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می دانســت بلندی های بازی دراز چه موقعیت 
اســتراتژیکی دارد. این منطقه درســت در مرز 
ایران و عراق قرار داشت و دشمن با قرار گرفتن 
در باالی ارتفاعات می توانست به شهرهای مرزی 
ایران اشراف داشــته باشــد. از قضا بعثی ها به 
همین منظور در ارتفاعات مستقر شده و آنجا را 
مجهز به تانک و توپ کرده بودند؛ همراه با 5هزار 
نیروی زبــده اما این طرف یعنــی در مرز ایران، 
370رزمنده بودند با کمترین امکانات نظامی. در 
جریان این عملیات، محســن وزوایی فرماندهی 
محور چپ عملیات را برعهده داشت و فرماندهی 
محور راســت نیز برعهده محسن حاجی بابا بود. 
عبدالرضا وزوایی تعریف می کند: »کســانی که 
از عملیات فتح بازی دراز جان سالم به در بردند 
بعدها تعریف کردند که در شــرایط بدی به سر 
می بردند. رزمنده ها جیره کمی داشــتند و اگر 
ذخیره آب شان تمام می شد یک روز کامل طول 
می کشــید تا از باالی کوه پایین بیایند و بتوانند 
آب از رودخانه بردارند. عملیــات فتح بازی دراز 
چند روز طول کشید و تعداد زیادی از رزمنده ها 
هم به شهادت رسیدند. از 370نفر فقط 6نفر زنده 

ماندند. 2تا از تفاعات توسط آنها فتح شد«.

اسارت 300عراقی به دست 6رزمنده 
بعد از فتح 2قله کوه های بازی دراز رزمنده ها تصور 
کردند که عملیات به پایان رسیده است اما محسن 
گفت: »می خواهم عیدی ام را به امام تکمیل کنم 
و قله سوم را بگیرم.« بچه ها با دیدن چهره مصمم 
او متوجه شدند که محســن تا کار را به سرانجام 
نرساند دست بردار نیست. سردار جوان از شدت 
خســتگی روی پا بند نبود اما به هر سختی شده 
خود را به باالی قله سوم رساند؛ 6همرزمش هم 
در پی او. قله سوم هم فتح شد و پس از این اتفاق 
نیک، محسن روی زمین افتاد. خون زیادی از او 
رفته و توانش را گرفته بود. بچه ها نگران از وضعیت 
فرمانده شان و محســن دلواپس آنها. چشم های 
بی رمقش را به زحمت باز کرد و در آن حال تعداد 
زیادی از عراقی ها را دید که خود را به باالی کوه 

می رسانند. هر چه در توان داشت به کار گرفت و به 
یکی از بچه ها که تسلط به زبان عربی داشت گفت: 
»بگو اسلحه شان را زمین بیندازند و دست هایشان 
را پشــت ســر بگذارند«.همرزمش تصور کرد او 
به دلیل شرایط جسمی اینگونه حرف می زند اما 
وقتی که محسن بار دوم با حالتی فریادگونه گفت: 
»همان که گفتم بگو...« او هم همین جمله را به 
عربی بازگو کرد. بچه ها در عین ناباوری دیدند که 
عراقی ها دست شان را پشت سر گذاشته و تسلیم 
شــدند. عبدالرضا از بیان این خاطره غرق شعف 
می شود؛ » محسن فرمان دیگری صادر می کند 
و به رفیقش می گوید بگو همه شان پشت سر هم 
از کوه پایین بروند وقتی به پادگان ابوذر رسیدند 
بگویند که اسیر عراقی هستند. با 6نفر 300عراقی 
را اسیر می کنند. همین حماسه آفرینی وسیله ای 
می شــود تا به دیدار امــام)ره( در جماران برود. 
محسن همیشه می گفت دیدن امام)ره( بهترین 

