــرایط رو براشــون مهیا کرد.«  کافی بود تماس 
بگیرد. معلم ها چندتــا چندتا می آمدند منطقه. درس 
می دادنــد. بــا آموزش و پــرورش هماهنــگ می کرد. 
امتحــان می گرفتنــد و می رفتنــد. خیلــی از بچه هــا 

همین طوری دیپلم شان را گرفتند.



22

داشــت برگه های امتحانی را پخش می کرد. یک دفعه 
شیطنتم گل کرد. گفتم »آقا سیدمحسن! ما تقوامون 
ضعیفه، اینا رو می دی به ما تقلب می کنیم ها!« گفت 
»برادرا! من به شــما اطمینان کامل دارم. رزمنده اهل 
تقلب نیســت.« همان شد. تا آخر امتحان سرمان را از 

روی برگه های مان بلند نکردیم. 
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هفته ها می شــدند ماه و نمی آمد. فکر می کردیم توی 
عالــم رفاقت تنها کاری که از دســت مان برمی آید این 
است؛ شــهریه اش را برسانیم دســت خانواده اش. به 
مادرش ســپرده بود قبول نکننــد. گفته بود »من فعال 
توی حوزه درس نمی خونم. شــهریه متعلق به طالبیه 

که مشغول درس هستن.«  
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آمــدم توی مجلــس ســراغش را گرفتــم. گفتند توی 
آشپزخانه است.

 □
نشســته بود بین چندتا سینی استکان و نعلبکی. یک 
طرفش ســماور بــود و قوری، یک طرفش دســتمال و 

کاسه قند. ماتم برد. 
- تو این جا چیکار می کنی؟  

- می خوام واسه مهمونای عروسی رفیقم خودم چایی 
بریزم. َبده؟ 

سید بود، طلبه بود، از همه مهم تر بهترین رفیقم بود. 
شب عروســی من شد آبدارچی. نشســت پای سماور 
و خودش بــرای مهمان ها چای ریخــت. هرچه اصرار 

کردم که بیا داخل و کنار من باش، قبول نکرد.
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تازه بچه ها جا به جا شده بودند و هر کسی رفته بود سر 
پست خودش که سر رسید.

- برادر صادق پور! من باید کجا برم؟
- برای چه کاری آقا محسن؟

- برای پست دیگه.
- حاج آقا همه پســت ها پر شــده. امشب به کسی نیاز 
نداریم. بچه ها همه هستن. شما هم از صبح کلی رفت 
و آمد داشــتید تو منطقه، خســته اید. برید استراحت 

کنید.
- نمی شه برادر. منم عین رزمنده های دیگه. چه فرقی 

می کنه. شما فقط بگو کجا برم.
آن قدر اصرار کرد که مجبور شدم یکی را جابه جا کنم. 

راضی نشد برود بخوابد.
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زیر آتش دشــمن، توی آن واویالی خون و خاکســتر و 
دود، منور که توی آســمان روشــن می شد، می دیدی 
یکی بــا عمامه ی مشــکی جعبه ی مهمات گذاشــته 
روی دوشــش و می دود طرف بچه ها. به یکی فشــنگ 

می رساند، به یکی گلوله آرپی جی. 
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جایی رفتن با سید مصیبتی بود برای خودش. هرچه 
اصرار می کردیم بنشیند جلوی تویوتا زیر بار نمی رفت. 
مســئول عقیدتی لشــکر بود؛ اما یک لشکر حریفش 

نمی شدند تا جلو بنشیند.
 □

- آقا محســن جلو خالیه، برای چی می رید اون پشت 
می شینید؟

- همین  جا خوبه. یه وقت شاید بخواید تو راه کسی رو 
سوار کنید، اگه من بشینم جلو اون بنده خدا مجبوره 

بیاد عقب. من این جوری راحت ترم.
تویوتا ســرعت می گرفت. باد سرد می خورد توی سر و 
صورت آدم. کاله اورکتش را می کشــید روی ســرش و 

