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هوالعشق
نوشــتار پيــش رو ،نه تنها يادآور شــهيدي قهرمان ،بلكــه بيانگر احوال
مردي است كه با داشتن قهرمانيها ،پهلوانيها ،رشادتها ،مروتها و ...با
دريافت مدال شهادت اكمال يافت.
در عصري كــه نوجوان وجوان ما با تأثير پذيــري از الگوهاي كم مايه
در عرصههاي ورزشــي و هنري و ...در كوره راههاي زندگي ،يوسفوار
هر گامشــان را چاهي در پيش ،و گرگي در لباس ميش در كمين اســت،
مروري بر زندگي ابراهيمها ميتواند چراغي در شــب ظلماني باشــد .چرا
كه پير ما فرمود« :با اين ستارهها راه را ميشود پيدا كرد».
ابراهيم ،دانشآموختهاي از مكتب واليت ،كه خود آموزگاري شــد در
تدريس خلوص و عشــق و ايثار ،جرعه نوشي از جام ساقي كوثر كه خود
ساقي گرديد بر تشنگاني چند .چيرگي بر نفس را آموخت ،اما نه از پورياي
ولي ،كه از مواليش علي 7و چه زيبا تصوير كشــيد ســيماي فتوت را.
نشــان داد كه ميشود بيقدم گرديد سراپاي جهان را و ميتوان در اوج
آزادگي بندگي كرد ،ولي فقط حضرت حق را.
در خاطــره تاريــخ پيش از ظهور اســام ،جــوان ايراني بــا صفتهاي
مردانگي ،قهرماني ،ميهن دوستي و ...جلوهگري ميكرد.
پس از ظهور اسالم با آموختن درسهاي ديگري چون ايثار ،پاكي ،نجابت،
صداقت ،ديانت ،شــهادت و...كه از اهل بيت  :فرا گرفته بود ،موجب
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درخشــيدن نام جوان ايراني بر تارك آســمان فضايــل گرديد .تا جايي كه
گردنكشــان مليتهاي ديگر ،لب به اعتراف گشوده و مرحبا گويان نامشان
را ميبردهاند .دوره انقالب اسالمي و برهه دفاع مقدس گواه اين مدعاست.
مــروري بر احوال جوان و نوجوان ايرانــي در اين دوران ،آن هم تحت
رهبري پيري روشن ضمير مانند ديدن درياست!
برخي با تماشــاي عظمت و زيبائي ظاهريش لــذت ميبرند .برخي گام
را فراتر نهاده ،عالوه برتماشا ،تني بر آب زده تا لذت بيشتري برده باشند.
گروهي به اين قناعت نميكنند ،دل به دريا زده تا از قعر آن و از البهالي
صخرههاي زير آب و نهان از ديده ،صدفي جسته و گوهري به كف آرند.
والحق چه بســيارند گوهرهاي به دست آمده از درياي دفاع مقدس كه
گنجينهاي بيبديل و ديدني شدهاند از براي سرافرازي ايران و اسالم عزيز.
و چه بيشــمارند گوهراني كه در دل دريا مانده و هنوز دســت غواصي
به آنها نرسيده.
و اين از عنايات حضرت حق است كه هر از چندگاهي ُد ّري مينماياند
تا بدانيم چهها از اين بيكران نميدانيم!
ما چه كردهايم يا چــه خواهيم كرد!؟ آيا اين خاكيان را كه افالكيان بر
آدميتشان غبطه ميخورند الگو قرار دادهايم؟!
يا خداي ناكرده ناخلفي از نســل آدم را!! انســان نمايي از دين و دياري
ديگر كه با ظاهري زيبا و قهرمانگونه ،ســوار بر امواج رسانه ،براي غارت
دل و دين جوان و نوجوان ما حملهور شده!؟
هر چند نهالهاي نورس بيشــ ِه شيران ايران ،ريشه در خاك واليت دارند
و آب از چشــمههاي زالل اشك خوردهاند .اشكي كه از طفوليت به همراه
نوشيدن شير مادر در محافل روضه سيدالشهداء 7در خون و رگشان جاري
اســتُ .مهر مِهر عباس بر دل دارند و دل به مادر ســادات فاطمه 3دارند.
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جوانان ما در پي خوبي و خوبان عالمند و صداقت و عشقشان خلل ناپذير،
محرمي كافي است كه
شايد بيگانگان غباري بر رويشــان نشانده باشند ،اما ّ
درياي وجود و وجدانشان را طوفاني كند و رشتههاي خصم را پنبه.
شــايد بيريش ،ولي باريشــهاند .ابراهيمي ميخواهند كه تبر به دستشان
دهد تا بُت نفس خويش درهم شكنند.
بگذريمّ .غلو جوان ايرانــي نكردهايم كه موجي گفتهايم از دريا ،و تنها در
پي آنيم كه با معرفي شهيد ابراهيم هادي نشان دهيم ُمشتي نمونه از اين خروار.
گرچه گردآوري خاطراتش بعد از گذشت سالها ،از دوستاني كه چون
او گمنامند بسيار سخت بود .اما خواجه شيراز نهيب ميزد ما را كه:
در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن
شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي
بــا لطف خدا دهها مصاحبه با دوســتان و خانواده آن عزيز انجام شــد تا
برگهايي از كتاب زرين عارفي بيهياهو ،عاشقي دلباخته ،معلمي دلسوز،
جواني مســلمان از ديــار خوبا ِن ايران ،پهلواني غيور ولــي بيادعا و ياري
راستين از نگار پردهنشــين مهدي موعود(عج)آماده شود و براي مطالعه و
تفکر شما خواننده عزيز تقديم شود.
در خاتمــه از همه كســاني كه بــراي جمع آوري ايــن مجموعه تالش
نمودهانــد تشــكر ميكنيم و چشــم انتظاريم تــا با نظرات ،پيشــنهادات و
انتقادات ،ما را در معرفي خوبان این ملت ياري نمايي.
بدان همت تو در نقل خاطرهاي و يا نقدي بر اين نوشتار اَداي ِديني ناچيز
است به آنها كه رفتند تا دين وناموس و ايران ما سرافراز بماند.
كاروان رفت و تو در خواب وبيابان درپيش
كي روي ،ره زكه پرسي ،چه كني ،چون باشي

چرا ابراهيم هادي؟

تابستان سال 1386بود .در مسجد امين الدوله تهران مشغول نماز جماعت
مغرب و عشاء بودم .حالت عجيبي بود! تمام نمازگزاران از علماء و بزرگان
بودند .من در گوشه سمت راست صف دوم جماعت ايستاده بودم.
بعد از نماز مغرب ،وقتي به اطراف خود نگاه كردم ،با کمال تعجب ديدم
اطراف محل نماز جماعت را آب فرا گرفته!
درست مثل اينكه مسجد ،جزيرهاي در ميان درياست!
امــام جماعت پيرمردي نوراني با عمامهاي ســفيد بود .از جا برخاســت و
رو به ســمت جمعيت شــروع به صحبت كرد .از پيرمردي كه در كنارم بود
پرسيدم :امام جماعت را ميشناسي؟
جواب داد :حاج شــيخ محمد حســين زاهد هستند .اســتاد حاج آقا حق
شناس و حاج آقا مجتهدي.
من كه از عظمت روحي و بزرگواري شيخ حسين زاهد بسيار شنيده بودم
با دقت تمام به سخنانش گوشميكردم.
سكوت عجيبي بود .همه به ايشان نگاه ميكردند .ايشان ضمن بيان مطالبي
در مورد عرفان و اخالق فرمودند:
دوســتان ،رفقا ،مردم ما را بزرگان عرفان و اخالق ميدانند و ...اما رفقاي
عزيز ،بزرگان اخالق و عرفان عملي اينها هستند.
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بعد تصوير بزرگي را در دست گرفت .از جاي خود نيم خيز شدم تا بتوانم
خوب نگاه کنم .تصوير ،چهره مردي با محاسن بلند را نشان ميداد كه بلوز
قهوهاي بر تنش بود.
خوب به عكس خيره شدم .كام ً
ال او را شناختم .من چهره او را بارها ديده
بودم .شك نداشتم كه خودش است .ابراهيم بود ،ابراهيم هادي!!
سخنان او براي من بسيار عجيب بود .شيخ حسين زاهد ،استاد عرفان و اخالق
كه علماي بسياري در محضرش شاگردي كردهاند چنين سخني ميگويد!؟
او ابراهيم را استاد اخالق عملي معرفيكرد!؟
در همين حال با خودم گفتم :شــيخ حسين زاهدكه ...او كه سالها قبل از
دنيا رفته!!
هيجان زده ازخواب پريدم .ســاعت ســه بامداد روز بيســتم مرداد 1386
مطابق با بيست و هفتم رجب و مبعث حضرت رسول اكرم  9بود.
اين خــواب روياي صادقهاي بود کــه لرزه بر اندامــم انداخت .كاغذي
برداشتم و به سرعت آنچه را ديده وشنيده بودم نوشتم.
ديگر خواب به چشمانم نميآمد .در ذهن ،خاطراتي كه از ابراهيم هادي
شنيده بودم مرور كردم.
٭٭٭
فراموش نميكنم .آخرين شــب ماه رمضان سال  1373در مسجدالشهداء
بودم .به همراه بچههاي قديمي جنگ به منزل شهيد ابراهيم هادي رفتيم.
مراســم بخاطر فوت مادر اين شــهيد بود .منزلشان پشــت مسجد ،داخل
كوچه شهيد موافق قرار داشت.
حاج حسين اهللكرم در مورد شهيد هادي شروع به صحبت كرد.
خاطرات ايشان عجيب بود .من تا آن زمان از هيچكس شبيه آن را نشنيده
بودم!
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آن شب لطف خدا شــامل حال من شد .من كه جنگ را نديده بودم .من
كه در زمان شــهادت ايشان فقط هفت سال داشتم ،اما خدا خواست در آن
جلسه حضور داشته باشم تا يكي از بندگان خالصش را بشناسم.
اين صحبتها ســالها ذهن مرا به خود مشغول كرد .باورم نميشد ،يك
رزمنده اينقدر حماسه آفريده و تا اين اندازه گمنام باشد!
عجيبتر آنكه خودش از خدا خواســته بود که گمنام بماند! و با گذشت
سالها هنوز هم پيكرش پيدا نشده و مطلبي هم از او نقل نگرديده!
و من در همه كالسهاي درس و براي همه بچهها از او ميگفتم.
٭٭٭
هنوز تا اذان صبح فرصت باقي است .خواب از چشمانم پريده .خيلي دوست
دارم بدانم چرا شــيخ زاهد ،ابراهيم را الگــوي اخالق عملي معرفي كرده؟
فرداي آن روز بر سر مزار شــيخ حسين زاهد در قبرستان ابن بابويه رفتم.
با ديدن چهره او كام ً
ال بر صدق رويائي كه ديده بودم اطمينان پيدا كردم.
ديگر شک نداشتم که عارفان را نه درکوهها و نه در پستوخانههاي خانقاه
بايد جست  ،بلکه آنان در کنار ما و از ما هستند.
همان روز به سراغ يكي از رفقاي شهيد هادي رفتم .آدرس و تلفن دوستان
نزديك شهيد را از او گرفتم.
تصميم خودم را گرفتم .بايد بهتر و كاملتر از قبل ابراهيم را بشناســم .از
خدا هم توفيق خواستم.
شــايد اين رســالتي اســت که حضرت حق براي شناخته شــدن بندگان
مخلصش بر عهده ما نهاده است.

زندگينامه

ابراهيم در اول ارديبهشــت ســال  1336در محله شــهيدآيت اهلل سعيدي
حوالي ميدان خراسان ديده به هستي گشود.
او چهارمين فرزند خانواده بشــمار ميرفت .با اين حال پدرش ،مشــهدي
محمد حسين ،به اوعالقه خاصي داشت.
او نيز منزلت پدر خويش را به درستي شناخته بود .پدري که با شغل بقالي
توانسته بود فرزندانش را به بهترين نحو تربيت نمايد.
ابراهيم نوجوان بودکه طعم تلخ يتيمي را چشــيد .از آنجا بود که همچون
مردان بزرگ ،زندگي را به پيش برد.
دوران دبســتان را به مدرســه طالقاني رفت و دبيرســتان را نيز در مدارس
ابوريحان و کريمخان زند.
ســال  1355توانســت به دريافت ديپلم ادبي نائل شود .از همان سالهاي
پاياني دبيرستان مطالعات غير درسي را نيز شروع كرد.
حضور در هيئت جوانان وحدت اســامي و همراهي و شاگردي استادي
نظير عالمه محمد تقي جعفري بسيار در رشد شخصيتي ابراهيم موثر بود.
در دوران پيروزي انقالب شجاعتهاي بسياري از خود نشان داد.
او همزمــان بــا تحصيل علم بــه کار در بازار تهران مشــغول بود .پس از
انقالب در سازمان تربيت بدني و بعد از آن به آموزش و پرورش منتقل شد.
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ابراهيــم در آن دوران همچون معلمي فداکار به تربيت فرزندان اين مرز و
بوم مشغول شد.
او اهل ورزش بود .با ورزش پهلوانان يعني ورزش باســتاني شــروع کرد.
در واليبال وکشــتي بينظيربود .هرگز در هيچ ميداني پا پس نکشيد و مردانه
ميايستاد.
مردانگــي او را ميتوان در ارتفاعات ســر به فلک کشــيده بازي دراز و
گيالنغرب تا دشتهاي سوزان جنوب مشاهده کرد.
حماســههاي او در اين مناطق هنــوز در اذهان ياران قديمي جنگ تداعي
ميکند.
در والفجر مقدماتي پنج روز به همراه بچههاي گردانهاي کميل و حنظله
درکانالهاي فكه مقاومتکردند .اماتسليم نشدند.
ســرانجام در  22بهمن سال  1361بعد از فرســتادن بچههاي باقيمانده به
عقب ،تنهاي تنها با خدا همراه شد .ديگركسي او را نديد.
او هميشه از خدا ميخواســت گمنام بماند ،چرا كه گمنامي صفت ياران
محبوب خداست.
خدا هم دعايش را مســتجاب كرد .ابراهيم سالهاست كه گمنام و غريب
در فكه مانده تا خورشيدي باشد براي راهيان نور.

محبت پدر
راوی :رضا هادي

درخانهاي کوچک و مســتاجري درحوالي ميدان خراسان تهران زندگي
ميكرديم.
اولين روزهاي ارديبهشت سال 1336بود .پدر چند روزي است كه خيلي
خوشحال است.
خدا در اولين روز اين ماه ،پســري به او عطا کرد .او دائمًا از خدا تشــكر
ميكرد.
هر چند حاال در خانه سه پسر و يك دختر هستيم ،ولي پدر براي اين پسر
تازه متولد شده خيلي ذوق ميكند.
البته حق هم دارد .پسر خيلي با نمكي است .اسم بچه را هم انتخاب كرد:
«ابراهيم»
پدرمان نام پيامبــري را بر او نهاد كه مظهر صبر و قهرمان توكل و توحيد
بود .و اين اسم واقعًا برازنده او بود.
بســتگان و دوســتان هر وقت او را ميديدند با تعجب ميگفتند :حســين
آقا ،تو ســه تا فرزند ديگه هم داري ،چرا براي اين پســر اينقدر خوشحالي
ميكني؟!
پــدر با آرامش خاصي جواب ميداد :اين پســر حالــت عجيبي دارد! من
مطمئن هســتم كه ابراهيم من ،بنده خوب خدا ميشــود ،اين پسر نام من را
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هم زنده ميكند!
راست ميگفت .محبت پدرمان به ابراهيم ،محبت عجيبي بود.
هر چند بعد از او ،خدا يك پسر و يك دختر ديگر به خانواده ما عطا كرد،
اما از محبت پدرم به ابراهيم چيزي كم نشد.
٭٭٭
ابراهيم دوران دبســتان را به مدرســه طالقاني در خيابان زيبارفت .اخالق
خاصي داشت .توي همان دوران دبستان نمازش ترك نميشد.
يكبار هم در همان ســالهاي دبســتان به دوستش گفته بود :باباي من آدم
خيلي خوبيه .تا حاال چند بار امام زمان (عج) را توي خواب ديده.
وقتي هم كه خيلي آرزوي زيارت كربال داشــته ،حضرت عباس  7را
در خواب ديده كه به ديدنش آمده و با او حرف زده.
زماني هم كه سال آخر دبســتان بود به دوستانش گفته بود :پدرم ميگه،
آقاي خميني كه شاه ،چند ساله تبعيدش كرده آدم خيلي خوبيه.
حتــي بابام ميگه :همه بايد به دســتورات اون آقا عمــل كنند .چون مثل
دستورات امام زمانه(عج) می مونه.
دوســتانش هم گفته بودند :ابراهيم ديگه اين حرفها رو نزن .آقاي ناظم
بفهمه اخراجت ميكنه.
شــايد براي دوســتان ابراهيم شــنيدن اين حرفها عجيب بود .ولي او به
حرفهاي پدر خيلي اعتقاد داشت.

روزي حالل
خواهر شهيد

پيامبراعظم9ميفرمايــد« :فرزندانتان را در خوب شدنشــان ياري كنيد،
1
زيرا هر كه بخواهد ميتواند نافرماني را از فرزند خود بيرون كند».
بر اين اساس پدرمان در تربيت صحيح ابراهيم و ديگر بچهها اص ً
ال كوتاهي
نكرد .البته پدرمان بسيار انسان با تقوائي بود .اهل مسجد و هيئت بود و به رزق
حالل بسيار اهميت ميداد .او خوب ميدانست پيامبر  9ميفرمايد:
«عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن به دست آوردن روزي حالل است».2
براي همين وقتي عدهاي از اراذل و اوباش در محله اميريه(شاپور)آن زمان،
اذيتش كردند و نميگذاشتند كاسبي حاللي داشته باشد ،مغازهاي كه از ارث
پدري به دست آورده بود را فروخت و به كارخانه قند رفت.
آنجا مشــغول كارگري شد .صبح تا شــب مقابل كوره ميايستاد .تازه آن
موقع توانست خانهاي كوچك بخرد.
ابراهيــم بارها گفته بود :اگر پــدرم بچههاي خوبي تربيــت كرد .به خاطر
سختيهائي بود كه براي رزق حالل ميكشيد.
هــر زمان هم از دوران كودكي خودش يــاد ميكرد ميگفت :پدرم با من
حفــظ قرآن را كار ميكرد .هميشــه مرا با خودش به مســجد ميبرد .بيشــتر
وقتها به مسجد آيتاهللنوري پائين چهارراه سرچشمه ميرفتيم.
(  -1نهجالفصاحه حديث)370
(  -2بحار االنوار ج 103ص )7
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آنجا هيئت حضرت علي اصغر 7بر پا بود .پدرم افتخار خادمي آن هيئت
را داشت.
يادم هســت كه در همان سالهای پاياني دبســتان ،ابراهيم كاري كرد كه
پدر عصباني شد و گفت :ابراهيم برو بيرون ،تا شب هم برنگرد.
ابراهيم تا شب به خانه نيامد .همه خانواده ناراحت بودند كه براي ناهار چه
كرده .اما روي حرف پدر حرفي نميزدند.
شــب بود كه ابراهيم برگشــت .با ادب به همه سالم كرد .بالفاصله سؤال
كــردم :ناهار چيكار كردي داداش؟! پدر در حالي كه هنوز ناراحت نشــان
ميداد اما منتظر جواب ابراهيم بود.
ابراهيم خيلي آهسته گفت :تو كوچه راه ميرفتم ،ديدم يه پيرزن كلي وسائل
خريده ،نميدونه چيكار كنه و چطوري بره خونه .من هم رفتم كمك كردم.
وسايلش را تا منزلش بردم .پيرزن هم كلي تشكر كرد و سكه پنج ريالي به من داد.
نميخواستم قبول كنم ولي خيلي اصرار كرد .من هم مطمئن بودم اين پول
حالله ،چون براش زحمت كشيده بودم .ظهر با همان پول نان خريدم و خوردم.
پدر وقتي ماجرا را شنيد لبخندي از رضايت بر لبانش نقش بست .خوشحال
بود كه پسرش درس پدر را خوب فرا گرفته و به روزي حالل اهميت ميدهد.
دوستي پدر با ابراهيم از رابطه پدر و پسر فراتر بود .محبتي عجيب بين آن
دو برقرار بود كه ثمره آن در رشــد شخصيتي اين پسر مشخص بود .اما اين
رابطه دوستانه زياد طوالني نشد!
ابراهيم نوجوان بود كه طعم خوش حمايتهاي پدر را از دســت داد .در
يك غروب غم انگيز ســايه ســنگين يتيمي را بر سرش احساس كرد .از آن
پس مانند مردان بزرگ به زندگي ادامه داد .آن ســالها بيشــتر دوســتان و
آشنايان به او توصيه ميكردند به سراغ ورزش برود .او هم قبول كرد.

