دست در دست ابراهیــم
عقربههــای ســاعت بــه ظهــر نزدیــک میشــود .شــهرهای کشــورمان در
آرامــش بــه ســر میبرنــد .منتهــا ایــن آرامــش قبــل از توفــان اســت .همــه
در خانــه هایشــان اســتراحت میکننــد امــا دشــمن در اتــاق عملیــات ،در حــال
رصــد آخریــن اخبــار و اطالعــات بــرای حملـهای ناجوانمردانــه بــه ایــران اســت.
صــدام ،رئیسجمهــو ِر وقــت عــراق ،فرمــان حملــه بــه مرزهــای ایــران را اعــام
میکنــد و خبــر شــرو ِع جنگــی تمــام عیــار ،دنیــا را فــرا میگیــرد .صــدام رو
بــه دوربیــن میگویــد تمــام امکانــات نظامــی و انســانی و مال ـیاش را ردیــف
کــرده تــا یــک هفتــه دیگــر بــه تهــران برســد و خــاک ایــران را تصــرف کنــد!
ایرانیهــا ،زن و مــرد ،کوچــک و بــزرگ ،پیــر و جــوان بــه پــا میخیزنــد.
تعدادشــان نســبت بــه دشــمن کــم اســت امــا امیــدوار و متــوکل و اســتوارند
و بــا ابتداییتریــن تجهیــزات راهــی جبهــه میشــوند تــا مبــادا یــک وجــب
از خــاک کشورشــان بــه دســت دشــمن بیفتــد و در ایــن مســیر ،رشــادتها
و شــجاعتها و حماســههای زیبــا و مانــدگاری شــکل میگیــرد .امــروز 31
شــهریورماه ،ســالروز حملــه عــراق بــه ایــران و اولیــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس
ـدی «ســام بــر
اســت .بــه همیــن مناســبت نگاهــی داریــــم بــه کتــاب دوجلـ ِ
زندگی شــهید
ابراهیــم» .مجموعــه خاطراتــی شــگفت انگیــز دربــاره ســبک
ِ
«ابراهیــم هــادی» کــه اولیــن بــار ،حــدود شــش ســال قبــل منتشــر شــد و در
طــول ایــن ســالها ،بیــش از 125بــار و در شــمارگان بیــش از  750هــزار جلــد
ـان زیــادی بــوده
تجدیدچــاپ شــده؛ کتابــی کــه بهانــه تحــول نوجوانــان و جوانـ ِ
اســت .ابراهیــم هــادی ،قهرمان ُکشــتی و والیبــال و ورزش های زورخانــه ای و از
چهــره هــای تابنــاک دفــاع مقــدس کــه در اوج شــور و هیجــان جوانــی ،متواضع
و خاکــی بــود.

درباره شخصیت و زندگی «ابراهیم هادی» بیشتر بدانیم
شهیدی که شگفتزدهتان میکند
ابراهیــم در اول اردیبهشــت ســال  1336در محلــه شــهید ســعیدی ،حوالــی
میــدان خراســان تهــران بــه دنیــا آمــد .چهارمیــن فرزنــد و بزرگتریــن پســر
خانــواده بــود .پــدرش «مشــهدی محمــد حســین» کــه بــه او عالقــه خاصــی
ـی ابراهیــم از دنیــا رفــت و بــار
داشــت ،یــک بقــال ســاده بــود کــه در نوجوانـ ِ
مســئولیت خانــواده بــر دوش پســر نوجــوان مانــد و از آن جــا بــود کــه همچــون
مــردان بــزرگ ،زندگــی را پیــش بــرد .بــا اینهمــه ،او در کنــار درس و کار بیــرون
از خانــه ،بــه شــکل جــدی ورزش مــی کــرد؛ ورزش باســتانی و والیبال و کشــتی.