خاطره زندگی من است.« 

چوپان راه بلد قال شان گذاشت
بعــد از عملیــات بازی دراز محســن از ســوی 
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای کــه آن زمــان 
رئیس جمهور بودنــد، به عنــوان فرمانده تیپ 
10سیدالشهدا انتخاب شد. قرار بود در عملیات 
فتح المبین توپخانه دشمن را منهدم کنند. برای 
این کار 800رزمنده یا جان فشان داوطلب شدند. 
آنها می دانســتند که احتمال شهادت شان زیاد 
است اما پیشقدم شدند. محسن برای پیروزی در 
عملیات ها ترفندهای خودش را داشت. هدفش 
این بود که عملیات را با کمترین تلفات جانی پیش 
ببرد. این بار هم از یک چوپان کمک گرفته بود. 
عبدالرضا باقی ماجرا را بازگو می کند؛ »محسن 
از چوپان کمک گرفت تا مســیر را نشانش دهد. 
چوپان می رود و 800نفر هم دنبال او. برای اینکه 
صدایی ایجاد نشود محسن مقداری موکت ها را 
باریک بریده تا بچه ها زیر پــا بیندازند و از روی 
آن رد شــوند. برای اینکه صدایی ایجاد نشــود. 
طی مسیر منوری شلیک می شــود و چوپان از 
شدت ترس فرار می کند و 800رزمنده در بیابان 
سرگردان می مانند. تصور کنید اگر آفتاب طلوع 
می کرد عراقی ها همه بچه ها را به رگبار می بستند. 
آقا محسن ما هم دست به دامن خدا می شود و به 
نماز می ایســتد. بعد از دعا به نفر آخر می گوید 
180درجه برگردد و باقی هم پشت سر او بروند.« 

حق با آقامحسن بود
بچه ها به محســن اعتماد داشتند و می دانستند 
حرفــی را بی دلیل نمی زنــد. 800نفــر از پی 
محســن بودند و او آرام و با طمانینــه در بیابان 

ققنوس فاتح
گفت وگو با برادر سردار شهید محسن وزوایی، فرمانده جوانی که حماسه ارتفاعات بازی دراز را جاودانه کرد

شوخ طبع و پرانرژی بود
سردار اسماعیل کوثری، همرزم شهید است و خاطره زیبایی درباره عملیات بازی دراز 
تعریف می کند: »ایمان قوی داشــت. به آیات الهی و ادعیه یقین داشت برای همین 
هم خداوند در همه مراحل کمکش می کرد. خیلی شــجاع بود. با اهداف بلند. در عین 
شوخ طبعی در کارش بسیار جدی بود. بسیار مصمم و محکم. اما زمانی که می خواستیم 
استراحت کنیم فضای شــادی را ایجاد 
می کرد. با بچه ها کشــتی می گرفت. یادم 
هست شهید وزوایی با علی موحد دانش و 
حسین خالقی نزدیک عملیات بیت المقدس 
ظاهرا 1000تومان پول داشتند. به شوخی 
گفتند حاال که باید برویم اهواز همه این پول 
را چلوکباب بخوریم که اگر رفتیم و شهید 

شدیم مدیون شکم مان نباشیم.«

آخر در کدامین مکتب چنین ارزش هایی را سراغ دارید؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ما ترس از شهادت نداریم و این تنها آرزوی ماست. در این جبهه ها خداوند را مشاهده 
می کنیم که چگونه ملتمسانه به کمک رزمندگان اســام می شتابد و آنها را نصرت 
می دهد و به مصداق آیه شریفه که می فرماید »کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره« را 
می بینیم که تعداد محدود لشکریان سپاه اعم از سپاه و ارتش و نیروهای مردمی بر 

تعداد کثیری از نیروهای دشمن غلبه می نماید.
به یاد دارم در عملیات بازی دراز در قسمتی از عملیات مقداد ما 6 نفر بودیم و بر 300 
نفر غلبه پیدا کردیم. در جبهه ها چنان روحیــه ایمان و ایثار مفهوم پیدا می کند که 
گویی اصا قابل تصور نیســت هنگامی که در قسمتی از عملیات صحبت از داوطلب 
شهادت می شود دعوا بین برادران می افتد. اینها ارزش هایی است که ملت اهلل ارزانی 

