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معنويت در جبهه همه کمبودها را جبران می کرد 
مبيناشانلو

سيدجمال موسوي نژاد از آن دست نوجوانان 
رزمن��ده ای بود که هن��وز یادگاری های زمان 
جنگ را با خود دارد ولی هيچ گاه از شدت درد 
یا رنج آن یادگاری ها خم به ابرو نمی آورد. هر 
بار خاطرات جبهه برایش یادآور خاطرات تلخ 
و شيریني است که امروز با افتخار از آنها سخن 
می گوید. سيدجمال با حوصله به سؤاالت مان 
پاسخ داد. می خواست به اندازه توان قطره ای 
کوچك از دریاي باعظمت ایمان و اراده مردان 
جنگ را برایمان به تصویر بكش��د و از حضور 
داوطلبانه نوجوانان و جوان��ان در خطوط رزم 

برایمان بگوید.
 شهيدبيتالمقدس

من متولد 1348 و کارش��ناس ارش��د علوم 
اجتماعی هستم. شش برادر و دو خواهر بودیم 
که یكی از برادرانم به نام سيدهاشم موسوي نژاد 
در عمليات بيت المقدس به ش��هادت رسيد. 
س��ه تن از پسرها با توجه به ش��رایط شغلی و 

مسئوليت های شان در جبهه های دفاع مقدس 
حضور فعالي داشتند.

به جرئت می توانم بگویم یك��ي از اصلی ترین 
دالیل من براي حضور در جبهه برادر شهيدم 

سيدهاشم و بعد دوستان شهيدم بودند.
 سرزمينمجاهدتهایخاموش

من در سن 13س��الگی عضو پایگاه مقاومت 
بسيج محلمان ش��دم. خيلي تالش کردم به 
جبهه بروم اما س��ن و س��الم اجازه نمی داد تا 
اینكه 16 ساله شدم و برای اولين بار بعد از طی 
دوران آموزشی عازم سرزمين مجاهدت های 
خاموش کردستان ش��دم. در مجموع 24 ماه 
به صورت متناوب توفيق حضور در دفاع مقدس 

را داشتم .
 مادرقوتقلب

طبيعتاً حضور در جنگ در آن ش��رایط سني 
کم با نگراني خانواده همراه بود اما آموزه های 
دینی و ارادت خانواده به اه��ل بيت)ع( قوت 
قلب و آرامش خاطري شد تا والدینم من را در 
این راه همراهي کنند. پدرم از راه کشاورزی و 

دامداری امرار معاش می کرد و با تالش و زحمت 
می توانست رزقی حالل براي خانواده تهيه کند، 
مادرم هم با توکل به خداوند و توسل به ائمه، 

فرزندانی مؤمن و انقالبی تربيت کرده بود .
مادرم خيلي با من همكاري می کرد. با صبري 
که داش��ت پدر را که بی قرار جبهه رفتن های 
من ب��ود، آرام می کرد و صحنه ه��ای کربال و 
عاشوراي امام حسين)ع( را برایش مرور می کرد 

تا آرام گيرد.
 اطيعواهللواطيعوالرسول

شهيدان به ما آموختند که هرگاه و هرجا که 
اسالم و دین خدا به خطر افتد، باید بی محابا 
و بی پروا عزم را جزم کرد و بار سفر بست و به 
ميدان جهاد رفت و از بذل جان و مال دریغ 
نكرد. در حقيقت اطاعت از رهبري )اطيعو 
اهلل و اطيعو الرس��ول و اول��ي االمر منكم(، 
دفاع از اس��الم، حس ميهن پرستی، )حب 
الوطن م��ن االیمان(، نگرش عاش��ورایي و 
تفكر بس��يجي انگيزه و عامل اصلی حضور 
من و امثال من بوده اس��ت. دفاع در قانون 
طبيعت یك��ي از اصول اس��توار بقا و حفظ 
شرافت انسان هاست. در ميان تمام دفاعياتي 
که توسط انسان در برابر هجمه هاي گوناگون 
صورت مي گيرد، مقدس ترین و باارزش ترین 
آنها دفاع از عقيده و وطن است. بدون شك 
دوران هشت ساله جنگ تحميلي عراق عليه 
ایران از افتخ��ارات ب��زرگ و بي نظير ایران 
اسالمي است و بر همين اس��اس است که 
مقام معظم رهبري فرموده اند: »دوران دفاع 

مقدس، اوج افتخارات ملت ایران است.«
از ای��ن رو جوان��ان و نوجوانان این م��رز و بوم 
داوطلبانه با دیدی باز و انگيزه الهی و با اصرار 
به ش��يوه هایی مثل دس��تكاری شناسنامه و 
یا اس��تفاده از شناس��نامه دیگران و پافشاري 
براي حضور در این دف��اع مقدس حضور پيدا 