موفقیتهــای ورزشــی اش باعــث شــده بــود کــه مربــی هــا و آدم هــای دور
و بــر ،ابراهیــم را بــا لقــب «پلنــگ خفتــه» بشناســند .ابراهیــم کــه از بنیــان
گــذاران گــروه چریکــی شــهید اندرزگــو در جبهــه گیالنغــرب و ســتاره ورزش
کشــتی کشــورمان اســت ،دوران دبســتان را در مدرســه طالقانــی و دبیرســتان را
در مــدارس ابوریحــان و کریمخــان گذرانــد .او در ســال  ۵۵توانســت موفــق بــه
دریافــت دیپلــم ادبــی شــود .از همــان ســالهای پایانــی دبیرســتان ،مطالعــات
غیــر درســی را نیــز شــروع کــرد؛ حضــور در «هیئــت جوانــان وحــدت اســامی»
و شــاگردی اســتادی مثــل مرحــوم عالمــه «محمدتقــی جعفــری» بســیار در
رشــد شــخصیتی ابراهیــم مؤثــر بــود .ایــن شــهید کــه در دوران پیــروزی انقــاب
شــجاعتهای بســیاری از خــود نشــان داد ،بعــد از انقــاب در بــازار تهــران،
ســازمان تربیــت بدنــی و ســپس آمــوزش و پــرورش مشــغول بــه کار شــد.
در ســالهای دفــاع مقــدس ،یکــی از کارهــای ابراهیــم بــه واســطه قــدرتِ
بدنـیاش ،انتقــال مجروحــان و شــهدا از منطقــه بــه پشــت جبهــه بــود .گاهــی
اوقــات پیکرهــای مطهــر شــهدا در ارتفاعــات بــازیدراز واقــع در غرب کشــور ،بر
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شــانههای ابراهیــم مینشســت تــا بــه دســت خانوادههایشــان برســد .ســرانجام
ابراهیــم ،در عملیــات والفجــر مقدماتــی ،پنــج روز بــه همــراه بچههــای گــردان
کمیــل و حنظلــه در کانالهــای فکــه مقاومــت کــرد امــا تســلیم نشــد و در ۲۲
بهمــن ســال  ،۶۱تنهــای تنهــا بــا خــدا همــراه شــد و دیگــر کســی او را ندیــد.
ایــن روزهــا در قطعــه  ۲۶گلــزار شــهدای بهشــت زهــرا(س) یادبــودی بــرای
شــهیدگمنام ،ابراهیــم هــادی وجــود دارد کــه خیلیهــا کنجکاوانــه ســراغش
میرونــد .شــهیدی کــه بــرای بچههــای جنــوب شــرق تهــران و کســانی کــه
اهــل دل هســتند ،خیلــی عزیــز اســت و بــرای جوانانــی کــه کتــاب «ســام بــر
ابراهیــم» را خواندنــد ،حــال و هــوای دیگــری دارد.

انصراف عجیب از مسابقات کشوری
مدتــی از حضــور ابراهیــم در ورزش باســتانی نگذشــته بــود کــه بــه توصیــه
دوســتان ســراغ کشــتی رفــت .در مســابقات قهرمانــی نوجوانــان تهــران شــرکت
کــرد و همــه حریفــان را بــا اقتــدار شکســت داد و در حالــی کــه 15ســال بیشــتر
نداشــت بــرای مســابقات کشــوری انتخــاب شــد .ولــی ابراهیــم در این مســابقات
شــرکت نکــرد .مربــی هــا از دســت او ناراحــت شــدند .بعدهــا فهمیدیم مســابقات
در حضــور ولیعهــد برگــزار و جوایــز هــم توســط او اهــدا مــی شــد ،بــرای همیــن
در ایــن مســابقات شــرکت نکــرد.
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درباره کتاب «سالم بر ابراهیم»
پرفروشترین کتاب ایران در سال 95
کتاب«ســام بــر ابراهیــم» مجموعــه خاطراتــی از شــهید «ابراهیــم هــادی»
اســت کــه بــه همــت یــک گــروه فرهنگیمذهبــی کــه تحــت عنــوان شــهید
ابراهیــــمهادی فعالیــت میکننــد ،شــکل گرفتــه و منتشــر شــده اســت.
