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حرف های فاطمه بوي روضه ابوالفضل)ع( مي دهد و ذهن را به كنار فرات 
مي كشاند. تشنگي و دستان مجروح و بر زمين خوردن بي آنكه بخواهي، 

دل را به ضريح عمدار كرب و بال گره مي زند. 
  تبريك حاج قاسم !

همان روزي كه خبر شهادت سجاد را به ما دادند، حاج قاسم با من تماس 
گرفت و گفت: فاطمه بابا! چنين مقامي مباركت باشد. بعد گفتم: بابا فكر 
نكنيد من ترديدي در اين راه دارم! نه هرگز. من پسري دارم كه ان شاءاهلل 
به گونه اي او را تربيت مي كنم كه همه بدانند او فرزند شهيد سجاد و نوه 

شهيد ابوجعفر است.
بعد حاج قاسم گفت: من انتقام سجاد و ۱۱نفر ديگر از بچه ها كه در آن 

منطقه به شهادت رسيدند را گرفتم.

۱۴روز بعد از شهادت سجاد، پيكرش به نجف آمد. يكي از توصيه هاي 
سجاد اين بود: وقتي جنازه ام را برايت آوردند بي تابي و جزع نكن. فقط 
هلهله كن و ميان حاضران در مراسم شكالت توزيع كن. من شرايطش 
را نداشتم براي همين مادرم ش��كالت را پخش كرد. همسرم سجاد در 
سن ۲۴سالگي در الذقيه به آرزويش رسيد. ما چهار سال باهم زندگي 
كرديم. بچه ها متوجه شهادت سجاد شده بودند. سراغ باباي شان را كه 
مي گرفتند، مي گفتم بابا رفته پيش خدا. شرايط سختي بود. دخترم مريم 
يك سال و هشت ماه بيشتر نداشت اما وابستگي زيادي به سجاد داشت. 

سفارش زيادي نسبت به بچه ها و تربيت شان داشت. 
  جمهوري اسالمي»سفينه النجاه«

وصيت هاي س��جاد و توصيه هايش به من شفاهي بود. چند وصيت عام 
داشت و چند وصيت خاص. يك روز به من گفت: فاطمه جان من مقلد 
امام خامنه اي هستم. نظام جمهوري اسالمي سفينه النجاه است. بايد 

سوار اين كشتي شويم تا به سر منزل مقصود برسيم.
  برگشت محمد از جبهه

 شهادت س��جاد محمد را براي حضور در جبهه مقاومت مصمم تر كرد. 
محمد در حالي كه ۱6سال داشت، راهي شد. فاطمه شيباني مي گويد: 
وقتي محمد منطقه بود با حاج قاس��م تماس گرفتم و گفتم: محمد به 
دنبال شهادت است. خانه ما مرد ندارد. كاش محمد بماند تا پشت مان 
به وجودش گرم باشد. حاج قاسم گفت: محمد بايد بماند تا كمكي براي 

خانواده اش باشد .
كمي بعد محمد را برگرداندند. او متوجه صحبت هاي من با حاج قاسم 

شده بود، گفت: چرا در كارهاي من دخالت مي كنيد؟!
گفتم: محمد جان! تو بايد حامي ما باش��ي. ما كسي را نداريم، گفت: نه 
خواهر جان! دفعه پيش هم سجاد را تنها گذاشتم و آمدم. نبايد اين كار 
را مي ك��ردم. من لياقت ن��دارم. فرصتي بود كه از دس��ت دادم. من هم 
دلداري اش مي دادم و مي گفتم: اين حرف را نزن. تو با حمايت از ما اجر 
بزرگي مي بري. اينجا خاطره پدر و جاماندنش از رفقاي شهيدش و خوابي 
كه بابا ديده بود را برايش تعريف كردم و گفتم: محمد جان ان ش��اءاهلل 

درجات عالي را طي كني. نگران نباش. بابا حواسش به ماست.
بعد از شهادت سجاد به خانه پدري ام كه در نجف بود نقل مكان كردم و 
در كنار محمد ماندم. روزهاي س��خت با وجود برادرم محمد برايم قابل 
تحمل تر مي شد. او كم وكسري بچه هاي شهيد را فراهم مي كرد. ما را به 

زيارت مي برد و اجازه نمي داد نبود سجاد را حس كنيم.
  والدت امام حسين)ع(  و ازدواج محمد

فاطمه در مورد ازدواج محمد مي گويد: خواهرم سكينه با يكي از فرزندان 
ش��هيد دوران دفاع مقدس و برادر شهيد مدافع حرم ازدواج كرد. 