ورزش باستاني
جمعي از دوستان شهيد

اوايل دوران دبيرســتان بود كه ابراهيم با ورزش باستاني آشنا شد .او شبها
به زورخانه حاج حسن ميرفت.
حاج حســن توكل معــروف به حاج حســن نجار ،عارفي وارســته بود .او
زورخانهاي نزديك دبيرستان ابوريحان داشت .ابراهيم هم يكي از ورزشكاران
اين محيط ورزشي و معنوي شد.
حاج حسن ،ورزش را با يك يا چند آيه قرآن شروع ميكرد .سپس حديثي
ميگفت و ترجمه ميكرد .بيشتر شبها ،ابراهيم را ميفرستاد وسط گود ،او
هم در يك دور ورزش ،معموالً يك ســوره قرآن ،دعاي توسل و يا اشعاري
در مورد اهل بيت ميخواند و به اين ترتيب به مرشد هم كمك ميكرد.
از جملــه كارهاي مهم در اين مجموعه اين بود كه؛ هر زمان ورزش بچهها
به اذان مغرب ميرســيد ،بچهها ورزش را قطع ميكردند و داخل همان گود
زورخانه ،پشت سر حاج حسن نماز جماعت ميخواندند.
به اين ترتيب حاج حسن در آن اوضاع قبل از انقالب ،درس ايمان و اخالق
را در كنار ورزش به جوانها ميآموخت.
فرامــوش نميكنم ،يكبــار بچهها پس از ورزش در حال پوشــيدن لباس و
مشغول خداحافظي بودند .يكباره مردي سراسيمه وارد شد! بچه خردسالي را
نيز در بغل داشت.
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بــا رنگي پريده و با صدائــي لرزان گفت :حاج حســن كمكم كن .بچهام
مريضه ،دكترا جوابش كردند .داره از دستم ميره .نََفس شما حقه ،تو رو خدا
دعا كنيد .تو رو خدا ...بعد شروع به گريه كرد.
ابراهيم بلند شد و گفت :لباساتون رو عوض كنيد و بيائيد توي گود.
خودش هم آمد وســط گود .آن شــب ابراهيم در يك دور ورزش ،دعاي
توســل را با بچهها زمزمه كرد .بعد هم از سوزدل براي آن كودك دعا كرد.
آن مرد هم با بچهاش در گوشهاي نشسته بود و گريه ميكرد.
دو هفته بعد حاج حسن بعد از ورزش گفت :بچهها روز جمعه ناهار دعوت
شديد! با تعجب پرسيدم :كجا !؟
گفت :بنده خدائي كه با بچه مريض آمده بود ،همان آقا دعوت كرده .بعد
ادامه داد :الحمدهلل مشكل بچهاش برطرف شده .دكتر هم گفته بچهات خوب
شده .براي همين ناهار دعوت كرده.
برگشــتم و ابراهيم را نگاه کردم .مثل کسي که چيزي نشنيده ،آماده رفتن
ميشد .اما من شک نداشتم ،دعاي توسليکه ابراهيم با آن شور و حال عجيب
خواند کار خودش را کرده.
٭٭٭
بارها ميديدم ابراهيم ،با بچههائي که نه ظاهر مذهبي داشــتند و نه به دنبال
مسائل ديني بودند رفيق ميشــد .آنها را جذب ورزش ميکرد و به مرور به
مسجد و هيئت ميكشاند.
يکي از آنها خيلي از بقيه بدتر بود .هميشــه از خوردن مشروب و کارهاي
خالفش ميگفت! اص ً
ال چيزي از دين نميدانســت .نه نماز و نه روزه ،به هيچ
چيــز هم اهميت نميداد .حتي ميگفت :تا حاال هيچ جلســه مذهبي يا هيئت
نرفتهام .به ابراهيم گفتم :آقا ابرام اينها کي هستند دنبال خودت ميياري!؟ با
تعجب پرسيد :چطور ،چي شده؟!
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گفتم :ديشــب اين پسر دنبال شما وارد هيئت شــد .بعد هم آمد وکنار من
نشست .حاج آقا داشت صحبت ميکرد .از مظلوميت امام حسين7وکارهاي
يزيد ميگفت.
اين پسرهم خيره خيره و با عصبانيت گوش ميکرد .وقتي چراغها خاموش
شد .به جاي اينکه اشك بريزه ،مرتب فحشهاي ناجور به يزيد ميداد!!
ابراهيمداشتباتعجبگوشميکرد.يكدفعهزدزيرخنده.بعدهمگفت:عيبي
نداره ،اين پسر تا حاال هيئت نرفته و گريه نکرده .مطمئن باش با امام حسين7
که رفيق بشه تغيير ميكنه .ما هم اگر اين بچهها رو مذهبي کنيم هنر کرديم.
دوستي ابراهيم با اين پسر به جايي رسيد که همه كارهاي اشتباهش را کنار
گذاشت.اويکيازبچههايخوبورزشکارشد.چندماهبعدودريکيازروزهاي
عيد ،همان پسر را ديدم .بعد از ورزش يک جعبه شيريني خريد و پخش کرد.
بعدگفت :رفقا من مديون همه شما هستم ،من مديون آقا ابرام هستم .از خدا
خيلي ممنونم .من اگر با شما آشنا نشده بودم معلوم نبود االن کجا بودم و. ...
مــا هم بــا تعجب نگاهش ميکرديم .بــا بچهها آمديم بيــرون ،توي راه به
کارهاي ابراهيم دقت ميکردم.
چقــدر زيبا يکي يکي بچهها را جــذب ورزش ميکرد ،بعد هم آنها را به
مسجد و هيئت ميکشاند و به قول خودش ميانداخت تو دامن امام حسين.7
ياد حديث پيامبر به اميرالمؤمنين 7افتادم كه فرمودند« :يا علي ،اگر يک
1
نفر به واسطه تو هدايت شود از آنچه آفتاب بر آن ميتابد باالتر است».
٭٭٭
از ديگــر کارهائي که در مجموعه ورزش باســتاني انجام ميشــد اين بود
که بچهها به صورت گروهــي به زورخانههاي ديگر ميرفتند و آنجا ورزش
ميکردند .يک ِ
شب ماه رمضان ما به زورخانهاي درکرج رفتيم.
 -1بحاراالنوار عربي جلد  5ص 28
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آن شب را فراموش نميکنم .ابراهيم شعر ميخواند .دعا ميخواند و ورزش
ميکرد .مدتي طوالني بود که ابراهيم در كنارگود مشغول شناي زورخانهاي
بود .چند سري بچههاي داخل گود عوض شدند ،اما ابراهيم همچنان مشغول
شنا بود .اص ً
ال به کسي توجه نميکرد.
پيرمردي در باالي ســكو نشســته بود و به ورزش بچهها نگاه ميکرد .پيش
من آمد .ابراهيم را نشان داد و با ناراحتي گفت :آقا ،اين جوان كيه؟! با تعجب
گفتم :چطور مگه!؟ گفت« :من كه وارد شدم ،ايشان داشت شنا ميرفت .من
با تســبيح ،شنا رفتنش را شمردم .تا االن هفت دور تسبيح رفته يعني هفتصدتا
شنا! تو رو خدا بيارش باال االن حالش به هم ميخوره ».وقتی ورزش تمام شد
ابراهيم اص ً
ال احساس خستگي نميکرد .انگار نه انگار که چهار ساعت شنا رفته!
البته ابراهيم اين کارها را براي قوي شــدن انجام ميداد .هميشــه ميگفت:
بــراي خدمت به خدا و بندگانش ،بايد بدني قوي داشــته باشــيم .مرتب دعا
ميکردكه :خدايا بدنم را براي خدمت كردن به خودت قوي كن.
ابراهيم در همان ايام يك جفت ميل و سنگ بسيار سنگين براي خودش تهيه
کرد .حسابي سرزبانها افتاده و انگشت نما شده بود .اما بعد از مدتي ديگر جلوي
بچهها چنين کارهائي را انجام نداد! ميگفت :اين کارها عامل غرور انسان می شه.
ميگفت :مردم به دنبال اين هســتند كه چه کســي قويتر از بقيه است .من
اگر جلوي ديگران ورزشهاي سنگين را انجام دهم باعث ضايع شدن رفقايم
ميشوم .در واقع خودم را مطرح کردهام و اين کار اشتباه است.
بعد از آن وقتي مياندار ورزش بود و ميديد که شــخصي خسته شده وکم
آورده ،سريع ورزش را عوض ميکرد.
اما بدن قوي ابراهيم يکبار قدرتش را نشــان داد و آن ،زماني بود که ســيد
حســين طحامي قهرمان کشــتي جهــان و يکي از ارادتمندان حاج حســن به
زورخانه آمده بود و با بچهها ورزش ميکرد.

پهلوان
حسين اهللكرم

ســيد حسين طحامي(کشتيگير قهرمان جهان) به زورخانه ما آمده بود و با
بچهها ورزش ميکرد.
هر چند مدتي بود که ســيد به مســابقات قهرماني نميرفت ،اما هنوز بدني
بســيار ورزيده و قوي داشــت .بعد از پايان ورزش رو کرد به حاج حســن و
گفت :حاجي ،کسي هست با من کشتي بگيره؟
حاج حســن نگاهي به بچهها کرد و گفت :ابراهيم ،بعد هم اشاره کرد؛ برو
وسط گود.
معموالً در کشتي پهلواني ،حريفي که زمين بخورد ،يا خاک شود ميبازد.
کشتي شــروع شد .همه ما تماشــا ميکرديم .مدتي طوالني دو کشتيگير
درگير بودند .اما هيچکدام زمين نخوردند.
فشار زيادي به هر دو نفرشان آمد ،اما هيچکدام نتوانست حريفش را مغلوب
كند ،اين کشتي پيروز نداشت.
بعد از کشتي سيد حسين بلندبلند ميگفت :بارک اهلل ،بارک اهلل ،چه جوان
شجاعي ،ماشاءاهلل پهلوون!
٭٭٭
ورزش تمام شده بود .حاج حسن خيره خيره به صورت ابراهيم نگاه ميکرد.
ابراهيم آمد جلو و باتعجب گفت :چيزي شده حاجي!؟
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حاج حســن هم بعد از چند لحظه سکوت گفت :تو قديمهاي اين تهرون،
دو تا پهلوون بودند به نامهاي حاج سيد حسن رزاّز و حاج صادق بلور فروش،
اونها خيلي با هم دوست و رفيق بودند.
توي کشــتي هم هيچکس حريفشــان نبــود .اما مهمتر از همــه اين بود که
بندههاي خالصي براي خدا بودند.
هميشه قبل از شروع ورزش کارشان رو با چند آيه قرآ ن و يه روضه مختصر
و با چشمان اشــکآلود براي آقا اباعبداهلل 7شروع ميکردند .نََفس گرم
حاج محمد صادق و حاج سيد حسن ،مريض شفا ميداد.
بعــد ادامه داد :ابراهيم ،من تو رو يه پهلوون ميدونم مثل اونها! ابراهيم هم
لبخندي زد و گفت :نه حاجي ،ما کجا و اونها کجا.
بعضــي از بچهها از اينکه حاج حســن اينطور از ابراهيــم تعريف ميکرد،
ناراحت شدند.
فرداي آن روز پنج پهلوان از يکي از زورخانههاي تهران به آنجا آمدند .قرار
شد بعد از ورزش با بچههاي ما کشتي بگيرند .همه قبول کردند که حاج حسن
داور شود .بعداز ورزش کشتيها شروع شد.
ي را بچههاي ما بردند ،دو تا هم آنها .اما
چهار مسابقه برگزار شد ،دو کشت 
در کشتي آخركمي شلوغ کاري شد!
آنها سر حاج حسن داد ميزدند .حاج حسن هم خيلي ناراحت شده بود.
من دقت کردم و ديدم کشــتي بعدي بين ابراهيم و يکي از بچههاي مهمان
اســت .آنها هم که ابراهيم را خوب ميشناختند مطمئن بودند که ميبازند.
براي همين شلوغ کاري کردند که اگر باختند تقصير را بيندازند گردن داور!
همه عصباني بودند .چند لحظهاي نگذشــت که ابراهيم داخل گود آمد .با
لبخندي که بر لب داشــت با همه بچههاي مهمان دست داد .آرامش به جمع
ما برگشت.
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بعد هم گفت :من کشتي نميگيرم! همه با تعجب پرسيديم :چرا !؟
كمي مكث كرد و به آرامي گفت :دوســتي و رفاقت ما خيلي بيشتر از اين
حرفها وكارها ارزش داره!
بعد هم دست حاج حسن را بوسيد و با يك صلوات پايان کشتيها را اعالم کرد.
شــايد در آن روز برنده و بازنده نداشتيم .اما برنده واقعي فقط ابراهيم بود.
وقتي هم ميخواستيم لباس بپوشيم و برويم .حاج حسن همه ما را صدا کرد و
گفت :فهميديد چراگفتم ابراهيم پهلوانه!؟
ما همه ساکت بوديم ،حاج حسن ادامه داد :ببينيد بچهها ،پهلواني يعني همين
کاري که امروز ديديد.
ابراهيم امروز با نَفس خودش کشتي گرفت و پيروز شد.
ابراهيم به خاطر خدا با اونها کشتي نگرفت و با اين کار جلوي کينه و دعوا
را گرفت .بچهها پهلواني يعني همين کاري که امروز ديديد.
٭٭٭
داستان پهلوانيهاي ابراهيم ادامه داشت تا ماجراهاي پيروزي انقالب پيش
آمد.
بعد از آن اکثر بچهها درگير مســائل انقالب شدند و حضورشان در ورزش
باستاني خيلي کمتر شد.
تا اينکه ابراهيم پيشــنهاد داد که صبحها در زورخانه نماز جماعت صبح را
بخوانيم و بعد ورزش کنيم و همه قبول کردند.
بعد ازآن هر روز صبح براي اذان در زورخانه جمع ميشديم .نماز صبح را به
جماعت ميخوانديم و ورزش را شروع ميکرديم .بعد هم صبحانه مختصري
و به سر کارهايمان ميرفتيم.
ابراهيم خيلي از اين قضيه خوشــحال بود .چــرا که از طرفي ورزش بچهها
تعطيل نشده بود و از طرفي بچهها نماز صبح را به جماعت ميخواندند.
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هميشــه هم حديث پيامبر گرامي اســام را ميخواند «:اگر نماز صبح را به
جماعت بخوانم در نظرم از عبادت و شب زنده داري تا صبح محبوبتر است».
با شروع جنگ تحميلي فعاليت زورخانه بسيار کم شد .اکثر بچهها در جبهه
حضور داشتند.
ابراهيم هم کمتر به تهران ميآمد .يکبار هم که آمده بود ،وســائل ورزش
باســتاني خــودش را برد و در همان مناطق جنگي بســاط ورزش باســتاني را
راهاندازي کرد.
زورخانه حاج حســن تــوکل ،در تربيت پهلوانهاي واقعــي زبانزد بود .از
بچههاي آنجا به جز ابراهيم ،جوانهاي بســياري بودند که در پيشگاه خداوند
پهلوانيشان اثبات شده بود!
آنها با خون خودشان ايمانشان را حفظ کردند و پهلوانهاي واقعي همينها
هستند.
دوران زيبا و معنوي زورخانه حاج حسن در همان سالهاي اول دفاع مقدس،
با شهادت شهيد حسن شهابي(مرشــد زورخانه) شهيد اصغررنجبران(فرمانده
خرمدل ،حسن
تيپ عمار) و شــهيدانســيدصالحي ،محمدشــاهرودي ،علي ّ
زاهدي ،ســيد محمد سبحاني ،سيد جواد مجد پور ،رضاپند ،حمداهلل مرادي،
رضا هوريار ،مجيد فريدوند ،قاســم كاظمي و ابراهيم و چندين شهيد ديگر و
همچنين جانبازي حاج علي نصراهلل ،مصطفي هرندي وعلي مقدم و همچنين
درگذشت حاج حسن توکل به پايان رسيد.
مدتــی بعد با تبديل محل زورخانه به ســاختمان مســکوني ،دوران ورزش
باستانی ما هم به خاطرهها پيوست.

واليبال تک نفره
جمعي از دوستان شهيد

بازوان قوي ابراهيم از همان اوايل دبيرســتان نشــان داد که در بســياري از
ورزشها قهرمان اســت .در زنگهاي ورزش هميشــه مشــغول واليبال بود.
هيچکس از بچهها حريف او نميشد.
يک بار تک نفره در مقابل يک تيم شش نفره بازي کرد! فقط اجازه داشت
که سه ضربه به توپ بزند.
همه ما از جمله معلم ورزش ،شــاهد بوديم که چطور پيروز شد .از آن روز
به بعد ابراهيم واليبال را بيشتر تک نفره بازي ميکرد.
بيشتر روزهاي تعطيل ،پشت آتش نشاني خيابان  17شهريور بازي ميکرديم.
خيلي از مدعيها حريف ابراهيم نميشدند.
اما بهترين خاطره واليبال ابراهيم بر ميگردد به دوران جنگ و شهرگيالنغرب،
در آنجــا يک زمين واليبال بود که بچههاي رزمنــده در آن بازي ميکردند.
يک روز چند دســتگاه ميني بوس براي بازديــد از مناطق جنگي به گيالن
غرب آمدند که مســئول آنها آقاي داودي رئيس ســازمان تربيت بدني بود.
آقاي داودي در دبيرستان معلم ورزش ابراهيم بود و او را کامل می شناخت.
ايشان مقداري وسائل ورزشي به ابراهيم داد و گفت :هر طور صالح ميدانيد
مصرف کنيد .بعد گفت :دوســتان ما از همه رشتههاي ورزشي هستند و براي
بازديد آمدهاند.
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ابراهيم کمي براي ورزشــکارها صحبت کرد و مناطق مختلف شــهر را به
آنها نشان داد .تا اينکه به زمين واليبال رسيديم.
آقــاي داودي گفت :چند تــا از بچههاي هيئت واليبال تهران با ما هســتند.
نظرت برای برگزاري يك مسابقه چيه؟
ســاعت ســه عصر مسابقه شروع شــد .پنج نفر که سه نفرشــان واليباليست
حرفــهاي بودند يک طــرف بودند ،ابراهيم به تنهائــي در طرف مقابل .تعداد
زيادي هم تماشاگر بودند.
ابراهيم طبق روال قبلي با پاي برهنه و پاچههاي باال زده و زير پيراهني مقابل
آنها قرار گرفت .به قدري هم خوب بازي کرد که کمتر کسي باور ميکرد.
بازي آنها يک نيمه بيشتر نداشت و با اختالف ده امتياز به نفع ابراهيم تمام
شد .بعد هم بچههاي ورزشکار با ابراهيم عکس گرفتند.
آنها باورشان نميشــد يک رزمنده ساده ،مثل حرفهاي ترين ورزشکارها
بازي كند.
يكبــار هم در پادگان دوكوهــه براي رزمندهها از واليبــال ابراهيم تعريف
كردم .يكي از بچهها رفت وتوپ واليبال آورد .بعد هم دو تا تيم تشــكيل داد
و ابراهيم را هم صدا كرد.
او ابتدا زير بار نميرفت و بازي نميكرد اما وقتي اصرار كرديم گفت :پس
همه شما يكطرف ،من هم تكي بازي ميكنم!
بعــد از بازي چند نفر از فرماندهان گفتند :تا حــاال اينقدر نخنديده بوديم،
ابراهيم هر ضربهاي كه ميزد چند نفر به سمت توپ ميرفتند و به هم برخورد
ميكردند و روي زمين ميافتادند!
ابراهيم درپايان با اختالف زيادي بازي را برد.

شرط بندي
مهدي فريدوند ،سعيد صالح تاش

تقريبًا سال  1354بود .صبح يک روز جمعه مشغول بازي بوديم .سه نفرغريبه
جلو آمدند و گفتند :ما از بچههاي غرب تهرانيم ،ابراهيم کيه!؟
بعد گفتند :بيا بازي سر  200تومان .دقايقي بعد بازي شروع شد .ابراهيم تک
و آنها سه نفر بودند ،ولي به ابراهيم باختند.
همان روز به يكي از محلههاي جنوب شــهر رفتيم .ســر  700تومان شــرط
بستيم .بازي خوبي بود و خيلي سريع برديم .موقع پرداخت پول ،ابراهيم فهميد
آنها مشغول قرض گرفتن هستند تا پول ما را جور كنند.
يكدفعه ابراهيم گفت :آقا يكي بياد تكي با من بازي كنه .اگه برنده شــد ما
پول نميگيريم .يكي از آنها جلو آمد و شــروع به بازي كرد .ابراهيم خيلي
ضعيف بازي كرد .آنقدر ضعيف كه حريفش برنده شد!
همه آنها خوشحال از آنجا رفتند .من هم كه خيلي عصباني بودم به ابراهيم
گفتم:آقا ابــرام ،چرا اينجوري بازي كردي؟! باتعجــب نگاهم كرد وگفت:
ميخواستم ضايع نشن! همه اينها روي هم صد تومن تو جيبشون نبود!
هفتــه بعد دوباره همان بچههاي غرب تهران با دو نفر ديگر از دوستانشــان
آمدند .آنها پنج نفره با ابراهيم سر  500تومان بازيکردند.
ابراهيم پاچههاي شلوارش را باال زد و با پاي برهنه بازي ميکرد .آنچنان به
توپ ضربه ميزد که هيچکس نميتوانست آن را جمع کند!
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آن روز هم ابراهيم با اختالف زياد برنده شد.
شــب با ابراهيم رفته بوديم مسجد .بعد از نماز ،حاج آقا احکام ميگفت .تا
اينكه از شرط بندي و پول حرام صحبت کرد و گفت :پيامبر  9ميفرمايد:
«هر کس پولي را از راه نامشروع به دست آورد ،در راه باطل و حوادث سخت
1
از دست ميدهد».
و نيز فرمودهاند« :کسي که لقمه اي از حرام بخورد نماز چهل شب و دعاي
2
چهل روز او پذيرفته نميشود».
ابراهيــم با تعجب به صحبتها گــوش ميكرد .بعد با هم رفتيم پيش حاج
آقا وگفت :من امروز ســر واليبال  500تومان تو شــرط بندي برنده شدم .بعد
هم ماجــرا را تعريف کرد و گفت :البته اين پول را به يك خانواده مســتحق
بخشيدم!
حاج آقا هم گفت :از اين به بعد مواظب باش  ،ورزش بکن اما شرط بندي نکن.
هفته بعد دوبــاره همان افراد آمدند .اين دفعه با چند يار قويتر ،بعدگفتند:
اين دفعه بازي سر هزارتومان!
ابراهيم گفت :من بازي ميکنم اما شــرط بندي نميکنم .آنها هم شــروع
کردند به مســخره کردن و تحريک کردن ابراهي م و گفتند :ترسيده ،ميدونه
ميبازه .يکي ديگه گفت :پول نداره و...
ابراهيم برگشت وگفت :شرط بندي حرومه ،من هم اگه ميدونستم هفتههاي
قبل با شــما بازي نميکردم ،پول شما رو هم دادم به فقير ،اگر دوست داريد،
بدون شرط بندي بازي ميکنيم.
که البته بعد از کلي حرف و سخن و مسخره کردن بازي انجام نشد.
٭٭٭
دوســتش می گفت :بــا اينكه بعد از آن ابراهيم به ما بســيار توصيهكرد كه
( - 1مواعظ العدديه ص ) 25
( - 2الحکم الظاهره ج  1ص )317
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شــرطبندي نكنيد .امــا يكبار با بچههاي محله نازيآباد بــازي كرديم و مبلغ
ســنگيني را باختيم! آخــرای بازي بود كه ابراهيم آمد .به خاطر شــرط بندي
خيلي از دست ما عصباني شد.
از طرفي ما چنين مبلغي نداشــتيم كه پرداخت كنيم .وقتي بازي تمام شــد
ابراهيم جلو آمد وتوپ را گرفت .بعدگفت :كســي هســت بياد تك به تك
بزنيم؟
از بچههاي نازيآباد كســي بود به نام ح.ق كه عضو تيم ملي وكاپيتان تيم
برق بود .با غرور خاصي جلو آمد وگفتَ :سرچي!؟
ابراهيم گفت :اگه باختي از اين بچهها پول نگيري .او هم قبول كرد.
ابراهيــم به قدري خوب بازي كرد كه همه ما تعجب كرديم .او با اختالف
زياد حريفش را شكست داد .اما بعد ازآن حسابي با ما دعوا كرد!
٭٭٭
ابراهيم به جز واليبال در بســياري از رشــتههاي ورزشي مهارت داشت .در
کوهنوردي يک ورزشکار کامل بود .تقريبًا از سه سال قبل از پيروزي انقالب
تا ايام انقالب هر هفته صبحهاي جمعه با چندنفر از بچههاي زورخانه ميرفتند
تجريش .نماز صبح را در امامزاده صالح ميخواندند ،بعد هم به حالت دويدن
از کوه باال ميرفتند .آنجا صبحانه ميخوردند و برميگشتند.
فراموش نميكنم .ابراهيم مشغول تمرينات كشتي بود و ميخواست پاهايش
را قوي كند .از ميدان دربند يكي از بچهها را روي كول خود گذاشــت و تا
نزديك آبشار دوقلو باال برد!
اين کوهنوردي در منطقه دربند و کولکچال تا ايام پيروزي انقالب هر هفته
ادامه داشت.
ابراهيم فوتبال را هم خيلي خوب بازي ميكرد .در پينگ پنگ هم استاد بود
و با دو دست و دو تا راكت بازي ميكرد وكسي حريفش نبود.