خاطــرات ایــن کتــاب ،از زبــان آدمهــای مختلفــی بــا نســبتهای گوناگــون
بیــان شــده؛ از دوســتان و همســایههای شــهید بگیــر تــا همرزمــان و
زندگی زیبایــش
ـازل ســبک
ـان یــک خاطــره ،پـ ِ
فرماندهــان او ،هرکــدام بــا بیـ ِ
ِ
را میچیننــد ،کامــل میکننــد و پیــش رویمــان میگذارنــد« .ســام بــر
ابراهیــم» قصــه جوانــی را روایــت میکنــد کــه ماننــد همــه مــا ،یــک آدم
ـول  25ســال زندگ ـیاش ،تــاش
معمولــی بــوده ،بــا ایــن تفــاوت کــه در طـ ِ
کــرده مراقــب رفتارهایــش بــا خــود ،خانــواده و اطرافیــان باشــد و همــواره
خــدای مهربــان را ناظــر اعمالــش بدانــد .خاطــرات بــه زبانــی ســاده و نزدیــک
بــه محــاوره نوشــته شــده و انــگار راویــان ،در یــک دورهمــی ،مشــغول تعریــف
ماجراهــای جالبــی از زندگــی شــهید هــادی هســتند و ایــن قصههــای کوتــاه
امــا پــر از درس ،نهتنهــا مخاطــب را خســته نمیکنــد ،بلکــه بیــش از پیــش او را
شــگفتزده ،مشــتاق و همــراه میکنــد .بــه گــزارش «ایکنــا» ،جلــد اول «ســام
بــر ابراهیــم»  69خاطــره از ایــن شــهید را روایــت میکنــد کــه حاصــل بیشــتر
از  50مصاحبــه بــا اطرافیــان شــهید هــادی اســت و جلــد دوم کــه در  22بهمــن
 1395و همزمــان بــا چــاپ صــدم جلد اول منتشــر شــده ،ادامــه خاطرات را شــامل
میشــود .جلــد اول ایــن کتــاب عــاوه بــر ایــن کــه تاکنــون بیشــتر از  125بــار
تجدیــد چــاپ شــده و در ســال  95عنــوان پــر فــروش تریــن کتــاب ســال را از آن
خــود کــرده ،بــه زبانهــای مختلفــی ترجمــه و عرضــه شــده اســت.

ابرام جون خوش تیپ شدی
در باشــگاه کشــتی بودیــم و آمــاده مــی شــدیم بــرای تمریــن .ابراهیــم هــم وارد
شــد .چنــد دقیقــه بعــد یکــی دیگــر از دوســتان آمــد و گفــت :ابــرام جــون تیــپ
و هیکلــت جالــب شــده ،تــو راه کــه مــی اومــدی دوتــا دختــر پشــت ســرت
بودنــد .مرتــب از تــو حــرف مــی زدنــد ...بــه ابراهیــم نــگاه کــردم ،رفتــه بــود
تــوی فکــر .ناراحــت شــد ...جلســه بعــد تــا ابراهیــم را دیــدم خنــده ام گرفــت.
پیراهــن بلنــد پوشــیده بــود و شــلوار گشــاد ،بــه جــای ســاک ورزشــی لبــاس هــا
را داخــل کیســه پالســتیکی ریختــه بــود ...بچــه هــا مــی گفتنــد مــا باشــگاه
میآییــم تــا هیــکل ورزشــکاری پیــدا کنیــم ،بعــد هــم لبــاس تنــگ بپوشــیم امــا
تــو بــا ایــن هیــکل ،ایــن چــه لبــاس هاییــه کــه مــی پوشــی؟ مــی گفــت :اگــر
ورزش بــرای خــدا باشــه مــی شــه عبــادت ،امــا اگــر بــه هــر نیــت دیگــه ای
باشــه ضــرر میکنیــن.