بشریت داشته است.
حقیر بزرگ ترین افتخــار خودم را عبودیت به درگاه احدیــت می دانم. می خواهم 
بگویم ای عازمان و  ای عاشقان لقاء اهلل،  ای مخلصین اخاق و  ای کسانی که مشغول 
ریاضت کشیدن جهت نزدیکی به درگاه خدا هســتید، بیایید تا ببینید در جبهه ها 
چگونه برادران شــما به آن درجه از نزدیکی به درگاه خداوند رسیده اند که نوجوان 
تازه داماد پس از 3 ساعت که از عروسی اش می گذرد در جبهه حاضر می شود؛ آخر در 

کدامین مکتب چنین ارزش هایی را سراغ دارید؟
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داستانی از یک پرستار رزمنده
حضور پرستاران در دوران دفاع مقدس یکی 
از جلوه های از خودگذشتگی و ایثار در دوران 
جنگ تحمیلی به شــمار می آید. آنها در آن 
دوره باید نقش روانشــناس، جامعه شناس، 
روانــکاو، مشــاور و مربی را در آن شــرایط 
ایفا می کردند. بنابراین کار پرســتاران تنها 

پرســتاری و درمان مجروحان نبود بلکه آنها هم ســنگ صبور 
رزمندگان و هم در برهه ای از تاریخ جنگ تحمیلی که امکان اهدای 
خون به مجروحان و آسیب دیدگان وجود نداشت، این وظیفه را 
بر عهده می گرفتند و پیشقدم می شدند. محمد)بهزاد( رستگاری 
نیز از همین دست پرستارانی است که همه وجودش را وقف جبهه 
و مجروحان جنگ کرده بود. کتاب »مســیر رستگاری« روایت 
زندگی این رزمنده پرستار است که به قلم شیوای شبنم غفاری 
نگاشته شده است. رستگاری به عنوان نیروی پرستار اعزام شده 
بود اما همه او را به عنوان دکتر می شــناختند و صدا می زدند. در 
بخشی از این کتاب درباره دوران انقالب می خوانیم: »آن روز شاید 
اندازه یک جنگ مجروح آوردند بیمارستان. آن قدر سرم شلوغ بود 
که حتی نمی توانستم نفســی تازه کنم. گلویم خشک شده بود و 
می سوخت. درگیری رسیده بود به نزدیک بیمارستان. گاه گداری 
از در و پنجره ها سرک می کشیدم توی خیابان تا ببینم چه خبر 
اســت. مأموران رژیم مرتب حمله و مردم فــرار می کردند. یک 
دختربچه هم تک وتنها کز کرده بود کنار خیابان و فرار مردم را نگاه 
می کرد. 6-5 ساله می زد. با چشم گشتم دنبال پدر و مادرش. یکی 
از مریض ها صدایم زد. می خواستم بروم سراغش که دیدم سروصدا 
زیاد شد. آمدم دم در اورژانس. ساختمان فعلی تغییر کرده. آن روز 
چند تا پله می خورد و وارد البی وسط بیمارستان می شدیم. دویدم 
لب پله ها. دیدم یک پاسبان آن طرف خیابان روی زانو نشسته است 
و دارد نشانه گیری می کند. کاظمی بود. اصالً فکرش را نمی کردم به 
کی می خواهد شلیک کند. دیگر این طرف خیابان را نگاه نکردم...«. 

راه اینجاست؛ خاطرات دوران اسارت
روایت هایــی از دوران اســارت 
در  ســیدناصر حســینی پور 
اردوگاه هــای رژیــم بعث عراق 
در مســتند تلویزیونــی »راه 
اینجاســت« به تصویر کشیده 
شده است. این مستند تلویزیونی 
به تهیه کنندگــی و کارگردانی 
ســیدرحمت اهلل رمضانــی در 
ســیمای اســتانی دنــا تولید 