محمد بعد از عقد سكينه خواهرش��وهر او را ديد و پسنديد. 
موضوع را با ما مطرح كرد و گفت: من اين خانم را براي 
همس��ري انتخاب كرده ام. ايش��ان فرزند شهيد دفاع 
مقدس و خواهر شهيد مدافع حرم و خانواده اي مجاهد 

دارد. جشن ازدواج محمد روز پنج ش��نبه ۲6 ذي القعده 
۱۴36 بود. 

  فدك 
حاصل ازدواج محمد دختري به نام فدك است. ارادت او به خانم حضرت 
زهرا)س( و اهل بيت)ع( باعث شد كه اين نام را براي دخترش انتخاب 
كند . فاطمه مي گويد: محمد بعد از ازدواج به پابوس امام رضا)ع(  آمد و بعد 
به عراق بازگشت. من، محمد و همسرش و بچه هاي مان كنار هم زندگي 

مي كرديم و الحمدهلل زندگي پر از نشاطی داشتيم. 
همسر محمد هميشه از عالقه اي كه بين ما و محمد بود، صحبت مي كرد. 
محمد خيلي عاقل بود. با اينكه س��ن و س��ال زيادي نداشت اما بسيار 
پخته و سنجيده عمل مي كرد. او ما را بس��يار به زيارت حرم مي برد. ما 
به وادي السالم سر مزار شهيد سجاد و ديگر شهداي كتائب سيدالشهدا 

مي رفتيم. 
  راز مزار خالي

فاطمه می گويد: در طول س��ال ها ش��هداي زيادی را ب��ه قطعه كتائب 
سيد الش��هدا آوردند تا اينكه قطعه شهدا پر ش��د و فقط يك مزار خالي 
ماند. هميشه براي اين قطعه خالي، بين محمد و دوستانش بحث بود؛ 
رقابتي شيرين براي شهادت. هر كدام به ديگري مي گفت كه اينجا براي 

من اس��ت. چند باري هم مزار را باز كردند تا ش��هيدي را در آن تدفين 
كنند، اما قسمت شان نشد. مثاًل يكي از اعضاي خانواده شهيد مي گفت 
مي خواهيم مزار شهيد مان در قطعه خودمان باشد. براي همين اين مزار 
مدت ها خالي ماند. راز خالي ماندن اين مزار با شهادت محمد حل شد 
و نهايتاً اين مزار نصيب محمد شد؛ او كه هميشه به عاقبت شهداي آرام 

گرفته در آنجا غبطه مي خورد.
  ابوجعفر كوچك !

محمد دائم به منطقه مي رفت و مي آمد تا اينكه شهيد حاج قاسم سليماني 
و ابومهدي المهندس محمد را در عمليات موصل مي بينند. حاج قاسم 
به محمد مي گويد: محمد جان! اينجا چه مي كني؟ كجا مي روي؟ محمد 
مي گويد: حاجي من هم در كنار ديگر همرزمانم به عمليات مي روم. اين 

چه سؤالي است كه مي پرسيد؟
حاج قاسم با لحن پدرانه به محمد مي گويد: نه، جاي شما اينجا نيست. 
تو براي ما ابو جعفر كوچك هستي. بايد بماني و از خانواده ات نگهداري 

كني،  خودت هم كه پدر شده اي .
هر طور ب��ود حاج قاس��م و ابومه��دي المهن��دس محمد را ب��ه خانه 

برمي گردانند. 
  تشريفات حشدالشعبي در فرودگاه

كمي بعد به درخواست شهيد ابومهدي المهندس و حاج قاسم، محمد 
وارد تشريفات حشدالشعبي در فرودگاه بغداد مي شود. حاال ديگر فكر 
خانواده از وضعيت محمد آسوده مي ش��ود. فاصله او از خط نبرد خيال 
فاطمه و همس��ر محمد را راحت تر مي كند، اما سرنوش��ت محمد طور 

ديگري رقم مي خورد و حاج قاس��م و ابومهدي المهندس بال شهادت 
محمد مي شوند.  