می کردند.
 گردانضربتمریوان

اولين حضورم در گردان ضربت مریوان بود که 
عمدتاً همراه با برادران پيشمرگ کرد مسلمان 
در منطقه و مردم متدی��ن محلی به تعقيب و 
گریز گروه های معاند و ضدانقالب مثل کومله و 
دموکرات می پرداختيم. بعد از آن هم مدتی در 
تيپ مالك اشتر و لشكر 25 کربال در مهران و فاو 
بودم که به دليل آلودگی منطقه فاو شيميایی 
شدم. در گردان مس��لم ابن عقيل، دوستان و 
همرزمان زیادي را در عمليات کربالی یك از 

دست دادم و خودم مجروح شدم.
 خاطراتيناب

تمام روزهای حضورم در دفاع مقدس مملو از 
نور معنویت بود. با چشم خود می دیدم بچه ها 
نه غذای مناسبی برای خوردن داشتند، نه آب 
کافی برای نوشيدن، نه تجهيزات مناسب و نه 
نيروی انس��انی مجرب اما آنچه باعث می شد 
رزمندگان اس��الم در مقابل دشمن بایستند، 
معنویت و اراده مستحكم الهی بود که در قلوب 
رزمندگان جاري بود. اگر غي��ر از این بود آن 

شرایط دشوار به هيچ وجه قابل تحمل نبود.
 فاو-فكه-مهران

در عمليات کربالي یك اوج والیتمداری و ایثار 
نمود پيدا کرد. نيروهای حاضر در این عمليات 
در چندین عمليات قبل حضور داشتند و برای 
تجدید قوا یا مرخصی به عقب برنگشته بودند. 
اصاًل اجباري بر ماندن نيروها نبود؛ هر چه بود 
عشق بود و ایمان. به دليل انجام عمليات های 
پي در پي در فاو، فكه و بعد هم مهران، کسی 
دلش نمی آمد که منطقه و بچه ها را رها کند و 

به مرخصی برود.
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 انسانبزرگ
وارد خانه که می شوم، مادر شهيد رنجور و بيمار 
روي تخت نشس��ته و با ن��گاه مهربانانه اش به 
استقبال مان می آید. چادرش را محكم می گيرد 
و از ما می خواهد کنارش بنش��ينيم. معصومه 
خانيان مادر ش��هيد سيدمحسن موسوي این 
روزها حال خوش��ي ندارد و با بيماري دست و 
پنجه نرم می کند. او مادري اس��ت که خودش 
فرزندش را کفن کرده و به خاك سپرده است. 
مادر قصه فرزند ش��هيدش را از تول��د او آغاز 
می کند و می گوید: سيدمحس��ن هنوز به دنيا 
نيامده بود، ش��بی در خواب دیدم هنگام عبور 
از کوچه جمعيت زیادی ایستاده اند. راه را برایم 
باز کردند. وقتی جلوتر رفتم یك پرنده از بين 
دس��ت هایم پر زد و رفت. وقتی خوابم را برای 
پدرش تعریف کردم تعبير زیبایی کرد و گفت 
قطعاً فرزندی که خداوند به ما عطا می کند پسر 
است و باید خيلی حواست را جمع کنی و مراقب 
این فرزند باشی. این طور که از نشانه ها پيداست 

انسان بزرگي می شود.
سيدمحسن در خانه ای پشت مسجد حجت در 
سرآسياب به دنيا آمد. اسمش را پدرش انتخاب 
کرد و به نيت محسن حضرت زهرا)س( نامش 

را محسن گذاشت.
یادم می آید از زمانی که سيدمحسن راه افتاد 
عالقه عجيبی به مسجد داش��ت و با پدرش به 
مسجد می رفت. کمی که بزرگ تر شد، عالقه 
زیادی به عبا و عمامه از خودش نشان داد. اگر 
جایی عبا و عمامه می دید سر و تنش می کرد. 
رفتارش هم با توجه به کمی سن و سالش مثل 
بزرگ ترها بود. خيلی این روحيه بزرگ منشی را 
دوست داشت. اوایل انقالب با بزرگ ترها همراه 
بود و هميش��ه می گفت من س��اواك خمينی 
هستم. محس��ن اهل دنيا نبود. هميشه براي 

رضایت من و پدرش تالش می کرد.
 درآغوششهيد

محسن از س��ن کم براي جبهه رفتن تالش 
می کرد ولی اجازه نمی دادند. آن موقع پدرش 
در بيمارستان بس��تری بود. یكی از دوستان 
محس��ن رفت و اجازه اش را از پدرش گرفت. 
ایشان گفته بود اگر سنش قانونی است موردی 
ندارد. بعد من برای رفتنش به او رضایت نامه 
دادم اما باز هم قب��ول نكردند. گفتند مادرت 
باید حضوراً بياید و رضایت بدهد. آقامحسن 
به م��ن گف��ت مادرجان ب��ا م��ن می آیی تا 
رضایت دهی؟ گفتم بله. سيدمحسن از فرط 
خوش��حالی من را در آغوش گرفت و تشكر 
کرد. بعد همراهش رفتم و رضایت دادم و به 

جبهه اعزام شد. 