کشتي
برادران شهيد

هنوز مدتي از حضور ابراهيم در ورزش باســتاني نگذشته بود که به توصيه
دوستان و شخص حاج حسن ،به سراغ کشتي رفت.
او در باشگاه ابومسلم در اطراف ميدان خراسان ثبت نام کرد .او کار خود را
با وزن  53کيلو آغاز کرد.
آقايان گودرزي و محمدي مربيان خوب ابراهيم درآن دوران بودند .آقاي
محمدي ،ابراهيم را به خاطر اخالق و رفتارش خيلي دوســت داشــت .آقاي
گودرزي خيلي خوب فنون کشتي را به ابراهيم ميآموخت.
هميشــه ميگفت :اين پســر خيلي آرومه ،اما تو کشتي وقتي زير ميگيره،
چون قد بلند و دستاي کشيده و قوي داره مثل پلنگ حمله ميکنه! او تا امتياز
نگيره ول کن نيست .براي همين اسم ابراهيم را گذاشته بود پلنگ خفته!
بارها ميگفت :يه روز ،اين پسر رو تو مسابقات جهاني ميبينيد ،مطمئن باشيد!
سالهاي اول دهه  50در مســابقات قهرماني نوجوانان تهران شرکت کرد.
ابراهيم همه حريفان را با اقتدار شکســت داد .او در حالي که  15ســال بيشتر
نداشت براي مسابقات کشوري انتخاب شد.
مسابقات در روزهاي اول آبان برگزار ميشد ولي ابراهيم در اين مسابقات
شرکت نکرد!
مربيها خيلي از دست او ناراحت شدند .بعدها فهميديم مسابقات در حضور
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وليعهد برگزار ميشد و جوايز هم توسط او اهداء شده .براي همين ابراهيم در
مسابقات شرکت نکرده بود.
ســال بعد ابراهيم در مسابقات قهرماني آموزشگاهها شرکت کرد و قهرمان
شد .همان سال در وزن  62کيلو در قهرماني باشگاههاي تهران شرکت کرد.
در ســال بعد از آن در مسابقات قهرماني آموزشــگاهها وقتي ديد دوست
ي خودش در وزن او ،يعني  68کيلو شــرکت کرده ،ابراهيم يک وزن
صميم 
باالتر رفت و در  74کيلو شرکت کرد.
در آن ســال درخشش ابراهيم خيره کننده بود و جوان  18ساله ،قهرمان 74
کيلو آموزشگاهها شد.
تبحر خاص ابراهيم در فن لنگ و استفاده به موقع و صحيح از دستان قوي و
بلند خود باعث شده بود که به کشتي گيري تمام عيار تبديل شود.
٭٭٭
صبح زود ابراهيم با وســائل کشتي از خانه بيرون رفت .من و برادرم هم راه
افتاديم .هر جائي ميرفت دنبالش بوديم!
ِ
ســالن هفتتيــ ِر فعلي رفت .ما هم رفتيم توي ســالن و بين
تا اينکه داخل
تماشاگرها نشستيم .سالن شلوغ بود .ساعتي بعد مسابقات کشتي آغاز شد.
آن روز ابراهيــم چندکشــتي گرفت و همه را پيروز شــد .تا اينکه يکدفعه
نگاهش به ما افتاد .ما داخل تماشــاگرها تشويقش ميکرديم .با عصبانيت به
سمت ما آمد.
گفت :چرا اومديد اينجا !؟
گفتيم :هيچي ،دنبالت اومديم ببينيم کجا ميري.
بعد گفت :يعني چي !؟ اينجا جاي شما نيست .زود باشين بريم خونه
بــا تعجب گفتم :مگه چي شــده!؟ جواب داد :نبايد اينجا بمونين ،پاشــين،
پاشين بريم خونه.
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همينطور کــه حرف ميزد بلندگو اعالم کرد :کشــتي نيمه نهائي وزن 74
کيلو آقايان هادي و تهراني.
ابراهيم نگاهي به ســمت تشــک انداخت و نگاهي به سمت ما .چند لحظه
سکوت کرد و رفت سمت تشک.
ما هم حسابي داد ميزديم و تشويقش ميکرديم .
مربــي ابراهيم مرتب داد ميزد و ميگفت كه چه کاري بکن .ولي ابراهيم
فقط دفاع ميکرد .نيــم نگاهي هم به ما ميانداخت .مربي که خيلي عصباني
شده بود داد زد :ابرام چرا کشتي نميگيري؟ بزن ديگه.
ابراهيــم هم با يك فن زيبــا حريف را از روي زمين بلند کرد .بعد هم يک
دور چرخيد و او را محکم به تشك کوبيد .هنوز كشتي تمام نشده بود كه از
جا بلند شد و از تشک خارج شد.
آن روز از دست ما خيلي عصباني بود .فکر کردم از اينکه تعقيبش کرديم
ناراحت شده ،وقتي در راه برگشت صحبت ميکرديم گفت :آدم بايد ورزش
را براي قوي شدن انجام بده ،نه قهرمان شدن.
من هم اگه تو مسابقات شركت ميكنم ميخوام فنون مختلف رو ياد بگيرم.
هدف ديگهاي هم ندارم.
گفتم :مگه بده آدم قهرمان و مشهور بشه و همه بشناسنش؟!
بعد از چند لحظه سکوت گفت :هرکس ظرفيت مشهور شدن رو نداره ،از
مشهور شدن مهمتر اينه که آدم بشيم.
آن روز ابراهيم به فينال رســيد .اما قبل از مســابقه نهائــي ،همراه ما به خانه
برگشت! او عم ً
ال ثابت کرد که رتبه و مقام برايش اهميت ندارد .ابراهيم هميشه
جمله معروف امام راحل را ميگفت« :ورزش نبايد هدف زندگي شود».

قهرمان
حسين اهللكرم

مسابقات قهرماني 74کيلو باشگاهها بود .ابراهيم همه حريفان را يکي پس از
ديگري شكست داد و به نيمه نهائي رسيد .آن سال ابراهيم خيلي خوب تمرين
کرده بود .اکثر حريفها را با اقتدار شکستداد.
اگر اين مســابقه را ميزد حتمًا در فينال قهرمان ميشــد .اما در نيمه نهائي
خيلي بد کشتي گرفت .باالخره با يک امتياز بازي را واگذار كرد!
آن ســال ابراهيم مقام سوم را کســب کرد .اما سالها بعد ،همان پسري که
حريف نيمه نهائي ابراهيم بود را ديدم .آمده بود به ابراهيم سر بزند.
آن آقــا از خاطرات خودش با ابراهيم تعريف ميکــرد .همه ما هم گوش
ميکرديم.
تا اينکه رســيد به ماجراي آشــنائي خودش با ابراهيم و گفت :آشنائي ما بر
ميگردد به نيمه نهائي کشتي باشگاهها در وزن  74کيلو ،قرار بود من با ابراهيم
کشتي بگيرم.
اما هر چهخواست آن ماجرا را تعريف کند ابراهيم بحث را عوض ميکرد!
آخر هم نگذاشــت كه ماجرا تعريف شود! روز بعد همان آقا را ديدم وگفتم:
اگه ميشه قضيه کشتي خودتان را تعريف کنيد.
او هم نگاهي به من کرد .نََفس عميقي کشــيد وگفت :آن سال من در نيمه
نهائي حريف ابراهيم شدم .اما يکي از پاهايم شديدًا آسيب ديد.
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به ابراهيم که تا آن موقع نميشــناختمش گفتم :رفيق ،اين پاي من آســيب
ديده .هواي ما رو داشته باش.
ابراهيم هم گفت :باشه داداشَ ،چشم.
بازيهاي او را ديده بودم .توي كشــتي اســتاد بود .با اينکه شــگرد ابراهيم
فنهائي بود که روي پا ميزد .اما اص ً
ال به پاي من نزديک نشد!
ولي من ،در کمال نامردي يه خاک ازش گرفتم و خوشحال از اين پيروزي
به فينال رفتم.
ابراهيم با اينکه راحت ميتونســت من رو شکست بده و قهرمان بشه ،ولي
اين کار رو نکرد.
بعد ادامه داد :البته فكر ميكنم او از قصد كاري كرد كه من برنده بشــم! از
شکست خودش هم ناراحت نبود .چون قهرماني براي او تعريف ديگهاي داشت.
ولي من خوشــحال بودم .خوشحالي من بيشتر از اين بود که حريف فينال،
بچه محل خودمون بود .فکر ميکردم همه ،مرام و معرفت داش ابرام رو دارن.
اما توي فينال با اينکه قبل از مســابقه به دوســتم گفته بودم که پايم آسيب
ديده ،اما دقيقًا با اولين حرکت همان پاي آســيب ديــده من را گرفت .آه از
نهاد من بلند شد .بعد هم من را انداخت روي زمين و باالخره من ضربه شدم.
آن سال من دوم شدم و ابراهيم سوم .اما شک نداشتم حق ابراهيم قهرماني بود.
از آن روز تــا حاال با او رفيقم .چيزهاي عجيبي هم از او ديدهام .خدا را هم
شکر ميکنم که چنين رفيقي نصيبم کرده.
صحبتهايش که تمام شد خداحافظي کرد و رفت .من هم برگشتم .در راه
فقط به صحبتهايش فکر ميکردم.
يادم افتاد در مقر ســپاه گيالن غرب روي يكي از ديوارها براي هر كدام از
رزمندهها جملهاي نوشته شده بود .در مورد ابراهيم نوشته بودند:
«ابراهيم هادي رزمندهاي با خصائص پورياي ولي»

پورياي ولي
ايرج گرائي

مسابقات قهرماني باشگاهها در سال  1355بود .مقام اول مسابقات ،هم جايزه
نقدي ميگرفت هم به انتخابي کشــور ميرفت .ابراهيم در اوج آمادگي بود.
هرکس يک مسابقه از او ميديد اين مطلب را تأييد ميكرد .مربيان ميگفتند:
امسال در  74کيلو کسي حريف ابراهيم نيست.
مسابقات شروع شــد .ابراهيم همه را يکي يکي از پيش رو برميداشت .با
چهار کشتي که برگزار کرد به نيمه نهائي رسيد .کشتيها را يا ضربه ميکرد
يبُرد.
يا با امتياز باال م 
به رفقايم گفتم :مطمئن باشــيد ،امسال يه کشتيگير از باشگاه ما ميره تيم
ملي .در ديدار نيمه نهائي با اينکه حريفش خيلي مطرح بود ولي ابراهيم برنده
شد .او با اقتدار به فينال رفت.
حريف پاياني او آقاي «محمود.ك» بود .ايشان همان سال قهرمان مسابقات
ارتشهاي جهان شده بود.
قبل از شروع فينال رفتم پيش ابراهيم توی رختکن و گفتم :من مسابقههاي
حريفت رو ديدم .خيلي ضعيفه ،فقط ابرام جون ،تو رو خدا دقت كن .خوب
کشتي بگير ،من مطمئنم امسال برا تيم ملي انتخاب ميشي.
مربي ،آخرين توصيهها را به ابراهيم گوشــزد ميکرد .در حالي که ابراهيم
بندهاي کفشش را ميبست .بعد با هم به سمت تشک رفتند.

پورياي ولي
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من ســريع رفتم و بين تماشاگرها نشستم .ابراهيم روي تشک رفت .حريف
ابراهيــم هم وارد شــد .هنوز داور نيامده بود .ابراهيــم جلو رفت و با لبخند به
حريفش سالم كرد و دست داد.
حريف او چيزي گفت كه متوجه نشدم .اما ابراهيم سرش را به عالمت تائيد
تکانداد .بعد هم حريف او جائي را در باالي سالن بين تماشاگرها به او نشان داد!
من هم برگشــتم و نگاه کردم .ديدم پيرزني تنها ،تســبيح به دســت ،باالي
سکوها نشسته.
نفهميدم چه گفتند و چه شــد .اما ابراهيم خيلي بد کشــتي را شــروع کرد.
همهاش دفاع ميکرد .بيچاره مربي ابراهيم ،اينقدر دادزد و راهنمائيکرد که
ِصدايــش گرفت .ابراهيم انگار چيزي از فريادهاي مربي و حتي داد زدنهاي

من را نميشنيد .فقط وقت را تلف ميکرد!
حريف ابراهيم با اينکه در ابتدا خيلي ترسيده بود اما جرأت پيدا کرد .مرتب
حمله ميکرد .ابراهيم هم با خونسردي مشغول دفاع بود.
داور اوليــن اخطــار و بعد هم دومين اخطار را به ابراهيــم داد .در پايان هم
ابراهيمسه اخطاره شد و باخت و حريف ابراهيم قهرمان  74کيلو شد!
وقتي داور دســت حريف را باال ميبرد ابراهيم خوشــحال بــود! انگار که
خودش قهرمان شده! بعد هر دو کشتيگير يکديگر را بغل کردند.
ِ
حريف ابراهيم در حالي که از خوشــحالي گريه ميکرد خم شــد و دست
ابراهيم را بوســيد! دو کشــتي گير در حال خروج از سالن بودند .من از باالي
سکوها پريدم پائين .باعصبانيت سمت ابراهيم آمدم.
داد زدم و گفتــم :آدم عاقــل ،اين چه وضع کشــتي بود؟ بعــد هم از زور
عصبانيت با مشــت زدم به بازوي ابراهيم و گفتم :آخه اگه نميخواي کشتي
بگيري بگو ،ما رو هم معطل نکن.
ابراهيم خيلي آرام و با لبخند هميشگي گفت :اينقدر حرص نخور!

38

سالم بر ابراهيم

بعدسريعرفتتورختکن،لباسهايشراپوشيد.سرشراپائينانداختورفت.
از زور عصبانيت به در و ديوار مشــت ميزدم .بعد يك گوشــه نشستم .نيم
ساعتي گذشت .کمي آرام شدم .راه افتادم که بروم.
جلوي در ورزشــگاه هنوز شــلوغ بود .همان حريف فينال ابراهيم با مادر و
کلي از فاميلها و رفقا دور هم ايستاده بودند .خيلي خوشحال بودند .يکدفعه
همان آقا من را صدا کرد .برگشــتم و با اخم گفتم :بله؟! آمد به ســمت من و
گفت :شما رفيق آقا ابرام هستيد ،درسته؟ با عصبانيتگفتم :فرمايش؟!
بيمقدمه گفت :آقا عجب رفيق با مراميداريد .من قبل مســابقه به آقا ابرام
گفتم ،شــک ندارم که از شــما ميخورم ،اما هواي ما رو داشته باش ،مادر و
برادرام باالي سالن نشستند .كاري كن ما خيلي ضايع نشيم.
بعد ادامــه داد :رفيقتون ســنگ تموم گذاشــت .نميدوني مــادرم چقدر
خوشحاله .بعد هم گريهاش گرفت و گفت :من تازه ازدواج کردهام .به جايزه
نقدي مسابقه هم خيلي احتياج داشتم ،نميدوني چقدر خوشحالم.
مانــده بودم كه چه بگويم .کمي ســکوت کردم و به چهرهاش نگاه كردم.
تازه فهمیدم ماجرا از چه قرار بوده .بعدگفتم :رفيق جون ،اگه من جاي داش
ابرام بودم ،با اين همه تمرين و سختي کشيدن اين کار رو نميکردم .اين کارا
مخصوص آدماي بزرگي مثل آقا ابرامه.
از آن پســر خداحافظي کردم .نيم نگاهي به آن پيرزن خوشحال و خندان
انداختم و حرکت کردم .در راه به کار ابراهيم فکر ميکردم .اينطور گذشت
کردن ،اص ً
ال با عقل جور درنميياد!
ِ
پورياي ولي وقتي فهميد حريفش به قهرماني در مسابقه
با خودم فکر ميکردم،
احتياج دارد و حاکم شهر ،آنها را اذيت کرده ،به حريفش باخت .اما ابراهيم...
ياد تمرينهاي سختي که ابراهيم در اين مدت کشيده بود افتادم .ياد لبخندهاي
آنپيرزنوخوشحاليآنجوان،يكدفعهگريهامگرفت.عجبآدميهاينابراهيم!

شکستن نفس
جمعي از دوستان شهيد

باران شــديدي در تهران باريده بود .خيابان  17شــهريور را آب گرفته بود.
چند پيرمرد ميخواستند به سمت ديگر خيابان بروند مانده بودند چه کنند.
همان موقع ابراهيم از راه رسيد .پاچه شلوار را باال زد .با کول کردن پيرمردها،
آنها را به طرف ديگر خيابان برد.
ابراهيم از اين کارها زياد انجام ميداد .هدفي هم جز شکستن نفس خودش
نداشت .مخصوصًا زماني که خيلي بين بچهها مطرح بود!
٭٭٭
همراه ابراهيم راه ميرفتيم .عصر يک روز تابستان بود .رسيديم جلوي يک
کوچه .بچهها مشغول فوتبال بودند.
به محض عبور ما ،پســر بچهاي محکم توپ را شوت کرد .توپ مستقيم به
صورت ابراهيم خورد.
به طوري که ابراهيم لحظه روي زمين نشســت .صورت ابراهيم سرخ سرخ
شده بود.
خيلي عصباني شــدم .به سمت بچهها نگاه كردم .همه در حال فرار بودند تا
از ما کتک نخورند.
ابراهيم همينطور که نشســته بود دست کرد توي ساك خودش .پالستيک
گردو را برداشت.
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دادزد :بچهها کجا رفتيد؟! بياييد گردوها رو برداريد!
بعد هم پالستيک را گذاشت کنار دروازه فوتبال و حرکت كرديم.
توي راه با تعجب گفتم :داش ابرام اين چه کاري بود!؟
گفــت :بندههاي خدا ترســيده بودند .از قصدکه نزدنــد .بعد به بحث قبلي
برگشــت و موضوع را عوض کرد! اما من ميدانســتم انســانهاي بزرگ در
زندگيشان اينگونه عمل ميکنند.
٭٭٭
در باشگاه كشتي بوديم .آماده ميشديم براي تمرين .ابراهيم هم وارد شد.
چند دقيقه بعد يکي ديگر از دوستان آمد.
تا وارد شد بيمقدمه گفت :ابرام جون ،تيپ وهيکلت خيلي جالب شده! تو
راه كه مياومدي دو تا دختر پشــت ســرت بودند .مرتب داشتند از تو حرف
ميزدند!
بعد ادامه داد :شــلوار و پيراهن شــيك كه پوشيدي ،ساک ورزشي هم که
دست گرفتي .کام ً
ال مشخصه ورزشکاري!
به ابراهيم نگاه كردم .رفته بود تو فكر .ناراحت شد! انگار توقع چنين حرفي
را نداشت.
جلسه بعد رفتم برای ورزش .تا ابراهيم را ديدم خندهام گرفت! پيراهن بلند
پوشيده بود و شلوار گشاد!
به جاي ساك ورزشي لباسها را داخل کيسه پالستيكي ريخته بود! از آن
روز به بعد اينگونه به باشگاه ميآمد!
بچهها ميگفتند :بابا تو ديگه چه جور آدمي هستي؟!
ما باشگاه مييايم تا هيکل ورزشکاري پيدا کنيم .بعد هم لباس تنگ بپوشيم.
اما تو با اين هيکل قشنگ و رو فُرم ،آخه اين چه لباسهائيه که ميپوشي؟!
ابراهيم به حرفهاي آنها اهميت نميداد.

