
جانباز مهدي شريفي اهل خراسان جنوبي شهرستان بشرويه وال است. سال هاي جنگ و 
شهادت، ديدن لحظات ناب ايثارگري دوستان و همرزمانش او را شيفته حضور در جبهه 
كرد. سال64 تصميم خودش را گرفت و راهي شد. آن زمان 16سال بيشتر نداشت و از هر 
راهي وارد مي شد، اعزامش نمي كردند. اما آقامهدي دست بردار نبود. كپي شناسنامه اش 
را آورد و با تغيير تاريخ تولدش توانست از منطقه اي ديگر كه شناختي روي او نداشتند 
به جبهه اعزام شود. نهايتاً در اواخر عمليات والفجر8 به جبهه رسيد و با سمت تيربارچي 
مشغول خدمت شد. سهم مهدي از والفجر8 تركشي شد كه به دستش اصابت كرد و او را 

پيش از اتمام دوره سه ماهه اش به پشت خط مقدم بازگرداند. 
س��ال65 او براي دومين بار به جبهه اعزام ش��د و بعد از اتمام دوره 45روزه اش در 
جبهه، زماني كه مي خواست به خانه برگردد، به درخواست خانواده در جبهه ماند تا 
به سفارش مادر مراقب برادر كوچكش كه راهي جبهه شده بود، باشد. براي مهدي 
دوباره به محل پادگان بازگشت و برگه حضورش را براي 45روز ديگر تمديد كرد 
و بعد از آن راهي عمليات كربالي5 ش��د و در همين عمليات هم به مقام جانبازي 
رسيد. جانباز مهدي شريفي مي گويد: »بعد از اصابت تركش به صورت، تقريباً همه 
زيبايي ظاهري ام را از دست دادم. شرايط سختي داشتم و غذا خوردن كه ساده ترين 

كار بود هم برايم مشكل شد.«
   كربال كربال ما داریم مي آیيم... 

جانباز شريفي از شوق رزمندگان براي زيارت امام حسين)ع( در ايام جنگ اينگونه روايت 

مي كند: »شب هاي عمليات به همه رزمندگاني كه پشت لباس هاي شان نوشته شده بود 
كربال كربال ما داريم مي آييم يا سربند ياحسين)ع( داشتند، التماس دعا مي گفتيم كه در 
لحظه ديدار با ارباب به ياد ما هم باشند. در آن شرايط و حال و هوا شنيدن نواي »هر كه 

دارد هوس كرب وبال بسم اهلل... حال و هواي خاصي به رزمنده ها مي داد.«
آرزوي رفتن به كربال و زيارت امام حسين)ع( براي جانباز شريفي بعد از سال ها انتظار 
محقق شد. او مي گويد: »گذرنامه هاي خودم و همسرم را به سپاه تحويل داديم تا كارهاي 
رفت وآمدمان به كربال را پيگيري كنند. اصالً باورم نمي شد. شبانه روز كارم شده بود گريه 
و قدرداني از خدا. يك هفته به تاريخ اعزام به ما خبر دادند كه به خاطر شرايط كرونا فعاًل 
اعزام كنسل شده است و در اولين فرصت به ما اطالع خواهند داد. باورش برايم سخت بود. 
نمي دانستم چه كنم. دائم به خدا گاليه مي كردم كه من اليق ديدار و زيارت اهل بيت)ع( 
نبودم. 40سال است با اين شرايط چشم انتظاري مي كشم تا به ديدارتان بيايم. حاال كه 
خودم را مهياي آمدن تان كرده بودم، چرا مانع ايجاد مي ش��ود؟! هر چه دلتنگي داشتم 
به زبان مي آوردم و باز هم اميدوار بودم كه ش��رايط سفر مهيا شود و به ما اطالع بدهند. 
الحمدهلل همان ايام تماس گرفتند و تاريخ اعزام را اع��الم كردند. اما من اين بار ديگر به 
خانواده ام حرفي نزدم. گفتم صبر مي كنم زمان رفتن كه نزديك تر شد به آنها مي گويم. 