چمباتمه می زد عقب ماشین.
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بــا بچه ها اخت شــده بود؛ بــا فرماندهــان و معاونین 
یک جور، با بســیجی های کم سن و ســال و ساده هم 
یک جور. ســنگر به ســنگر می رفت. ســالم و علیک و 
حــال و احوال و شــوخی و خنده. یکی هم آن وســط 
عمامه ی سیدمحسن را می دید و یاد سوالش می افتاد. 
می پرســید و تمام. نمی نشست توی عقیدتی تا کسی 

بیاید و اجازه بگیرد که حاج آقا مسئلٌة...!
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بحث که شــروع می شــد حــاال احکام یا عقایــد یا هر 
چیز دیگری، همه می دانســتند سیدمحسن با روضه 
تمامش می کند. چشــم های خــودش هم توی همان 

روضه ی ساده و کوتاه خیس می شد، مثل بقیه.
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آمده بود ســنگر فرماندهی. گفت »چند روز مرخصی 
می خــوام برم قم.« قبول کردم و برگه مرخصی را دادم 

دستش.
 □

توی جزیره که دیدمش جا خوردم. صدایش زدم.
- آقا سید! شما مگه مرخصی نگرفتی بری قم؟ این جا 

چیکار می کنی؟
کمی این پا و آن پا کرد. حرف دلش را که زد وا رفتم. 

- آقــا مهدی! راســتش احســاس می کنــم ایامی که 
ســرکارم حــق کار رو نمی تونــم ادا کنــم، بعضی وقتا 
وظیفه اصلیم رو نمی تونم انجام بدم. مرخصی گرفتم 

و موندم برای جبران مافاتی که داشتم.
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دشــمن به ما مشــرف بود و به ثانیه نکشیده تند و تند 
گلوله ها را می فرســتاد ســر وقت مان. انگار حال کرده 
بــود با گــرد و خاکی که به پا می کرد. توی آن شــرایط 
که هر کســی هر ذکر و وردی را که بلد بود می خواند، 
سیدمحســن ســر به ســر بســیجی ها می گذاشــت و 
می خنداندشــان. مدلش این طوری بود؛ وسط معرکه 
جنــگ شــوخی کردنــش گل می کرد. می شــد بمب 

روحیه برای بچه ها.
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می نشســت بین مــان و شــوخی شــوخی جدی ترین 
احــکام فقهی را یادمــان می داد. تا یــک لیوان چایی 
بخوریــم، یک مســئله هم یــاد گرفته بودیــم. بلند که 
می شــد برود، اولین حــرف بچه ها این بــود »حاج آقا 

دوباره کی می آیید؟«
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دیر بــه دیر می آمد؛ اما همان هــم غنیمت بود. هربار 
پاپی اش می شــدم برایش برویم خواســتگاری، قبول 
نمی کرد؛ هر دفعه به یک بهانه. باألخره یک روز دست 
گذاشــتم روی نقطه ضعفــش. گفتم »مــادر! ازدواج 

سنت پیغمبره، سفارش دینه، چرا می گی نه؟«
- می دونم اینا رو مادرجون. ولی این طوری من سبک 
بارترم. فکرم آزادتره. اتفاقــی هم اگه برام بیفته یه زن 
جوون صدمه نمی بینه. دوتا خانواده داغدار نمی شن.
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نشســته بود یــک گوشــه و چندتا توپ پارچه ســفید 
گذاشــته بود کنارش. با تک ســنگین عــراق خیلی از 
بچه ها شهید شــده بودند. هر کدام شان افتاده بودند 
یــک طرف. بــا خــودم گفتم البــد الزم اســت چندتا 
روایــت و آیه قرآن بنویســد بچه ها روحیــه بگیرند؛ اما 
دیدم یکی یکی پیکر شــهدا را می کشد کنار. پارچه ی 
ســفیدی می کشد روی شــان و اطراف شــان را خاک 
می ریزد تــا باد پارچــه را بلند نکند. طاقــت نیاوردم. 