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بریده هایی از کتاب
دوری از انگشت نما شدن
ابراهیــم در ایــام جوانــی یــک جفــت میــل و ســنگ بســیار ســنگین بـرای خــودش
تهیــه کــرد و حســابی ســر زبــان هــا افتــاد و انگشــت نمــا شــد .اما بعــد از مدتــی دیگر
جلــوی بچــه هــا چنیــن کارهایــی را انجــام نـداد .مــی گفــت :این کارهــا باعــث غرور
انســان میشــه ...مــردم بــه دنبــال ایــن هســتند که چه کســی قــوی تــر از بقیه اســت.
مــن اگــر جلــوی دیگـران ورزش هــای ســنگین را انجــام دهــم باعــث ضایــع شــدن
رفقایــم مــی شــوم و در واقــع خــودم را مطــرح کــرده ام و ایــن کار اشــتباه اســت.
دوستان شهید ،جلد اول ،ص 21

معلم زندگی
یــک روز مدیــر مدرســه راهنمایــی کــه ابراهیــم در آن درس مــی داد پیــش مــن
آمــد و گفــت :شــما کــه بــرادر آقــای هــادی هســتید بــا او صحبــت کنیــد تــا
برگــردد مدرســه .گفتــم :مگــر چــه شــده؟ گفــت :حقیقتــش ابراهیــم از جیــب
خــودش پــول مــی داد بــه یکــی از شــاگردها تــا هــر روز زنــگ اول بــرای همــه
کالس نــان و پنیــر بگیــرد .نظــرش ایــن بــود کــه ایــن هــا بچــه هــای منطقــه
محــروم هســتند و بچــه گرســنه ،درس را نمــی فهمــد .مــن بــا او برخــورد
کــردم و گفتــم نظــم مدرســه را بــه هــم ریختــی و دیگــر حــق نــداری ایــن
جــا کار کنــی ...حــاال همــه بچــه هــا و والدیــن شــان از مــن خواســتند ایشــان
را برگردانــم...
برادر شهید ،جلد اول ،ص67
اصغر وصالی از ابراهیم می گوید
ابراهیــم و شــهید اصغــر وصالــی* بــا هــم بــه شناســایی رفتنــد .اصغــر وقتــی
برگشــت گفــت :مــن قبــل از انقــاب در لبنــان جنگیــدم .کل درگیــری هــای
ســال  58کردســتان را در منطقــه بــودم ،امــا ابراهیــم بــا ایــن کــه هیــچ کــدام
از دوره هــای نظامــی را ندیــده ،هــم بســیار ورزیــده اســت هــم مســائل نظامــی
را خیلــی خــوب مــی فهمــد ...اصغــر در طراحــی عملیــات هــا از ابراهیــم کمــک
مــی گرفــت .در یکــی از حمــات بــدون دادن تلفــات هشــت دســتگاه تانــک
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دشــمن را منهــدم کردنــد و تعــدادی از نیروهــای دشــمن را اســیر گرفتنــد.
نشســته بــود گفــت :اخــوی مــا کــه کاری نکردیــم ،هــر چــه بــود لطــف خــدا بود.
* اصغــر وصالــی فرمانــده شــجاع گــروه دســتمال ســرخ هــا بــود کــه بخشــی از امیر منجر ،جلد اول ،ص148
رشــادت هــای او را در فیلــم «چ» حاتمــی کیــا دیــده ایــم.
