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عقربههایساعتبهظهرنزدیکمیشود.شهرهایکشورماندرآرامشبهسرمیبرند.منتهااینآرامشقبلازتوفاناست.همه
درخانههایشاناستراحتمیکنندامادشمندراتاقعملیات،درحالرصدآخریناخبارواطالعاتبرایحملهایناجوانمردانه
شروعجنگیتمامعیار،دنیا
جمهوروقتعراق ،فرمانحملهبهمرزهایایرانرااعالممیکندواخبار
بهایراناست.صدام،رئیس
ِ
ِ
رافرامیگیرد.صدامروبهدوربینمیگویدتمامامکاناتنظامیوانسانیومالیاشراردیفکردهتایکهفتهدیگربهتهرانبرسد
وخاکایرانراتصرفکند!ایرانیها،زنومرد،کوچکوبزرگ،پیروجوانبهپامیخیزند.تعدادشاننسبتبهدشمنکماست
اماامیدوارومتوکلواستوارندوباابتداییترینتجهیزاتراهیجبههمیشوندتامبادایکوجبازخاککشورشانبهدست
دشمن بیفتد و در این مسیر ،رشادتها و شجاعتها و حماسههای زیبا و ماندگاری شکل میگیرد .امروز  31شهریورماه،
دوجلدی
سالروز حمله عراق به ایران و اولین روز از هفته دفاع مقدس است .به همین مناسبت نگاهی داریــم به کتاب
ِ
زندگیشهید«ابراهیمهادی»کهاولینبار،حدودشش
«سالمبرابراهیم».مجموعهخاطراتیشگفتانگیزدربارهسبک
ِ
سال قبل منتشر شد و در طول این سالها ،بیش از 125بار و در شمارگان بیش از 750هزار جلد تجدیدچاپ شده؛
جوانانزیادی بوده است .ابراهیم هادی ،قهرمان ُکشتی و والیبال و ورزش های
کتابی که بهانه تحول نوجوانان و
ِ
زورخانهایوازچهرههایتابناکدفاعمقدسکهدراوجشوروهیجانجوانی،متواضعوخاکیبود.اگراینکتاب
رانخواندهایدوکنجکاویددربارهحالوهوایاینشهیدبیشتربدانید،پروندهامروززندگیسالمرادنبالکنید.
طرح از گروه فرهنگی مذهبی شهید «ابراهیم هادی»

دربارهشخصیتوزندگی«ابراهیمهادی»بیشتربدانیم

شهیدیکه شگفتزدهتان میکند

ابراهیم در اول اردیبهشت سال  1336در محله شهید
سعیدی ،حوالی میدان خراسان تهران به دنیا آمد.
چهارمین فرزند و بزر گترین پسر خانواده بود .پدرش
«مشهدی محمد حسین» که به او عالقه خاصی داشت،
نوجوانی ابراهیم از دنیا رفت
یک بقال ساده بود که در
ِ
و بارمسئولیت خانواده بر دوش پسر نوجوان ماند و از
آن جا بــود که همچون مــردان بــزرگ ،زندگی را پیش
برد .با اینهمه ،او در کنار درس و کار بیرون از خانه ،به
شکل جدی ورزش می کرد؛ ورزش باستانی و والیبال
و کشتی .موفقیتهای ورزش ــی اش باعث شــده بود
که مربی ها و آدم های دور و بر ،ابراهیم را با لقب
«پلنگ خفته» بشناسند .ابراهیم که از بنیان
گذاران گروه چریکی شهید اندرزگو در جبهه
گیالنغرب و ستاره ورزش کشتی کشورمان
است ،دوران دبستان را در مدرسه طالقانی و
دبیرستان را در مدارس ابوریحان و کریمخان
گذراند .او در سال  ۵۵توانست موفق به
دریافت دیپلم ادبی شود .از همان
ســا لهــای پایانی دبیرستان،
مطالعات غیردرسی را نیز
شروع کرد؛ حضور در «هیئت
جوانان وحــدت اسالمی»
و شاگردی استادی مثل
مرحوم عالمه «محمدتقی