شده است. گفتنی است حســینی پور آزاده و جانباز کهگیلویه و 
بویراحمدی که قهرمان این مستند است، خود کتاب »پایی که جا 
ماند« را نوشته است؛ کتابی که به عنوان یکی از برترین کتاب های 
ادبیات دفاع مقدس محسوب شده و رهبر معظم انقالب اسالمی با 
نگارش دست نوشته ای بر این کتاب، افزوده اند: »تاکنون هیچ کتابی 
نخوانده و هیچ سخنی نشنیده ام که صحنه های اسارت مردان ما 
را در چنگال نامردمان بعثی عراق را، آنچنــان که در این کتاب 
است به تصویر کشیده باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث 
تکان دهنده ای است که از سویی صبر و پایداری و عظمت روحی 
جوانمردان ما را، و از سویی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان 
و گماشتگان صدام را، جزء به جزء و کلمه به کلمه در برابر چشم و 
دل خواننده می گذارد و او را مبهوت می کند. احساس خواننده از 
یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است، و از سویی دیگر 
غم و خشم و نفرت.... درود و سالم به خانواده های مجاهد و مقاوم 
حسینی.« ناگفته نماند سیدناصر حسینی پور در 16سالگی و در 
آخرین روز هــای جنگ، در جزیره مجنون به اســارت عراقی ها 
درآمد و خاطرات خود را در این کتاب روایت کرده است. این کتاب 
خاطرات 187 روز از 808 روز اسارت این رزمنده است که با بیانی 
شیوا نگاشته شده است. او راهنمای گردان 18شهدا بوده است و 
برای استقبال از رزمندگان گردان قاسم  بن الحسن)ع( راهی جزیزه 
مجنون شده بود که در این عملیات از ناحیه پا زخمی می شود و 

ناگهان به اسارت نیروهای بعثی در می آید.

از کرخه تا راین
»از کرخه تا راین« بازیگرانی 
چون هما روستا در نقش لیال، 
پرویز شــیخ طادی در نقش 
مجروح عرب، علی دهکردی 
در نقش سعید، هانس نویمان 
در نقش اندریــاس، آندریاس 
کورتز در نقش یوناس، صادق 

صفایی در نقش نوذر و اصغر نقــی زاده در نقش اصغر را در 
خود جای داده اســت و با کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، از 
مطرح ترین فیلم های ژانر دفاع مقدس به حساب می آید. در 
خالصه این فیلم آمده اســت: »یک مجروح شیمیایی برای 
معالجه به آلمان اعزام می شــود. در آنجا خواهر خود را که 
ســال های پیش از ایران رفت و ســاکن آلمان شده است، 
مالقات می کنــد...«. این فیلم در فهرســت 100فیلم برتر 
تاریخ ایران در ســامانه منظوم مرجع ارزشگذاری سینما و 
تلویزیون، قرار گرفته و رتبه 19را با امتیاز و رأی مردم کسب 
کرده اســت. همچنین از کرخه تا راین توانسته در مجموع 
برای 7مورد نامزد کسب جایزه ســیمرغ یازدهمین دوره 
جشنواره فیلم فجر و برای 2بار برنده این جایزه شود. دراین 
جشنواره همچنین ابراهیم حاتمی کیا نامزد جایزه بهترین 
کارگردانی، هما روســتا نامزد جایزه نقش اول زن، ابراهیم 
حاتمی کیا نامزد جایزه بهتریــن فیلمنامه، مجید انتظامی 
نامزد جایزه بهترین موســیقی متن، محمود سماک باشی 
نامزد جایزه بهترین صدابرداری، یداهلل نجفی نامزد جایزه 
بهترین صدابرداری، رضا رســتگار نامزد جایــزه بهترین 
جلوه های ویژه، ابراهیم حاتمی کیا برنده جایزه بهترین فیلم 
و مسعود ولدبیگی برنده جایزه بهترین چهره پردازی برای 

فیلم از کرخه تا راین شده اند.

اهدای نشان فداکاری
 نشان فداکاری به شهید سرتیپ نصرت زاد و امیر 
ســرتیپ رحیمی، از نیروهای بازنشسته ارتش 
اهدا شد. نشان فداکاری که اعطایی مقام معظم 
رهبری و فرماندهی کل قــوا به ارتش جمهوری 
اسالمی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی 
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه افسری 
امام علی)ع( ارتش اســت که در راه پاسداری از 
استقالل و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری 

اسالمی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده اند.