گفتم »داری چیکار می کنی؟«
- اینا رو کسی برنمی گردونه عقب. معلوم نیست تا کی 
قــراره این جا بمونن. آفتاب جنوب داغه، صورتاشــون 

می سوزه.
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-برادرا بسم  الله، بسم الله، بفرمایید.
لیوان چایی اش را سر می کشید، ما هم پشت بندش. 
به خیال اینکه سرد شــده؛ اما زهی خیال باطل. یک 
قلپ خورده نخورده لیوان را برمی گرداندیم تا زبان مان 
نســوزد. از هــول، چایــی می ریخــت روی پای مــان. 
سیدمحسن عادت داشــت چای را داغ بخورد. ما هم 

هر دفعه گول شیطنتش را می خوردیم.
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باألخــره کار خــودش را کــرده بــود. تــوی روز کــه 
نمی گذاشــتیم دســت به چیزی بزند. شــب اما وقتی 
خواب بودیم بلند شده بود و همان چندتا ظرف کثیف 

و لباس بچه ها را شسته بود. 
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دو ســه روزه، هــول هول آمدن و رفتــن، چه مرخصی 
آمدنی بود! بعضی وقت ها حســرت به دل می ماندیم 
یک دل سیر ببینیمش. با این حال توی همان چند روز 
به تک تک فامیل ســر می زد. احوا  ل شان را می پرسید. 

کاری هم اگر از دستش برمی آمد دریغ نمی کرد.
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- آقا محســن! فردا یه ماشــین برمی گرده عقب. شما 
هم باهاش برو که زودتر به مراسم برسی.

- نه اخوی. بودِن مــن این جا مهم تره. به بچه ها گفتم 
منم باهاتون میام جلو. درســت نیست حاال که نزدیک 

عملیاته بلند شم برم.
برادرش شــهید شــده بود. هرچه اصرار کردیم حاضر 

نشد برگردد عقب. 
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تــا جایــی کــه دســتش می رســید، دســت بچه ها را 
می گرفت. آن جایی هم که نمی توانســت، دست شان 
را می گذاشت توی دست کسی که دستش می رسید.

یکــی از بچه هــا بــرای وام گرفتــن ضامن نداشــت. 
سیدمحسن کاری از دســتش برنمی آمد. از اعتبارش 
بین بچه ها مایه گذاشت. رو زد. یکی قبول کرد و رفت 

ضامن شد. 
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نــه حجره ها آن قدری بــزرگ بودند که بشــود هرکس 
یک وانت وســیله ببرد و بچیند یک گوشه اش، نه توی 
دنیای طلبگی رسم بود که بارت خیلی سنگین باشد. 
چیــز زیادی نداشــت. چند طبقه کتــاب و مختصری 
لوازم شــخصی. جمع شــان کرد و ریخت توی کارتن. 

ماتم برد.
- آقای روحانی! اینا رو کجا می بری؟

 لبخند زد و گفت »حجره شــرعا متعلق به کســاییه که 
مشغول درس و بحثن، نه ما که فعال تو جبهه ایم.«
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خــب جبهه بــود دیگر، پــر از خاک و ســنگ و کلوخ. 
آسفالتش نکرده بودند که. رزمنده ها توی همین خاک 
و خل می نشستند و پا می شدند و طبیعی بود همیشه 
خاکی باشــند. آقا محســن اما رزمنده نبود. مســئول 
عقیدتی لشــکر بود. باید می نشست یك گوشه واحد و 
کارش را می کــرد. آن جا هــم که خبری از خاک و خل 
نبود؛ اما نگاه که می کردم همیشه لباس تنش خاکی 

بود؛ عمامه اش، پوتین هایش، حتی مژه هایش.
کنــار رزمنده ها می نشســت و پا می شــد؛ توی همان 