جعفری» بسیار در رشد شخصیتی ابراهیم مؤثر بود.
این شهید که در دوران پیروزی انقالب شجاعتهای
بسیاری از خود نشان داد ،بعد از انقالب در بازار تهران،
سازمان تربیت بدنی و سپس آموزش و پرورش مشغول
به کار شد .در سا لهای دفاع مقدس ،یکی از کارهای
ِ
قدرت بدنی اش ،انتقال مجروحان و
ابراهیم به واسطه
شهدا از منطقه به پشت جبهه بود .گاهی اوقات پیکرهای
مطهر شهدا در ارتفاعات بازیدراز واقع در غرب کشور ،بر
شانههای ابراهیم مینشست تا به دست خانوادههایشان
برسد .سرانجام ابراهیم ،در عملیات والفجر مقدماتی،
پنج روز به همراه بچههای گردان کمیل و حنظله
در کانالهای فکه مقاومت کرد اما تسلیم نشد و
در  ۲۲بهمن سال  ،۶۱تنهای تنها با خدا همراه
شد و دیگر کسی او را ندید .این روزها در قطعه
 ۲۶گلزار شهدای بهشت زهــرا(س) یادبودی
برای شهیدگمنام ،ابراهیم هادی وجود دارد
که خیلیها کنجکاوانه سراغش میروند.
شهیدی که برای بچههای جنوب
شرق تهران و کسانی که اهل
دل هــســتــنــد ،خیلی عزیز
اســت و بــرای جوانانی که
کتاب «ســام بر ابراهیم»
را خواندند ،حال و هوای
دیگری دارد.

درباره کتاب «سالم بر ابراهیم»

پرفروشترینکتابایراندرسال95

کــتــاب«ســام بــر ابــراهــیــم» مــجــمــوعــه خــاطــراتــی از
شهید «ابــراهــیــم ه ــادی» اســت کــه بــه همت یــک گــروه
فرهنگیمذهبی که تحت عنوان شهید ابراهیــمهادی
فعالیت میکنند ،شکل گرفته و منتشر شــده است.
خاطرات این کتاب ،از زبان آدمهای مختلفی با نسبتهای
گوناگون بیان شده؛ از دوستان و همسایههای شهید بگیر
بیان یک خاطره،
تا همرزمان و فرماندهان او ،هرکدام با ِ
زندگی زیبایش را میچینند ،کامل میکنند و
پازل سبک
ِ
ِ
پیش رویمان میگذارند« .سالم بر ابراهیم» قصه جوانی
را روایت میکند که مانند همه ما ،یک آدم معمولی بوده،
طول  25سال زندگیاش ،تالش کرده
با این تفاوت که در ِ
مراقب رفتارهایش با خود ،خانواده و اطرافیان باشد و
همواره خدای مهربان را ناظر اعمالش بداند .خاطرات به

زبانی ساده و نزدیک به محاوره نوشته شده و انگار راویان،
در یک دورهمی ،مشغول تعریف ماجراهای جالبی از
زندگی شهید هادی هستند و این قصههای کوتاه اما پر
از درس ،نهتنها مخاطب را خسته نمیکند ،بلکه بیش از
پیش او را شگفتزده ،مشتاق و همراه میکند .به گزارش
«ایکنا» ،جلد اول «سالم بر ابراهیم»  69خاطره از این
شهید را روایت میکند که حاصل بیشتر از  50مصاحبه
با اطرافیان شهید هادی است و جلد دوم که در  22بهمن
 1395وهمزمانباچاپصدمجلداولمنتشرشده،ادامه
خاطرات را شامل میشود .جلد اول این کتاب عالوه بر این
که تاکنون بیشتر از  125بار تجدید چاپ شده و در سال
 95عنوان پر فروش ترین کتاب سال را از آن خود کرده ،به
زبانهای مختلفی ترجمه و عرضه شده است.

بریدههاییازکتاب
دوری از انگشت نما شدن
ابراهیم در ایام جوانی یک جفت میل و سنگ بسیار سنگین
برایخودشتهیهکردوحسابیسرزبانهاافتادوانگشتنما
شد.امابعدازمدتیدیگرجلویبچههاچنینکارهاییراانجام
نداد.میگفت:اینکارهاباعثغرورانسانمیشه...مردمبه
دنبال این هستند که چه کسی قوی تر از بقیه است .من اگر
جلوی دیگران ورزش های سنگین را انجام دهم باعث ضایع
شدن رفقایم می شوم و در واقع خودم را مطرح کرده ام و این
کاراشتباهاست.
دوستانشهید،جلداول،ص21
انصراف عجیب از مسابقات کشوری
مدتی از حضور ابراهیم در ورزش باستانی نگذشته بود که
به توصیه دوستان سراغ کشتی رفت .در مسابقات قهرمانی
نوجوانانتهرانشرکتکردوهمهحریفانرابااقتدارشکست
داد و در حالی که 15ســال بیشتر نداشت بــرای مسابقات
کشوری انتخاب شد .ولی ابراهیم در این مسابقات شرکت
نکرد .مربی ها از دست او ناراحت شدند .بعدها فهمیدیم
مسابقاتدرحضورولیعهدبرگزار وجوایزهمتوسطاواهدامی
شد،برایهمیندراینمسابقاتشرکتنکرد.
برادر شهید ،جلد اول ،ص31
ابرام جون خوش تیپ شدی
درباشگاهکشتیبودیموآمادهمیشدیمبرایتمرین.ابراهیم
هم وارد شد .چند دقیقه بعد یکی دیگر از دوستان آمد و گفت:
ابرام جون تیپ و هیکلت جالب شده ،تو راه که می اومدی دوتا
دخترپشتسرتبودند.مرتبازتوحرفمیزدند...بهابراهیم
نگاهکردم،رفتهبودتویفکر.ناراحتشد...جلسهبعدتاابراهیم
رادیدمخندهامگرفت.پیراهنبلندپوشیدهبودوشلوارگشاد،
بهجایساکورزشیلباسهاراداخلکیسهپالستیکیریخته
بود...بچههامیگفتندماباشگاهمیآییمتاهیکلورزشکاری
پیداکنیم،بعدهملباستنگبپوشیماماتوبااینهیکل،اینچه
لباسهاییهکهمیپوشی؟میگفت:اگرورزشبرایخداباشه
میشهعبادت،امااگربههرنیتدیگهایباشهضررمیکنین.
دوستانشهید،جلداول،ص39