يك هفته مانده به حركت، به مزار شهدا رفتم و كلي با شهدا خلوت كردم. گريه مي كردم 
و به دوستان شهيدم مي گفتم: شما خودتان رفتيد كنار امام حسين)ع( اما من رو سياه 
را دعوت نكرديد، ولي من هم به آرزويم رسيدم. من هم دارم به كربال مي آيم. سر خاك 
يكي از پسر عمه هايم رفتم و به ايشان گفتم: يادت است ۳۲سال پيش زير تابلوی كربال 
۳85كيلومترباهم قرار گذاشتيم كه برويم كربال! تو ۳۲سال جلوتر از من رفتي، حاال من 

هم دارم مي آيم.«

   كربال 380كيلومتر... 
جانباز ش��ريفي مي گويد: »روز موعود از راه رس��يد و ما به راه افتاديم. در طول سفر اصاًل 
نخوابيدم. مي ترسيدم بخوابم و بيدار شوم و همه اينها رؤيا باشد. نهايتاً بعد از چند ساعت به 
نجف رسيديم و از آنجا سوار بر اتوبوس به سمت كربال راهي شديم. در مسير تابلو هاي كنار 
جاده را مي ديديم كه نوشته بود كربال 500كيلومتر... كربال۳80كيلومتر... چه اشك هايي كه 
از خوشحالي جاري نمي شد، هر چه رقم تابلو ها كمتر مي شد، شور و وجد ما هم بيشتر مي شد. 

همه عشق مان اين بود كه  بر خاك نينوا  سر بر سجده شكر خواهيم گذاشت. 
 س��اعتي بعد به كرب وبال رس��يديم و به بين الحرمين رفتيم. مي توانستم بوي بهشت 
را از بين الحرمين استشمام كنم؛ يك رؤياي ش��يرين كه دعا مي كردم به اين زودي ها 
تمام نشود. در اين س��فر هرگز احس��اس غربت نمي كردم. از يك طرف از همجواري با 
اباعبداهلل الحسين)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( لذت مي برديم و از طرفي ديگر همراهي با 
همسفراني كه رد جانبازي بر پيكر دارند و سال ها چشم انتظار اين زيارت بودند، باعث 
مباهات و افتخارمان بود. لحظات نابي در آن روزها برايم رقم خورد. از خدا سپاسگزار بودم 
كه من را اليق اين زيارت دانست و مرا به حرم اربابم حسين)ع( راه داد. همان جا از خدا 
خواستم اين زيارت آخرين زيارت عمرم نباشد.  »اللَُّهمَّ اَل تَْجَعلُْه آِخَر الَْعْهِد ِمنَّا َو ِمْنُه... 

خدايا قرار مده اين زيارت را آخرين عهد و پيمان، با او«.
مگر مي توان بهشت را ديد و دوباره آرزويش نكرد. روزهاي زيارت واقعاً روزهاي رؤيايي 
و خاطره انگيزي بود. هرچند يكي دو روز خودم و همس��رم مريض شديم اما دوستان و 
همسفراني پيدا كرديم كه ناب بودند. من و همسرم آنقدر مات حضور در كربال بوديم كه 
آرزو مي كرديم مي توانستيم ۲0روزي در آنجا بمانيم و از ته دل و با معرفت ارباب مان را 

زيارت كنيم؛ سفري كه با دلتنگي به پايان رسيد و بازگشتيم.«
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روایت یک زیارت خاص در گفت وگو با زائران جانباز كربال

دعای زیارتی که برای همه اجابت شد
ضریح را با چشم دل دیدم /   اسماعيل قبيله    صغري خيل فرهنگ 

به همت ایثارگران س�پاه، پانزدهمين كاروان »لبيک یا حس�ين)ع(« با 
حضور ۴۵نف�ر از جانب�ازان باالي۷0 درصد كه تاكنون ب�ه زیارت عتبات 
عاليات مشرف نشده بودند، راهي عراق شد. این كاروان شامل جانبازان 
قطع نخاع گردني، كمري، بصير، دوپاقطع و شيميایي بود كه از استان هاي 
تهران، قزوی�ن، آذربایجان غربي، آذربایجان ش�رقي، خراس�ان رضوي، 
خراسان جنوبي، فارس، كهگيلویه وبویراحمد، اردبيل، سمنان و همدان 
به همراه یكي از اعضاي خانواده ش�ان از فرودگاه امام خميني)ره( به این 

سفر معنوي اعزام شدند. 
هر چند سعادت همراهي با این عزیزان نصيب ما نشد اما از طریق فضاي 
مجازي و همراهي یكي از خادمان گروه پيگير اعزام و زیارت این عزیزان 
بودم. شنيدن حس و حال و دیدن تصاویرشان در لحظاتي كه براي اولين 
بار به زیارت اهل بيت)ع( مشرف مي شوند، من را بر آن داشت تا با تني چند 
نفر از این جانبازان به گفت وگو بنشينم و آن لحظات ناب را با قلم به تصویر 

بكشم و راوي روزهاي چشم انتظاري تا وصال شان باشم. 
آنچه در پ�ي مي آید، ماحصل گفت وگ�وي ما با تع�دادي از این جانبازان 
كربالیي اس�ت كه ج�ان دل در ح�رم ارباب تغس�يل كردند و به كش�ور 
بازگشتند و راوي زیارتي شدند كه در باورش�ان نبود. خواندنش خالي از 

لطف نيست. 

