
 به نام خدا

 د: احمدعلی کاظمیيشه طلبه هاطرخ

 

 

 تداشهآرزوی  

مشرف شديم . در بين زيارت ديدم  -عليه السالم–همراه احمد علي ، به حرم حضرت علي بن موسي رضا ه بار ب يك

او را يافتم . در گوشه اي نشسته و به مناجات و راز و نياز  ترف اطراف را نگاه  كردم . كمي آن طركه احمد نيست ، 

با سادگي فكر مي كردم كه حاجتي دارد كه خجالت   مي كشد مشغول بود . كنجكاو شدم كه بدانم حاجتش چيست . من 

آقا ! من شهادت » آهسته جلو رفتم و گوش دادم . ديدم با آقا نجوا مي كند :  ها. به من بگوييد مثالً ازدواج و از اين حرف

 ز پدر شهيدبه نقل اعرق سردي بر « نصيبم فرما  مي خواهم ، من عاشق شهادتم ، شهادت را

   

ز شهادت احمد علي شبي او را در خواب ديدم . چون آن موقع وضعيت احمد براي ما معلوم نبود ، جوياي بعد ا

 …احوالش شدم كه كجايي  ؟ زنده اي ؟ و 

مي دانستم كه احمد دروغ نمي گويد . گفتم : فرزندم ، خبر .« پدر جان ، نگران نباش ، من سالم هستم :»گفت  

رده اند . آرام لبخندي زد و گفت : من در مرز هستم ، دست عراقيها نيستم . بعد از بيداري احتمال شهادت تو را براي ما آو

 دادم كه ايشان در مرز به عنوان گروگان ، اسير است . چون او معاون شهيد كاوه بود و پست مهمي داشت .

لي بدنش سالم بود . به ياد حرف ماه پيش شهيد شده بود و 31ماه بعد پيكر احمد را از مرز آوردند . احمد  31

 .«من سالم هستم »احمد افتادم : 

 همرزم شهيد:

شهيد كاظمي مسئول اطالعات عمليات بودند و معاون شهيد كاوه . در بحبوحة عمليات متوجهه شهديم كهه در سهه     

. چنهد نفهر    منطقة حساس تير بارهاي دشمن مستقر شده اند و حركت براي نيروهاي خودي بسيار سخت و ناممكن است

داوطلب شديم كه آنها را از كار بيندازيم . از جملة شهيد كاظمي ، مقاديري سالحهاي سبك و نارنجك به همراه برديم و به 

طرف سنگر دشمن به راه افتاديم . شهيد كاظمي چند نارنجك از من گرفت و از ارتفاعات باال رفت و به سنگر رسيد . په   

ديگر صدايي نيامد و مهن   …كوهي از آتش پديدار گشت و بعد از آن صداي يا حسين )ع(  از چند لحظه در مقابل چشمانم

  …ماندم و افسون آن صدا 
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