امیر منجر ،جلد اول ،ص82
مداحی بدون اکو و بلندگو
ابراهیــم ســوزناک مداحــی مــی کــرد ،در مداحــی عــادت جالبــی داشــت .بــه بلند
 7کیلومتر پیاده روی با اسیر
گــو ،اکــو و  ...مقیــد نبــود .بارهــا مــی شــد کــه بــدون بلندگــو مــی خوانــد .در
 ...بچــه هــا ســنگر گرفتنــد و بــه ســمت جیــپ عراقــی شــلیک کردنــد .بعــد از عروســی و عــزا هــر جــا مــی دیــد وظیفــه اش خوانــدن اســت مــی خوانــد امــا
لحظاتــی بــه ســمت خــودروی عراقــی حرکــت کردیــم .یــک افســر عراقــی و اگــر مــی فهمیــد مــداح دیگــری هــم هســت نمــی خوانــد و بیشــتر بــه دنبــال
راننــده کشــته شــده بودنــد و بــی ســیم چــی مجــروح روی زمیــن افتــاده بــود ...اســتفاده از مجلــس بــود ...شــب تاســوعا در مســجد عــزاداری باشــکوهی برگــزار
یکــی از بچــه هــا اســلحه اش را مســلح کــرد و بــه ســمت بــی ســیم چــی شــد .ســینه زنــی طوالنــی شــد .ســاعت 12شــب مجلــس بــه پایــان رســید .بعــد
رفــت .ابراهیــم داد زد :مــی خــوای چــه کار کنــی؟ گفــت :هیچــی ،مــی خــوام بچــه هــا گفتنــد :عجــب عــزاداری بــا حالــی بــود .ابراهیــم گفــت :عشــقتان را
راحتــش کنــم .ابراهیــم گفــت :رفیــق تــا وقتــی تیرانــدازی مــی کردیــم دشــمن بــرای خودتــان نگــه داریــد  ...وقتــی عــزاداری شــما طوالنــی مــی شــود مــردم
مــا بــود امــا حــاال اســیر ماســت .بعــد هــم بــه ســمت بــی ســیم چــی آمــد و او خســته مــی شــوند .بعــد از مقــداری عــزاداری ،شــام مــردم را بدهیــد؛ بعــد هــر
را از زمیــن برداشــت .روی کولــش گذاشــت و حرکــت کــرد .همــه بــا تعجــب بــه چقــدر خواســتید ســینه بزنیــد امــا نگذاریــد مــردم در مجلــس اهــل بیــت(ع)
رفتــار ابراهیــم نــگاه مــی کردیــم .یکــی گفــت :از ایــن جــا تــا مواضــع خــودی احســاس خســتگی کننــد.
13کیلومتــر بایــد تــوی کــوه راه برویــم .ابراهیــم جــواب داد :ایــن بــدن قــوی جواد شیرازی ،جلد اول ،ص161
رو خــدا بــرای همیــن روزهــا گذاشــته  ...بعــد از هفــت ســاعت کوهپیمایــی ،بــه
خــط مقــدم نبــرد رســیدیم .در راه ابراهیــم بــا اســیر عراقــی حــرف مــی زد ...و این تمام ابراهیم هادی نیست
موقــع اذان صبــح در یــک محــل مناســب نمــاز جماعــت خواندیــم .اســیر عراقی شــهید ابراهیــم هــادی یکــی از معجــزات باورنکردنــی روزگار ماســت ،جوانــی
هــم بــا مــا نمــازش را بــه جماعــت خوانــد ...