فاطمه از آن روزه��ا مي گويد: ديدار گاه و بي گاه محمد با حاج قاس��م و 
ابومهدي كه حس پدرانه زيادي به اين دو بزرگوار داشت، باعث تقويت 
روحيه اش شده بود. گاهي هم محمد همراه با حاج قاسم و ابومهدي به 

منطقه مي رفت.
  تماس هاي حاج قاسم و دعاي شهادت

فاطمه می گويد: وقتي محمد با ما تماس مي گرفت تا حال ما را بپرس��د، 
حاج قاس��م با ما صحبت مي كرد و از حال ما جويا مي شد. يك بار صداي 
حاج قاسم خيلي سخت شنيده می شد و دائم قطع و وصل مي شد، گفتم: 

بابا جان صداي تان خوب نمي رسد، گفت: جايي هستم فاطمه جان، خوب 
آنتن نمي دهد. بابا خوبي؟ بچه هايت خوب هستند؟ كم و كاستي نداري؟ 
حاج قاسم مرد بزرگي بود. ميان جبهه نبرد در وسط معركه نبرد با داعش 
و تكفيری ها به ياد خانواده ش��هدا بود و جوياي احوال مان مي ش��د. اين 
شاخصه اخالقي ايشان بسيار ستودني بود.  محمد كه تماس مي گرفت و 
مي گفت: فاطمه جان! عزيزي اينجاست كه مي خواهد با شما صحبت كند، 
متوجه مي شدم حاج قاسم پشت خط اس��ت. خوشحال مي شدم و خدا را 
شكر مي كردم. هميشه حاج قاسم از ما مي خواست كه برايش دعا كنيم. 
من به خوبي مي دانستم كه منظور حاج قاسم از دعا برايش همان توفيق 
شهادت است. راستش دلم نمي آمد كه برايش از خدا آرزوي شهادت كنم. 
تلخي از دست رفتن پدر را يك بار تجربه كرده بوديم و نمي خواستيم كه 
اين اتفاق مجدداً با شهادت حاج قاسم براي ما تكرار شود. مي گفتم: حاجي 
خدا شما را براي اسالم نگه دارد، اما لحظه اي كه ديگر خدا بخواهد، شهادت 

نصيب تان شود.
  نامه اي براي حاج قاسم

فاطمه مي گويد: يك روز نامه اي براي حاج قاسم نوشتم و به محمد گفتم: 
اگر حاج قاسم را ديدي اين نامه به ايش��ان برسان. محمد گفت: با حاج 
قاسم به منطقه رفتيم. ياد نامه ات افتادم و همان جا به ايشان گفتم: بابا 
جان! اين نامه را فاطمه براي شما نوشته است. حاج قاسم نامه را گرفت 
و خواند، بعد آن را در جيبش گذاشت و به شهيد پورجعفري كه كنارش 

بود، گفت: آقاي پورجعفري اين نامه با من دفن شود.
محمد براي عمل چشم هايش دو هفته اي به خانه آمد. عملش را انجام داد 
و من از او پرستاري مي كردم. قطره هاي چشمش را مرتب مي ريختم و 
آبميوه برايش آماده مي كردم. مي گفتم: محمد عجب پرستاري داري؟!

