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 عندما تفتح األم قلبها

 
 

 قصة خمتصرة حول حياة الشهيدة زينب كمايي، مروية عن لسان والدهتا.
ما تقادم الزمان، فتتحّدث عن ابنتها اليت عايشتها منذ ا   لصغر؛ وهي تفتح والدة الشهيدة زينب قلبها بكل ما يعتصره من أمل وحزن عميقني مل يُزْله

، حّّت انكشف ولكل من حوْلا، ال بل أصبح نوراا تستضيء به قلوب العاشقني.  تراقب كيف تنمو وينمو فيها سّر مل يدم طويًلا
م، اختارت ْلا جدهتا اسم ميرتا )وهو اسم إيراين(، لكّنها  1968الشهيدة ميرتا )زينب( يف منطقة آابدان )مدينة تقع يف جنوب إيران( سنة  ولدت  

رتته اخ بعد أن كربت اعرتضت على هذا اإلسم، وكانت تقول جلدهتا عّدة مرات:"ماذا ستجيبني يف ذلك العامل )يوم القيامة( لو سئلت عن االسم الذي
 يل، أان أحب أن يكون امسي زينب بدل اسم ميرتا." 

 ويف أحد األايم دعت صديقاهتا على اإلفطار وأخربهتن عن امسها اجلديد.
 3تعرضت ابنيت يف طفولتها إىل وعكتني صحّيتني شديدتني، تعاجلت خًلْلما يف املشفى، لكن هللا منحين إايها من جديد، من بني كل أوالدي ) 

 نات( كانت الشهيدة زينب أكثرهم ترتيباا وتنظيماا، ومل تعرتض يوماا على شيء مطلقاا. كانت تشبهين أكثر من إخوهتا وكانت أقرهبم إيّل.ب 4ذكور، و
 
أاّيم  يف مل تكن هتتم ابللباس والطعام وال ابللعب بقدر اهتمامها ابلصًلة والقرآن والدعاء. كانت تصوم معظم أوقاهتا ابلرغم من ضعف جسدها، حّت 

 احلر الشديد واجلو الرطب ملنطقة آابدان. ويف السنة اليت تكّلفت فيها صامت عشرة أايم قبل شهر رمضان املبارك. 
 ه أصبحت تصوم كل اثنني ومخيس.بعد الثورة وعلى ضوء رسالة اإلمام اخلميين قدس سرّ 

مؤمنة هتتم ابلدرس. التحقت بصفوف تعليم القرآن الكرمي إىل  "، كانتجيب علينا أن نتعّرف على ديننا حىت ندافع عنهالشهيدة زينب كانت تقول: "
رابع جانب اهتمامها بدراستها االبتدائية، وبعد االلتحاق هبذه الدروس أصبح لديها عًلقة قوية ابحلجاب، حّت أّّنا ارتدت احلجاب يف الصف ال

 االبتدائي، غري مبالية ابستهزاء زميًلهتا يف املدرسة بذلك.
كذلك، ال نزال يف خضم الثورة حيث اندلعت احلرب فجأة فوق رؤوسنا الناس بدأت تغادر املدينة، لكن أوالدي رغبوا البقاء فيها، والشهيدة زينب  كنا 

ا التحقت فهي كانت حتب مدينة آابدان. ابنتاي الكبرياتن ذهبتا للمساعدة يف املشفى )التابع للحرس الثوري( أما زينب بسبب صغر سنها وضعف بُنيته
 مبجتمع املعلمني وكانت تشاركهم ابألنشطة الثقافية.

رضيت ابلذهاب عندما تفاقمت األحداث أصدر إمام البلدة قراراا إبخًلء املدينة. ابنتاي بقيتا لتقدمي املساعدة يف احلرس واملشفى، أما الشهيدة زينب 
 لتحقت مبدرسة جنمة االرشاد.معي إىل أصفهان بعد أن قلت ْلا إين حمتاجة إليها. ويف أصفهان ا

أغراضها  )كانت الشهيدة حتتفظ بني كان للشهيدة زينب عًلقة قوية مع الشهداء، تشارك دائماا يف تشييعهم، أتخذ حفنة من تراب قرب الشهيد للتربك
 ، وسبعة أكوام من تراب الشهداء(.بسبعة أكواز من الصنوبر

: انظري اي أمي ليس ىل قرب الشهيدة زهراء بنيانيان )من شهداء الثورة(، وقالت يلداء، أخذت بيدي إيف يوم من األايم كنا ذاهبتني إىل روضة الشه 
 الرجال من يستشهدون فقط، بل النساء ميكن أن ينلن شرف الشهادة.

