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جانباز بهروز حسيني سوم راهنمايي بود كه عزم جهاد كرد. همزمان پدرش در جبهه 
سومار در حال جهاد بود و مسئوليت چهار خواهر و مادرش در نبود پدر به او سپرده 
ش��ده بود، اما فتواي امام مبني بر حضور در جبهه بدون اذن پدرومادر، باعث شد او 
هم راهي جبهه جنوب شود. بهروز حسيني در حالي كه تنها ۱۴سال سن داشت در 

عمليات فتح المبين و بيت المقدس شركت كرد. 
   دل بريدن از تعلقات دنيايي

جانباز بهروزحسيني از نوجوانان همسن و س��الش در روزهاي جبهه و جهاد اينگونه 
روايت مي كند: »ديدن نوجواناني كه ب��راي باز كردن معبر و عبور از ميدان مين باهم 
رقابت داشتند، ديدني بود. خواندن نماز شب هايي كه هيچ گاه فراموش نمي شوند و از ياد 
نمي روند؛ رشادت مردان گردان و دالوراني كه براي حفظ منطقه حماسه آفريني كردند؛ 

مرداني كه از تعلقات دنيايي دل بريدند و راهي دفاع از اسالم و كشور شدند.«
بهروز حسيني در مرحله دوم اعزامش به جبهه مدتي در اطالعات عمليات بود و در 
عمليات والفجر۸ جانشين گردان شد. او مي گويد: »همان ابتدا به ما زنجير و پالكي 
دادند كه نام و گروه خونی ما روي آن نوشته شده بود. گاهي بچه ها روي همين پالك 
هم جمالت و كلماتي را مي نوش��تند. مثاًل كربال ما داريم مياييم يا تا كربال يك يا 
حسين ديگر، بعد هم اسم گردان و شهرستان را روي لباس ها مي نوشتيم تا در موقع 

مجروحيت يا شهادت راحت به واحدمان ابالغ كنند.«
   ياد امام و شهدا... 

جانباز بهروز حس��يني، فرمانده عمليات و محور در قرارگاه شهيد بروجردي بود و 
در منطقه بلفت و دپازا در منطقه سردشت مجروح شد. او از آرزوي رفتن به كربال 
براي مان مي گويد: »تمام عمر آرزوي رفتن به كربال را داش��تم و قبل از كرونا قرار 
بود به زيارت برويم كه چند روز مانده به خاطر كرونا لغو شد و گفتند به شما اطالع 
مي دهيم. از آن روز تا زمان اعزام به كربال خوشحال بودم و نمي دانستم بايد چه كنم. 
با تمام وجود خدا را شكر مي كردم كه امام حسين)ع( من را پذيرفته است. در طول 

سفر دائم با خودم اين اشعار را زمزمه مي كردم: 
ياد امام و شهدا ما رو مي بره كرب وبال دل مي بره كرب  وبال.حالوت اين زيارت چنان 
به دل و جان من نشست كه از خدا مي خواهم يك بار ديگر اين زيارت را در ماه محرم 
نصيب من كند. هر باري كه بين الحرمين را از تلويزيون مي ديدم، مي گفتم خدايا 
اينجا چه جايي است؟ قطعه اي از بهشت اس��ت. وقتي اين همه زيبايي را در آنجا 

ديدم، سجده شكر به جاي آوردم.« 
او در ادامه به مش��كالت جانبازان اش��اره مي كن��د و مي گويد: »من ۱۹س��الگي 
ازدواج كردم و ش��ش ماه بعد از ازدواج مجروح ش��دم. خالصه هر جانبازي نسبت 
به مجروحيتش مش��كالتي دارد. در اين بين همسران جانباز هم به خوبي در كنار 
همسران جانبازشان مانده اند و آنها را همراهي می كنند. هر رزمنده اي كه پا به جبهه 
مي گذاشت، آرزوي شهادت داشت. همه دوست داشتند كه به اين عاقبت بخيري 
برسند و حاال من هستم و جاماندگي از قافله عشق ش��هدا. روزي نيست كه به ياد 