شکستن نفس
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به دوســتانش هم توصيه ميکرد که :اگر ورزش براي خدا باشــد ،ميشــه
عبادت .اما اگه به هر نيت ديگهاي باشه ضرر ميکنين.
٭٭٭
توي زمين چمن بودم .مشــغول فوتبال .يکدفعه ديدم ابراهيم در كنار سكو
ايســتاده .سريع رفتم به سراغش .سالم کردم و باخوشحالي گفتم :چه عجب،
اين طرفها اومدي؟!
مجلهاي دستش بود .آورد باال و گفت :عکست رو چاپ کردن!
از خوشــحالي داشــتم بال در ميآوردم ،جلوتر رفتم و خواستم مجله را از
دستش بگيرم.
دستش را كشيد عقب و گفت :يه شرط داره!
گفتم :هر چي باشه قبول
دوباره گفت :هر چي بگم قبول ميکني؟
گفتــم :آره بابا قبول .مجله را به من داد .داخل صفحه وســط ،عکس قدي
و بزرگي از من چاپ شــده بود .در كنارآن نوشــته بود« :پديده جديد فوتبال
جوانان» و کلي از من تعريف کرده بود.
کنار سكو نشستم .دوباره متن صفحه را خواندم .حسابي مجله را ورق زدم.
بعد سرم را بلند کردم و گفتم :دمت گرم ابرام جون ،خيلي خوشحالم کردي،
راستي شرطت چي بود!؟
آهسته گفت :هر چي باشه قبول ديگه؟
گفتم :آره بابا بگو ،کمي مکث کرد و گفت :ديگه دنبال فوتبال نرو!!
خوشــکم زد .با چشــماني گرد شــده و با تعجب گفتم :ديگه فوتبال بازي
نکنم؟! يعني چي ،من تازه دارم مطرح ميشم!!
گفت :نه اينکه بازي نکني ،اما اينطوري دنبال فوتبال حرفهاي نرو.
گفتم :چرا؟!
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جلو آمد و مجله را از دســتم گرفت .عکسم را به خودم نشان داد و گفت:
اين عکس رنگي رو ببين ،اينجا عکس تو با لباس و شورت ورزشيه .اين مجله
فقط دست من و تو نيست .دست همه مردم هست .خيلي از دخترها ممکنه اين
رو ديده باشن يا ببينن.
بعد ادامه داد :چون بچه مسجدي هستي دارم اين حرفها رو ميزنم .وگرنه
کاري باهات نداشتم .تو برو اعتقادات رو قوي کن ،بعد دنبال ورزش حرفهاي
برو تا برات مشکلي پيش نياد.
بعد گفت :کار دارم ،خداحافظي کرد و رفت.
من خيلي جا خوردم .نشستم و کلي به حرفهاي ابراهيم فکر کردم.
از آدمي که هميشه شوخي ميکرد و حرفهاي عوامانه ميزد اين حرفها
بعيد بود.
هر چند بعدها به ســخن او رســيدم .زماني که ميديــدم بعضي از بچههاي
مسجدي و نمازخوان که اعتقادات محکمي نداشتند به دنبال ورزش حرفهاي
رفتند و به مرور به خاطر جو زدگي و ...حتي نمازشان را هم ترک کردند!

يداهلل
سيد ابوالفضل كاظمي

ابراهيم در يکي از مغازههاي بازار مشــغول کار بود .يك روز ابراهيم را در
وضعيتي ديدم که خيلي تعجب کردم!
دو کارتن بزرگ اجناس روي دوشــش بود .جلوي يک مغازه،کارتنها را
روي زمين گذاشت.
وقتي کار تحويل تمام شد ،جلو رفتم و سالم کردم .بعد گفتم :آقا ابرام براي
شما زشته ،اين کار باربرهاست نه کار شما!
نگاهي به من کرد و گفت :کار که عيب نيست ،بيکاري عيبه ،اين کاري هم
که من انجام ميدم براي خودم خوبه ،مطمئن ميشم که هيچي نيستم .جلوي
غرورم رو ميگيره!
گفتم :اگه کســي شــما رو اينطور ببينه خوب نيســت ،تو ورزشكاري و...
خيليها ميشناسنت.
ابراهيــم خنديد وگفت :اي بابا ،هميشــه كاري كن كه اگه خدا تو رو ديد
خوشش بياد ،نه مردم.
٭٭٭
به همراه چند نفر از دوستان نشسته بوديم و در مورد ابراهيم صحبت ميكرديم.
يكي از دوســتان كه ابراهيم را نميشــناخت تصويرش را از من گرفت و نگاه
كرد .بعد با تعجب گفت :شما مطمئن هستيد اسم ايشون ابراهيمه!؟
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با تعجب گفتمُ :خب بله ،چطور مگه؟!
گفت :من قب ً
ال تو بازار سلطاني مغازه داشتم .اين آقا ابراهيم دو روز در هفته
َسر بازار ميايستاد .يه كوله باربري هم ميانداخت روي دوشش و بار ميبرد.
يه روز بهش گفتم :اسم شما چيه؟
گفت :من رو يداهلل صدا كنيد!
گذشت تا چند وقت بعد يكي از دوستانم آمده بود بازار ،تا ايشون رو ديد
با تعجب گفت :اين آقا رو ميشناسي!؟
گفتم :نه ،چطور مگه!
گفت :ايشــون قهرمان واليبال وكشــتيه ،آدم خيلي باتقوائيه ،براي شكستن
نفسش اين كارها رو ميكنه .اين رو هم برات بگم كه آدم خيلي بزرگيه! بعد
از آن ماجرا ديگه ايشون رو نديدم!
صحبتهاي آن آقا خيلي من رو به فكر فرو برد .اين ماجرا خيلي براي من
عجيب بود .اينطور مبارزه كردن با نفس اص ً
ال با عقل جور در نميآمد
٭٭٭
مدتي بعد يكي از دوستان قديم را ديدم .در مورد كارهاي ابراهيم صحبت
ميكرديم .ايشان گفت :قبل از انقالب .يك روز ظهر آقا ابرام آمد دنبال ما.
من و برادرم و دو نفر ديگر را برد چلوكبابي ،بهترين غذا و ســاالد و نوشابه
را سفارش داد.
خيلي خوشــمزه بود .تا آن موقع چنين غذائي نخورده بودم .بعد از غذا آقا
ابراهيم گفت :چطور بود؟
گفتم :خيلي عالي بود .دستت درد نكنه ،گفت :امروز صبح تا حاال توي بازار
باربري كردم .خوشمزگي اين غذا به خاطر زحمتيه كه براي پولش كشيدم!!

حوزه حاج آقا مجتهدي
ايرج گرائي

سالهاي آخر ،قبل از انقالب بود .ابراهيم به جز رفتن به بازار مشغول فعاليت
ديگري بود.
تقريبًا کســي از آن خبر نداشــت .خودش هم چيزي نميگفت .اما كام ً
ال
رفتار واخالقش عوض شده بود.
ابراهيم خيلي معنويتر شــده بود .صبحها يک پالســتيک مشكي دستش
ميگرفت و به سمت بازار ميرفت .چند جلد کتاب داخل آن بود.
يكروز با موتور از ســر خيابان رد ميشدم .ابراهيم را ديديم .پرسيدم :داش
ابرام کجا ميري؟!
گفت :ميرم بازار.
ســوارش کردم ،بين راه گفتم :چند وقته اين پالســتيک رو دستت ميبينم
چيه!؟ گفت :هيچي کتابه!
بين راه ،سر کوچه نائب السلطنه پياده شد .خداحافظي کرد و رفت .تعجب
کردم ،محل کار ابراهيم اينجا نبود .پس کجا رفت!؟
بــا كنجكاوي بــه دنبالش آمدم .تا اينکه رفت داخل يك مســجد ،من هم
دنبالش رفتم .بعد در کنار تعدادي جوان نشست و کتابش را باز کرد.
فهميدم دروس حوزوي ميخوانه ،از مسجد آمدم بيرون .از پيرمردي که رد
ميشد سؤال کردم:
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ببخشيد ،اسم اين مسجد چيه؟ جواب داد :حوزه حاج آقا مجتهدي
با تعجب به اطراف نگاهکردم .فکر نميکردم ابراهيم طلبه شده باشه.
آنجا روي ديوار حديثي از پيامبر 9نوشته شده بود« :آسمانها و زمين و
فرشتگان ،شب و روز براي سه دسته طلب آمرزش ميکنند :علماء ،کسانيکه
1
به دنبال علم هستند و انسانهاي با سخاوت».
شب وقتي از زورخانه بيرون ميرفتم گفتم :داش ابرام حوزه ميري و به ما
چيزي نميگي؟
يکدفعه باتعجب برگشــت و نگاهم کرد .فهميد دنبالش بودم .خيلي آهسته
گفت:
آدم ِ
حيف عمرش رو فقط صرف خوردن و خوابيدن بکنه .من طلبه رسمي
نيســتم .همينطوري براي اســتفاده ميرم ،عصرها هم ميرم بازار ولي فع ً
ال به
کسي حرفي نزن.
تــا زمان پيروزي انقــاب روال کاري ابراهيم به اين صــورت بود .پس از
پيروزي انقالب آنقدر مشــغوليتهاي ابراهيم زياد شــد که ديگر به کارهاي
قبلي نميرسيد.

 - 1مواعظ العدديه ص 111

پيوند الهي
رضا هادي

عصر يکي از روزها بود .ابراهيم از سر کار به خانه ميآمد .وقتي واردکوچه
شــد براي يك لحظه نگاهش به پسر همســايه افتاد .با دختري جوان مشغول
صحبت بود .پسر ،تا ابراهيم را ديد بالفاصله از دختر خداحافظي کرد و رفت!
ميخواست نگاهش به نگاه ابراهيم نيفتد.
چند روز بعد دوباره اين ماجرا تکرار شــد .اين بار تا ميخواســت از دختر
خداحافظي کند ،متوجه شــد که ابراهيم در حال نزديک شدن به آنهاست.
دختر سريع به طرف ديگر کوچه رفت و ابراهيم در مقابل آن پسر قرار گرفت.
ابراهيم شــروع کرد به سالم و عليک کردن و دست دادن .پسر ترسيده بود
اما ابراهيم مثل هميشه لبخندي بر لب داشت .قبل از اينکه دستش را از دست
او جدا کند با آرامش خاصي شروع به صحبت کرد و گفت :ببين ،تو کوچه و
محله ما اين چيزها سابقه نداشته .من ،تو و خانوادهات رو کامل ميشناسم ،تو
اگه واقعًا اين دختر رو ميخواي من با پدرت صحبت ميکنم که...
جوان پريد تو حرف ابراهيم و گفت :نه ،تو رو خدا به بابام چيزي نگو ،من
اشتباه کردم ،غلط كردم ،ببخشيد و ...
ابراهيم گفت :نه! منظورم رو نفهميدي ،ببين ،پدرت خونه بزرگي داره ،تو
هم که تو مغازه او مشــغول کار هستي ،من امشب تو مسجد با پدرت صحبت
ميکنم .انشاءاهلل بتوني با اين دختر ازدواج کني ،ديگه چي ميخواي؟
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جوان که ســرش را پائين انداخته بود خيلي خجالــت زده گفت :بابام اگه
بفهمه خيلي عصباني ميشه
ابراهيــم جــواب داد :پدرت با من ،حاجي رو من ميشناســم ،آدم منطقي
وخوبيــه .جوان هم گفــت :نميدونم چي بگم  ،هر چي شــما بگي .بعد هم
خداحافظي کرد و رفت.
شــب بعد از نماز ،ابراهيم در مسجد با پدرآن جوان شروع به صحبت کرد.
اول از ازدواج گفت و اينکه اگر کسي شرايط ازدواج را داشته باشد و همسر
مناســبي پيدا کند ،بايد ازدواج کند .در غير اينصورت اگر به حرام بيفتد بايد
پيش خدا جوابگو باشد.
و حاال اين بزرگترها هســتند که بايد جوانها را در اين زمينه کمک کنند.
حاجي حرفهاي ابراهيم را تأييدکرد .اما وقتي حرف از پســرش زده شــد
اخمهايش رفت تو هم!
ابراهيم پرســيد :حاجي اگه پســرت بخواد خودش رو حفظ کنه و تو گناه
نيفته ،اون هم تو اين شرايط جامعه ،کار بدي کرده؟
حاجي بعد از چند لحظه سکوت گفت :نه!
فرداي آن روز مادر ابراهيم با مادر آن جوان صحبت کرد و بعد هم با مادر
دختر و بعد...
يک ماه از آن قضيه گذشــت ،ابراهيم وقتي از بازار برميگشــت شب بود.
آخرکوچه چراغاني شده بود .لبخند رضايت بر لبان ابراهيم نقش بست.
رضايت ،بخاطر اينکه يک دوســتي شــيطاني را به يک پيوند الهي تبديل
کــرده .ايــن ازدواج هنوز هم پا برجاســت و اين زوج زندگيشــان را مديون
برخورد خوب ابراهيم با اين ماجرا ميدانند.

ايام انقالب
امير ربيعي

ابراهيم از دوران کودکي عشق و ارادت خاصي به امام خميني(ره) داشت.
هر چه بزرگتر ميشــد اين عالقه نيز بيشتر ميشد .تا اينکه در سالهاي قبل از
انقالب به اوج خود رسيد.
در ســال  1356بود .هنوز خبري از درگيريها و مسائل انقالب نبود .صبح
جمعه از جلسهاي مذهبي در ميدان ژاله (شهدا) به سمت خانه بر ميگشتيم.
از ميدان دور نشــده بوديم که چند نفر از دوستان به ما ملحق شدند .ابراهيم
شروع کرد براي ما از امام خميني (ره)تعريف کردن.
بعد هم با صداي بلند فرياد زد« :درود بر خميني»
ما هم به دنبال او ادامه داديم .چند نفر ديگر نيز با ما همراهي کردند .تا نزديک
چهارراه شمس شعار داديم وحركت كرديم .دقايقي بعد چندين ماشين پليس
به سمت ما آمد .ابراهيم سريع بچهها را متفرق کرد .در کوچهها پخش شديم.
دو هفته گذشت .از همان جلسه صبح جمعه بيرون آمديم .ابراهيم درگوشه
ميدان جلوي سينما ايستاد .بعد فرياد زد :درود بر خميني و ما ادامه داديم .جمعيت
که از جلسه خارج ميشد همراه ما تکرار ميکرد .صحنه جالبي ايجاد شده بود.
دقايقي بعد ،قبل از اينکه مأمورها برسند ابراهيم جمعيت را متفرق کرد .بعد
با هم سوار تاکسي شديم و به سمت ميدان خراسان حرکت کرديم.
دو تا چهار راه جلوتر يکدفعه متوجه شــدم جلوي ماشــينها را ميگيرند و
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مســافران را تک تک بررسي ميکنند .چندين ماشــين ساواک و حدود 10
مأمور در اطراف خيابان ايســتاده بودند .چهره مأموري که داخل ماشينها را
نگاه ميکرد آشنا بود .او در ميدان همراه مردم بود!
به ابراهيم اشاره کردم .متوجه ماجرا شد .قبل از اينکه به تاکسي ما برسند در
را باز کرد و سريع به سمت پياده رو دويد .مأمور وسط خيابان يكدفعه سرش
را باال گرفت .ابراهيم را ديد و فرياد زد :خودشه خودشه ،بگيرش...
مأمورهــا دنبال ابراهيم دويدنــد .ابراهيم رفت داخل کوچــه ،آنها هم به
دنبالش بودند .حواس مأمورها که حســابي پرت شد کرايه را دادم .از ماشين
خارج شدم .به آن سوي خيابان رفتم و راهم رو ادامه دادم...
ظهر بود که آمدم خانه .از ابراهيم خبري نداشتم .تا شب هم هيچ خبري از
ابراهيم نبود .به چند نفر از رفقا هم زنگ زدم .آنها هم خبري نداشتند.
خيلي نگران بودم .ســاعت حدود يازده شب بود .داخل حياط نشسته بودم.
يکدفعه صدائي از توي کوچه شنيدم .
دويــدم دم در ،باتعجــب ديدم ابراهيــم با همان چهره و لبخند هميشــگي
ِ
پشت در ايســتاده .من هم پريدم تو بغلش .خيلي خوشحال بودم .نميدانستم

خوشحاليام را چطور ابراز کنم .گفتم :داش ابرام چطوري؟
نفسعميقيکشيدوگفت:خداروشکر،ميبينيکهسالموسرحالدرخدمتيم.
گفتم :شام خوردي؟ گفت :نه ،مهم نيست.
ســريع رفتم توي خانه ،سفره نان و مقداري از غذاي شام را برايش آوردم.
رفتيم داخل ميدان غياثي( شهيد سعيدي) بعد از خوردن چند لقمه گفت :بدن
قــوي همين جاها به درد ميخوره .خدا كمك كــرد .با اينکه آنها چند نفر
بودند اما از دستشون فرار کردم.
آن شب خيلي صحبت کرديم .از انقالب ،از امام و ...بعد هم قرار گذاشتيم
شبها با هم برويم مسجد لرزاده پاي صحبت حاج آقا چاووشي.

ايام انقالب
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شــب بود کــه با ابراهيم و ســه نفراز رفقا رفتيم مســجد لــرزاده .حاج آقا
چاووشــي1خيلي نترس بود .حرفهائــي روي منبر ميزد که خيليها جرأت
گفتنش را نداشتند.
حديث امام موســي کاظم 7که ميفرمايد« :مردي از قم مردم را به حق
فرا ميخواند .گروهي استوار چون پارههاي آهن پيرامون او جمع ميشوند»2
خيلي براي مردم عجيب بود .صحبتهاي انقالبي ايشان همينطور ادامه داشت.
ناگهان از ســمت درب مسجد سر و صدايي شــنيدم .برگشتم عقب ،ديدم
نيروهاي ساواک با چوب و چماق ريختند جلوي درب مسجد و همه را ميزنند.
جمعيت براي خروج از مسجد هجوم آورد .مأمورها ،هر کسي را که رد ميشد
با ضربات محکم باتوم ميزدند .آنها حتي به زن و بچهها رحم نميکردند.
ابراهيم خيلي عصباني شــده بود .دويد به ســمت در ،با چند نفر از مأمورها
درگير شد .نامردها چند نفري ابراهيم را ميزدند .توي اين فاصله راه باز شد.
خيلي از زن و بچهها از مسجد خارج شدند.
ابراهيم با شجاعت با آنها درگير شده بود .يکدفعه چند نفراز مأمورها را زد
و بعد هم فرار کرد .ما هم به دنبال او از مسجد دور شديم .بعدها فهميديم که
درآن شب حاج آقا راگرفتند .چندين نفر هم شهيد و مجروح شدند.
ضرباتي که آن شب به کمر ابراهيم خورده بود ،کمردرد شديدي براي او ايجاد
کرد که تا پايان عمر همراهش بود .حتي در کشتي گرفتن او تأثير بسياري داشت.
با شروع حوادث سال  57همه ذهن و فکر ابراهيم به مسئله انقالب و امام معطوف
بود .پخش نوارها ،اعالميهها و ...او خيلي شــجاعانه کار خود را انجام ميداد.
اواسط شهريور ماه بسياري از بچهها را با خودش به تپههاي قيطريه برد و در
نماز عيد فطر شهيد مفتح شرکت کرد .بعد از نماز اعالم شد که راهپيمائي روز
جمعه به سمت ميدان ژاله برگزار خواهد شد.
 - 1از روحانيون انقالبي كه به دست منافقين به شهادت رسيد.
 - 2بحار ج  60ص 216
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صبح روز هفدهم بود .رفتم دنبال ابراهيم .با موتور به همان جلســه مذهبي
رفتيم .اطراف ميدان ژاله ( شهدا ).
جلسه تمام شد .سر و صداي زيادي از بيرون ميآمد .نيمههاي شب حكومت
نظامي اعالم شده بود .بسياري از مردم هيچ خبري نداشتند .سربازان و مأموران
زيادي در اطراف ميدان مستقر بودند.
جمعيــت زيادي هم به ســمت ميــدان در حركت بود .مأمورهــا با بلندگو
اعالم ميكردند كه :متفرق شويد .ابراهيم سريع از جلسه خارج شد .بالفاصله
برگشت و گفت :امير ،بيا ببين چه خبره؟!
آمدم بيرون .تا چشــم کار ميکرد از همه طرف جمعيت به ســمت ميدان
ميآمد .شــعارها از درود بر خميني به ســمت شــاه رفته بود .فرياد مرگ بر
شــاه طنين انداز شده بود .جمعيت به ســمت ميدان هجوم ميآورد .بعضيها
ميگفتند :ساواکيها از چهار طرف ميدان را محاصره کردهاند و...
لحظاتي بعد اتفاقي افتاد که کمتر کسي باور ميکرد! از همه طرف صداي
تيراندازي ميآمد .حتي از هليکوپتري که در آســمان بود و دورتر از ميدان
قرار داشت.
ســريع رفتم و موتــور را آوردم .از يــک کوچه راه خروجــي پيدا کردم.
مأموري در آنجا نبود .ابراهيم سريع يکي از مجروحها را آورد.
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با هم رفتيم سمت بيمارستان سوم شعبان و سريع برگشتيم.
تا نزديک ظهر حدود هشت بار رفتيم بيمارستان .مجروحها را ميرسانديم
و بر ميگشتيم .تقريبًا تمام بدن ابراهيم غرق خون شده بود.
يکــي از مجروحين نزديك پمــپ بنزين افتاده بود .مأمورهــا از دور نگاه
ميکردند .هيچکس جرأت برداشتن مجروح را نداشت.
ابراهيم ميخواست به سمت مجروح حرکت کند .جلويش را گرفتم .گفتم:
آنها مجروح رو تله کردهاند .اگه حركت كني با تير ميزنند .ابراهيم نگاهي
به من کرد و گفت :اگه برادر خودت بود ،همين رو ميگفتي!؟
نميدانستم چه بگويم .فقط گفتم :خيلي مواظب باش.
صداي تيراندازي کمتر شده بود .مأمورها کمي عقبتر رفته بودند .ابراهيم
خيلي سريع به حالت سينه خيز رفت داخل خيابان ،خوابيد کنار مجروح ،بعد
هم دســت مجروح را گرفت و آن جوان را انداخت روي کمرش .بعد هم به
حالت سينه خيز برگشت .ابراهيم شجاعت عجيبي از خودش نشان داد.
بعد هم آن مجروح را به همراه يک نفر ديگر سوار موتور من کرد و حرکت
کردم .در راه برگشت ،مأمورها کوچه را بستند .حکومت نظامي شديدتر شد.
من هم ابراهيم را گم کردم! هر طوري بود برگشتم به خانه.
عصر رفتم منزل ابراهيم .مادرش نگران بود .هيچكس خبري از او نداشت.
خيلي ناراحت بوديم .آخر شــب خبر دادند ابراهيم برگشته .خيلي خوشحال
شــدم .با آن بدن قوي توانســته بود از دست مأمورها فرار کند .روز بعد رفتيم
بهشت زهرا 3در مراسم تشييع و تدفين شهدا کمک کرديم .بعد از هفدهم
شهريور هر شب خانه يکي از بچهها جلسه داشتيم .براي هماهنگي در برنامهها.
مدتي محل تشکيل جلسه پشت بام خانه ابراهيم بود .مدتي منزل مهدي و...
در اين جلســات از همه چيز خصوصًا مسائل اعتقادي و مسائل سياسي روز
بحث ميشد .تا اينکه خبر آمد حضرت امام به ايران باز ميگردند.