خاک و خل. مثال مسئول عقیدتی بود. 
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برایم یک شــاگرد معمولی نبود. هم دل بسته اش شده 
بودم، هم خوب می دانستم بنشیند سر درس و بحثش 
آینده ی روشــنی دارد. یک بار که آمده بود بهش گفتم 
»دیگر نرو. بمان همین جا توی حجره مشــغول درس 
باش. اســالم همان قــدر که مجاهــد می خواهد عالم 
هــم می خواهد.« گفــت »نروم بعثی ها می رســند دم 
گوش مــان. دم در حجره های مــان. آن وقت چیزی از 

درس و بحث نمی ماند.«
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خســته شده بودم. احســاس می کردم این عقب کاله 
گشــادی ســرم رفته. یکی یکی خبر شــهادت بچه ها 
می رسید و من انگار فقط تماشاچی بودم. تصمیمم را 
گرفتم. باید می رفتم گردان. حاال که قرار بود مســئول 
عقیدتــی عوض شــود بهترین فرصت بود. وســایلم را 

جمع کردم. 
 □

اولین برخوردمان ســد دز بود. همــان اولین برخورد، 
کار خودش را کرد. ماندگار شــدم. گفت »بمون پیش 
ما اخوی، گردان هم به موقعش با هم می ریم. موندنی 

نیستیم این جا«
عملیات که می شــد راه می افتاد سمت منطقه؛ ما هم 

پشت سرش. 
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می دانســتم اگر بــرای ناهــار بیاید محال اســت تنها 
باشــد. حتما یکی دوتا مهمان دارد همراهش. مهمان 
هم نه که فکر کنــی معاون گردان و فرمانده ها، نه، از 
همین بســیجی های کم ســن و ســال. یک کمی غذا 
را بیشــتر می گرفتم. می گفت »بــرادر آزادی! یه وقت 
نکنه بــه هوای مهمونا غذا زیاد بگیری بمونه اســراف 
بشه  ها! نهایتش کمتر می  خوریم، گردتر می خوابیم.« 

حواسش به همه چیز بود.
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واحد، امکانات خوبی داشــت. موکت شده بود. کولر 
گازی داشــت. هتلــی بــود بــرای خودش به نســبت 
سنگرهای منطقه. بســیجی ها که می آمدند و آن جا را 

می دیدند انگار معذب می شدند.
 □

سفره را جمع می کردیم و سیدمحسن شروع می کرد. 
می رفت باالی منبر.

- بــرادرا! روایــت داریم بعــد از ناهار پاهاتــون رو دراز 
کنید. یه روایتم داریم بعد از غذا دراز بکشــید. بله، یه 

روایت هم داریم مستحبه پاهاتون رو بمالید.
آن قدر شــوخی می کرد تا بچه ها یخ شــان باز شــود و 

راحت باشند.
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تقریبا هــر دوهفته یک بار باید می رفت اهواز جلســه. 
پرس و جو می کرد تــا بفهمد از کدام واحد قرار اســت 
بچه هــا بروند اهــواز. کی می روند، کــی برمی گردند. 

ساعت رفت و برگشتش را با آن ها تنظیم می کرد. 
تویوتــا و استیشــن و لندکــروز عقیدتــی می ماندنــد 
سرجای شان و مسئول عقیدتی لشکر برای رسیدن به 
جلسه هایش می نشست توی ماشین تدارکات که قرار 
بود برود اهواز و با ماشین بچه های تعاون برمی گشت. 
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ســوال پیچش می کردم. از زمان عملیات، مکانش، از 
اینکه ما می رویم یا نه. تندتند و پشت سر هم می گفتم 
و سیدمحســن فقط نگاهم می کــرد. لبخندش هم که 
گفتن ندارد؛ همیشــگی بود. یک بار باألخره به حرف 
آمد. »من ُتو جلسه فرماندهان که هستم، وقتی حرف 
از زمــان و مکان عملیات که تو حوزه کاری ما نیســت 
می شــه، یه جــوری حرفا رو گــوش می کنم کــه یادم 
نمونــه. می ترســم از رو عمد یا غیرعمــد حرفی بزنم و 
اســرار جنگ لو بره. ضرر داشته باشه واسه جنگ. آدم 