دوستان شهيدم نباشم.«

عاشق امام  /  جانباز بهروز حسيني
 جانباز محمد يحيايي، مس��ئول تس��هيالت گردان كربالی شهرس��تان شاهرود 
تيپ۱2قائم زير نظر سرلشكر علي بن ابيطالب)ع( به فرماندهي سردار شهيد مهدي 

زين الدين بود. 
او در ۱6آبان ماه س��ال۱362در عمليات والفجر۴ كاني مانگا ش��هر پنجوين عراق 
جانباز شد. ايشان درباره نحوه جانبازي اش مي گويد: »من مسئول تسهيالت گردان 
كربال بودم. در كنار آخرين نيرو ها ايستاده و منتظر بودم تا پيك گردان از راه برسد و 
اطالعات مهمات مورد نياز بچه ها را به من بدهد. در همين حين بعثي ها با كاتيوشا به 
سمت ماشين تسهيالتي كه يكي از بچه ها آورده بود شليك كردند. سومين كاتيوشا 
در نزديكي من اصابت كرد و شدت انفجار من را بلند كرد و به زمين كوباند. كمي بعد 
من را به بيمارستان صحرايي و سپس به بيمارستان امام خميني)ره( شيراز انتقال 
دادند. من در همان لحظه اول احساس كردم سيستم بدنم در اختيار خودم نيست و 
نمي توانم آنها را حركت دهم. براي مدتي ما را به آلمان انتقال دادند. چند ماهي هم 
براي درمان در آلمان بستري بوديم. من قبل از اينكه قطع نخاع شوم، در شهرستان 
خودمان جزو دونده هاي پنج الي ۱0كيلومتر بودم. خواست خدا بر اين بودكه قطع 

نخاع شوم و زندگي ام را با اين شرايط جديد ادامه بدهم.«
   چشم به راه... 

جانباز۹0درصد محمد يحيايي از روزهاي چشم انتظاري براي زيارت كربال مي گويد: 
»نخستين بار بود كه همراه كاروان ويژه جانبازان به زيارت امام حسين)ع( مي رفتم. 
همان ابتدا كه نام من و همسرم را براي زيارت ثبت نام كردند، مصادف شد با شيوع 
بيماري كرونا. همين موضوع وقفه اي در سفر ما ايجاد كرد و اين موضوع ما را خيلي 
به هم ريخت و ناراحت مان كرد. يكي دو سالي منتظر مانديم، اما واقعيت قضيه اين 
بود ما از خودمان نااميد شده بوديم كه چرا لياقت نداريم به زيارت امام حسين)ع( 
و حضرت ابوالفضل عباس)ع( برويم؟! تا اينكه از ستاد اعزام با من تماس گرفتند و 
گفتند: »آقاي يحيايي براي كربال آماده هستيد؟! گفتم: بله، ما چشم انتظار بوديم، 
به هر حال اين چشم انتظاري ما به سر رسيد و الحمدهلل آماده هستيم. ما با كمك 
بچه هاي ستاد و خادمان گروه راهي سفر شديم. بسيار خدا را شاكر هستيم كه با اين 
عزيزان در كاروان همراه بوديم و توانستيم با شرايط جسمي ای كه داشتم، به زيارت 
امام حس��ين)ع( برويم. من در بحث حمل و نقل و تأمين امكانات در سفر شرايط 
دشواري داشتم اما در اين سفر معنوي با توجه به همراهي بچه هاي 
كاروان و همس��فراني كه رد جانبازي بر تن و جان داشتند، سفر 
خوب و توفيقي بود كه نصيب ما شد. حضور در بين الحرمين 
در فضاي معنوي كه در آنجا حاكم است يك سمت، حرم امام 
حسين)ع( و س��مت ديگر حرم عباس)ع( بهشتي زميني 
را براي آدمي تداعي مي كند كه بس��يار ب��ر جان ودل مان 