فيما بعد إىل قم لدراسة العلوم  بعد مدة انتقلنا إىل مدينة شاهنشهر حيث التحقت زينب ابلثانوية وقررت أن تدرس العلوم اإلنسانية ومن مث تذهب
 احلوزوية. يف هذا الوقت بدأت تشارك أبنشطة وفعاليات ثقافية، مع اْليئات النسائية واحلرس الثوري.

 مل يكن لدينا يف فصل الشتاء وسيلة تدفئة جيدة، ومل نكن منلك ماالا لتأمني ذلك، كنا ننام مجيعاا يف غرفة واحدة حيث يوجد سجادة.
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ايل الربد القارس، استيقظت فلم أر الشهيدة زينب يف مكان نومها. قمت هبدوء، وإذ يب أراها قائمة تصلي صًلة الليل يف غرفة أخرى. يف إحدى لي
ا يستلذ ابلصًلة مثلما كانت الشهيدة   زينب.عندما رأتين، انزعجت ألّنا ال حتب أن يراها أحد وهي تصلي صًلة الليل. أان مل أر يف حيايت أحدا

 ء صًلهتا يف إحدى الّليايل، سجدت سجدة طويلة وبكت بشدة. رفعتها وقلت ْلا:"ما الذي يزعجك؟؟ ال تبكي هكذا!!"أثنا
أجابت:"إين اي أمي أبكي من أجل اإلمام اخلميين، اإلمام وحيد وسوف تنتظره صعوابت ، تلك العيون السوداء اجلميلة اليت احرتقت من شدة البكاءب

 ."اين كثرياا بسبب احلرب واإلمام حزين بسبب هذه الظروفشديدة، واجلمهورية تع
 "، كانت حتاسب نفسها من خًلله بشكل يومي.سبيل التحليقوضعت الشهيدة زينب يف دفرت خاص جدوالا للمراقبة الذاتّية تتضمن عدة موارد مسّته "

غضب منافقي خلق )مجاعة معادية للثورة اإلسًلمية(، قرأت الشهيدة كتبا تتابع الوالدة قائلة: لقد أاثر نشاط الشهيدة زينب الديين املدافع عن الثورة 
 )أحد علماء الثورة ومنظريها( وكانت تشارك يف جلسات عمومية وعلمية ملناقشة وكشف خزي مجاعة منايف خلق. للشهيد مطهري

 كانت الشهيدة زينب معتادة وبشكل يومي أن تذهب بعد املدرسة مباشرة للصًلة يف املسجد.
ا اليوم الثاين للسنة اإليرانية اجلديدة، خرجت زينب من البيت ومل تعد 14)كان عمر الشهيدة  1982يف العام   .عاما( وحتديدا

أفراد  ذهبت إىل إمام صًلة اجلمعة الشيخ حسيين اّلذي كنت أمسع عنه منها. كنت أظن أن معرفتها به تقتصر على صًلة اجلمعة يف املسجد مثل ابقي
 تفاجأت عندما عرفت أّنا كانت تشارك معه ومع زوجته يف نشاطات ثقافية وتربوية. املدينة،

م عن إمرأة عندما رأيت إمام اجلمعة عّرفته بنفسي، فعاملين ابحرتام شديد. بدأ يتحّدث عن الشهيدة زينب لدرجة لو مل أكن والدهتا لظننت أنّه يتكلّ 
عشر عاماا!! مث قال: إّن لزينب شأٌن عظيم حّت أين أقسم هبا!". بعد هذا الكًلم شرعت ابلبكاء وأان  بعمر األربعني عاما وليس عن فتاة بعمر األربعة

 أقول إىل أي مقام وصلت ابنيت حّت يقسم هبا إمام اجلمعة.
يايت أمام عييّن، كنت أريد أن أبقى حّلت الليلة الثانية والسكون ما زال خيّيم يف أرجاء البيت، بقيت مستيقظة هذه الليلة حّت الصباح، لقد مّر شريط ح 

 وحدي فقط أان وهللا. 
ى جثماّنا ويف اليوم الثالث مت العثور على الشهيدة زينب مقتولة بعباءهتا على يد منافقي خلق الذين مل يتحملوا وجودها. وقد صادف يوم العثور عل

ا من شهداء عمليات الفتح املبني، فشُ  160عودة األجساد الطاهرة ل   ّيعت معهم ودفنت يف روضة شهداء مدينة أصفهان.شهيدا
 بعد الدفن تعّجبت عندما رأيت أّن الشهيدة زينب قد دفنت حتت شجرة الصنوبر اليت كانت جتمع بعضاا من أكوازها.