بازگشت امام;
حسين اهللكرم

اوايل بهمن بود .با هماهنگي انجام شده ،مسئوليت يکي از تيمهاي حفاظت
حضرت امام(ره) به ما سپرده شد.
گروه ما در روز دوازده بهمن در انتهاي خيابان آزادي(منتهي به فرودگاه) به
صورت مسلحانه مستقر شد.
صحنه ورود خودرو حضرت امام را فراموش نميکنم .ابراهيم پروانهوار به
دور شمع وجودي حضرت امام ميچرخيد.
بالفاصلــه پس از عبور اتومبيل امام ،بچهها را جمع کرديم .همراه ابراهيم به
سمت بهشت زهرا 3رفتيم.
امنيت درب اصلي بهشــت زهرا 3از ســمت جاده قم به ما ســپرده شد.
ابراهيم در کنار در ايســتاد .اما دل و جانش در بهشت زهرا 3بود .آنجا که
حضرت امام مشغول سخنراني بودند.
ابراهيم ميگفت :صاحب اين انقالب آمد ،ما مطيع ايشانيم .از امروز هر چه
امام بگويد همان اجرا ميشود.
از آن روز به بعد ابراهيم خواب و خوراک نداشــت .در ايام دهه فجر چند
روزي بود كه هيچكس از ابراهيم خبري نداشت.
تا اينكه روز بيستم بهمن دوباره او را ديدم.
بالفاصله پرسيدم :كجائي ابرام جون!؟ مادرت خيلي نگرانه.
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مكثــي كرد وگفت :توي اين چند روز ،من و دوســتم تالش ميكرديم تا
مشخصات شهدائي كه گمنام بودند را پيداكنيم .چون كسي نبود به وضعيت
شهدا ،تو پزشكي قانوني رسيدگي كنه.
٭٭٭
شــب بيســت و دوم بهمن بود .ابراهيم با چند تن از جوانــان انقالبي براي
تصرف کالنتري محل اقدام كردند.
آن شــب ،بعد از تصرف کالنتري  14با بچهها مشغول گشت زني در محل
بوديم.
صبح روز بعد ،خبر پيروزي انقالب از راديو سراسري پخش شد.
ابراهيــم چند روزي به همراه امير به مدرســه رفاه ميرفــت .او مدتی جزء
محافظين حضرت امام بود.
بعد هم به زندان قصر رفت و مدت کوتاهي از محافظين زندان بود .در اين
مدت با بچههاي کميته در مأموريتهايشان همکاري داشت ،ولي رسمًا وارد
کميته نشد.

جهش معنوي
جبار ستوده ،حسين اهللكرم

در زندگي بســياري از بزرگان ترک گناهي بزرگ ديده ميشود .اين كار
باعث رشــد ســريع معنوي آنان ميگردد .اين کنترل نفس بيشتر در شهوات
جنسي است .حتي در مورد داستان حضرت يوسف  7خداوند ميفرمايد:
«هرکس تقوا پيشه کند و(در مقابل شهوت و هوس)صبر و مقاومت نمايد،
خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نميکند ».که نشان ميدهد اين يک قانون
عمومي بوده و اختصاص به حضرت يوسف 7ندارد.
از پيروزي انقالب يك ماه گذشت .چهره و قامت ابراهيم بسيار جذابتر شده
بود .هر روز در حالي که کت و شلوار زيبائي ميپوشيد به محل كار ميآمد .محل
کار او در شمال تهران بود .يک روز متوجه شدم خيلي گرفته و ناراحت است! کمتر
حرف ميزد ،تو حال خودش بود .به سراغش رفتم و با تعجب گفتم :داش ابرام
چيزي شده؟! گفت :نه ،چيز مهمي نيست .اما مشخص بود كه مشكلي پيش آمده.
گفتم :اگه چيزي هست بگو ،شايد بتونم کمکت کنم.
کمي سکوت کرد .به آرامي گفت« :چند روزه كه دختري بيحجاب ،توي
اين محله به من گير داده! گفته تا تو رو به دست نيارم ولت نميکنم!»
رفتم تو فكر ،بعد يکدفعه خنديدم! ابراهيم با تعجب ســرش را بلند کرد و
پرسيد :خنده داره؟! گفتم :داش ابرام ترسيدم ،فكر كردم چي شده!؟
بعــد نگاهي به قد و باالي ابراهيم انداختم و گفتم :با اين تيپ و قيافه که تو
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داري ،اين اتفاق خيلي عجيب نيست! گفت :يعني چي؟! يعني به خاطر تيپ و
قيافهام اين حرف رو زده .لبخندي زدم وگفتم :شک نکن!
روز بعد تا ابراهيم را ديدم خندهام گرفت .با موهاي تراشيده آمده بود محل
كار ،بدون کت و شــلوار! فرداي آن روز بــا پيراهن بلند به محل کار آمد! با
چهره اي ژوليدهتر ،حتي با شــلوار کردي و دمپائي آمده بود .ابراهيم اين کار
را مدتي ادامه داد .باالخره از آن وسوسه شيطاني رها شد.
٭٭٭
ريزبيني و دقت عمل در مسائل مختلف از ويژگيهاي ابراهيم بود .اين مشخصه،
او را از دوستانش متمايز ميکرد .فروردين  1358بود .به همراه ابراهيم و بچههاي
کميته به مأموريت رفتيم .خبر رسيد ،فردي که قبل از انقالب فعاليت نظامي داشته
و مورد تعقيب ميباشــد در يکي از مجتمعهاي آپارتماني ديده شده.آدرس را
دراختيار داشتيم .با دو دستگاه خودرو به ساختمان اعالم شده رسيديم.
وارد آپارتمان مورد نظر شديم .بدون درگيري شخص مظنون دستگيرشد.
ميخواستيم از ســاختمان خارج شــويم .جمعيت زيادي جمع شده بودند تا
فرد مورد نظر را مشــاهده کنند .خيلي از آنها ساکنان همان ساختمان بودند.
ناگهان ابراهيم به داخل آپارتمان برگشت و گفت :صبر کنيد!
باتعجبپرسيديم:چيشده!؟چيزينگفت.فقطچفيهايکهبهکمرشبستهبود
را باز کرد .آن را به چهره مرد بازداشت شده بست .پرسيدم :ابرام چيکار ميکني !؟
در حالي كه صورت او را ميبست جواب داد :ما بر اساس يك تماس و خبر،
اين آقا را بازداشت کرديم ،اگر آنچه گفتند درست نباشد آبرويش رفته و ديگر
نميتواند اينجا زندگي کند .همه مردم اينجا به چهره يک متهم به او نگاه ميکنند.
اماحاال،ديگرکسياورانميشناسد.اگرفرداهمآزادشودمشکليپيشنميآيد.
وقتي از ساختمان خارج شديم کسي مظنون مورد نظر را نشناخت .به ريزبيني
ابراهيم فکر ميکردم .چقدر شخصيت و آبروي انسانها در نظرش مهم بود.

تأثير کالم
مهدي فريدوند

چند ماه از پيروزي انقالب گذشت .يکي از دوستان به من گفت :فردا با ابراهيم
برويد ســازمان تربيت بدني ،آقاي داودي(رئيس ســازمان) با شما کار دارند!
فردا صبح آدرس گرفتيم و رفتيم ســازمان .آقــاي داودي که معلم دوران
دبيرستان ابراهيم بود خيلي ما را تحويل گرفت.
بعد به همراه چند نفر ديگر وارد سالن شديم .ايشان براي ما صحبت کرد و
گفت :شما که افرادي ورزشکار و انقالبي هستيد ،بيائيد در سازمان و مسئوليت
قبول کنيد و...
ايشان به من و ابراهيم گفت :مسئوليت بازرسي سازمان را براي شما گذاشتهايم.
ما هم پس از کمي صحبت قبول کرديم .از فرداي آن روزکار ما شروع شد .هر
جا که به مشکل برميخورديم با آقاي داودي هماهنگ ميکرديم.
فراموش نميكنم ،صبح يک روز ابراهيم وارد دفتر بازرســي شــد و سؤال
کرد :چيکار ميکني؟
گفتم :هيچي ،دارم حکم انفصال از خدمت ميزنم .پرسيد :براي کي!؟
ادامه دادم :گزارش رســيده رئيس يکي از فدراسيونها با قيافه خيلي زننده
به محل كار ميياد .برخوردهاي خيلي نامناسب با کارمندها خصوصًا خانمها
داره .حتي گفتهاند مواضعي مخالف حرکت انقالب داره .تازه همســرش هم
حجاب نداره!
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داشتم گزارش را مينوشتم .گفتم :حتمًا يك رونوشت براي شوراي انقالب
ميفرستيم .ابراهيم پرسيد :ميتونم گزارش رو ببينم؟
گفتم :بيا اين گزارش ،اين هم حكم انفصال از خدمت!
گزارش را بادقت نگاه کرد .بعد پرسيد :خودت با اين آقا صحبت کردي؟
گفتم :نه ،الزم نيست ،همه ميدونند چه جورآدميه!
جواب داد :نشــد ديگه ،مگه نشــنيدي :فقط انســان دروغگــو ،هر چه که
ميشنود را تأييد ميکند!
گفتم :آخه بچههاي همان فدراســيون خبر دادند ...پريد تو حرفم و گفت:
آدرس منزل اين آقا رو داري؟ گفتم :بله هست.
ابراهيم ادامه داد :بيا امروز عصر بريم در خونهاش ،ببينيم اين آقا كيه ،حرفش
چيه!
من هم بعد چند لحظه سکوت گفتم :باشه.
عصر بعد از اتمام کار آدرس را برداشتم و با موتور رفتيم.
آدرس او باالتــر از پــل ســيد خندان بــود .داخل کوچهها دنبــال منزلش
ميگشــتيم .همان موقع آن آقا از راه رســيد .از روي عکســي که به گزارش
چسبيده بود او را شناختم.
اتومبيل بنز جلوي خانهاي ايستاد .خانمي که تقريبًا بيحجاب بود پياده شد
و در را باز کرد .بعد همان شخص با ماشين وارد شد.
گفتم :ديدي آقا ابرام! ديدي اين بابا مشکل داره.
گفت :بايد صحبت كنيم .بعد قضاوت کن.
موتور را بردم جلوي خانه و گذاشتم روي جک .ابراهيم زنگ خانه را زد.
آقا که هنوز توي حياط بود آمد جلوي در.
مردي درشــت هيکل بود .با ريش و سبيل تراشيده .با ديدن چهره ما دو نفر
در آن محله خيلي تعجب کرد! نگاهي به ما كرد و گفت :بفرمائيد؟!
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سالم بر ابراهيم

با خودم گفتم :اگر من جاي ابراهيم بودم حســابي حالش را ميگرفتم .اما
ابراهيم با آرامش هميشــگي ،در حالي که لبخند ميزد ســام کرد و گفت:
ابراهيم هادي هستم و چند تا سؤال داشتم ،براي همين مزاحم شما شدم.
آن آقا گفت :اسم شما خيلي آشناست! همين چند روزه شنيدم ،فکرکنم تو
سازمان بود .بازرسي سازمان ،درسته؟!
ابراهيم خنديد و گفت :بله.
بنده خدا خيلي دست پاچه شد .مرتب اصرار ميکرد بفرمائيد داخل .ابراهيم
گفت :خيلي ممنون ،فقط چند دقيقه با شما کار داريم ومرخص ميشويم.
ابراهيم شــروع به صحبت کرد .حدود يک ساعت مشغول بود ،اما گذشت
زمان را اص ً
ال حس نميکرديم.
ابراهيــم از همه چيز برايش گفت .از هر موردي برايش مثال زد .ميگفت:
ببين دوست عزيز ،همسر شما براي خود شماست ،نه براي نمايش دادن جلوي
ديگران! ميداني چقدر از جوانان مردم با ديدن همسر بيحجاب شما به گناه
ميافتند!
يا اينکه ،وقتي شما مسئول کارمندها در اداره هستي نبايد حرفهاي زشت
يا شوخيهاي نامربوط،آن هم با کارمند زن داشته باشيد!
شما قب ً
ال توي رشته خودت قهرمان بودي ،اما قهرمان واقعي کسي است که
جلوي کار غلط رو بگيره.
بعد هم از انقالب گفت .از خون شــهدا ،از امام ،از دشمنان مملکت.آن آقا
هم اين حرفها را تأييد ميکرد.
ابراهيم در پايان صحبتها گفت :ببين عزيز من ،اين حكم انفصال از خدمت
شماست.
آقاي رئيس يکدفعه جــا خورد .آب دهانش را فرو داد .بعد با تعجب به ما
نگاه کرد.
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ابراهيم لبخندي زد و نامه را پاره کرد! بعدگفت :دوست عزيز به حرفهاي
من فکر کن! بعد خداحافظي کرديم .سوار موتور شديم و راه افتاديم.
از سر خيابان که رد شديم نگاهي به عقب انداختم .آن آقا هنوز داخل خانه
نرفته و به ما نگاه ميکرد.
گفتم :آقا ابرام ،خيلي قشنگ حرف زدي ،روي من هم تأثير داشت.
خنديد و گفت :اي بابا ما چيکارهايم .فقط خدا ،همه اينها را خدا به زبانم
انداخت .انشاءاهلل كه تأثير داشته باشد.
بعد ادامه داد :مطمئن باش چيزي مثل برخورد خوب روي آدمها تأثير ندارد.
مگر نخواندهاي ،خدا در قرآن به پيامبرش ميفرمايد:
اگر اخالقت تند(وخشن) بود ،همه از اطرافت ميرفتند .پس الاقل بايد اين
رفتار پيامبر را ياد بگيريم.
٭٭٭
يکي دو ماه بعد  ،از همان فدراســيون گزارش جديد رسيد؛ جناب رئيس
بسيار تغيير کرد! اخالق و رفتارش در اداره خيلي عوض شده .حتي خانم اين
آقا با حجاب به محل کار مراجعه ميکند!
ابراهيم را ديدم و گزارش را به دستش دادم .منتظرعکس العمل او بودم .بعد
از خواندن گزارش گفت :خدا را شکر ،بعد هم بحث را عوض کرد.
اما من هيچ شــکي نداشتم که اخالص ابراهيم تأثير خودش را گذاشته بود.
كالم خالصانه او آقاي رئيس فدراسيون را متحول کرد.

رسيدگي به مردم
جمعي از دوستان شهيد

«بندگان خانواده من هستند پس محبوبترين افراد نزد من کساني هستند که
نسبت به آنها مهربانتر و در رفع حوائج آنها بيشتر کوشش کنند»1.
عجيب بود! جمعيت زيادي در ابتداي خيابان شهيد سعيدي جمع شده بودند.
با ابراهيم رفتيم جلو ،پرسيدم :چي شده!؟
گفت :اين پسر عقب مانده ذهني است ،هر روز اينجاست .سطل آب کثيف
را از جوي بر ميدارد و به آدمهاي خوش تيپ و قيافه ميپاشد!
مردم کم کم متفرق ميشدند .مردي با کت و شلوار آراسته توسط پسرك
خيس شــده بود .مرد گفت :نميدانم با اين آدم عقب مانده چه کنم .آن آقا
هم رفت .ما مانديم و آن پسر!
ابراهيم به پسرک گفت :چرا مردم رو خيس ميکني؟
پســرك خنديد و گفت :خوشــم ميياد .ابراهيم کمي فکر کرد و گفت:
کسي به تو ميگه آب بپاشي؟ پسرك گفت :اونها پنج ريال به من ميدن و
ميگن به کي آب بپاشم .بعد هم طرف ديگر خيابان را نشان داد.
ســه جوا ن هرزه و بيکار ميخنديدند .ابراهيم ميخواســت به سمت آنها
برود ،اما ايستاد.کمي فکر کرد و بعد گفت :پسر ،خونه شما کجاست؟
پسر راه خانهشان را نشان داد.
 -1حديث قدسي امامصادق 7
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ابراهيم گفت :اگه ديگه مردم رو اذيت نکني ،من روزي ده ريال بهت ميدم،
باشــه؟ پســرک قبول کرد .وقتي جلوي خانه آنها رسيديم ،ابراهيم با مادر آن
پسرک صحبت کرد .به اين ترتيب مشکلي را از سر راه مردم بر طرف نمود.
٭٭٭
در بازرسي تربيت بدني مشغول بوديم .بعد از گرفتن حقوق و پايان ساعت
اداري ،پرسيد :موتور آوردي؟
گفتم :آره چطور!؟ گفت :اگه کاري نداري بيا با هم بريم فروشگاه.
تقريبًا همه حقوقش را خريد کرد .از برنج و گوشت ،تا صابون و ...همه چيز
خريد .انگار ليستي براي خريد به او داد ه بودند! بعد با هم رفتيم سمت مجيديه،
وارد کوچه شديم .ابراهيم درب خانهاي را زد.
پيرزني که حجاب درستي نداشت دم در آمد .ابراهيم همه وسائل را تحويل داد.
يك صليب گردن پيرزن بود .خيلي تعجب کردم! در راه برگشــت گفتم:
داش ابرام اين خانم ارمني بود؟! گفت :آره چطور مگه!؟
آمــدم كنار خيابان .موتور را نگهداشــتم و با عصبانيت گفتم :بابا ،اين همه
فقير مسلمون هست ،تو رفتي سراغ مسيحيا!
همينطوركهپشتسرمنشستهبودگفت:مسلمونهاروکسيهستکمککنه.
تازه ،کميته امداد هم راه افتاده ،کمکشون ميکنه .اما اين بندههاي خدا کسي رو
ندارند.بااينکار،هممشکالتشانکمميشه،همدلشانبهاماموانقالبگرمميشه.
٭٭٭
26سال از شهادت ابراهيم گذشت .مطالب كتاب جمعآوري و آماده چاپ
شد .يكي از نمازگزاران مسجد مرا صدا كرد و گفت :براي مراسم يادمان آقا
ابراهيم هر كاري داشته باشيد ما در خدمتيم .با تعجب گفتم:
شما شهيد هادي رو ميشناختيد!؟ ايشون رو ديده بوديد!؟
گفت :نه ،من تا پارسال كه مراسم يادواره برگزار شد چيزي از شهيد هادي
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نميدونستم .اما آقا ابرام حق بزرگي گردن من داره!
براي رفتن عجله داشتم ،اما نزديكتر آمدم .باتعجب پرسيدم :چه حقي!؟
گفت :در مراســم پارسال جاســوئيچي عكس آقا ابراهيم را توزيع كرديد.
من هم گرفتم و به ســوئيچ ماشينم بستم .چند روز قبل ،با خانواده از مسافرت
برميگشتيم .در راه جلوي يك مهمانپذير توقف كرديم.
وقتي خواســتيم سوار شويم باتعجب ديدم كه ســوئيچ را داخل ماشين جا
گذاشــتم! درها قفل بود .به خانمم گفتم:كليد يدكي رو داري؟ او هم گفت:
نه،كيفم داخل ماشينه!
خيلي ناراحت شــدم .هر كاري كردم در باز نشــد .هوا خيلي ســرد بود .با
خودم گفتم شيشه بغل را بشكنم .اما هوا سرد بود و راه طوالني.
يكدفعه چشــمم به عكس آقا ابراهيم افتاد .انگار از روي جاسوئيچي به من
نگاه ميكرد .من هم كمي نگاهش كردم و گفتم:آقا ابرام ،من شنيدم تا زنده
بودي مشــكل مردم رو حل ميكردي .شــهيد هم كه هميشه زنده است .بعد
گفتم :خدايا به آبروي شهيد هادي مشكلم رو حل كن.
تــو همين حال يكدفعه دســتم داخل جيب ُكتم رفت .دســته كليد منزل را
برداشتم! ناخواسته يكي از كليدها را داخل قفل َدر ماشين كردم .با يك تكان،
قفل باز شد.
با خوشــحالي وارد ماشين شديم و از خدا تشــكر كردم .بعد به عكس آقا
ابراهيم خيره شــدم وگفتم :ممنونم ،انشاءاهلل جبران كنم .هنوز حركت نكرده
بودم كه خانمم پرسيد :در ماشين با كدام كليد باز شد؟
با تعجب گفتم :راســت ميگي ،كدوم كليد بود!؟ پياده شدم و يكي يكي
كليدهــا را امتحان كردم .چند بار هم امتحــان كردم ،اما هيچكدام از كليدها
اص ً
ال وارد قفل نميشد!! همينطوركه ايستاده بودم نَفس عميقي كشيدم .گفتم:
آقا ابرام ممنونم ،تو بعد از شهادت هم دنبال حل مشكالت مردمي.