 مداحجبهه
پسرم هر دفعه که از جبهه می آمد مجروح بود. 
براي درمان به بيمارستان می رفت. دیر به دیر 
خانه می آمد. وقتي می گفتيم چرا دیر می آیی؟ 
می گفت مادر بيایيد ببينيد در منطقه چه خبر 
است! هر وقت به مرخصي می آمد اجازه نمی داد 
موقع خواب برایش تشك بيندازم، می گفت در 
جبهه همه روی خ��اك می خوابند، من چطور 

روی تشك بخوابم؟
 محسن به مداحی عالقه داشت. در جبهه و در 
خانه مداحی می کرد. چند نوار هم پر کرده بود. 
وقتي آخرین بار می خواست به جبهه برود همه 
آنها را پاك کرد و ما بعد از شهادتش این موضوع 

را متوجه شدیم.
 تاولجنگ

خيلي وقت ها از مجروحيتش مطلع نمی شدیم. 
معموالً زماني متوجه می شدیم که از بيمارستان 
به خانه می آمد. گاهي تاول هایی را در پشتش 
و روي پوس��تش می دیدی��م که قيچي ش��ده 
بود اما هيچ وقت سيدمحس��ن اظهار ناراحتی 
نمی کرد. دوس��تانش می آمدند در اتاق، پشت 
او را شست وش��و می دادن��د اما به م��ا چيزی 
نمی گفتند. یك بار نصفه های ش��ب پس��رم از 
جبهه آمد. دیدم صورتش سياه شده، گفتم چرا 
سياه شدی؟ گفت آفتاب سوزانده است. نگفت 
شيميایی شده اس��ت، نفس��ش باال نمی آمد. 
می گفت سرما خورده ام، کمی آب جوش به من 

بدهيد خوب می شوم.
در یكی از مرخصی هایش ب��ه من گفت راضی 
نيستی من به جبهه بروم؟ گفتم البته که راضی 
هس��تم. گفت پس چرا همه همرزمانم شهيد 

شدند اما من نشدم؟ حتماً راضی نيستی !
آخرین مرخصی که آمده بود برای نماز ظهر و 
عصر به مسجد رفت. آن قدر برای رفتن عجله 

داشت که فقط نماز ظهر را به جماعت خواند، 
نماز عص��ر را خودش خوان��د. از حاج آقا مقدم 
خداحافظی کرد، حاج آقا می خواس��ت دعایی 
در گوش محسن بخواند، محسن گفت حاج آقا 
اگر دعا بخوانی من شهيد نمی شوم. حاج آقا دعا 
خواند و محس��ن به خانه آمد و در گوشه ای از 
اتاق گریه کرد. گفتم چرا گریه می کنی؟ گفت 
مادرجان من گناهكار هستم! گفتم محسن جان 
تو جوان و پاك هستی، نباید ناراحت باشی. من 
باید نگران و ناراحت باشم که سن و سالی از من 
گذشته اس��ت. بعد ناهار خورده و نخورده بلند 
شد. یكی از دوستانش با موتور به دنبالش آمد 

و با هم رفتند.
 خبرشهادت

زمان شهادت محسن، پدربزرگش فوت کرده 
بود و همه ما برای مراسم کفن و دفن به جورد 
رفته بودیم. یك ماشين جيپ به جورد آمد و به 
حسينيه رفت و خبر شهادت محسن را اطالع 
داد و زود رفت. من هم ناگهان آش��وبی در دلم 
افتاد و رفت��م نزدیك در حس��ينيه، حاج آقا را 
صدا زدم و از او پرس��يدم چه اتفاق��ی افتاده و 
این ماشين برای چه کاری به این جا آمده بود؟ 
حاج آقا بغضش شكست و به من گفت محسن 

شهيد شد.