ســاده مثــل همــه مــا ،بــا ایــن تفــاوت کــه هــدف و افــق دیــد وســیعی داشــت،
فرج ا ...مرادیان ،جلد اول ،ص112
همــه کارهایــش بــرای رضــای خــدا بــود؛ از ورزش کــردن تــا درس خوانــدن ،از
درس دادن تــا جنگیــدن .هــر چنــد ســتاد تفحــص شــهدا ســال هــا بعــد از دفــاع
چرا دیدن امام نرفتی؟
مقــدس تشــکیل شــده امــا خیلــی هــا ابراهیــم را بنیــان گــذار آن ،درســت وســط
یکــی از عملیــات هــای مهــم غــرب کشــور به پایــان رســید .بیشــتر رزمنــدگان به دفــاع مقــدس مــی داننــد چــون او بــود کــه بعــد از هــر عملیــات دنبــال پیکــر
زیــارت امــام(ره) رفتنــد .بــا وجــودی کــه ابراهیــم در آن عملیــات حضور داشــت به شــهدا مــی رفــت .شــهید هــادی آرزوی شــهادت داشــت امــا برای شــهید شــدن
تهــران نرفــت .از او پرســیدم :چــرا نرفتــی؟ گفــت :نمــی شــه همــه بچه هــا جبهه بــه جبهــه نمــی رفــت .هــر لحظــه از عمــرش را فرصتــی بــرای خدمــت بــه خدا
هــا را خالــی کننــد ،بایــد چنــد نفــری بماننــد .گفتــم :بــه این دلیــل نرفتــی؟ مکثی مــی دانســت ،بــرای همیــن حتــی در روزهایــی کــه بــه خاطــر جراحتهــای
کــرد و گفــت :مــا رهبــر را بــرای دیــدن و مشــاهده کــردن نمــی خواهیــم ،رهبر را ســخت در تهــران بــود بــا عصــای زیربغــل بــا جوانــان محــل والیبــال و فوتبــال
مــی خواهیــم بــرای اطاعــت کــردن .اگــر نتوانســتم رهبــرم را ببینــم مهم نیســت .بــازی مــی کــرد تــا بتوانــد البــه الی ورزش آن هــا را جــذب نمــاز و مســجد
مهــم ایــن اســت کــه مطیــع فرمانــش باشــم و از مــن راضی باشــد.
و بعــد جبهــه کنــد .رفاقــت بــا او بــرای جوانــان آن روزهــا افتخــار بــود و شــرح
امیر منجر ،جلد اول ،ص124
بســیاری از حــاالت بســیار دشــوار اســت و در چنیــن مجالــی نمــی گنجــد در
حالــی کــه او مــردی بــود حماســه ســاز کــه روی زمیــن زندگــی مــی کــرد و بــا
نقض قانون جنگ های دنیا
خلــوص نیــت و صفــای باطنــی حماســه هایــی را رقــم زد کــه ماجــرای کانــال
آقــای مــداح از فرماندهــان ارتــش در جلســه ای مــی گفــت :دوســتان همــه شــما کمیــل و مقاومــت چنــد روزه بــدون غــذا و مهمــات یکــی از آن هــا بــود .نــه این
مــرا مــی شناســید .مــن قبــل از انقــاب و در ســال اول جنــگ مــدال شــجاعت پرونــده ســاده و نــه حتــی آن دو جلــد کتــاب شــگفت انگیــز بــه قــدر همــت بلند
گرفتــم .گــروه توپخانــه مــن ســخت تریــن عملیــات هــا را بــه نحــو احســن ایــن مــرد خــدا نیســت .بــا شــهید ابراهیــم هــادی بایــد دوســت و رفیــق شــد،
انجــام داده و موفــق بــوده .ســخت تریــن دوره هــا را در داخــل و خــارج گذرانــده زندگــی کــرد تــا رنگــی از وجــود او گرفــت.
ام .امــا کســانی بودنــد کــه تمــام آموختــه هــای مــن را زیــر ســوال بردنــد .قانــون
جنگهــای دنیــا مــی گویــد اگــر بــه جایــی حملــه مــی کنیــد کــه دشــمن 100
نیــرو دارد ،بایــد  300نفــر داشــته باشــی ،مهمــات هــم بیشــتر باشــد تــا موفــق
شــوی .امــا ایــن آقــای هــادی و دوســتانش کارهایــی مــی کردنــد کــه عجیــب
بــود .مثــا در عملیاتــی بــا کمتــر از 100نفــر بــه دشــمن حملــه کردنــد امــا بیشــتر
از تعــداد خودشــان تلفــات گرفتنــد ...یکــی از افســران جــوان گفــت :آقــای هــادی منابــع پرونــده :کتــاب «ســام بــر ابراهیــم» بــا اندکــی تلخیــص و باشــگاه خبرنــگاران
توضیــح دهیــد نحــوه عملیــات شــما چطــور بــوده؟ ابراهیــم کــه ســر بــه زیــر جــوان
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