مي نشست.«
جانباز يحيايي در ادامه از پروين عبدالش��اهي، همسرش 
كه پيش از اين همسر شهيد بودند، براي مان گفت: »خانم 

عبدالشاهي همسر شهيد بودند و يك فرزند داش��تند. ايشان همسنگري با من را 
انتخاب كردند و در امتحاني ديگر وارد ميدان جهاد شدند.«

   پروين عبدالشاهي، همسر جانباز 9۰ درصد محمد يحيايي
در ادامه مصاحبه با خانم پروين عبدالشاهي، همسر شهيد محمود يحيايي و همسر 
جانباز محمد يحيايي هم صحبت شدم تا روايت انتخاب و همسنگري با جانباز قطع 

نخاع را از زبان خودش بشنوم. 
يك سال بعد از شهادت همسرم شهيد محمود يحيايي با جانباز محمد يحيايي آشنا 
شدم. من يك فرزند پنج ساله از ايش��ان به يادگار دارم. ارادت زيادي به جانبازان 
داشتم و مي خواس��تم من هم در جهادشان سهيم باش��م. براي همين همراهي و 
همسنگري با جانباز يحيايي را انتخاب كردم. سختي و دشواري در زندگي بسيار 
است اما به لطف خداوند و اهل بيت)ع( من در اين مسير قرار گرفتم. هميشه از خدا 

خواسته ام كه فرصتي بدهد تا پايان عمر پرستاري ايشان را انجام بدهم. 
در سفري كه به مكه داشتم تا چشمم به خانه خدا افتاد، گفتم: خدايا ! از تو مي خواهم 
آنقدر به من نيرو و سالمتي بدهي كه بتوانم تا انتهاي عمر به ايشان رسيدگي كنم. 

من تا آخر عمر از ايشان سپاسگزار هستم.
   مسيري الهي 

خانم عبدالشاهي از سختي هاي همراهي با يك جانباز ۹0درصد قطع نخاع اينگونه 
مي گويد: »همراهي و زندگي با جانبازان آن هم جانباز قطع نخاعي س��ختي هاي 
خودش را دارد. من با اميد و توكل به خدا و عنايت امام زمان )عج( اين مسير الهي 
را تا به امروز طي كرده ام و با همه مش��كالت و دش��واري هايي كه پيش رويم قرار 
داشت، كنار آمده ام. ان شاءاهلل تا سال هاي بعد از اين هم سعادت همراهي با ايشان 

را داشته باشم.«
   دست به دعا

همسر جانباز يحيايي از آرزوي زيارت امام حسين)ع( و استجابت دعايش اينگونه 
روايت مي كند: »چند روز پيش از اينكه اسم ما براي كربال دربيايد، همراه با فرزندانم 
سرسفره ناهار نشسته بوديم. يك باره دست به دعا برداشتم و گفتم:  اي خدا! امكان 
دارد يك بار ديگر به بين الحرمين بروم و بنش��ينم. يا امام حس��ين)ع( يا حضرت 

ابوالفضل)ع( امكان دارد يك بار ديگر چشم من به ضريح شما بيفتد.«
اين دعا را از خدا و اهل بيت)ع( خواستم و گذشت. خدا شاهد است فرداي آن روز 
آقاي يحيايي به من گفت: »حاج خانم! خداوند حاجت دل تان را داد! گفتم: چه شده 
است؟ گفت: از س��تاد كل با من تماس گرفتند و گفتند اسم ما براي كربال درآمده 
است! خيلي خوشحال شدم. فرزند بزرگم كه فرزند ش��هيد است، رو به من كرد و 
گفت: مادر خداوند يك روز بعد از دعا آن را اجابت كرد و زيارت امام حسين)ع( را به 
شما هديه داد. از آن بابت بسيار خوشحال بودم. خوشحال تر از آن هم زماني بود كه 
متوجه شدم قرار است همراه با كارواني از جانبازان به اين سفر زيارتي برويم. خداوند 
همه كساني را كه مقدمات اين سفر را فراهم كردند تا جانبازان عزيز ما با بهترين و 