عراق-کربال تهران-
كاروان »لبيک یا حس�ين)ع(« باپرواز به مقصد نجف اعزام و مس�تقيم 
به س�مت كربال روانه ش�د. زائران حس�يني به مدت چه�ار روز در جوار 
سيدالش�هدا)ع( بودند و با برنامه هاي كاروان همراه شدند. زیارت حرم 
حضرت عباس)ع(، زیارت حرم امام حسين)ع(، زیارت دوره)خيمه گاه(، 
مراسم عزاداري در بين الحرمين و وداع از جمله برنامه هاي این كاروان در 

این چند روز بود كه با شكوه خاصي برگزار شد. 
روز پنجم سفر، جانبازان كربالیي به زیارت حرمين شریفين سامرا وكاظمين 

مشرف شدند و در ادامه سفر به سمت نجف اشرف حركت كردند. 
كاروان »لبيک یا حسين)ع(« در مدت دو روز استقرار در نجف به زیارت 
حرم امام علي)ع( و مراسم دعاخواني، مرثيه سرایي و زیارت مسجد كوفه 

و سهله پرداختند. 
در پایان این كاروان حسيني به سمت تهران رهسپار شد تا خاطره این سفر 
معنوي براي هميشه در ذهن زائرانش بماند؛ جانبازاني كه با شرایط سخت 
جسماني شان و امكانات محدود عراق، سختي راه و گرماي هوا را به جان 
خریدند و مشتاقانه در تمامي برنامه ها حضور داشتند و با روحيه اي وصف 

ناشدني همپاي كاروان بودند.

يكي ديگر از زائران حسيني اين كاروان، جانباز اسماعيل قبيله است او 16سال بيشتر 
نداشت كه از شهرستان سرخه استان سمنان براي لبيك گفتن به نداي امام خميني )ره( 
راهي شد. 10ماهي در جبهه حضور داشت. از مسئوليت هاي او مي توان به تك تيراندازي، 

امدادگري و كمك تيربارچي در عمليات هاي كربالي1، 4 و 5 اشاره كرد. 
جانباز اسماعيل قبيله از روزهاي دفاع مقدس و عشق بچه ها به امام حسين)ع( و 
كربال اينگونه مي گويد: »آن زمان همه رزمندگان شور و حال كربال را داشتند، معتقد 
بودند راه قدس از كربال مي گذرد و براي رس��يدن به اين هدف از همديگر پيش��ي 
مي گرفتند. شبي كه مي خواستيم براي عمليات كربالي5 به منطقه اعزام شويم با 

نوحه كربال كربال ما داريم مي آييم گريه كرديم و از يكديگر حالليت طلبيديم.«
جانباز قبيله از ناحيه دو چشم مجروح شد و حاال جانباز بصير است؛ جانبازي كه دو 
چشمش نابيناست. ايش��ان در ادامه مي گويد: »بعد از جانبازي زماني كه 1۹سال 
داش��تم با خانمي متدين و انقالبي ازدواج كردم. من نابينا هستم و شرايط خاصي 
دارم، از اين رو تمام مسئوليت ها و زحمت هاي زندگي من به دوش همسرم افتاد. 
همواره شرمنده همسر عزيزم هستم و احساس مي كنم در حال حاضر همسرم از 

خود من جانبازتر است. ما حصل زندگي ام با ايشان دو فرزند است.«
    انتظار موال صاحب الزمان)عج(

»خيلي وقت بود كه منتظر رفتن به زيارت اباعبداهلل حسين)ع( بودم. اين آرزو در دلم 
بود تا اينكه خبر اين سفر معنوي را شنيدم. حس عجيب و شيريني كه هرگز تجربه اش 
نكرده بودم. اشك شوق مي ريختم و به ياد رفقاي شهيدم افتادم كه با آنها زندگي مي كنم. 
شهيد حسن السجردي، شهيد لطف  اهلل خدر، شهيد ابوالقاسم سنگسري و همه دوستان 
شهيدم. ان شاءاهلل با شهادت پيش دوستان مان برويم. چشم انتظاري جز چشم انتظاري 
براي موالي مان مهدي صاحب الزمان)عج( نيس��ت.« او از همس��فران جانباز خودش 
اينگونه مي گويد: »وقتي در كربال متوجه حضور جانبازان ويلچري و قطع نخاع و... شدم، 
از جانبازي خودم خجالت كشيدم و شرمنده ش��دم. به دوستانم گفتم ما در مقابل اين 
جانبازان، جانباز حساب نمي شويم.« »كاروان لبيك يا حسين)ع( كارواني بود يكدل و 
يكصدا هر كدام از بچه ها از شهري آمده بودند. همه شان به حضرت عباس)ع( اقتدا كرده 
بودند. آرزوي همه ما شهادت و پيوستن به رفقاي شهيدمان است. الحمدهلل در اين سفر 
لحظات خوبي برايم رقم خورد. لحظه لحظه هاي حضور درحرم امام حسين)ع( و 
بين الحرمين خاطره بود؛ حال و هوايي كه تك��رار ندارد. من گنبد و بارگاه و ضريح 
ارباب را با چشم دل ديدم، امسال محرم برايم حال و هواي خاصي داشت، مخصوصاً 