 مي گفت: فاطمه مي داني من چقدر تو را دوس��ت دارم خواهر جان. در 
مدتي كه محمد پيش من بود، تمام خاطرات كودكي و شيطنت ها ي مان 
را مرور مي كرديم. كمي از دلتنگي هاي مان مي گفتيم و گريه مي كرديم. 
چند روز بعد از عمل كه حالش بهتر شد، به من گفت فاطمه جان جاي 

وصيتنامه ام امن است؟ گفتم: چطور؟
گفت: همين طوري. )محمد وقتي در سوريه بود وصيتنامه اش را نوشته 

و به من سپرده بود تا بعد از شهادتش آن را باز كنيم.(
من بدون هيچ توجه و پيگيري به س��ؤال محمد از آن گذشتم. حاال كه 
فكرش را مي كنم، مي بينم محمد مي دانست كه قرار است چه اتفاقاتي 
برايش بيفتد.  چهره محمد مانند چهره قبل از ش��هادت سجادم شده 
بود؛ نوراني و تماشايي. محمد خيلي مهربان بود. اگر غصه عالم را در دل 
داشت، باز هم لبخند مي زد. محمد ۱۴روز بعد از بهبودي به محل كارش 
بازگشت. گفتم: محمد گردوغبار براي چشمت ضرر دارد. محمد رو به من 

كرد و گفت: نه فاطمه جان بايد بروم، نبايد بيش از اين بمانم...
  اعزام به بغداد 

محمد قبل از اعزام به بغداد مي رود تا همسر و فرزندش را مالقات كند. 
همس��رش بعدها ماجراي آن روز را اينگونه روايت مي كند: محمد به 
ديدار ما آمد. تلويزيون روش��ن بود. همين كه ابومهدي المهندس را 
ديد، كلي قربان صدقه اش رفت و به من گفت: خانم ساك من را ببند. 
به محمد گفتم: شما سه روز بيش��تر نماندي! محمد گفت: بايد بروم. 
شما مراقب خودت و دخترم باش. هواي خواهرهايم را هم داشته باش. 
مراقب مادرم باش.  نمي دانس��تم اين وصيت هاي آخر محمد اس��ت. 
گفتم: محمد جان من كوتاهي كرده ام؟ محمد گفت: نه. همين طوري 

سفارش مي كنم. 
  انفجار در فرودگاه بغداد

محمد عازم بغداد مي شود و از همان روز نگراني هاي فاطمه هم شروع 
مي شود. فاطمه از حال و هواي آن روزهايش مي گويد: شب قبل شهادت 
محمد تلفني ب��ا او صحبت كردم. فرداي آن روز حال عجيبي داش��ت، 
نگراني هايي سراغم مي آمد كه تمامي نداشت. تلفن را برداشتم و با همه 
خواهرهايم تماس گرفتم و حال شان را پرس��يدم. بعد با مادرم تماس 
گرفتم. به مادرم گفتم: مادر نمي دانم، ته دلم غم عجيبي اس��ت. مادرم 

گفت: فاطمه از خدا چه پنهان، من هم همينطور شدم. 
شب شد و من بچه ها را خواباندم. هنوز حالم بد بود. بيدار ماندم. تسبيح 
را برداشتم. نماز و قرآن خواندم و بعد رفتم سراغ اخبار. خبري را ديدم: 

سماع دوي ثالث انفجارات في مطار بغداد.
براي يك لحظه قلبم ايستاد. همه حواسم رفت سمت محمد. اصالً فكرش 
را نمي كردم حاج قاسم و ابومهدي المهندس هم آنجا باشند. خيلي سريع 
با محمد تماس گرفتم. گوشي زنگ مي خورد اما كسي جواب نمي داد. به 

خودم دلداري دادم و گفتم: محمد مي آيد و خودش تماس مي گيرد.
خيلي منتظر شدم و خبري نشد. چشمانم سنگين شده بود و يك لحظه 
خوابم برد كه با ص��داي تلفن از خواب پريدم. صداي پش��ت تلفن خبر 
ش��هادت محمدم را داد. محمدم رفته بود. ش��ك كردم. خودم تلفن را 
برداشتم و با يكي از دوستان محمد تماس گرفتم. گفتم: به من بگوييد، 
حال محمد چطور اس��ت؟! گفت: اختي عظم اهلل اجرك بشهاده أخيك 