بازگشت شهید سرباز
پیکر پاک و مطهر سرباز شــهید ناصر حلفی از 
شهدای جاویداالثر پس از 3۴ سال شناسایی شد و 
به وطن بازگشت. شهید حلفی فرزند عوفی، یکم 
خرداد ماه سال 13۴6 در روستای حالف حسن 
شهر سوسنگرد از توابع شهرستان دشت آزادگان 

متولد شد. 
به دلیــل اینکــه دوران ســربازی حلفــی، بــا 
دفاع مقدس همزمان بود از سوی توپخانه لشکر 
7 ولی عصر)عج( خوزســتان به جبهه  اعزام شد 
تا به عنوان دیده بان خدمــت کند. پس از حضور 
در جبهه، ناصر حلفی در چهارم تیر سال 1367 
درحالی که 21 سال داشت در جزیره مجنون به 
شهادت رسید اما پیکر او در همانجا ماند و در زمره 

شهدای جاویداالثر استان خوزستان قرار گرفت.

بیمارستانی که موزه شد
استان همدان در طول 8سال دفاع مقدس اگرچه به طور مستقیم 
درگیر جنگ و حمالت دشمن نبود اما همچون دیگر استان های 
کشور در پشــتیبانی و اعزام نیرو به جبهه نقش پررنگی داشت. 
همدان با 8هزار شهید از استان های شــاخص در دوران جنگ 
تحمیلی به شمار می آید عالوه بر این وجود پایگاه سوم شکاری 
شهید نوژه همدان در این دوران برای دفاع از میهن و بسیاری از 
ظرفیت های دیگر باعث شد تا مسئوالن استان به فکر ایجاد مرکزی 
برای حفظ و نگهداری آثار بر جای مانــده از دوران دفاع مقدس 
باشــند و فرهنگ پاسداشــت ارزش های دینی و ملــی را برای 
نســل های بعد صیانت و حراســت کنند. باغ موزه دفاع مقدس 
همدان از مراکز فرهنگی و مذهبی شهر همدان، با داشتن بخش ها 
و جاذبه های متنوع به یکی از مرکز گردشگری همدان تبدیل شده 
است. ساخت این مرکز سال 1376به همت اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان در 6فاز شروع شد که با 
بهره گیری از تکنولوژی مدرن در سال 1389 در محل بیمارستان 
جنگ نیمه کاره همدان به بهره برداری رسید. نمایش تندیس هایی 
از سرداران و فرماندهان 8سال دفاع مقدس، امدادرسانی در جنگ، 
نمایش ادوات جنگی، دریاچه مصنوعی، یادمان شهدا، فضا سازی  
جبهه و جنگ و بدرقه مادران، آبنمای موزیکال و... بخش هایی از 
این موزه دیدنی در همدان است. باغ موزه دفاع مقدس همدان در 
یکی از خوش آب و هواترین مناطق همدان در میدان قائم، ابتدای 

بلوار کوالب ساخته شده است.

چهره خبر

موزه گردی

معرفی مستند

معرفی فیلم

 خبر

معرفی کتاب

ایران به  خود می بالــد از وجود چنین دالوری؛ 
ســرداری بی باک و شــجاع کــه در کارنامه 
فتح الفتوح خود پیروزی های زیادی را به ثبت 
رسانده اســت؛ فرمانده جوانی که به وقت شهادت 21سالش هم نشــده بود. او را ققنوس فاتح 
می نامند. این نام را همرزمانش برای سردار انتخاب کرده اند؛ الحق که برازنده اش است. شهید 
محسن وزوایی اعجوبه ای بود در امور جنگی؛ خوب می دانست چطور باید عملیات را پیش ببرد. 
هوش و ذکاوت او زبانزد فرمانده ها و مسئوالن عالی رتبه نظامی بود اما غیر از شجاعت و بی باکی 
او در رویارویی با دشمن، حس پدرانه اش نسبت به رزمنده ها بود. با اینکه اغلب هم سنگرانش از او 
سن دارتر بودند اما برای آنها پدری می کرد. قبل از آنکه به نیروهایش دستور پیشروی بدهد اول از 
همه خود به دل دشمن می زد تا شرایط منطقه را بسنجد. بیان داستان جنگاوری او به مثابه خواندن 
یک کتاب حماسی و افسانه ای است؛ فرمانده ای که با کمترین نیرو و امکانات ارتفاعات بازی دراز را 
فتح کرد و در عملیات های بیت المقدس و فتح المبین گل کاشت. 10اردیبهشت سالروز شهادت او 
است، به همین مناسبت یادی از سردار رشید کشورمان می کنیم. این فرصت را عبدالرضا وزوایی، 