راحت ترين امكانات بتوانند به زيارت عتبات اعزام شوند، جزاي خير دهد.«

كاتيوشا و قطع نخاع / جانباز محمد يحيايي

ضریح را با چشم دل دیدم /   اسماعيل قبيله

ايش��ان در ادامه از برپايي موكب پذيرايي در ايام محرم براي مان روايت مي كند: »امس��ال 
الحمدهلل ايستگاه صلواتي ام را كه به همت جوانان و نوجوانان هيئت اداره مي شود، مستقر كردم. 
مشكالت تنفسي و ريه ام اجازه نداد آنطور كه مي خواستم خدمت ارباب عرض ادب و عزاداري 
كنم. تا هشتم محرم در خدمت بچه هاي هيئت بودم و بعد از آن به خاطر شرايط جسمي ام در 

بيمارستان بستري شدم و در حال حاضركه با شما صحبت مي كنم، در حال درمان هستم.«
   همسري و همسنگري

من پنج سال بعد از جانبازي ازدواج كردم. به جرئت مي توانم بگويم غير از همسرم هر فرد 
ديگري بود، تحمل نمي كرد. هميشه مديون و مرهون همسرم هستم. در تمام اين سال ها 
همه زحمات زندگي و تربيت پنج فرزند بر عهده ايشان بود؛ مادري مهربان و همسري دلسوز 
كه عاشقانه پاي من و فرزندانش ايستاد و جهاد كرد و همسنگري برايم شد. بعد از اصابت 
تركش به چهره ام تقريباً زيبايي ظاهري ام را از دست دادم، حتي غذا خوردن با آن شرايط 
برايم دشوار بود. من اصاًل اميدي به ش��نيدن جواب مثبت از همسرم نداشتم، اما باز هم با 
همان قيافه نصفه و نيمه به همراه خانواده به خانه پدرخانمم كه ايشان هم جانباز و از دوستان 
پدرم بود، رفتيم. من همسرم را نديدم. مادر و خواهرم ايشان را ديده و پسنديده بودند. روز 
عقد همسرم را ديدم. وقتي تنها شديم از ايشان پرسيدم: شما كه من را كامل نديده بوديد، 
چطور قبول كرديد؟! گفت: »من از دور و نزديك از همه شرايط شما مطلع بودم. خيلي ها به 
من گفتند كه چهره ايشان بعد از جانبازي قابل تحمل نيست و نمي تواني با ايشان زندگي 
كني، ولي من خودم تصميم گرفته بودم زندگي مش��تركم را با يك جانباز ش��روع كنم. 
مي خواستم همراهي تان كنم تا سهمي در جهاد شما داشته باشم و اجري ببرم.« الحمدهلل 
زندگي مشتركم آغاز و ما حصل اين زندگي پنج فرزند شد. من به لطف خدا سرمايه دار ترين 

فرد روي زمين هستم. بزرگ ترين سرمايه من داشتن فرزندان صالح است. 

با زائر ديگر كاروان لبيك يا حسين)ع( خس��رو عواطفي همكالم مي شوم، او اهل 
ارسنجان فارس است. سال ۱360 به فرمان حضرت امام)ره( و براي دفاع از اسالم و 
وطن از طريق بسيج سپاه ارسنجان به جبهه اعزام و بعد از ۱5روز حضور در منطقه 

به خاطر بيقراري هاي مادرش به پشت جبهه منتقل شد.
او از روزهاي ابتداي��ي حضورش در جبهه مي گويد: »س��ال63 ازدواج كردم و در 
سال6۴ خداوند فرزندي به من عطا كرد. سال6۴ وارد سپاه شدم و به عنوان پاسدار 
افتخاري به مدت سه ماه ونيم در جبهه حضور داشتم و در قسمت تسليحات دريايي 