 رحَلت وابتدأ سري العاشقني:
 يوماا من استشهادها: 18كانت الشهيدة زينب قد كتبت وصيتني أو ثًلثة، وهذه هي الوصية اليت كتبتها قبل 

 "بسم هللا الرمحان الرحيم 
ل م هو أسفنعوذ ابهلل أن يسمح لقناع النفاق واحلياد أبن يقع على وجوهنا ونرتك حرب احلسني وحده يف هذا الزمن. هؤالء أسوء من اليزيديني ومكاّن

 السافلني وفقط.
)من مناجاة اإلمام احلسني عليه السًلم يف يوم عرفة(، ألنّه ال بّد لكل مسلم من وصية قررت كتابة هذا  ماذا وجد من فقدك وما اّلذي فقد من وجدك

 النص كوصية يل وأكتب كلمايت لعائليت وأصدقائي ولكل عّشاق الشهادة.
ا عن اإلمام، واستمعوا دائما إىل ما يقوله الويل الفقيه واعملوا اي عّشاق الشهادة أحّثكم على متابعة هذا ال طريق الذي سطّره الشهداء ابلّدم. ال تبعدوا أبدا

 .م الكرب والغرور واخلطااي األخرىبه. ألنّه ال بّد لكل إنسان أن يرجع إىل هللا، كونوا ذاكرين للموت دائماا، حّّت ال يطغى عليك
 دائما حبفظ إمامنا املهدي عجل هللا فرجه، وسًلمته وكونوا من املنتظرين لظهوره.ال تنسوا صلواتكم، وادعوا 

افرحي عندما تقرأين وصييت وأخرجي مرفوعة الرأس من هذا االمتحان اإلْلي وال تيأسي وال  .أمي احلبيبة أنت اليت من حني والديت كنت تعتنني يب.
 من هذا، وهو وصول العطشان إىل املاء والعاشق إىل املعشوق. حتزين فأان سأنعم يف حمضر ريب وأي شيء سيكون أمجل
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يها السًلم أن أمي احلبيبة أعلم أنك قد تعبت كثرياا وضّحيت كثرياا من أجل ايصايل ْلذه املرحلة من حيايت، ولذلك أقسم عليك مبعاانة السيدة زينب عل
 تساحميين وتدعي يل ابخلري.

 وايت األعزاء ومن كل أصدقائي أن تساحموين وإذا كنت مصدر إزعاج لكم يوما فاعذروين..وأخرياا أطلب منكم مجيعاا إخويت وأخ
 اقسم عليكم بدم احلسني عليه السًلم امللتهب أن ال تنسوا الدعاء إلمامنا عجل هللا تعاىل فرجه .

 أختكم الصغرية زينب كمايي
 والسًلم 

 :"سبيل التحليقراقبات الشهيدة الذي مسّته "منوذج عن جدول م 
 األحد السبت اجلمعة اخلميس األربعاء الثالاثء اإلثنني العمل

        الوقتصالة أول 
        البقاء على طهارة

        االقالل من الطعام
        البكاء على االمام احلسني

        إقامة النوافل
        ذكر املوت

        إىل اآلخرين من دون سببالنظر 
        ضحك يظهر األسنان

        اإلحساس ابحلقارة والدونية
        الرايضة الصباحية

        حفظ آايت من القرآن
        قراءة مخسون آية من القرآن الكرمي

        االحساس أّنك خادم للجميع
        املطالعة احلّرة

        طريقة على اآلخريناملصافحة أبفضل 
        التحّكم ابلكالم

        البقاء مستيقظة بعد صالة الفجر
        زايدة اإلميان

        صالة اجلماعة
        الكالم بصوت عال
        عدم طاعة األوامر

        اإليثار واحملّبة 
        النهي عن املنكر

 