محمد، ديگر نمي دانستم چه كنم.
  محمدت شهيد شد

فاطمه می گويد: آن لحظه مي خواس��تم پرنده اي باش��م كه خودم را 
زود به فرودگاه بغداد برسانم و باالي سر پيكر برادرم حاضر شوم. اصاًل 
نمي دانس��تم چطور بايد خبر ش��هادت محمد را به مادرم بدهم. شب 
از نيمه گذش��ته بود، با مادرم تماس گرفتم و گفتم: مادر بيا خانه ما. 
مادر گفت: چه اتفاقي افتاده به من بگو! من اصرار مي كردم به خانه ام 
بيايد، اما مادرم مرا به روح پدرم قسم داد و من سكوت كردم و گفتم: 

محمدت شهيد شد.
شهادت محمد داغ شهادت بابا را براي مادرم زنده كرد. به مادرم گفتم: 
با دفتر حاج قاسم تماس بگير و از آنها بخواه كه ما را خيلي زود به بغداد 

بفرستند تا به برادر شهيدم برسيم.
مادرم هم تماس گرفت و گفت: من همسر شهيد ابوجعفر شيباني هستم. 

حاج قاسم هستند كه جواب من را بدهند؟
صداي گريه از پش��ت خط تلفن شنيده مي ش��د. برادري كه گوشي را 

برداشته بود از مادرم پرسيد: حاج خانم چه شده؟
مادرم گفت: محمدم شهيد شده. مجدداً پرسيد: كجا شهيد شده؟ مادرم 
گفت: نيمه هاي ش��ب در فرودگاه بغداد. آن بنده خدا آن طرف خط به 

شدت به هم ريخت و گفت: حاج قاسم هم شهيد شده است. 
مادرم گفت: چه مي گوييد؟! مگر مي شود، گفته بود: بله حاج قاسم در 

فرودگاه به شهادت رسيده است.  شنيدن صداي گريه از دفتر حاج قاسم 
همه وجودمان را مي لرزاند. باورمان نمي شد، ما دوباره يتيم شده باشيم. 
ما سه عمود خانه مان را در يك لحظه از دست داديم. حاج قاسم، ابومهدي 

المهندس و برادرم محمدم. 
ما خوشحاليم كه چنان سعادتي نصيب محمد شد و با اين افراد به شهادت 
رسيد. نال الشرف الشهاده مع قاده النصر )الشهيد الحاج قاسم سليماني 

و الشهيد الحاج ابومهدي المهندس...( . 
محمد فكر مي كرد وقتي همراه سجاد به ش��هادت نرسيده، ديگر همه 
چيز براي او تمام شده است، اما خدا او را طور ديگري خريد. محمد طبق 
س��فارش پدر درجاتي را طي كرد كه به اين مقام رسيد. محمد خلوص 
نيت داشت. خالص بود براي خدا. محمد هم در سن ۲۴سالگي و بعد از 

چهار سال زندگي مشترك به خواسته اش رسيد. 
  پيكر ارباً ارباي محمد

فاطمه ش��يباني از ديدار با پيكر ارباً اربای برادر مي گويد: در آن شرايط 
با استمداد از شهداي مان و كمك دوستان محمد در شرايطي كه هيچ 
پروازي به س��مت بغداد نبود، راهي بغداد ش��ديم و خودمان را به آنجا 
رسانديم. از جزئيات حادثه چيزي نمي دانستيم. وقتي به بغداد رسيديم، 
متوجه ش��ديم محمد همراه حاجي و ابومهدي المهندس به ش��هادت 
رسيده اس��ت. پيكر برادرم همچون حس��ين بن علي)ع( بي سر و مثال 
علمدار نينوا بي دست و نظير حضرت علي اكبر)ع( ارباً اربا شده بود. به ما 

اجازه ديدار با پيكرش را ندادند. شرايط سختي بود. 
  هيهات مناالذله

شهيد محمد ش��يباني چقدر زيبا خودش را به مردان مقاومت رساند و 
در جوارشان به شهادت رسيد. فاطمه از تشييع پيكر شهداي مقاومت 
مي گويد: پيكر شهدا تشييع شد و ما فرياد هيهات منا الذله سر مي داديم 
و مي گفتيم: اللهم تقبل منا هذه القربان. اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ 
حتي ترضی. همسر محمد از حال مي رفت و دخترش فدك زهرا پدرش را 
صدا مي كرد. ديگر دوشي نبود كه تكيه گاه مان باشد. همه مردان خانه مان 
رفته بودند. شهادت سعادتي بود كه مزد مجاهدت هاي شان شده بود و ما 