سپاه در منطقه اروند قرارگاه 36 مشغول خدمت بودم.«
او مي گويد: »جبهه حال و هواي خودش را داشت. شنيدن نوحه ها و مداحي هاي 
آقايان كويتي پور و آهنگران هم حال وهواي بچه ها را عوض مي كرد. بچه ها براي 
نگهباني شبانه و شيفت هاي شب از هم سبقت مي گرفتند و رقابت بسيار شيريني 

باهم داشتند.«
    اصابت تركش و قطع نخاعي 

جانباز خس��رو عواطفي از روزهاي جانبازي و همراهي همسرش در سخت ترين 
لحظات زندگي اش براي مان اينگونه روايت مي كند: »من در تداركات و جابه جايي 
مهمات بودم. 2۹ اسفند سال65 در منطقه جنوب با اصابت تركش به شدت مجروح 
و قطع نخاع شدم. در تمام اين سال ها همسرم در همه مراحل زندگي ياور من بود 

و لحظه اي من را تنها نگذاشت.

 او تمام سختي ها و مشكالت اين مسير را به جان خريد و من را همراهي كرد.«
    جاي خالي شهدا

ايشان از شوق شنيدن خبر زيارت كربال و شور و حالي كه در روزهاي چشم انتظاري 
قبل از اين سفر معنوي داشت، مي گويد: »برايم باور كردني نبود؛ اينكه مي خواهم 
به زي��ارت ارباب و مقتداي مان حس��ين)ع( ب��روم. روزي صدها بار خدا را ش��كر 

مي كردم. 
در تمام مدت قبل از اعزام اس��ترس داش��تم كه نكند اتفاقي بيفتد و مانع سفرم 
شود، ولی خواس��ت خدا بر اين بود كه ما راهي ش��ويم. اما جاي دوستان جانباز 
شهيدم خالي بود... ش��هداي گمنامي كه دل در گرو يار داشتند. شهداي جانباز 
شهيد خانچي، شهيد عباسي، شهيد جوكار و شهيد دوران دفاع مقدس سيدعلي 
سجاديان. در بين الحرمين دست به دعا برداش��تم و عاجزانه از امام حسين)ع (

خواستم كه سالي يك بار ما را بطلبد و زيارتش را نصيب ما كند. اين سفر بهترين 
س��فر در طول عمرم بود. همراهي با همس��فران جانبازي كه با آنها آش��نا شده 
بودم، حال و هواي من را ع��وض كرد. همراه باهم به زي��ارت مي رفتيم و قدم به 
قدمش برايم خاطره ش��د. بعد از اين زيارت در دهه دوم محرم همراه با دوستم 
مهران خداكرم هيئت روضه خواني و ع��زاداري را راه اندازي كرديم و از عزاداران 
اباعبداهلل)ع( با چاي و شربت و ش��ام پذيرايي كرديم. اين هيئت هر ساله خادم 

عزيزان عزادار است.«

پاسدار افتخاری /  جانباز خسرو عواطفي

 
زائران دشت كربال سفر را

با اين مداحي آذري به پايان رساندند: 
اي تربتي خاك شفا
يا كربال يا كربال
شهر وفا كوي صفا
يا كربال يا كربال
سنده ياتوب بير مه لقا
عالم گدادور اول آقا
قربان او قانلي تپراقا
يا كربال يا كربال
سنده گوزل گوللر ياتوب
بير يرده اوچ دلبر ياتوب
اكبر ياتوب اصغر ياتوب
يا كربال يا كربال
تاپدون اوگون سن امتياز
آچدي حسين محراب راز
قانيله آلدي دستماز
ياكربال ياكربال
سندن گلور ليال سسي
بيكس ربابين ناله سي
صولدي سوسوزدان الله سي
ياكربال ياكربال