برادر شهید، در اختیارمان قرار می دهد.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

 سردار دریادار علیرضا تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه

با تقویت ظرفیت بســیج دریایی به عنوان 
نیــروی دریایی دوم که قریب به 3ســال 
است سازماندهی شده و با ظرفیت نزدیک 
به 50هزار نفر در قالــب 1۴ هزار ناوگروه 
دریایی بــرای خدمات رســانی آماده ایم. 
ازجمله خدمت در عرصه دریا، امدادرسانی 
به مردم در بال های طبیعی مثل ســیل، 
اشتغال آفرینی و توسعه تولید با حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، مبارزه با قاچاق 
کاال، ســوخت و دام و مواد مخدر، تأمین 
امنیت سواحل و آب های سرزمینی می توان 

برشمرد. دفاع پرس

 امیرحسین سمیعی
آهنگساز، خواننده و معاون هنری 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 انقالب اســالمی متوقف نشده است بلکه 
یک حرکت رونــده را پیــش رو دارد که 
خودسازی، ســازندگی و تمدن سازی  در 
ادامه آن است. پس هنر انقالبی هم هیچ گاه 
متوقف نمی شــود. بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب 
اسالمی بیانگر این موضوع است که نشان 
می دهد انقالب همچنان ادامه دارد. بدین 
معنا که باید از این مرحله به مرحله دیگر 
برویم. این بیانیه اتفاقا گنجینه ای مهم برای 
هنرمندان نسل حاضر در جهت تولید آثار 
هنری انقالبی است. اینجاست که ظرفیت 
اصلی هنر باید خودش را نشان دهد. تسنیم

دانشجوی پیرو خط امام  ره
محسن فرزند ششــم خانواده وزوایی بود؛ از آن 
دسته بچه های باهوش و پرتالش که یک لحظه 
آرام و قرار نداشــت اما تا دلتان بخواهد مهربان 
بود و باگذشــت. هیچ وقت کاری نکرد که کسی 
از او دلگیر شود و همیشه ســعی اش بر این بود 
که وجودش مایه فرح و شــادی دیگران باشــد. 
محسن در خانواده ای پرورش یافته بود که احترام 
و گذشــت حرف اول را می زد. او هم همین گونه 
شکل گرفته بود اما مهم تر از همه ایمان و تقوای 
پدر و مادر بود کــه میراث ارزنده ای شــد برای 
فرزندان. مادر هر  ماه روضه خانگی برگزار می کرد 
و پدر هم انس زیادی با قرآن داشــت و مســجد 
رفتنش ترک نمی شد. محسن هم از پدر و مادر یاد 
گرفته بود که چطور باید در مسیر خدا قدم بردارد 
اما موضوع دیگری که در خانواده وزوایی اهمیت 
زیادی داشــت تحصیل بچه ها بود. محسن مثل 
دیگر خواهر و برادرها قانون خانه را می دانســت 
و درس خوانــدن در اولویت برنامــه زندگی اش 
بود. او بعــد از پایان دوره دبیرســتان در آزمون 
سراسری شرکت کرد و در رشته شیمی دانشگاه 
صنعتی شریف قبول شد؛ سال 56؛ یعنی سال های 

آخر رژیم پهلوی.