 کفنودفنفرزند
خودم محسن را کفن پوش کردم و او را در قبر 
گذاشتم و روی صورتش تربت کربال ریختم. در 
آن لحظات هميشه به یاد امام حسين)ع( بودم. 
هر چه گریه کردم برای حضرت زهرا)س( و امام 
حسين)ع( بود. از محسن خواستم روز قيامت 
شفيع ما شود و از خدا خواستم این هدیه را از 
ما قبول کند . یك ش��ب خواب دیدم که پسرم 
آمد و گفت مادر چرا این ق��در ناراحتی؟ من را 
بغل کرد، فشرد و گفت صبر داشته باش. گفتم 
دعا کن صبر داشته باشم. محسن هفتم بهمن 
1365 در عملي��ات کربالي 5 در ش��لمچه به 

شهادت رسيد .
 محسنيدیگر

در چهلمين روز شهادت سيدمحسن، خداوند 
به پسر بزرگم، سيدرضا موسوی فرزند پسری 
عنایت کرد که نام او را محس��ن گذاشتيم. من 
گفتم خداوند یك محس��ن از ما گرفت و یك 
محسن دیگر به ما عطا کرد. انشاءاهلل این محسن 

هم ادامه دهنده راه عموي شهيدش شود.
 خودسازينفس

فاطمه سادات موس��وي خواهر شهيد هم مثل 
ما ب��ه صحبت ه��ا و خاطرات م��ادرش گوش 
می دهد. گویي می خواهد بعد از س��ال ها برادر 

را بهتر بشناس��د و خاطره و حرف ت��ازه ای از 
زبان م��ادر بش��نود. خواهر ش��هيد می گوید: 
من و محس��ن چهار س��ال با هم تفاوت سنی 
داشتيم. محسن متولد اول آذر 47 بود. عالقه 
زیادی به س��خنرانی و مداحی داشت. کارهای 
خارق العاده ای نسبت به هم سن و سال هایش 
انجام می داد. به شنا و اسب سواری عالقه زیادی 
داشت. محسن خودسازی می کرد، یعني براي 
خودش برنامه هایی داش��ت. هميشه در حال 
ذکر گفتن بود. می گفت م��ن خودم را جریمه 
کرده ام که اگر دروغ بگویم سه روز روزه بگيرم. 
برای کارهایی که به نظر ما کوچك بود نفسش 

را تنبيه می کرد.
 تركتحصيل

سيدمحسن برای رفتن به جبهه تالش زیادی 
کرد. به جبهه عالقه داشت آن قدر که سال اول 
راهنمایی ترك تحصيل کرد و گفت امام فرموده 
است ما در جبهه نياز به نيرو داریم پس همه باید 

به جبهه بروند. 
چون سنش کم بود، شناسنامه اش را دستكاری 
کرد و به پایگاه مالك اشتر رفت. مسئول پایگاه 
که متوجه شده بود سنش کم است، اجازه نداد 
محس��ن به جبهه برود. بعد از منطقه شميران 
اقدام کرد و با حض��ور مادر و رضای��ت پدر به 

جبهه رفت.
 هيئت»محبالشهدا«

برادرم در جبهه فعاليت زیادی داشت. این را بعد 
از شهادتش فهميدیم. محسن در جبهه آموزش 
نظامي می داد، وقتي هم که در تهران بود غير 
از حضور در پایگاه بس��يج در هيئت ها شرکت 
می کرد. شهيد به همراه چند نفر از دوستانش 
بنيانگذار هيئت »محب الشهدا« شدند که این 

هيئت هنوز هم پابرجاست.
 صبربرمصائب

برادرم خيلی بامحبت و شوخ طبع بود. به مردم 
کمك می کرد. هميش��ه دقت داش��ت اسراف 
نكند. وقتي خبر ش��هادتش را ش��نيدیم، غم 
ب��ر دل های مان نشس��ت اما این غم ش��يرین 
ب��ود. دلخوش بودی��م امانتی را که خ��دا به ما 
داده، به بهترین ش��كل از ما گرفت. محسن در 
وصيت نام��ه اش ما را به »صب��ر« توصيه کرده 
و گفته بود صبر بر مصائب و مش��كالت دوای 
درد است. در هر نامه ای که سيدمحسن براي 
ما می فرس��تاد از ما می خواس��ت پيرو والیت 
فقيه باشيم و در مس��اجد حضور پررنگ تری 

داشته باشيم.
وقتي که داداش را درون قبر گذاشتند روي 
پيكرش نقل پاشيدم. داماد شدنش را تبریك 
گفتم و از محسن خواستم دعا کند بتوانيم 
راه و مسيرش را ادامه بدهيم و شفيع ما شود. 
امي��دوارم همه ما ادامه دهنده راه ایش��ان و 
دیگر شهدا باشيم که همان پيروي از والیت 

فقيه است.

گزارش»جوان«ازحضوردرخانهشهيدسيدمحسنموسويوگفتوگوباخانوادهاش

پسرم را با دست های خودم كفن كردم

برادرمدرجبههفعاليتزیادیداشت.
ای�نرابع�دازش�هادتشفهميدیم.
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غي�رازحض�وردرپایگاهبس�يجدر
هيئتهاش�رکتمیکرد.ش�هيدبه
همراهچندنفرازدوستانشبنيانگذار
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ای�نهيئتهن�وزه�مپابرجاس�ت
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