کردستان
مهدي فريدوند

تابســتان  1358بود .بعد از نماز ظهر و عصر جلوي مســجد سلمان ايستاده
بوديم .داشتم با ابراهيم حرف ميزدم که يکدفعه يکي از دوستان با عجله آمد
و گفت :پيام امام رو شنيديد؟!
با تعجب پرسيديم :نه ،مگه چي شده؟!
گفت :امام دستور دادند وگفتند بچهها و رزمندههاي کردستان را از محاصره
خارج کنيد.
بالفاصله محمد شاهرودي آمد و گفت :من و قاسم تشکري و ناصرکرماني
عازم کردستان هستيم .ابراهيم گفت :ما هم هستيم .بعد رفتيم تا آماده حرکت
شويم.
ســاعت چهارعصر بود .يازده نفر با يک ماشــين بليزر به ســمت کردستان
حرکت کرديم .يک تيربار ژ ،3چهار قبضه اسلحه و چند نارنجک کل وسائل
همراه ما بود.
بســياري از جادهها بســته بود .در چند محور مجبور شديم از جاده خاكي
عبور كنيم .اما با ياري خدا ،فردا ظهر رســيديم به سنندج .از همه جا بي خبر
وارد شهر شديم .جلوي يك دکه روزنامه فروشي ايستاديم.
ابراهيم پياده شــد که آدرس مقر ســپاه را بپرسد .يكدفعه فرياد زد :بي دين
اينها چيه که ميفروشي!؟
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با تعجب نگاه کردم .ديدم کنار دکه ،چند رديف مشــروبات الکلي چيده
شده .ابراهيم بدون مکث اسلحه را مسلح کرد و به سمت بطريها شليک کرد.
بطريهاي مشــروب خرد شد و روي زمين ريخت .بعد هم بقيه را شکست و
با عصبانيت رفت ســراغ جوان صاحب دکه .جوان خيلي ترسيده بود .گوشه
دکه ،خودش را مخفي کرد.
ابراهيم به چهره او نگاه کرد .با آرامش گفت :پســر جون ،مگه تو مسلمون
نيســتي .اين نجاستها چيه که ميفروشــي ،مگه خدا تو قرآن نميگه« :اين
کثافتها از طرف شيطانه ،از اينها دور بشيد»1.
جوان سرش را به عالمت تأييد تكان داد .مرتب ميگفت :غلط کردم ،ببخشيد.
ابراهيم كمي با او صحبت كرد .بعد با هم بيرون آمدند.
جوان مقر ســپاه را نشــان داد .ما هم حرکت کرديم .صداي گلولههاي ژ3
سکوت شهر را شکسته بود .همه در خيابان به ما نگاه ميکردند .ما هم بيخبر
از همه جا در شهر ميچرخيديم .باالخره به مقر سپاه سنندج رسيديم.
جلوي تمام ديوارهاي ســپاه ،گونيهاي پر از خاک چيده شده بود .آنجا به
يک دژ نظامي بيشتر شباهت داشت! هيچ چيزي از ساختمان پيدا نبود.
هــر چــه در زديم بيفايده بــود .هيچكس در را باز نميكرد .از پشــت در
ميگفتند :شهر دست ضد انقالبه ،شما هم اينجا نمانيد ،برويد فرودگاه! گفتيم:
ما آمديم به شما کمک کنيم .الاقل بگوئيد فرودگاه کجاست؟!
يکي از بچههاي ســپاه آمد لب ديوار و گفت :اينجــا امنيت نداره ،ممکنه
ماشين شما را هم بزنند .سريع از اينطرف از شهر خارج بشيد .کمي که برويد
به فرودگاه ميرسيد .نيروهاي انقالبي آنجا مستقر هستند.
ما راه افتاديم و رفتيم فرودگاه .آنجا بود که فهميديم داخل سنندج چه خبر
است .به جز مقر سپاه و فرودگاه همه جا دست ضد انقالب بود.
 -1اشاره به آيه  90مائده
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سه گردان از سربازان ارتشي آنجا بودند .حدود يک گردان هم از نيروهاي
ســپاه در فرودگاه مســتقر بودند .گلولههاي خمپاره از داخل شــهر به سمت
فرودگاه شليک ميشد.
براي اولين بار محمد بروجردي را در آنجا ديديم .جواني با ريشها و موي
طالئي .با چهرهاي جذاب و خندان.
برادر بروجردي در آن شــرايط ،نيروها را خيلي خوب اداره ميکرد .بعدها
فهميدم فرماندهي سپاه غرب کشور را بر عهده دارد.
روز بعد با برادر بروجردي جلســه گذاشــتيم .فرماندهان ارتش هم حضور
داشتند .ايشــان فرمودند :با توجه به پيام امام ،نيروي زيادي در راه است .ضد
انقالب هم خيلي ترســيده .آنها داخل شــهر دو مقر مهم دارند .بايد طرحي
براي حمله به اين دو مقر داشته باشيم.
صحبتهاي مختلفي شــد ،ابراهيم گفت :اينطور که در شهر پيداست مردم
هيچ ارتباطي با آنها ندارند .بهتر اســت به يکي از مقرهاي ضد انقالب حمله
کنيم .در صورت موفقيت به سراغ مقر بعدي برويم.
همه با اين طرح موافقت کردند .قرار شــد نيروها را براي حمله آماده کنيم.
اما همان روز نيروهاي سپاه را به منطقه پاوه اعزام کردند .فقط نيروهاي سرباز
در اختيار فرماندهي قرار گرفت.
ابراهيــم و ديگر رفقا به تک تک ســنگرهای ســربازان ســرزدند .با آنها
صحبت ميکردند و روحيه ميدادند .بعد هم يك وانت هندوانه تهيه كردند
و بين سربازان پخش كردند! به اين طريق رفاقتشان با سربازان بيشتر شد .آنها
با برنامههاي مختلف آمادگي نيروها را باال بردند.
صبح يکي از روزها آقاي خلخالي به جمع بچهها اضافه شد .تعداد ديگري
از بچههاي رزمنده هم از شهرهاي مختلف به فرودگاه سنندج آمدند .پس از
آمادگي الزم ،مهمات بين بچهها توزيع شد .تا قبل از ظهر به يکي از مقرهاي
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ضد انقالب در شــهر حمله کرديم .ســريعتر از آنچه فکــر ميکرديم آنجا
محاصره شد .بعد هم بيشتر نيروهاي ضد انقالب را دستگير کرديم.
از داخل مقر بجز مقدار زيادي مهمات ،مقادير زيادي دالر و پاســپورت و
شناسنامههاي جعلي پيدا کرديم! ابراهيم همه آنها را در يک گوني ريخت و
تحويل مسئول سپاه داد.
مقــر دوم ضد انقالب هم بدون درگيري تصرف شــد .شــهر ،بار ديگر به
دست بچههاي انقالبي افتاد .فرمانده سربازان ،پس از اين ماجرا ميگفت :اگر
چند سال ديگر هم صبر ميکرديم ،سربازان من جرأت چنين حملهاي را پيدا
نميکردند .اين را مديون برادر هادي و ديگر دوســتان همرزم ايشان هستيم.
آنها با دوستي که با سربازها داشتند روحيهها را باال بردند.
در آن دوره ،فرماندهان بســياري از فنون نظامي و نحوه نبرد را به ابراهيم و
ديگــر بچهها آموزش دادند .اين كار ،آنهــا را به نيروهاي ورزيدهاي تبديل
نمودكه ثمره آن در دوران دفاع مقدس آشكار شد.
ماجراي سنندج زياد طوالني نشد .هر چند در ديگر شهرهاي کردستان هنوز
درگيريهاي مختصري وجود داشت.
ما در شــهريور  1358به تهران برگشتيم .قاسم و چند نفر ديگر از بچهها در
کردستان ماندند و به نيروهاي شهيد چمران ملحق شدند.
ابراهيم پس از بازگشــت ،از بازرســي ســازمان تربيت بدني به آموزش و
پرورش رفت.
البته با درخواســت او موافقت نميشد ،اما با پيگيريهاي بسيار اين کار را
به نتيجه رســاند .او وارد مجموعهاي شد که به امثال ابراهيم بسيار نياز داشته و
دارد.

معلم نمونه
عباس هادي

ابراهيم ميگفت :اگر قرار اســت انقالب پايدار بماند و نسلهاي بعدي هم
انقالبي باشند.
بايد در مــدارس فعاليت کنيم ،چرا كه آينده مملکت به كســاني ســپرده
ميشودکه شرايط دوران طاغوت را حس نكردهاند!
وقتي ميديد اشــخاصي که اص ً
ال انقالبي نيســتند ،به عنوان معلم به مدرسه
ميروند خيلي ناراحت ميشد.
ميگفــت :بهترين و زبدهترين نيروهاي انقالبي بايد در مدارس و خصوصًا
دبيرستانها باشند!
براي همين ،کاري کم دردسر را رها کرد و به سراغ کاري پر دردسر رفت،
با حقوقي کمتر!
امــا به تنها چيــزي که فکر نميکرد ماديات بود .ميگفــت :روزي را خدا
ميرساند .برکت پول مهم است.کاري هم که براي خدا باشد برکت دارد.
به هر حال براي تدريس در دو مدرســه مشــغول به کار شــد .دبير ورزش
دبيرســتان ابوريحان(منطقه )14ومعلــم عربي در يکي از مــدارس راهنمائي
محروم (منطقه  )15تهران.
تدريس عربي ابراهيم زياد طوالني نشد .از اواسط همان سال ديگر به مدرسه
راهنمائي نرفت! حتي نميگفت که چرا به آن مدرسه نميرود!
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يک روز مدير مدرسه راهنمائي پيش من آمد .با من صحبت کرد و گفت:
تو رو خدا ،شما که برادرآقاي هادي هستيد با ايشان صحبت کنيد که برگردد
مدرسه! گفتم :مگه چي شده؟!
کمي مکث کرد و گفت :حقيقتش ،آقا ابراهيم از جيب خودش پول ميداد
به يکي از شاگردها تا هر روز زنگ اول براي کالس نان و پنير بگيرد!
آقاي هادي نظرش اين بود که اينها بچههاي منطقه محروم هســتند .اکثرًا
سر کالس گرسنه هستند .بچه گرسنه هم درس را نميفهمد.
مدير ادامه داد :من با آقاي هادي برخورد کردم .گفتم :نظم مدرسه ما را به
هم ريختي ،در صورتي که هيچ مشکلي براي نظم مدرسه پيش نيامده بود .بعد
هم سر ايشان داد زدم و گفتم :ديگه حق نداري اينجا از اين کارها را بکني.
آقاي هادي از پيش ما رفت .بقيه ساعتهايش را در مدرسه ديگري پرکرد.
حاال همه بچهها و اوليا از من خواستند که ايشان را برگردانم.
همه از اخالق و تدريس ايشان تعريف ميکنند .ايشان در همين مدت كم،
براي بسياري از دانش آموزان بيبضاعت و يتيم مدرسه ،وسائل تهيه کرده بود
که حتي من هم خبر نداشتم.
با ابراهيم صحبت کردم .حرفهاي مدير مدرسه را به او گفتم .اما فايدهاي
نداشت .وقتش را جاي ديگري پر کرده بود.
ابراهيم در دبيرستان ابوريحان ،نه تنها معلم ورزش ،بلکه معلمي براي اخالق
و رفتار بچهها بود.
دانشآموزان هم که از پهلوانيها و قهرمانيهاي معلم خودشان شنيده بودند
شيفته او بودند.
درآن زمان كه اكثر بچههاي انقالبي به ظاهرشان اهميت نميدادند ابراهيم
با ظاهري آراسته وكت وشلوار به مدرسه ميآمد.
چهر هزيباونوراني،کالميگيراورفتاريصحيح،ازاومعلميکاملساختهبود.
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در کالســداري بســيار قوي بود ،به موقع ميخنديد .به موقع َج َذبه داشت.
زنگهاي تفريح را به حياط مدرسه ميآمد.
اکثر بچهها در كنارآقاي هادي جمع ميشدند .اولين نفر به مدرسه ميآمد و
آخرين نفر خارج ميشد و هميشه در اطرافش پر از دانشآموز بود.
در آن زمان که جريانات سياســي فعال شده بودند ،ابراهيم بهترين محل را
براي خدمت به انقالب انتخاب کرد.
فرامــوش نميكنم ،تعــدادي از بچهها تحت تاثير گروههاي سياســي قرار
گرفته بودند .يك شب آنها را به مسجد دعوت كرد.
با حضور چند تن از دوســتان انقالبي و مســلط به مســائل ،جلسه پرسش و
پاســخ راهانداخت .آن شب همه سؤاالت بچهها جواب داده شد .وقتي جلسه
آن شب به پايان رسيد ساعت دو نيمه شب بود!
ســال تحصيلي  58-59آقــاي هادي به عنوان دبير نمونه انتخاب شــد .هر
چندکه سال اول و آخر تدريس او بود.
اول مهر  59حكم اســتخدامي ابراهيم برای منطقــه  12آموزش و پرورش
تهران صادر شد ،اما به خاطر شرايط جنگ ديگر نتوانست به سر كالس برود.
درآن سال مشغوليتهاي ابراهيم بسيار زياد بود؛ تدريس در مدرسه ،فعاليت
در کميته ،ورزش باســتاني وكشتي ،مســجد و مداحي در هيئت و حضور در
بســياري از برنامههاي انقالبي و...که براي انجام هر كدام از آنها به چند نفر
احتياج است!

دبير ورزش
خاطرات شهيد رضا هوريار

ارديبهشت سال  1359بود .دبير ورزش دبيرستان شهدا بودم .در كنار مدرسه
ما دبيرستان ابوريحان بود .ابراهيم هم آنجا معلم ورزش بود.
رفته بودم به ديدنش .كلي با هم صحبت كرديم .شيفته مرام و اخالق ابراهيم
شدم.
آخر وقت بود .گفت :تك به تك واليبال بزنيم!؟
خندهام گرفت .من با تيم ملي واليبال به مسابقات جهاني رفته بودم .خودم را
صاحب سبك ميدانستم.
حاال اين آقا ميخواد !...گفتم باشــه .توي دلم گفتم :ضعيف بازي ميكنم
تا ضايع نشه!
سرويس اول را زد .آنقدر محكم بود كه نتوانستم بگيرم! دومي ،سومي و...
رنگ چهرهام پريده بود.
جلوي دانشآموزان كم آوردم!
ضرب دست عجيبي داشت .گرفتن سرويسها واقعًا مشكل بود .دورتا دور
زمين را بچهها گرفته بودند.
نگاهي به من كرد .اين بار آهســته زد .امتيــاز اول را گرفتم .امتياز بعدي و
بعدي و. ...
ميخواست ضايع نشم .عمدًا توپها را خراب ميكرد!
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رســيدم به ابراهيم .بازي به دو شد و آبروی من حفظ شد! توپ را انداختم
كه سرويس بزند.
توپ را در دســتش گرفت .آمد بزند که صدائي آمد .اهلل اكبر ...ندای اذان
ظهر بود.
تــوپ را روي زمين گذاشــت .رو به قبله ايســتاد و بلندبلند اذان گفت .در
فضاي دبيرستان صدايش پيچيد.
بچهها رفتند .عدهاي براي وضو ،عدهاي هم براي خانه.
او مشــغول نماز شــد .همانجا داخل حياط .بچهها پشت ســرش ايستادند.
جماعتي شد داخل حياط .همه به او اقتدا كرديم.
نماز كه تمام شــد برگشت به سمت من .دست داد و گفت :آقا رضا رقابت
1
وقتي زيباست كه با رفاقت باشد.

 -1سردار ورزشكار ،رضا هوريار قبل از انقالب به همراه تيم واليبال ناشنوايان به مسابقات جهاني رفت و
قهرمان شد (هرچند ناشنوا نبود!) رضا در كربالي پنج به ياران شهيدش پيوست.

نماز اول وقت
جمعي از دوستان شهيد

محور همه فعاليتهايش نماز بود .ابراهيم در ســخت ترين شرايط نمازش
را اول وقت ميخواند .بيشــتر هم به جماعت و در مســجد .ديگران را هم به
نمازجماعت دعوت ميکرد.
مصداق اين حديث بود كه اميرالمؤمنين  7ميفرمايند :هر که به مسجد
رفــت و آمد کند از مــوارد زير بهره ميگيرد« :برادري کــه در راه خدا با او
رفاقت کند ،علمي تــازه ،رحمتي که در انتظارش بوده ،پندي که از هالکت
نجاتش دهد ،سخني که موجب هدايتش شود و ترک گناه»1.
ابراهيــم حتــي قبل از انقــاب ،نمازهاي صبح را در مســجد و به جماعت
ميخواند.
رفتار او ما را به ياد جمله معروف شهيد رجائي ميانداخت؛ «به نماز نگوئيد
کار دارم  ،به کار بگوئيد وقت نماز است».
بهتريــن مثال آن ،نمازجماعت در گود زورخانــه بود .وقتي كار ورزش به
اذان ميرسيد ،ورزش را قطع ميکرد و نماز جماعت را بر پا مينمود.
بارها در مسير سفر ،يا در جبهه ،وقتي موقع اذان ميشد ،ابراهيم اذان ميگفت
و با توقف خودرو ،همه را تشويق به نماز جماعت ميکرد.
صداي رساي ابراهيم و اذان زيباي او همه را مجذوب خود ميکرد.
 -1مواعظ العدديه ص 281
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او مصداق اين کالم نوراني پيامبــر اعظم9بود که ميفرمايند« :خداوند
وعده فرمــوده؛ مؤذن و فردي که وضو ميگيرد و در نماز جماعت مســجد
شرکت ميکند ،بدون حساب به بهشت ببرد»1.
ابراهيم در همان دوران با بيشتر بچههاي مساجد محل رفيق شده بود.
او از دوران جواني يک عبا براي خودش تهيه کرده بود و بيشــتر اوقات با
عبا نماز ميخواند.
٭٭٭
سال  1359بود .برنامه بسيج تا نيمه شب ادامه يافت .دو ساعت مانده به اذان
صبح کار بچهها تمام شد.
ابراهيم بچهها را جمع کرد .از خاطرات كردستان تعريف ميکرد .خاطراتش
هم جالب بود هم خنده دار.
بچههــا را تــا اذان بيدار نگه داشــت .بچهها بعد از نمــاز جماعت صبح به
خانههايشان رفتند.
ابراهيم به مسئول بسيج گفت :اگر اين بچهها ،همان ساعت ميرفتند معلوم
نبود براي نماز بيدار ميشدند يا نه ،شما يا کار بسيج را زود تمام کنيد يا بچهها
را تا اذان صبح نگهداريدكه نمازشان قضا نشود.
٭٭٭
ابراهيم روزها بسيار انسان شوخ و بذله گويي بود .خيلي هم عوامانه صحبت
ميکرد.
اما شبها معموالً قبل از سحر بيدار بود و مشغول نماز شب ميشد .تالش هم
ميکــرد اين کار مخفيانه صورت بگيرد .ابراهيم هر چه به اين اواخر نزديک
ميشد .بيداري سحرهايش طوالنيتر بود .گويي ميدانست در احاديث نشانه
شيعه بودن را بيداري سحر و نماز شب معرفي کردهاند.
-1مستدرک الوسائل ج  6ص 448
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او به خواندن دعاهاي كميل و ندبه وتوســل مقيد بود .دعاها و زيارتهاي
هر روز را بعد از نماز صبح ميخواند .هر روز يا زيارت عاشورا يا سالم آخر
آن را ميخواند.
هميشــه آيه وجعلنــا را زمزمه ميكرد .يكبار گفتم :آقا ابــرام اين آيه براي
محافظت در مقابل دشمن است ،اينجا كه دشمن نيست!
ابراهيم نگاه معني داري كرد وگفت :دشــمني بزرگتر از شيطان هم وجود
دارد!؟
٭٭٭
يكبار حرف از نوجوانها واهميت به نماز بود .ابراهيم گفت :زماني كه پدرم
از دنيا رفت خيلي ناراحت بودم .شب اول ،بعد از رفتن مهمانان به حالت قهر
از خدا نماز نخواندم و خوابيدم .به محض اينكه خوابم بُرد ،در عالم رويا پدرم
را ديدم!
درب خانه را باز كرد .مســتقيم و با عصبانيت به ســمت اتاق آمد .روبروي
من ايستاد .براي لحظاتي درست به چهره من خيره شد .همان لحظه از خواب
پريــدم .نگاه پدرم حرفهاي زيادي داشــت! هنوز نماز قضا نشــده بود .بلند
شدم ،وضو گرفتم ونمازم را خواندم.
٭٭٭
از ديگر مسائلي که او بسيار اهميت ميداد نمازجمعه بود .هر چند از زماني
که نمازجمعه شکل گرفت ابراهيم درکردستان و يا در جبههها بود.
ابراهيم هر زمان که در تهران حضور داشت در نمازجمعه شركت ميكرد.
ميگفت :شما نميدانيد نمازجمعه چقدر ثواب و برکات دارد.
امام صادق 7ميفرمايند« :قدمي نيســت که به سوي نمازجمعه برداشته
شود ،مگر اينکه خدا آتش را بر او حرام ميکند»1.
 -1نماز در آيين حديث ص  101حديث 215

برخورد با دزد
عباس هادي

نشسته بوديم داخل اتاق .مهمان داشتيم .صدايي از داخل کوچه آمد .ابراهيم
سريع از پنجره نگاه کرد .شخصي موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال
فرار بود!
بگيرش ...دزد ...دزد! بعد هم ســريع دويــد دم در .يکي از بچههاي محل
لگدي به موتور زد .دزد با موتور نقش بر زمين شد!
تکه ِ
آهن روي زمين دســت دزد را بريد و خون جاري شــد .چهره دزد پر
از ترس بود و اضطراب .درد ميكشيد که ابراهيم رسيد .موتور را برداشت و
روشن کرد و گفت :سريع سوار شو!
رفتند درمانگاه ،با همان موتور .دســتش را پانسمان کردند .بعد با هم رفتند
مسجد! بعد از نماز كنارش نشست؛ چرا دزدي ميكني!؟ آخه پول حرام كه...
دزد گريه ميكرد .بعد به حرف آمد :همه اينها را ميدانم .بيكارم ،زن وبچه
دارم ،از شهرستان آمدهام .مجبور شدم.
ابراهيــم فكري كرد .رفــت پيش يكي از نمازگزارها ،بــا او صحبت كرد.
خوشحال برگشت و گفت :خدا را شكر ،شغلي مناسب برايت فراهم شد.
از فردا برو ســر كار .اين پول را هم بگيــر ،از خدا هم بخواه كمكت كند.
هميشه به دنبال حالل باش .مال حرام زندگي را به آتش ميكشد .پول حالل
كم هم باشد بركت دارد.