روز عاشوراي آقا اباعبداهلل)ع(«.

 نمي دانستم حاال كه رحمت اهلل عابدي اين روزهايش را در آسايشگاه جانبازان سر 
مي كند و تحت درمان است، مي تواند پاسخگوي ما باشد يا خير! اما شنيده هايم از او 

و خلقياتش من را به وجد آورد تا به عنوان اولين زائر حسيني با او تماس بگيرم. 
بعد از همكالمي با او خوشحال شدم كه فرصتي دست داد  تا وی را بيشتر بشناسم؛ 
رزمنده اي كه در روزهاي جهاد و جبهه راهي شد و نهايتاً بعد از 18ماه و 1۲روز در 

سال1۳61بر اثر اصابت تركش به سر و گردنش جانباز شد. 
او از روزهاي حض��ورش در جبهه مي گوي��د؛ از خمپاره اي س��رگردان كه در دي 
ماه س��ال1۳61 به وقت وضو براي نمازظه��ر در كنارش به زمي��ن اصابت كرد و 

حاال40سالي است كه وی جانباز70درصد است. 
جانباز عابدي مي گويد: »روزهاي سخت زيادي را در اين سال ها گذرانده ام، اما راضي 
هس��تم به رضاي خدا. ماحصل ازدواجم چهار فرزند، دو دختر و دو پس��ر هستند؛ 

بچه هايي كه به وجودشان افتخار مي كنم.«
صوت و نحوه اداي كلماتش از پشت خطوط تلفن به ما مي فهماند كه چقدر تكلم 
برايش دشوار است اما با متانت همراهي مان كرد تا راوي خوبي باشد براي ديده ها 
و شنيده هايش از سفر معنوي كربال تا طعم دلنشين زيارت حسين)ع( بر جان ما 
هم بنشيند. جانباز عابدي در ادامه مي گويد: »وقتي متوجه شديم قرار است همراه 
با كاروان لبيك يا حسين)ع( براي اولين بار به زيارت امام حسين)ع( برويم، خيلي 
خوشحال شديم. س��ال ها بود در حسرت زيارت امام حس��ين)ع( بوديم. همراهي 
با كاروان همسنگران و دوس��تان هم س��عادتي بود كه هر لحظه اين سفر را برايم 

خاطره انگيز و دلنشين تر مي كرد.«
   السالم علي الحسين)ع(

جانباز رحمت اهلل عابدي اين سفر را همانند يك رؤيا مي داند؛ رؤيايي كه به فاصله 
يك چشم بر هم زدن برايش گذشت. او مي گويد: » با توجه به وضعيت جسماني ام 
به خودم گفتم ش��ايد ديگر نتوانم به زيارت بيايم براي همين تا آنجا كه توانستم و 
شرايطم اجازه مي داد از اين س��فر بهره بردم؛ س��فري كه مانند يك رؤياي دست 
نيافتني بود؛ رؤيايي كه تكرار ندارد.« ميان مصاحبه مان صداي همراهان و دوستانش 
در آسايشگاه به گوش مي رسيد؛ جانبازاني كه در اوج جواني شان راهي جبهه شدند 

و حاال در آسايشگاه امام خميني)ره( مأوي گزيده اند. 
جانباز رحمت اهلل عابدي س��ال ها آرزوي زيارت سيد و ساالر ش��هيدان را داشت؛ 
آرزويي كه به لط��ف خدا محقق ش��د تا به قول خود بش��ود ذخي��ره آخرتش. او 
كه به نياب��ت از رفق��اي ش��هيدش در بين الحرمي��ن و در ميان همهم��ه زائران 
 حس��يني از دل و جان خواند: »السالم علي الحسين)ع( و علي علي بن الحسين)ع(

و علي اوالد الحسين)ع( و علي اصحاب الحسين)ع(.«

خمپاره سرگردان دی61 /  جانبازرحمت اهلل عابدی

جانباز کربالی 5 /   مهدي شریفي