هرچی کمتر بدونه دردسرش هم کمتره.« 
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هیچ وقــت نه حــرف نماز شــب را زد و نــه دیدیم نماز 
شــب خواندنش را. خیلی دقت می کرد نشــانه ای به 
جا نگذارد از اهل ســحر بودنــش. فقط اذان صبح که 
می شــد، سیدمحســن توی واحد نبود. انــگار خیلی 

قبل تر بلند شده بود و رفته بود.
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می فهمیدم آمــده واحد؛ از یک جفــت پوتین کهنه و 
پــاره که جلوی در بود. هرچه اصــرار کردم از تدارکات 
برایش یک جفت پوتین نو بگیرم نگذاشــت. می گفت 

»فعال داره ما رو می بره می یاره.«
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اولین بارش نبود. شــب عملیات شــده بــود و نیروها 
آماده رفتن به خط، سیدمحســن هم کنار آنها. خاطر 
جمع بود که همــراه بچه ها می رود؛ اما کلهری خواب 
دیگری برایش دیده بود. بچه ها را برای ســوار شــدن 
تــوی قایق ها طوری تقســیم می کرد کــه جای خالی 
نماَند. قایق اول، قایق دوم، قایق ســوم؛ هنوز ســوار 
نشــده بود. کلهری یک نفر را واســطه کرده بود که به 
سیدمحســن برساند امشــب آمدنی نیست. گفته بود 
بماند عقب، عملیات که به جایی رسید و منطقه آرام تر 
شد همراه بچه های دیگر بیاید. سیدمحسن اما قبول 
نمی کرد. رگ سیدی اش شاید همان یک بار گل کرد. 

کار خودش را کرد. باألخره سوار قایق شد.
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بــه نماز نرســیدیم. آقــا محســن را فرســتادیم جلو و 
خودمان پشــت ســرش ایســتادیم. نماز که تمام شد 

شروع کرد به صحبت.
- بــرادرا! قــدر این صمیمیــت و همدلــی رو بدونید. 
بچه هــای مخلصــی بیــن ما بــودن و حاال نیســتن و 
ما داریــم افســوس نبودن شــون رو می خوریــم. این 
دوستی ها، دوستی های نابی ان. خوبه قبل از حسرت 
خوردن واســه از دست دادن شــون، درک شون کنیم. 

قدرشون رو بدونیم.
آخرین مشــهدمان شد همراه ســید محسن. هفته ی 

بعدش ما ماندیم و حسرت نبودن رفیق مان. 
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بســم   الله می گفتم و بچــه را بغل می کردم تا شــیرش 
بدهم. یقین داشــتم موقع اســتجابت دعاست. توی 
چشــم هایش نگاه می کــردم و از خــدا برایش عاقبت 

به خیری و سعادت می خواستم. 
 □

بزرگ شــده بود. وقتــی فهمیدم که گفــت »مادر دعا 
کــن گمنام بمونم. چقدر جوون هــای خوب و مخلص 
شهید می شن. این لطف خداست که مردم ما رو خوب 

می دونن و گرنه ما کجا و خوبی کجا!«
آخرش هم عاقبت به  خیر شد.
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از اســاتید بزرگ حوزه بود. پشــت تابوت محســن راه 
می رفــت و گریه می کرد. می گفــت »حاضر بودم دوتا 
پســرم می رفتن و شهید می شدن؛ اما سیدمحسن نه. 