و این تمام
ابراهیم هادی
نیست

معلم زندگی
یک روز مدیر مدرسه راهنمایی که ابراهیم در آن درس می
داد پیش من آمد و گفت :شما که برادر آقای هادی هستید
با او صحبت کنید تا برگردد مدرسه .گفتم :مگر چه شده؟
گفت:حقیقتشابراهیمازجیبخودشپولمیدادبهیکیاز
شاگردهاتاهرروززنگاولبرایهمهکالسنانوپنیربگیرد.
نظرش این بود که این ها بچه های منطقه محروم هستند
و بچه گرسنه ،درس را نمی فهمد .من با او برخورد کردم و
گفتم نظم مدرسه را به هم ریختی و دیگر حق نداری این جا
کار کنی ...حاال همه بچه ها و والدین شان از من خواستند
ایشانرابرگردانم...
برادرشهید،جلداول،ص67
اصغر وصالی از ابراهیم می گوید
ابراهیموشهیداصغروصالی* باهمبهشناساییرفتند.اصغر
وقتی برگشت گفت :من قبل از انقالب در لبنان جنگیدم.
کل درگیری های سال  58کردستان را در منطقه بودم ،اما
ابراهیم با این که هیچ کدام از دوره های نظامی را ندیده،
هم بسیار ورزیــده است هم مسائل نظامی را خیلی خوب
می فهمد ...اصغر در طراحی عملیات ها از ابراهیم کمک
می گرفت .در یکی از حمالت بــدون دادن تلفات هشت
دستگاه تانک دشمن را منهدم کردند و تعدادی از نیروهای
دشمنرااسیرگرفتند.
* اصغر وصالی فرمانده شجاع گروه دستمال سرخ ها بود که بخشی از
رشادتهایاورادرفیلم«چ»حاتمیکیادیدهایم.

امیرمنجر،جلداول،ص82

7کیلومتر پیاده روی با اسیر
...بچههاسنگرگرفتندوبهسمتجیپعراقیشلیککردند.
بعدازلحظاتیبهسمتخودرویعراقیحرکتکردیم.یک
افسرعراقیورانندهکشتهشدهبودندوبیسیمچیمجروح
رویزمینافتادهبود...یکیازبچههااسلحهاشرامسلحکرد
وبهسمتبیسیمچیرفت.ابراهیمدادزد:میخوایچهکار

کنی؟ گفت :هیچی ،می خوام
راحتشکنم.ابراهیمگفت:رفیقتا
وقتیتیراندازیمیکردیمدشمنمابوداما
حاالاسیرماست.بعدهمبهسمتبیسیمچیآمد
و او را از زمین برداشت .روی کولش گذاشت و حرکت کرد.
همه با تعجب به رفتار ابراهیم نگاه می کردیم .یکی گفت :از
این جا تا مواضع خودی13کیلومتر باید توی کوه راه برویم.
ابراهیم جواب داد :این بدن قوی رو خدا برای همین روزها
گذاشته...بعدازهفتساعتکوهپیمایی،بهخطمقدمنبرد
رسیدیم .در راه ابراهیم با اسیر عراقی حرف می زد ...موقع
اذان صبح در یک محل مناسب نماز جماعتخواندیم .اسیر
عراقیهمبامانمازشرابهجماعتخواند...
فرج ا ...مرادیان ،جلد اول ،ص112

شجاعت گرفتم .گروه توپخانه من سخت ترین عملیات ها را
به نحواحسن انجام داده و موفق بوده .سخت ترین دوره ها را
درداخلوخارجگذراندهام.اماکسانیبودندکهتمامآموخته
های من را زیر سوال بردند .قانون جنگ های دنیا می گوید
اگر به جایی حمله می کنید که دشمن  100نیرو دارد ،باید
 300نفرداشتهباشی،مهماتهمبیشترباشدتاموفقشوی.
امااینآقایهادیودوستانشکارهاییمیکردندکهعجیب
بود.مثالدرعملیاتیباکمتراز100نفربهدشمنحملهکردند
اما بیشتر از تعداد خودشان تلفات گرفتند ...یکی از افسران
جوانگفت:آقایهادیتوضیحدهیدنحوهعملیاتشماچطور
بوده؟ابراهیمکهسربهزیرنشستهبودگفت:اخویماکهکاری
نکردیم،هرچهبودلطفخدابود.
امیرمنجر،جلداول،ص148

