




ریزه بود و. بهنام در منزل پدر بزرگش در خرمشهر به  دنیا آمد
.و سرزبان دارو بازیگوش چابک فرز و استخوانی اما 

 بودگرفته قوّت شایعه حمله عراقی ها به خرمشهر 1359شهریور .
د کـه کسی بـاور نمـی کـر. کـردندخیلی ها داشتند شهر را ترک می 

. ودبشروع شده واقعاً اما جنگ . بیفتدخرمشهر به دست عراقی ها 
ه او مردان. سال سن داشت، تصمیم گرفت بماند13بهنام که فقط 

ه بمباران ک. کمک می کردجنگیـد هـم بـه مـردم می هـم . ایـستـاد
او با همان جسم کوچک. شد می دوید و به مجروحین می رسیدمی 

بـا وجـودمی زد و دریایی اش، بـه قلـب دشمـن اما روح بزرگ و دل 
هر و مخالفت فرماندهان، خود را به صف اول نبرد می رساند تا از ش

آمد؛ بهنام چندین بار نیز به اسارت دشمن در. دیار خود دفاع کند
.به شیوه ای از دست آنان می گریختتوسل، اما هر بار با 



 دفـاع پـرس؛ سـرهنگبه گزارش پارس به نقل از
در فرمانده پادگان دژ خرمشهر« علی قمری»جانباز 

ی از به لبیک بسیاراشـاره ، با دفـاع مقـدسدوران 
ر و حضو(ره)جوانان و نوجوانان به ندای امام خمینی 

ای علیه باطل، به تشریح فعالیت هحـق در جبهه های 
در جریان دفاع از« بهنـام محمـدی»شهیـد نوجوان 

ـد شهیقبر این همچنیـن مـاجرای نبـش و خرمشهـر 
.واالمقام پرداخت



 ساله زبر و زرنگی بود که به او تعلیمات 13بهنام محمدی نوجوان
بـه  عنــوان ، و بـودمداده دشمـن اطالعات از جهـت کسـب الزم را 

بـرو پیــش»: بهنـام گفتمیک روز به . بوداطالعـات چی درخدمتـم 
ذر عراقی ها و بگو صدام کِی به خرمشهر می آید؟ مادرم یک گوسفند ن

کرده که هر وقت صدام آمد زیر پایش قربانی کند؛ آنوقت آن ها 
ی تانک بعد به آنها بگو که تعداد زیاد. دیگر با تو کاری نخواهند داشت

؛ «از فالن مسیر در حال حرکتند و دارند به سمت شما می آیند
ته با استفاده از این ترفند جلوی پیشروی دشمن گرفمی خواستم 

رفته شود، تا نیروی کمکی برسد؛ که البته جلوی پیشروی دشمن گ
.شد، اما نیروی کمکی هیچ وقت نرسید

روایت سرهنگ قمری در این                         
:می خوانیدزمینه را در ادامه 



 لنـد ساختمـان های بیکی از بـاالی را پرچـم عـراق یک روز بهنام وقتی که
ه دور خرمشهر می بیند، به طور نامحسوسی خود را به ساختمان رسانده و ب

واقعـــا عراق می کند؛ پـرچـم پرچم ایران را جایگزین بعثی ها، از چشم 
روحیه خـرمشهر شده  قسمــت اشــغـال دیدن پرچم ایران بر فراز آن 

1۸تا عراقی هامضاعفی را در بچه ها ایجاد کرده بود، و جالب تر اینکه 
.آبان متوجه این موضوع نشده بودند

رچم بهنام بعد از تعویض پرچم نزد ما آمده بود؛ دست او هنگام تعویض پ
باال به دلیل ضخامت طناب، و سرعتی که در پایین کشیدن پرچم عراق و

تم به گروهبان مقدم گف. بردن پرچم کشورمان داشت، مجروح شده بود
باند بیاورد و دست بهنام را پانسمان کند، مقدم باند را از کوله اش

ه بیرون آورد، اما بهنام اجازه پانسمان دستش را نمی داد و با دویدن ب
ا چـــــــــــر»دور من، مقدم را به دنبال خود می کشاند؛ به بهنام گفتم 

؛ بهنام رو «می خواهد پانسمانت کند تا زخمت چرک نکند!؟نمی ایستی
د و تیر را بگذارید برای سربازانی که مادر ندارنباند »: گفتکرد به من و 

«.می خورند

شجاعت بهنام در 
تعویض پـرچـم هـا



 مورد « بازار نقدی»مهر، بهنام در ۲۴صبح روز 9حدود ساعت
ـه پیـاده رو بگرفت، و در قرار « خمسـه خمسـه»اصابت ترکش 

ثـر ازمین افتاد؛ سپس تانک از روی زانوانش عبور کرد، که در 
ب به پایش از زانو به پایین قطع شد، و ایشان به این ترتیآن، 

.شهادت رسید

چگونگی شهادت نوجوان دالور



 شهید محمدی می گفت که بهنام هر شب به خوابش می آید و
من از دوستانم جا ماندم، مرا به مسجد سلیمان »: می گوید

نبش قبر 9۰؛ به اصرار مادر شهید، ایشان را سال «ببرید
ل با اجازه علما قرار بر این شد که پیکر ایشان از مح. کردند

.دفن به مسجد سلیمان انتقال پیدا کند

سالم بودسال 31از جسدی که بعد 



 آیت اهلل جمی امام جمعه و جناب سروان دهقان با من تماس
یما بلیط هواپ. گرفتند و گفتند شما هم برای مراسم بیایید

و گرفتم و برای نبش قبرش رفتیم، من و حاج آقا کعبی جل
مادرش سمت راست من و پدرش روبروی من قرار رفتیم، 
ه روی خاک را برداشتند و رسیدند به نزدیکی سنگی کداشتند؛ 

ذارید، بیل را کنار بگ»: گفتمجنازه ایشان بود؛ من رفتم جلو و 
چون استخوان های این بچه قطعا در این مدت پوسیده، و اگر 

استخوان ها از بین بیفتد، تکه ای از این سنگ روی آن ها 
خاک را کنار بزنم و دست، بگذارید من با . می رود

«.برداریماستخوان هایش را سالم 

ادامه مطالب



م، آرام آرام با دستانمان خاک را کنار زدیم و به سنگ رسیدی
اجه وقتی که سنگ اول را برداشتیم، با پیکر سالم شهید مو

شدیم، من که در همان لحظه از حال رفتم، مادرش هم غش 
کرد؛ باور کردنی نبود، انگار که این بچه یک دقیقه پیش 

.سال هنوز از زانویش خون می چکید31خوابیده است؛ بعد از 

ساله31جسد 



تان این کبوتر خونین بال در قطعه شهدای کلگه شهرس
در . مسجد سلیمان شهر آبا و اجدادش مدفون است

یک مراسم باشکوه و با شرکت طی 13۸9سال 
ز مسئوالن و مدیران استان خوزستان و هزاران نفر ا

ین مزار مطهر اسلیمان، اهالی شریف شهرستان مسجد 
به قطعه شهدای گمنام در ورودی شهر بزرگ، شهید 

.مسجد سلیمان انتقال یافت





به امید دیدار

قیامتدر روز 
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