ذخیره ای بود برای اسالم. بهش امیدها داشتم.«
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دستنوشته

اگر به من بگویند چــه آرزویی داری، می گویم آرزو دارم 
خدا توفیق دهد تا بتوانم به جبهه رفته و ِدین خود را به 

اسالم و امت اسالمی و شهدا ادا کنم.
... راستی، در جبهه چه می گذرد؟ اسالم چه جذابیتی 
ایجاد کرده؟ چرا فرزندان اســالم کانــون گرم خانواده 
را عاشــقانه رهــا کرده و بــه ســنگرهای کوچک جبهه 
می روند؟ چرا زندگی شیرین برای آنان تلخ است و انتظار 
مــرگ در راه خدا را می کشــند؟ و به چه علت شــهادت 
برای آنان باالترین آرزو و مهم ترین دعای نماز شب شان، 

درخواست شهادت مخلصانه از خداوند است. 
... پــدران، مــادران، خواهــران، بــرادران، دوســتان، 
آشنایان، دســت از ما بشــویید؛ زیرا ما دیگر متعلق به 
خودمان نیســتیم. ما را به خدا هدیــه کنید تا خداوند 
بزرگ ســعادت را به شــما عنایت فرمایــد. دوری ما را با 
صبر نیکو تحمل کنید و مرگ ما را صبورانه پذیرا باشید 
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تا خداوند به شما اجر صابران را عطا کند. 
ما در راهی قدم گذاشــته ایم که به رستگاری اش ایمان 

داریم.
خدایا عاقبت ما را ختم به شهادت فرما.
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وایتتصویر بهر
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از راست: شهيد سيد محسن روحانی ـ حجت االسالم )دايی( رضا بسطامی ـ ...
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سال 1363ـ  عمليات بدر
ايستاده از راست: حميد موحديـ  جواد کرباسیـ  شهيد ناصر  پورصادقی 
سيد جواد موسویـ  ابوالفضل حيدربيگيـ  شهيد حميد رستمیـ  حسين دهقانـ  خدادادی

نشسته از راست: شهيد رجب زادهـ  سيد ابراهيميـ  شهيد مصطفي کلهريـ  
شهيد سليمان پناهـ  شهيد سيد محسن روحاني
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از راست: علي دنيا ديدهـ  وحيد نياـ  شهيد حسن جندقیـ  شهيد احمد کريمیـ  
شهيدسيد محسن روحانیـ  ...ـ  شهيد پور زمانـ  اصغر براتیـ  ...ـ  عصارزاده
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ـ سيد جواد بهاالديني             ـ حسين نوحه خوان  ـ ...  ـ انبارداران  ايستاده از راست:  شهيد سيد محسن روحاني 
ـ حسن ايزدي ـ مجيد اسماعيلی  نشسته از راست: حسن احمديان 
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3
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1. حسين بوراني 2. شهيد سيد محسن روحاني 3. شهيد حسن صادق خانی



70

راویان:
 42/23: مادر

8: پدر 
27/9/7/5/4/3/2: سید مرتضی روحانی، برادر

43: سید هادی روحانی، برادر
32: سید هادی روحانی به نقل از استاد

14/6: حسین پور جعفری
31/18/17/11/10: حسین شکارچی

26/24/12: حسن زارعی
30/13: دوست 

15: حسین صادق پور
29/28/16: غالم علی طلوعی

25/22/21/19: محسن دلپاک
20: علی مهندسی به نقل از سردار شهید مهدی زین الدین

40/39/38/37/36/35/34/33: محسن آزادی نژاد
41: شهید حاج سیدمحمدابراهیم جنابان 
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سرداران شهید لشکر 17 علی بن ابی طالب، چاپ اول، 1374. 

3. کتاب تابهشــت، ســتاد یادواره ســردار سرلشــکر پاسدار شــهید مهدی 
زین الدین، سرداران و 6000 شهید استان قم، چاپ اول، 1387. 

4. چلچراغ، علی رضا صداقت، زمزم هدایت، چاپ اول، 1393.
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