چرا دیدن امام نرفتی؟
یکی از عملیات های مهم غرب کشور به پایان رسید .بیشتر
رزمندگانبهزیارتامام(ره)رفتند.باوجودیکهابراهیمدر
آن عملیات حضور داشت به تهران نرفت .از او پرسیدم :چرا
نرفتی؟گفت:نمیشههمهبچهها
جبهه ها را خالی کنند ،باید چند
نفری بمانند .گفتم :به این دلیل
نرفتی؟ مکثی کرد و گفت :ما رهبر
رابرایدیدنومشاهدهکردننمی
خواهیم ،رهبر را می خواهیم برای
اطاعتکردن.اگرنتوانستمرهبرم
را ببینم مهم نیست .مهم این است
که مطیع فرمانش باشم و از من
راضیباشد.
امیرمنجر،جلداول،ص124

مداحی بدون اکو و بلندگو
ابراهیم سوزناک مداحی می کرد ،در مداحی عادت جالبی
داشت .به بلند گو ،اکو و  ...مقید نبود .بارها می شد که بدون
بلندگو می خواند .در عروسی و عزا هر جا
می دیــد وظیفه اش خــوانــدن است
می خواند اما اگر می فهمید مداح
دیگریهمهستنمیخواندوبیشتر
به دنبال استفاده از مجلس بود...
شــب تاسوعا در مسجد ع ــزاداری
باشکوهی برگزار شــد .سینه زنی
طوالنیشد.ساعت12شبمجلس
به پایان رسید .بعد بچه ها گفتند:
عجب عزاداری با حالی بود .ابراهیم
گفت :عشقتان را برای خودتان نگه
دارید...وقتیعزاداریشماطوالنی
می شود مردم خسته می شوند .بعد
از مقداری عـــزاداری ،شام مــردم را
بدهید؛ بعد هر چقدر خواستید سینه
بزنید اما نگذارید مردم در مجلس اهل
بیت(ع) احساسخستگیکنند.
جواد شیرازی ،جلد اول ،ص161

نقض قانون جنگ های دنیا
آقای مداح از فرماندهان ارتش در
جلسه ای می گفت :دوستان همه
شما مرا می شناسید .من قبل از
انقالب و در سال اول جنگ مدال

شهید ابراهیم هادی یکی از معجزات باورنکردنی روزگار ماست ،جوانی ساده مثل همه ما ،با این
تفاوت که هدف و افق دید وسیعی داشت ،همه کارهایش برای رضای خدا بود؛ از ورزش کردن تا درس
خواندن ،از درس دادن تا جنگیدن .هر چند ستاد تفحص شهدا سال ها بعد از دفاع مقدس تشکیل
شدهاماخیلیهاابراهیمرابنیانگذارآن،درستوسطدفاعمقدسمیدانندچوناوبودکهبعدازهر
عملیات دنبال پیکر شهدا می رفت .شهید هادی آرزوی شهادت داشت اما برای شهید شدن به جبهه
نمیرفت.هرلحظهازعمرشرافرصتیبرایخدمتبهخدامیدانست،برایهمینحتیدرروزهایی
کهبهخاطرجراحتهایسختدرتهرانبودباعصایزیربغلباجوانانمحلوالیبالوفوتبالبازیمی

کرد تا بتواند البه الی ورزش آن ها را جذب نماز و مسجد و بعد جبهه کند .رفاقت با او برای جوانان آن
روزهاافتخاربودوشرحبسیاریازحاالتبسیاردشواراستودرچنینمجالینمیگنجددرحالیکه
اومردیبودحماسهسازکهرویزمینزندگیمیکردوباخلوصنیتوصفایباطنیحماسههاییرا
رقم زد که ماجرای کانال کمیل و مقاومت چند روزه بدون غذا و مهمات یکی از آن ها بود .نه این پرونده
ساده و نه حتی آن دو جلد کتاب شگفت انگیز به قدر همت بلند این مرد خدا نیست .با شهید ابراهیم
هادیبایددوستورفیقشد،زندگیکردتارنگیازوجوداوگرفت.راستیتاپایانهفتهدفاعمقدس،
سعی می کنیم بریده های دیگری از این کتاب را در صفحه همشهری سالم منتشر کنیم.
منابع پرونده :کتاب «سالم بر ابراهیم» با اندکی تلخیص و باشگاه خبرنگاران جوان
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