راضي بوديم به رضاي خدا.
  تشييع عظيم شهدا

فاطمه می گويد: براي تشييع ابتدا راهي كربال شديم و بعد نجف رفتيم. 
در حرم اميرالمؤمنين)ع( خطاب به ايش��ان گفتم: يا علي يا أبًا األيتام و 

األرامل.
هر چه اصرار كرديم كه محمد گل خانه مان را، شمع وجودمان را ببينيم، 
نشد كه نشد. تشييع شهدا بسيار عظيم و باشكوه بود. مانند تشييع پيكر 

امام خميني)ره( بود. 
تابوت ها روي دستان مردم مي رفت. بچه هاي مقاومت حلقه حفاظتي 
اطراف خانواده شهدا درست كردند و گفتند با ما همراهي كنيد تا ما به 
قول مان عمل كنيم و شما را باالي سر مزار شهداي تان برسانيم. آنها ما 
را به قطعه شهدا در وادي السالم بردند. باالي مزاري رسيديم كه سال ها 

محمد و دوستانش براي جاي گرفتن در آن باهم رقابت مي كردند. 
ما پيكر محمد را در همان مزار دفن كرديم. آنجا باز هم اصرار كردم كه 
پيكر محمد را در آغوش بگيرم، اما باز هم اجازه ندادند و گفتند از محمد 
چه مي خواهي؟ س��ري كه ديگر در بدن ندارد! يا دستي كه قطع شده. 
مي خواهي ارباً اربا شدنش را ببيني؟ من ديگر حرفي براي گفتن نداشتم. 

سكوت كردم و برادرم را به خداي شهدا سپردم.
  وصيتنامه محمد

دو روز بع��د از ش��هادت محمد وصيتنام��ه اش را باز ك��ردم. محمد در 
وصيتنامه اش نوشته بود: 

بسم رب الشهدا و الصديقين 
به مادر و خواهرانم وصيت مي كنم كه براي من عزاداري نكنند و جشن 
بگيرند. مراقب خودتان باشيد. روح من هميشه با شماست و جسمم در 
خاك آرميده. مي دانم براي شما دوري از من سخت است اما اين سختي 
را تحمل كنيد. از شما مي خواهم پيكرم را در قبري كه در وادي السالم 
است دفن كنيد، كنار شهداي كتائب سيدالشهدا. اين آرزوي محمد بود 

كه الحمدهلل محقق شد.
  تشييع دوباره محمد

فاطمه ش��يباني خواهر شهيد از تش��ييع دوباره محمد و آرزويی كه به 
خواست شهدا محقق ش��د براي مان مي گويد: زماني كه پيكر شهدا در 
فرودگاه المثني بود، به خاطر درآميخته شدن پيكر شهدا باهم از برادرم 
آزماي��ش دي ان اي گرفتند كه در صورت نياز بتوانن��د باقي مانده پيكر 
محمد را شناسايي كنند.  ما دوست داش��تيم كه پيكر محمد همراه با 
پيكر شهيدان حاج قاس��م س��ليماني و همرزمانش به ايران بيايد و در 
مشهد الرضا تشييع شود. خيلي دل مان مي خواست كه امام خامنه اي بر 
پيكر محمدمان نماز بخواند ولی شهداي ما را در بغداد تدفين كردند، اما 
خيلي زود به آرزوي مان رسيديم. كمي بعد تكه هاي پيكر برادرم كه به 
همراه پيكر شهيد حاج قاسم بود، تفكيك شد و در روز اربعين شهدا به 
عراق بازگردانده شد. ما مزار محمد را باز كرديم و تكه هاي پيكر شهيد 
را در مزار محمد به خاك س��پرديم.  در حقيقت محمد ما دو بار تشييع 
شد، هم در عراق و هم ايران. خدا خواسته ما را اجابت كرد و پيكر محمد 
همراه با ديگر شهدا به مش��هد رفت و رهبر و مواليش حضرت آقا بر آن 