فاتح ارتفاعات بازی دراز
با پیروزی انقالب فصل دیگری از کتاب زندگی 
او باز شد. او که تســلط زیادی به زبان انگلیسی 
داشت به عنوان ســخنگوی پیرو خط امام)ره( 
فعالیــت می کرد تا اینکه نیروی ســپاه شــکل 
گرفت و او عضو این نهاد شد و به عنوان مسئول 
مخابرات ســپاه فعالیتش را آغاز کرد. با شــروع 
جنگ تحمیلی، ماندن در تهران را جایز ندانست 
و راهی جبهه های نبرد شد. با اینکه نظامی نبود 
اما هوش و ذکاوتش برای پیشــبرد امور جنگی 
مورد توجه فرماندهان و مسئوالن عالی رتبه جنگ 
قرار گرفت. او در عملیات های زیادی شرکت کرد 
اما مهم ترین شان فتح ارتفاعات بازی دراز بود که 
نام او را برای همیشه جاودانه کرد. محسن خوب 

قدم برمی داشت. آنها از دل عراقی ها رد شدند و 
به توپخانه رسیدند. وقتی باالی سر دشمن رفتند 
ابتدا تصور می کردند که نیروهای خودی هستند 
و با آنها شوخی می کنند. در این حین محسن به 
مقر فرماندهی بي سیم زد که توپخانه را گرفته اند 
و آمادگی دارند جلوتر بروند. سپس پیشروی کرده 
و به ارتفاعات برغازه می رسند؛ یعنی 58کیلومتر 
داخل خاک عراق. عبدالرضــا می گوید: »وقتی 
محسن به شــهید صیادشــیرازی می گوید که 
ارتفاعات برغازه را گرفته اند او باورش نمی شود و 
به محسن رضایی می گوید باید از نزدیک آنجا را 
ببینیم. وقتی به آنجا می رسند می بینند که حق با 

آقامحسن بوده است«.

پوست بدنش وصله پینه بود 
محسن از روز اول جنگ تا 10اردیبهشت سال 61، 
همواره در جبهه حضور داشت. بارها دچار جراحت 
شــد و با بهبودی دوباره خود را بــه همرزمانش 
رساند. اما در یکی از عملیات ها به شدت مجروح 
شد، به گونه ای که رزمنده ها تصور کردند شهید 
شده اســت. عبدالرضا آن خاطره تلخ را تعریف 
می کند: »در یکی از درگیری ها تیری به سوی او 
شلیک شــده و او از باالی صخره به داخل میدان 
مین می افتد. از آنجا که در تیررس دشمن بوده 
رزمنده هــا نمی توانند کاری کننــد و باید صبر 
می کردند تا شب شود تا بتوانند او را عقب بیاورند. 
وقتی باالی ســرش می روند پیکری متالشــی 
می بینند. فکر می کنند شهید شــده است. او را 
در پتو می گذارند اما متوجه می شوند که صدای 
خرخری می آید. سریع او را به بیمارستان منتقل 
می کنند«. وقتی خانواده وزوایی محســن را در 
بیمارستان دیدند باورشــان نمی شد که او باشد. 
وضعیت بدی داشــت. پوســت بدنش آویزان و 
داخل حنجره اش سوراخ شــده بود. تا مدت ها با 
سرم تغذیه می کرد. نمی توانســت حرف بزند و 
خواسته اش را می نوشــت؛ آن هم با دست چپ. 
بعد از بهبودی گویی پوست بدنش را وصله پینه 

کرده بودند.

لحظه پرواز 
خط مقدم زیر بارش بمب و خمپاره. عباس شعف، 
محسن و حسین تقوی منش و بی سیم چی شان را 
غرق در خون دید. بر اثر اصابت ترکش شهید شده 
بودند. حالش منقلب شد. چفیه دور گردن محسن 
را روی صورت او انداخت. بی ســیم را به دســت 
گرفت و گفت: »احمد، احمد، شعف، متوسلیان: 
شعف، احمد به گوشم، »حاج آقا، خوب گوش کن؛ 
آتیش سنگین؛ محرم بی علمدار شد، آقا محسن... 

آقا محسن...«.

شهید محسن وزوایی 
نفر سوم از سمت راست