شروع جنگ
تقي مسگرها

صبح روز دوشنبه سي و يكم شهريور  1359بود .ابراهيم و برادرش را ديدم.
مشغول اثاثكشي بودند.
ســام كردم وگفتم :امروز عصر قاســم با يك ماشــين تــداركات ميره
كردستان ما هم همراهش هستيم.
با تعجب پرســيد :خبريه؟! گفتم :ممكنه دوباره درگيري بشــه .جواب داد:
باشه اگر شد من هم مييام.
ظهر همان روز با حمله هواپيماهاي عراق جنگ شروع شد .همه در خيابان
به سمت آسمان نگاه ميكردند.
ســاعت  4عصر ،سر خيابان بوديم .قاسم تشــكري با يك جيپ آهو ،پر از
خرمدل هم بود .من هم سوار شدم.
وسايل تداركاتي آمد .علي ّ
موقع حركت ابراهيم هم رسيد و سوار شد .گفتم :داش ابرام مگه اثاثكشي
نداشتيد؟!
گفت :اثاثها رو گذاشتيم خونه جديد و اومدم.
روز دوم جنگ بود .قبل از ظهر با ســختي بســيار و عبــور از چندين جاده
خاكي رسيديم سرپل ذهاب.
هيچكس نميتوانست آنچه را ميبيند باوركند .مردم دستهدسته از شهر فرار
ميكردند.
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از داخل شهر صداي انفجار گلولههاي توپ و خمپاره شنيده ميشد.
مانــده بوديم چه كنيم .در ورودي شــهر از يك گردنه رد شــديم .از دور
بچههاي ســپاه را ديديم كه دســت تكان ميدادند! گفتم :قاسم ،بچهها اشاره
ميكنند كه سريعتر بياييد!
يكدفعه ابراهيم گفت :اونجا رو! بعد سمت مقابل را نشان داد.
از پشت تپه تانكهاي عراقي كام ً
ال پيدا بود .مرتب شليك ميكردند .چند
گلوله به اطراف ماشين اصابت كرد .ولي خدا را شكر به خير گذشت.
از گردنه رد شديم .يكي از بچههاي سپاه جلو آمد و گفت :شما كي هستيد!؟
من مرتب اشاره ميكردم كه نياييد ،اما شما گاز ميداديد!
قاسم پرسيد :اينجا چه خبره؟ فرمانده كيه؟!
آن رزمنده هم جواب داد :آقاي بروجردي تو شهر پيش بچههاست .امروز
صبح عراقيها بيشتر شهر را گرفته بودند .اما با حمله بچهها عقب رفتند.
حركــت كرديم و رفتيم داخل شــهر ،در يك جاي امن ماشــين را پارك
كرديم .قاسم ،همان جا دو ركعت نماز خواند!
ابراهيم جلو رفت و باتعجب پرســيد :قاســم ،اين نماز چي بود؟! قاسم هم
خيلي باآرامش گفت :تو كردســتان هميشــه از خدا ميخواســتم كه وقتي با
دشــمنان اســام و انقالب ميجنگم اسير يا معلول نشــم .اما اين دفعه از خدا
خواستم كه شهادت رو نصيبم كنه! ديگه تحمل دنيا رو ندارم!
ابراهيــم خيلي دقيق به حرفهاي او گــوش ميكرد .بعد با هم رفتيم پيش
محمد بروجردي ،ايشان از قبل قاسم را ميشناخت .خيلي خوشحال شد.
بعد از كمي صحبت ،جائي را به ما نشان داد وگفت :دو گردان سرباز آنطرف
رفتند و فرمانده ندارند .قاسم جان ،برو ببين ميتوني اونها رو بياري تو شهر.
با هم رفتيم .آنجا پر از ســرباز بود .همه مســلح و آماده ،ولي خيلي ترسيده
بودند .اص ً
ال آمادگي چنين حملهاي را از طرف عراق نداشتند.
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قاسم و ابراهيم جلو رفتند و شروع به صحبت كردند .طوري با آنها حرف
زدند كه خيلي از آنها غيرتي شدند.
آخر صحبتها هم گفتند :هر كي َمرده و غيرت داره و نميخواد دست اين
بعثيها به ناموسش برسه با ما بياد.
سخنان آنها باعث شد كه تقريبًا همه سربازها حركت كردند.
قاسم نيروها را آرايش داد و وارد شهر شديم .شروع كرديم به سنگربندي.
چند نفر از سربازها گفتند :ما توپ  106هم داريم.
قاسم هم منطقه خوبي را پيدا كرد و نشان داد .توپها را به آنجا انتقال دادند
و شروع به شليك کردند.
با شــليك چند گلوله توپ ،تانكهاي عراقي عقب رفتند و پشــت مواضع
مستقر شدند .بچههاي ما خيلي روحيه گرفتند.
غروب روز دوم جنگ بود .قاســم خانهاي را به عنوان مقر انتخاب كرد كه
به ســنگر سربازها نزديكتر باشد .بعد به من گفت :برو به ابراهيم بگو بيا دعاي
توسل بخوانيم.
شب چهارشنبه بود .من راه افتادم و قاسم مشغول نمازمغرب شد .هنوز زياد
دور نشــده بودم كه يك گلوله خمپاره جلوي درب همان خانه منفجر شــد.
گفتم :خدا رو شكر قاسم رفت تو اتاق .اما با اين حال برگشتم .ابراهيم هم كه
صداي انفجار را شنيده بود سريع به طرف ماآمد.
وارد اتاق شديم .چيزي كه ميديديم باورمان نميشد .يك تركش به اندازه
دانه عدس از پنجره رد شده و به سينه قاسم خورده بود .قاسم در حال نماز به
آرزويش رسيد!
محمد بروجردي با شــنيدن اين خبر خيلي ناراحت شد .آن شب كنار پيكر
قاسم ،دعاي توسل را خوانديم.
فردا جنازه قاسم را به سمت تهران راهي كرديم.
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روز بعد رفتيم مقر فرماندهي .به ما گفتند :شما چند نفر مسئول انبار مهمات
باشيد .بعد يك مدرسه را كه تقريبًا پر از مهمات بود به ما تحويل دادند.
يك روز آنجا بوديم و چون امنيت نداشت ،مهمات را از شهر خارج كردند.
ابراهيم به شوخي ميگفت :بچهها اينجا زياد ياد خدا باشيد ،چون اگه خمپاره
بياد ،هيچي از ما نميمونه!
وقتي انبار مهمات تخليه شد ،به سمت خط مقدم درگيري رفتيم .سنگرها در
غرب سرپل ذهاب تشكيل شده بود.
چنــد تن از فرماندهان دوره ديده نظير اصغر وصالي و علي قرباني مســئول
نيروهاي رزمنده شده بودند.
آنها در منطقه پاوه گروه چريكي به نام دســتمال ســرخها داشتند .حاال با
همان نيروها به سرپل آمده بودند.
داخل شــهر گشتي زديم .چند نفر از رفقا را پيدا كرديم .محمد شاهرودي،
مجيد فريدوند و ...با هم رفتيم به سمت محل درگيري با نيروهاي عراقي.
در سنگر باالي تپه ،فرمانده نيروها به ما گفت :تپه مقابل محل درگيري ما با
نيروهاي عراقي است .از تپههاي بعدي هم عراقيها قرار دارند.
چند دقيقه بعد ،از دور يك سرباز عراقي ديده شد .همه رزمندهها شروع به
شليك كردند.
ابراهيم داد زد :چيكار ميكنيد! شما كه گلولهها رو تموم كرديد! بچهها همه
ساكت شدند .ابراهيم كه مدتي در كردستان بود و آموزشهاي نظامي را به خوبي
فرا گرفته بود گفت :صبر كنيد دشمن خوب به شما نزديك بشه ،بعد شليك كنيد.
در همين حين عراقيها از پايين تپه ،شــروع به شــليك كردند .گلولههاي
آرپيجي و خمپاره مرتب به سمت ما شليك ميشد.
بعد هم به سوي سنگرهاي ما حركت كردند .رزمندههايي كه براي اولين بار
اسلحه به دست ميگرفتند با ديدن اين صحنه به سمت سنگرهاي عقبدويدند.
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خيلي ترسيده بوديم .فرمانده داد زد :صبركنيد .نترسيد!
لحظاتي بعد صداي شــليك عراقيها كمتر شــد .نگاهي به بيرون ســنگر
انداختم .عراقيها خوب به سنگرهاي ما نزديك شده بودند.
يكدفعه ابراهيم به همراه چند نفر از دوستان به سمت عراقيها حمله كردند!
آنها در حالي كه از سنگر بيرون ميدويدند فرياد زدند :اهللاكبر
شايد چند دقيقهاي نگذشت كه چندين عراقي كشته و مجروح شدند .يازده
نفر از عراقيها توســط ابراهيم و دوستانش به اسارت درآمدند  .بقيه هم فرار
كردند.
ابراهيم ســريع آنها را به طرف داخل شهر حركت داد .تمام بچهها از اين
حركــت ابراهيم روحيه گرفتند .چند نفر مرتب از اســرا عكس ميانداختند.
بعضيها هم با ابراهيم عكس يادگاري ميگرفتند!
ســاعتي بعد وارد شهر سرپل شديم .آنجا بود كه خبر دادند :چون راه بسته
بوده ،پيكر قاسم هنوز در پادگان مانده .ما هم حركت كرديم و در روز پنجم
جنگ به همراه پيكر قاسم و با اتومبيل خودش به تهران آمديم.
در تهران تشــييع جنازه باشكوهي برگزار شد و اولين شهيد دفاع مقدس در
محل ،تشييع شد.
خرمدل فرياد ميزد:
جمعيت بسيار زيادي هم آمده بودند .علي ّ
فرمانده شهيدم راهت ادامه دارد.

دومين حضور
امير منجر

هشتمين روز مهرماه با بچههاي معاونت عمليات سپاه راهي منطقه شديم .در
راه در مقر سپاه همدان توقف كوتاهي کرديم.
موقع اذان ظهر بود .برادر بروجردي،كه به همراه نيروهاي سپاه راهي منطقه
بود را در همان مكان مالقات كرديم.
ابراهيم مشــغول گفتــن اذان بود .بچهها براي نماز آماده ميشــدند .حالت
معنــوي عجيبي در بچهها ايجاد شــد .محمد بروجردي گفــت :اميرآقا ،اين
ابراهيم بچه كجاست؟!
گفتم :بچه محل خودمونه ،سمت هفده شهريور و ميدان خراسان.
بــرادر بروجردي ادامــه داد :عجب صدايــي داره .يكي دو بــار تو منطقه
ديدمش ،جوان پر دل وجرأتيه.
بعد ادامه داد :اگه تونستي بيارش پيش خودمون كرمانشاه.
نماز جماعت برگزار شد و حركت كرديم .بار دوم بود كه به سرپل ذهاب
ميآمديم.
اصغــر وصالي نيروها را آرايش داده بود .بعــد از آن منطقه به يك ثبات و
پايداري رسيد.
اصغر از فرماندهان بسيار شجاع و دالور بود .ابراهيم بسيار به او عالقه داشت.
او هميشه ميگفت:
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چريكي بــه شــجاعت و دالوري ومديريــت اصغر نديــدهام .اصغر حتي
همسرش را به جبهه آورده و با اتومبيل پيكان خودش كه شبيه انبار مهماته ،به
همه جبههها سر ميزنه.
اصغر هم ،چنين حالتي نسبت به ابراهيم داشت.
يكبار كه قصد شناسايي و انجام عمليات داشت به ابراهيم گفت :آماده باش
برويم شناسايي.
اصغر وقتي از شناسايي برگشت.گفت :من قبل از انقالب در لبنان جنگيدهام.
كل درگيريهاي سال 58كردســتان را در منطقه بودم ،اما اين جوان با اينكه
هيچكدام از دورههاي نظامي را نديده ،هم بســيار ورزيده اســت هم مســائل
نظامي را خيلي خوب ميفهمد.
براي همين در طراحي عملياتها از ابراهيم كمك ميگرفت.
آنها در يكي از حمالت ،بدون دادن تلفات هشت دستگاه تانك دشمن را
منهدم كردند و تعدادي از نيروهاي دشمن را اسير گرفتند.
اصغر وصالي يكي از ساختمانهاي پادگان ابوذر را براي نيروهاي داوطلب
و رزمنده آماده كرد و با ثبت نام و مشخصات افراد و تقسيم آنها ،نظم خاصي
در شهر ايجاد كرد.
وقتي شهر كمي آرامش پيدا كرد ،ابراهيم به همراه ديگر رزمندهها ورزش
باستاني را بر پا كرد.
هر روز صبح ابراهيم با يك قابلمه ضرب ميگرفت و با صداي گر ِم خودش
ميخواند.
اصغر هم مياندار ورزش شده بود ،اسلحه ژ 3هم شده بود ميل! با پوكه توپ
وتعدادي ديگر از سالحها  ،وسايل ورزشي را درست كرده بودند.
يكــي از فرماندهــان ميگفت :آن روزها خيلي از مردم كه در شــهر مانده
بودند و پرستاران بيمارستان و بچههاي رزمنده ،صبحها به محل ورزش باستاني
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ميآمدند.
ابراهيم با آن صداي رسا ميخواند و اصغر هم مياندار ورزش بود.
به ايــن ترتيب آنها روح زندگــي و اميد را ايجاد ميكردند .راســتي كه
ابراهيم انسان عجيبي بود.
٭٭٭
امام صادق 7ميفرمايد :هركار نيكي كه بندهاي انجام ميدهد در قرآن
ثوابي براي آن مشخص است؛ مگر نماز شب!
زيرا آنقدر پر اهميت است كه خداوند ثواب آن را معلوم نكرده و فرموده:
«پهلويشان از بسترها جدا ميشود و هيچكس نميداند به پاداش آنچه كردهاند
چه چيزي براي آنها ذخيره كردهام»1
همان دوران كوتاه ســرپل ذهاب ،ابراهيم معموالً يكي دو ســاعت مانده به
اذان صبح بيدار ميشــد و به قصد ســر زدن به بچهها از محل استراحت دور
ميشد.
اما من شــك نداشتم كه از بيداري ســحر لذت ميبرد و مشغول نماز شب
ميشود.
يكبار ابراهيم را ديدم .يك ساعت مانده به اذان صبح ،به سختي ظرف آب
تهيه كرد و براي غسل و نماز شب از آن استفاده نمود.

 -1ميزان الحكمه حديث 3665

تسبيحات
امير سپهرنژاد

دوازدهم مهر  1359است .دو روز بود كه ابراهيم مفقود شده! براي گرفتن
خبر به ستاد اسراي جنگي رفتم اما بيفايده بود.
تا نيمههاي شب بيدار و خيلي ناراحت بودم .من ازصميميترين دوستم هيچ
خبري نداشتم.
بعــد از نماز صبح آمدم داخل محوطه .ســكوت عجيبــي در پادگان ابوذر
حکم فرما بود.
روي خاكهای محوطه نشستم .تمام خاطراتي كه با ابراهيم داشتم در ذهنم
مرور ميشد.
هوا هنوز روشن نشده بود .با صدايي درب پادگان باز شد و چند نفري وارد
شدند.
ناخــودآگاه به درب پادگان نگاه كردم .تــوي گرگ و ميش هوا به چهره
آنها خيره شدم.
يكدفعــه از جــا پريدم! خودش بود ،يكــي از آنها ابراهيم بــود .دويدم و
لحظاتي بعد در آغوش هم بوديم.
خوشــحالي آن لحظه قابل وصف نبود .ساعتي بعد در جمع بچهها نشستيم.
ابراهيم ماجراي اين سه روز را تعريف ميكرد:
با يك نفربر رفته بوديم جلو ،نميدانستيم عراقيها تا كجا آمدهاند.
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كنار يك تپه محاصره شــديم ،نزديك به يكصد عراقــي از باالي تپه و از
داخل دشت شليك ميكردند.
ما پنج نفرهم دركنار تپه در چالهاي سنگر گرفتيم و شليك ميكرديم.
تا غروب مقاومت كرديم ،با تاريك شدن هوا عراقيها عقبنشيني كردند.
دو نفر از همراهان ما كه راه را بلد بودند شهيد شدند.
از سنگر بيرون آمديم ،كسي آن اطراف نبود .به پشت تپه و ميان درختها
رفتيم.
در آنجا پيكر شهدا را مخفي كرديم .خسته و گرسنه بوديم .از مسير غروب
آفتاب قبله را حدس زدم و نماز را خوانديم.
بعد از نماز به دوســتانم گفتم :براي رفع اين گرفتاريها با دقت تســبيحات
حضرت زهرا3را بگوئيد.
بعد ادامه دادم :اين تسبيحات را پيامبر ،زماني به دخترشان تعليم فرمودند كه
ايشان گرفتار مشكالت و سختيهاي بسيار بودند.
بعد از تسبيحات به سنگر قبلي برگشتيم .خبري از عراقيها نبود .مهمات ما
هم كم بود.
يكدفعــه در كنــار تپه چندين جنــازه عراقي را ديدم .اســلحه و خشــاب
و نارنجكهــاي آنها را برداشــتيم .مقداري آذوقه هم پيــدا كرديم و آماده
حركت شديم .اما به كدام سمت!؟
هوا تاريك و در اطراف ما دشــتي صاف بود .تســبيحي در دست داشتم و
مرتب ذكر ميگفتم .در ميان دشــمن ،خستگي ،شب تاريك و ...اما آرامش
عجيبي داشتيم!
نيمههاي شب در ميان دشت يك جاده خاكي پيدا كرديم .مسير آن را ادامه
داديم.
به يك منطقه نظامي رسيديم که دستگاه رادار در داخل آن قرار داشت.
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چندين نگهبان هم در اطراف آن بودند .سنگرهائي هم در داخل مقر ديده
ميشد.
ما نميدانســتيم در كجا هســتيم .هيــچ اميدي هم به زنــده ماندن خودمان
نداشتيم ،براي همين تصميم عجيبي گرفتيم!
بعد هم با تسبيح استخاره كردم و خوب آمد .ما هم شروع كرديم!
با ياري خدا توانســتيم با پرتاب نارنجك و شليك گلوله ،آن مقر نظامي را
به هم بريزيم.
وقتي رادار از كار افتاد ،هر ســه از آنجا دور شــديم .ســاعتي بعد دوباره به
راهمان ادامه داديم.
نزديك صبح محل امني را پيدا كرديم و مشغول استراحت شديم .كل روز
را استراحت كرديم.
باور كردني نبود ،آرامش عجيبي داشــتيم .با تاريك شــدن هوا به راهمان
ادامه داديم و با ياري خدا به نيروهاي خودي رسيديم.
ابراهيــم ادامه داد :آنچــه ما در اين مــدت ديديم فقط عنايــات خدا بود.
تسبيحات حضرت زهرا 3گره بسياري از مشكالت ما را گشود.
بعد گفت :دشمن به خاطر نداشتن ايمان ،از نيروهاي ما ميترسد.
مــا بايد تا ميتوانيم نبردهاي نامنظم را گســترش دهيــم تا جلوي حمالت
دشمن گرفته شود.

شهرك المهدي
علي مقدم ،حسين جهانبخش

از شروع جنگ يك ماه گذشــت .ابراهيم به همراه حاج حسين و تعدادي
از رفقا به شــهرك المهدي در اطراف ســرپل ذهاب رفتند .آنجا سنگرهاي
پدافندي را در مقابل دشمن راهاندازي كردند.
نماز جماعت صبح تمام شد .ديدم بچهها دنبال ابراهيم ميگردند! با تعجب
پرسيدم :چي شده؟!
گفتند :از نيمه شــب تا حاال خبري از ابراهيم نيست! من هم به همراه بچهها
سنگرها و مواضع ديدهباني را جستجو كرديم ولي خبري از ابراهيم نبود!
ساعتي بعد يكي از بچههاي ديدهبان گفت :از داخل شيار مقابل ،چند نفر به
اين سمت مييان!
اين شيار درست رو به سمت دشمن بود .بالفاصله به سنگر ديدهباني رفتم و
با بچهها نگاه كرديم.
ســيزده عراقي پشت ســر هم در حالي كه دستانشان بســته بود به سمت ما
ميآمدند!
پشت سر آنها ابراهيم و يكي ديگر از بچهها قرار داشت! در حالي كه تعداد
زيادي اسلحه و نارنجك و خشاب همراهشان بود.
هيچكس باور نميكرد كه ابراهيم به همراه يك نفر ديگر چنين حماسهاي
آفريده باشد!
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آن هم در شــرايطي كه در شهرك المهدي مهمات و سالح كم بود .حتي
تعدادي از رزمندهها اسلحه نداشتند.
يكــي از بچهها خيلي ذوق زده شــده بود ،جلوآمد و كشــيده محكمي به
صورت اولين اسير عراقي زد و گفت« :عراقي مزدور!»
براي لحظهاي همه ســاكت شــدند .ابراهيم از كنار ســتون اسرا جلوآمد.
روبــروي جــوان ايســتاد و يكييكي اســلحهها را از روي دوشــش به زمين
گذاشت .بعد فرياد زد :برا چي زدي تو صورتش؟!
جوان كه خيلي تعجب كرده بود گفت :مگه چي شده؟ اون دشمنه.
ابراهيم خيرهخيره به صورتش نگاه كرد و گفت :اوالً او دشمن بوده ،اما االن
اســيره ،در ثاني اينها اص ً
ال نميدونند براي چي با ما ميجنگند .حاال تو بايد
اين طوري برخورد كني؟!
جوان رزمنده بعد از چند لحظه ســكوت گفت :ببخشيد ،من كمي هيجاني
شدم.
بعد برگشت و پيشاني اسير عراقي را بوسيد و معذرتخواهي كرد.
اســير عراقي كه با تعجب حركات ما را نگاه ميكرد ،به ابراهيم خيره شد.
نگاه متعجب اسير عراقي حرفهاي زيادي داشت!
٭٭٭
دو ماه پس از شــروع جنگ ،ابراهيم به مرخصي آمد .با دوستان به ديدن او
رفتيم.
درآن ديــدار ابراهيم از خاطرات و اتفاقــات جنگ صحبت ميكرد .اما از
خــودش چيزي نميگفت .تا اينكه صحبت از نماز وعبادت رزمندگان شــد.
يكدفعه ابراهيم خنديد وگفت:
درمنطقه المهدي در همان روزهاي اول ،پنج جوان به گروه ما ملحق شدند.
آنها از يك روستا باهم به جبهه آمده بودند.
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چند روزي گذشت .ديدم اينها اهل نماز نيستند!
تا اينكه يك روز با آنها صحبت كردم .بندگان خدا آدمهاي خيلي سادهاي
بودند .آنها نه سواد داشتند نه نماز بلد بودند .فقط به خاطر عالقه به امام آمده
بودند جبهه.
از طرفي خودشــان هم دوست داشتند كه نماز را ياد بگيرند .من هم بعد از
ياد دادن وضو ،يكي از بچهها را صدا زدم و گفتم :اين آقا پيشنماز شما ،هر
كاري كرد شما هم انجام بديد.
من هم كنار شــما ميايستم و بلندبلند ذكرهاي نماز را تكرار ميكنم تا ياد
بگيريد.
ابراهيم به اينجا كه رسيد ديگر نميتوانست جلوي خندهاش را بگيرد .چند
دقيقه بعد ادامه داد:
در ركعت اول ،وســط خواندن حمد ،امام جماعت شــروع كرد سرش را
خاراندن ،يكدفعه ديدم آن پنج نفر شروع كردند به خاراندن سر!!
خيلــي خندهام گرفت امــا خودم را كنترل كردم .اما درســجده ،وقتي امام
جماعت بلند شد ُمهر به پيشانيش چسبيده بود و افتاد.
پيش نماز به ســمت چپ خم شــد كه مهرش را بردارد .يكدفعه ديدم همه
آنها به سمت چپ خم شدند و دستشان را دراز كردند!
اينجا بود كه ديگر نتوانستم تحمل كنم و زدم زير خنده!