نماز خواند.
  امانتداري حاج قاسم و ابومهدي

وابس��تگي ما به حاج قاس��م و ابومهدي به وصيت بابا برمي گشت. او در 
وصيتنامه اش از اين دو بزرگوار نام برده و نوشته بود: خانواده ام را به امانت 
به دست شما سپردم. از محمدم خوب نگهداري كنيد. اين دو شهيد هم 
خيلي خوب به وصيت بابا عمل كردند و براي ما كم و كاستي نگذاشتند و 
امانت بابا را كه محمد بود به پدر رساندند. شهيدان حاج قاسم و ابومهدي 

المهندس امانتدار واقعي بودند. 
  روايت زينب هاي زمان... 

مصاحبه مان به اتمام مي رس��د، اما روايات زينب هاي زمان از برادران 
و مجاهدان اس��المي هيچ گاه تمامي ندارد. مرور زندگي مردان خانه 
ش��يباني ما را به اين فرموده امام خميني)ره( مي رساند كه: از دامن 
زن، مرد به معراج مي رود. فاطمه شيباني در انتهاي همكالمي گريزي 
به تل زينبيه مي زند، به نينواي حس��ين بن علي)ع(، به اسارت زنان 

كاروان حسين)ع(. 
مي گويد: همه ما را با حرمت و احترام مشايعت كردند، اما چه كردند با 
عقيله بني هاشم. ما كجا و آن درياي عظيم زينب كبري)س( كجا. اميد 

داريم شفاعت شهدا شامل حال ما شود. 
هر چه از فاطمه شيباني در اين گفت وگو شنيدم، همه اش عشق بود 
و غيرت، همه اش ايمان بود و رشادت. هر چه از اين دو خواهر ديدم 
صبر بود، اما مگر مي ش��ود دختر باش��ي و دلتنگ بابا نشوي، خواهر 
باشي و دلت براي مهرباني برادر نگيرد، همسر باشي و آخرين وداع با 
همسرت بغض گلوگير نشود. همه اينها بارها گفت و گوي مان را متوقف 
مي كرد، اما فاطمه شيباني عهد كرده بود زينب وار بماند و پيام رسان 
مجاهدت هاي اهل خانه اش شود.  فاطمه شيباني در پايان مي گويد: 
بابا به من گفت: من براي اين زندگي زحمات زيادي كشيده ام. براي 
آنچه امروز به آن افتخار مي كنيم، بس��يار تالش كرده ام. سعي كنيد 
نام و نشان من را در مقاومت زنده نگه داريد. ما هم به او قول داديم و 
به قول مان عمل كرديم، ما هم ادامه دهنده راه شهداي مان هستيم و 
تنها يك آرزو داريم آن هم ديدار با امام خامنه اي عزيز است. اميدوارم 

حضرت آقا گوشه چشمي به ما بيندازند.

وابستگي ما به حاج قاسم و ابومهدي به وصيت بابا 
برمي گش�ت. او در وصيتنامه اش از اين دو بزرگوار 
نام برده و نوشته بود: خانواده ام را به امانت به دست 
شما س�پردم. از محمدم خوب نگهداري كنيد. اين 
دو شهيد هم خيلي خوب به وصيت بابا عمل كردند
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يك روز نامه اي براي حاج قاس�م نوشتم و به محمد 
گفتم: اگر حاج قاس�م را ديدي اين نامه به ايش�ان 
برسان. محمد گفت: با حاج قاسم به منطقه رفتيم. 
ياد نامه ات افت�ادم و همان جا به ايش�ان گفتم: بابا 
جان! اين نامه را فاطمه براي شما نوشته است. حاج 
قاس�م نامه را گرفت و خواند، بع�د آن را در جيبش 
گذاش�ت و به ش�هيد پورجعفري كه كن�ارش بود، 
گفت: آقاي پورجعف�ري اين نامه با من دفن ش�ود
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