حالل مشكالت
يكي از دوستان شهيد

از پيامبر 9ســؤال شــد« :کداميــک از مؤمنين ايماني کاملتــر دارند؟
فرمودند :آنکه در راه خدا با جان و مال خود جهاد کند»1
سردار محمد کوثري( فرمانده اسبق لشكر حضرت رسول )9ضمن بيان
خاطراتي از ابراهيم تعريف ميكرد:
در روزهاي اول جنگ در سرپل ذهاب به ابراهيم گفتم؛ برادر هادي ،حقوق
شما آماده است هر وقت صالح ميداني بيا و بگير.
در جواب خيلي آهسته گفت :شما کي ميري تهران!؟
گفتم :آخر هفته.
بعدگفت :سه تا آدرس رو مينويسم ،تهران رفتي حقوقم رو در اين خونهها
بده!
من هم اين کار را انجام دادم .بعدها فهميدم هر سه ،از خانوادههاي مستحق
و آبرودار بودند.
٭٭٭
ي همراهم
از جبهه برميگشــتم .وقتي رسيدم ميدان خراسان ديگر هيچ پول 
نبود .به سمت خانه در حرکت بودم .اما مشغول فكر؛ االن برسم خانه همسرم
و بچههايم از من پول ميخواهند .تازه اجاره خانه را چه كنم!؟
 -1الحكم الظاهره ج  2ص 280
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ســراغ کی بروم؟ به چه کسي رو بيندازم؟ خواستم بروم خانه برادرم ،اما او
هم وضع خوبي نداشت.
سر چهارراه عارف ايستاده بودم .با خودم گفتم :فقط بايد خدا کمک کند.
من اص ً
ال نميدانم چه كنم!
در همين فكر بودم که يكدفعه ديدم ابراهيم ســوار بر موتور به ســمت من
آمد .خيلي خوشحال شدم.
تا من را ديد از موتور پياده شد ،مرا در آغوش کشيد.
چند دقيقهاي صحبت كرديم .وقتي ميخواســت برود اشــاره کرد :حقوق
گرفتي؟!
گفتم :نه ،هنوز نگرفتم ،ولي مهم نيست.
دســت کرد توي جيب و يک دسته اســکناس درآورد .گفتم :به جون آقا
ابرام نميگيرم ،خودت احتياج داري.
گفت :اين قرض الحسنه است .هر وقت حقوق گرفتي پس ميدي .بعد هم
پول را داخل جيبم گذاشت و سوار شد و رفت.
آن پول خيلي برکت داشت .خيلي از مشکالتم را حل کرد .تا مدتي مشکلي
از لحاظ مالي نداشتم.
خيلي دعايــش کردم .آن روز خدا ابراهيم را رســاند .مثل هميشــه حالل
مشكالت شده بود.

گروه شهيد اندرزگو
مصطفي صفار هرندي

مدت كوتاهي از شــروع جنگ گذشــت .فرماندهي سپاه در غرب كشور
جلســهاي برقرارنمود .قرار شــد نيروهاي داوطلب و بچههاي سپاه در مناطق
مختلف تقسيم شوند.
لذا گروهي از بچهها از ســرپل ذهاب به سومار ،گروهي به سمت مهران و
صالحآباد و گروهي به سمت بستان رفتند.
طبق جلســه ،حســين اهللكرم كه از فرماندهان مناطق عملياتي بود به عنوان
فرمانده سپاه گيالنغرب و نفتشهر انتخاب شد.
او بــه همــراه چند گروهان از گردانهاي هشــتم و نهم ســپاه راهي منطقه
گيالنغرب شد.
ابراهيم كه از دوران زورخانه رفاقت ديرينهاي با حاج حسين داشت به همراه
او راهي گيالنغرب شد و به عنوان معاونت عمليات سپاه منصوب شد.
٭٭٭
گيالنغرب شــهري در ميان كوهستانهاي مختلف است .در 50كيلومتري
نفتشــهر و خــط مــرزي و در 70كيلومتري جنوب ســرپلذهاب .عراق تا
نزديكي اين شهر و بيشتر ارتفاعات آن راتصرف كرده بود.
در اولين روزهاي جنگ نيروهاي لشــکر چهارم عــراق وارد گيالنغرب
شــدند اما با مقاومت غيور مردان وشــيرزنان اين شــهر مجبور به فرار شدند.
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در جريان آن حمله يكي از زنان اين شهر با ضربات داس دو نظامي عراقي
را به هالكت رساند!!
بعد از آن عدهاي از مردم شــهر از آنجا رفتند .بقيه مردم روزها را به شــهر
ميآمدند وشبها به سياه چادرها در جاده اسالمآباد ميرفتند.
تيپ ذوالفقار ارتش هم در منطقه «بان سيران» دراطراف گيالن غرب مستقر
شده بود.
مدت كوتاهي از فعاليت سپاه گيالنغرب گذشت .در اين مدت كار بچهها
فقط پدافند در مقابل حملههاي احتمالي دشمن بود و هيچ تحرك خاصي از
نيروها ديده نميشد.
جلســهاي برقرار شــد .نيروها پيشــنهاد كردند همانطور كه دكتر چمران
جنگهــاي نامنظــم را در جنوب و اصغر وصالي جنگهــاي چريكي را در
سرپل ذهاب انجام ميدهند .يك گروه چريكي نيز در گيالنغرب راهاندازي
شود.
كار راهاندازي گروه انجام شد .بعد هم مسئوليت عمليات گروه را به ابراهيم
و جواد افراســيابي واگذار شد .به پيشــنهاد بچهها قرار شد نام دكتر بهشتي را
براي گروه انتخاب كنند.
امــا در بازديدي كه شــخص آيتاهلل بهشــتي از منطقه داشــت با اين كار
مخالفت كرد و گفت :چون شــما كار چريكي انجــام ميدهيد ،نام گروه را
شهيد اندرزگو بگذاريد .چرا كه او بنيانگذار حركتهاي چريكي و اسالمي
بود.
ابراهيم تصوير بزرگي از امام(ره) و آيتاهلل بهشــتي و مقام معظم رهبري را
در مقر گروه نصب كرد .گروه فعاليت خود را آغاز نمود.
نيروهــاي اين گروه چريكي نامنظم ،ماننــد نام آن نامنظم بودند .همه گونه
آدمي در آن حضور داشت!
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از نوجوان تا پيرمرد ،از افراد بيســواد تا فارغالتحصيل دكتري ،از بچههاي
بسيار متدين و اهل نماز شب ،تا كساني كه در همان گروه نماز را فرا گرفتند.
از بچههــاي حوزه رفتــه تا كمونيســتهاي توبه كرده و ...بــه اين ترتيب
همهگونه نيرو در ج ّوي بسيار صميمي و دوستداشتني دور هم جمع شدند.
افــراد اين گروه تقريبًا چهل نفره ،در يك چيز با هم مشــترك بودند و آن
شجاعت و روحي ه باالي آنها بود .ابراهيم كه عم ً
ال مسئوليت گروه را برعهده
داشــت هميشه ميگفت :ما فرمانده نداريم و از طريق محبت و دوستي خيلي
خوب گروه را رهبري ميكرد.
سيستم اداره گروه به صورتي بود كه همه كارها خودجوش انجام ميشد و
تقريبًا كسي به ديگري امر و نهي نميكرد.
بيشتر كارها با همفكري پيش ميرفت و بيشتر از همه جواد افراسيابي و رضا
گوديني همراهان هميشگي ابراهيم بودند.
٭٭٭
يكي از برنامههاي روزانه گروه ،كمك به مردم محلي وحل مشكالت آنها
بود .بسياري از نيروهاي محلي گيالنغرب نيز از اين طريق به گروه جذب شدند.
فعاليتگروه اندرزگو ،بيشتر تشكيل تيمهاي شناسايي و عملياتي بود.
عبــور از ارتفاعــات و تهيه نقشــههاي دقيق و صحيح از منطقه دشــمن ،از
ديگركارها بود.
روش ابراهيم در شناساييها بسيار عجيب بود .نيمههاي شب به همراه افراد
از ارتفاعات عبور ميكردند.
آنها پشــت نيروهاي دشمن قرار ميگرفتند و از محل استقرار و تجهيزات
دشمن اطالعات بســيار دقيقي را به دســت ميآوردند .ميگفت :اگر چنين
كاري انجام نگيرد معلوم نيست در عملياتها موفق شويم .پس بايد شناسائي
ما دقيق و صحيح باشد.
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ابراهيم روش خود را به ديگر نيروها نيزآموزش ميداد و ميگفت :در مسئله
شناسايي ،نيرو بايد شجاعت داشته باشد.
اگر ترس در وجود كسي بود نميتواند نيروي موفقي باشد .بعد هم در مورد
تيزبيني و دقت عمل نيروها صحبت ميکرد.
بــراي همين بود كــه از ميان نيروهاي گروه ،زبدهتريــن و بهترين نيروهاي
اطالعات وشناسايي و حتي فرماندهاني شجاع تربيت يافتند.
به قول فرمانده تيپ ّ 313حر كه مسئوليت اطالعات و عمليات را در قرارگاه
نجف به عهده داشــت :ابراهيم با روشهاي خود بنيانگذار اين تيپ بود ،هر
چند كه قبل از تشكيل آن به شهادت رسيد.
گروه چريكي شهيد اندرزگو در دوران فعاليت يك ساله خود شاهد پنجاه
و دو عمليات كوچك و بزرگ توسط همان نيروهاي نامنظم بود.
آنها لشكر چهارم ارتش عراق را در منطقه غرب به ستوه آوردند و تلفات
سنگيني را به آنان تحميل كردند.
در اين گروه كوچك ،انســانهاي بزرگي تربيت شــدند كــه دوران دفاع
مقدس ما مديون رشادتهاي آنهاست.
آنهــا از خرمن وجودي ابراهيم خوشــهها چيدند و بــه همراهی او افتخار
ميكردند :شــهيد رضا چراغي فرمانده شجاع لشكر  27حضرت رسول،9
شــهيد رضا دستواره قائم مقام لشکر ،شهيد حسن زماني مسئول محور لشکر،
شهيد سيد ابوالفضل كاظمي فرمانده گردان ميثم ،شهيد رضا گوديني فرمانده
گردان حنين ،شهيد محمدرضا علي اوسط معاون تيپ مسلم ابن عقيل ،شهيد
داريوش ريزهوندي فرمانده گردان مالك ،شــهيدان ابراهيم حسامي و هاشم
خرمدل از مسئولين
كلهر معاونين گردان مقداد ،شهيدان جواد افراسيابي و علي ّ
اطالعات لشکر ،و همچنين چندين فرمانده بزرگ دفاع مقدس كه هم اكنون
نيز از افتخارات نظام اسالمي هستند.

شهادت اصغر وصالي
علي مقدم

محرم ســال  1359اتفــاق مهمــي رخ داد .اصغر وصالي و علــي قرباني با
نيروهايشان از سرپل ذهاب به گيالنغرب آمدند.
قرار شد بعد از شناسايي مواضع دشمن ،از سمت شمال شهر ،عملياتي آغاز
شود.
آن ايام روزهاي اول تشــكيل گروه اندرزگو بود .قسمتي از مواضع دشمن
شناسايي شده بود.
شــب عاشــورا همه بچهها در مقر سپاه جمع شــدند .عزاداراي با شكوهي
برگزار شد.
مداحي ابراهيم در آن جلســه را بســياري از بچهها به ياد دارند .او با شور و
حال عجيبي ميخواند و اصغر وصالي مياندار عزادارها بود.
روز عاشــورا اصغر به همراه چند نفر از بچهها براي شناســايي راهي منطقه
«برآفتاب» شد.
حوالي ظهر خبر رسيد آنها با نيروهاي كمين عراقي درگير شدهاند .بچهها
خودشان را رساندند ،نيروهاي دشمن هم سريع عقب رفتند اما...
علي قرباني به شــهادت رسيد .به خاطر شدت جراحات ،اميدي هم به زنده
ماندن اصغر نبود.
اصغر وصالي را سريع به عقب انتقال داديم ولي او هم به خيل شهدا پيوست.
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بعــد از شــهادت اصغر ،ابراهيــم را ديدم كه با صداي بلنــد گريه ميكرد.
ميگفت :هيچكس نميداند كه چه فرماندهاي را از دست دادهايم ،انقالب ما
به امثال اصغر خيلي احتياج داشت.
اصغر در حالي كه هنوز چهلم بردار شهيدش نشده بود توفيق شهادت را در
ظهر عاشورا ب ه دست آورد.
ابراهيم براي تشييع به تهران آمد و اتومبيل پيكان اصغر را كه در گيالنغرب
بــه جا مانده بود به تهــران آورد .در حالي كه به خاطر اصابت تركش ،تقريبًا
هيچ جاي سالم در بدنه ماشين نبود!
پس از تشييع پيكر شهيد وصالي سريع به منطقه بازگشتيم .ابراهيم ميگفت:
اصغر چند شب قبل از شهادت ،برادرش را در خواب ديد.
برادرش گفته بود :اصغر ،تو روز عاشورا در گيالن غرب شهيد خواهي شد.
روز بعد بچههاي گروه ،براي اصغر مجلس ختم وعزاداري برپا كردند .بعد
بچهها به هم قول دادند كه تا آخرين قطره خون در جبهه بمانند و انتقام خون
اصغر را بگيرند.
جواد افراســيابي و چند نفر از بچهها گفتند :مثل آدمهاي عزادار محاســن
خودمان را كوتاه نميكنيم تا صدام را به سزاي اعمالش برسانيم.

ظاهر ساده
جمعي از دوستان شهيد

در ايام ابتداي جنگ ،ابراهيم الگوي بســياري از بچههاي رزمنده شده بود.
خيليها به رفاقت با او افتخار ميكردند .اما او هميشــه طوري رفتار ميکرد تا
كمتر مطرح شود.
مث ً
ال به لباس نظامي توجهي نداشت ،پيراهن بلند و شلوار كردي ميپوشيد .تا
هم به مردم محلي آنجا نزديكتر شود ،هم جلوي نفس خود را گرفته باشد .ساده
و بيآاليش بود .وقتي براي اولين بار او را ديديم فكر كرديم كه او خدمتكار
و ...براي رزمندگان اســت .اما مدتي كهگذشــت به شخصيت او پيبرديم.
ابراهيم به نوعي ساختارشكن بود .به جاي توجه به ظاهر و قيافه ،بيشتر به فكر
باطن بود .بچهها هم از او تبعيت ميكردند.
هميشــه ميگفت :مهمتر از اينكه براي بچهها لباسهاي هم شــكل و ظاهر
نظامي درست كنيم بايد به فكر آموزش و معنويت نيروها باشيم و تا ميتوانيم
بيشتر با بچهها رفيق باشيم .نتيجه اين تفكر ،در عملياتهاي گروه،كام ً
ال ديده
ميشد .هر چند برخي با تفكرات او مخالفت ميكردند.
٭٭٭
پارچه لباس پلنگي خريده بود .به يكي از خياطها داد وگفت :يك دســت
لباس ُكردي برايم بدوز .روز بعد لباس را تحويل گرفت وپوشــيد .بسيار زيبا
شده بود .از مقر گروه خارج شد .ساعتي بعد برگشت .با لباس سربازي!
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پرسيدم :لباست كو!؟ گفت :يكي از بچههاي ُكرد از لباس من خوشش آمد.
من هم هديه دادم به او!
ســاعتش را هم به يك شخص ديگرداده بود .آن شخص ساعت را پرسيده
بود و ابراهيم ساعت را به او بخشيده بود! اين كارهاي ساده باعث شد بسياري
از كردهــاي محلي مجذوب اخالق ابراهيم شــوند و به گروه اندرزگو ملحق
شــوند .ابراهيم در عين ســادگي ظاهر ،به مســائل سياســي كام ً
ال آگاه بود.
جريانات سياسي را هم خوب تحليل ميكرد.
مدتي پس از نصب تصاوير امام راحل و شهيد بهشتي در مقر ،از طرف دفتر
فرماندهي كل قوا در غرب كشور كه زير نظر بنيصدر اداره ميشد دستور تعطيلي
و بستن آذوقه گروه صادر گرديد ،اما فرمانده ارتش در آن منطقه اعالم كرد كه
حضور اين گروه در منطقه الزم است .تمامي حمالت ما توسط اين گروه طراحي و
اجراميشود.بعدازمدتيباپيگيريهاياينفرمانده،جلوياينحركتگرفتهشد.
يك روز صبح اعالم كردند كه بنيصدر قصد بازديد از كرمانشاه را دارد.
ابراهيم و جواد و چند نفر از بچهها به همراه حاج حسين عازم كرمانشاه شدند.
فرماندهان نظامي با ظاهري آراســته منتظر بنيصدر بودند .اما قيافه بچههاي
اندرزگو جالب بود .با همان شلوار كردي و ظاهر هميشگي به استقبال بنيصدر
رفتند! هر چند هدفشــان چيز ديگري بود .ميگفتند :ما ميخواهيم با اين آدم
صحبت كنيم و ببينيم با كدام بينش نظامي جنگ را اداره ميكند!
آن روز خيلي معطل شديم .در پايان هم اعالم كردند رئيس جمهور به علت
آسيب ديدن هليكوپتر به كرمانشاه نميآيد.
مدتي بعد حضرت آيتاهلل خامنهاي(حفظهاهلل) به كرمانشاه آمدند .ايشان در
آن زمان امام جمعه تهران بودنــد .ابراهيم تمام بچهها را به همراه خود آورد.
آنها با همان ظاهر ساده و بيآاليش با حضرت آقا مالقات كردند و بعد هم
يكيك ،ايشان را در آغوش گرفتند و روبوسيكردند.

چم امام حسن7
حسين اهلل كرم

براي اولين عملياتهاي نفوذي در عمق مواضع دشمن آماده شديم .ابراهيم،
جواد افراســيابي ،رضا دستواره و رضا چراغي و چهار نفر ديگر انتخاب شدند.
بعد دو نفر از كردهاي محلي كه راهها را خوب ميشناختند به ما اضافه شدند .به
اندازه يک هفته آذوقه كه بيشتر نان و خرما بود برداشتيم .سالح و مواد منفجره و
مين ضد خودرو به تعداد كافي در كوله پشتيها بسته بندي كرديم و راه افتاديم.
از ارتفاعات و بعد هم از رودخانه امامحسن عبور كرديم .به منطقهچم 1امام
حســن 7وارد شديم .آنجا محل اســتقرار يك تيپ ارتش عراق بود .ميان
شيارها و البهالي تپهها مخفي شديم.
دشمن فكر نميكرد كه نيروهاي ايراني بتوانند از اين ارتفاعات عبور كنند.
براي همين به راحتي مشغول تهيه نقشه شديم.
سه روز در آن منطقه بوديم .هرچند بارندگيهاي شديد كمي جلوي كار ما
را گرفت ،اما با تالش بچهها نقشههاي خوبي از منطقه تهيه گرديد.
پس از اتمام كا ِر شناسايي و تهيه نقشه ،به سراغ جاده نظامي رفتيم .چندين
مين ضد خودرو در آن كار گذاشتيم .بعد هم سريع به سمت مواضع نيروهاي
خودي برگشتيم.
هنوز زياد دور نشــده بوديم که صــداي چندين انفجارآمــد .خودروها و
 ( -1رودخانه و اطراف آن به زبان محلي)
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نفربرهاي دشمن را ديديم كه در آتش ميسوخت.
مــا هم ســريع از منطقه خطر دورشــديم .پس ازچند دقيق ه متوجه شــديم
تانكهاي دشمن به همراه نيروهاي پياده ،مشغول تعقيب ما هستند .ما با عبور از
داخل شيارها و البهالي تپهها خودمان را به رودخانه امام حسن 7رسانديم.
با عبور از رودخانه ،تانكها نتوانستند ما را تعقيب كنند.
محل مناسبي را در پشــت رودخانه پيدا كرديم و مشغول استراحت شديم.
دقايقي بعد ،از دور صداي هليكوپتر شنيده شد!
فكر اين يكي را نكرده بوديم .ابراهيم بالفاصله نقشهها را داخل يك كولهپشتي
ريخت و تحويل رضا داد و گفت :من و جواد ميمانيم شما سريع حركت كنيد.
كاري نميشــد كرد ،خشابهاي اضافه و چند نارنجك به آنها داديم و با
ناراحتي از آنها جدا شديم و حركت كرديم.
اص ً
ال همه اين مأموريت براي به دست آوردن اين نقشهها بود .اين موضوع
به پيروزي در عملياتهاي بعدي بسيار كمك ميكرد.
از دورديديم كه ابراهيم و جواد مرتب جاي خودشان را عوض ميكنند و
با ژ 3به سمت هليكوپتر تيراندازي ميكردند .هليكوپتر عراقي هم مرتب با
دور زدن به سمت آنها شليك ميكرد.
دو ساعت بعد به ارتفاعات رسيديم .ديگر صدايي نميآمد .يكي از بچهها
كه خيلي ابراهيم را دوســت داشــت گريه ميكرد ،ما هيــچ خبري از آنها
نداشتيم .نميدانستيم زنده هستند يا نه.
يادم آمد ديروز كه بيكار داخل شــيارها مخفي بوديــم ،ابراهيم با آرامش
خاصي مسابقه راه انداخت و بازي ميكرد.
بعد هم لغتهاي فارسي را به كردهاي گروه آموزش ميداد .آنقدر آرامش
داشت كه اص ً
ال فكر نميكرديم در ميان مواضع دشمن قرار گرفتهايم.
وقتي هم موقع نماز شد ميخواست با صداي بلند اذان بگويد!
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امــا با اصرار بچهها خيلــي آرام اذان گفت و بعد بــا حالت معنوي خاصي
مشغول نماز شد .ابراهيم در اين مدت شجاعتي داشت كه ترس را از دل همه
بچهها خارج ميكرد .حاال ديگر شب شده بود .از آخرين باري كه ابراهيم را
ديديم ساعتها ميگذشت.
به محل قرار رسيديم ،با ابراهيم و جواد قرار گذاشته بوديم كه خودشان را
تا قبل از روشن شدن هوا به اين محل برسانند.
چند ساعت استراحت كرديم ولي هيچ خبري از آنها نشد .هوا كمكم در
حال روشن شدن بود .ما بايد از اين مكان خارج ميشديم .بچهها مرتب ذكر
ميگفتند و دعا ميخواندند .آماده حركتشــديم کــه از دور صدايي آمد.
اسلحهها را مسلح كرديم و نشستيم.
چند لحظه بعد ،از صداها متوجه شديم كه ابراهيم و جواد هستند .خوشحالي
در چهــره همه موج ميزد .با كمك بچههاي تازه نفس به كمكشــان رفتيم.
سريع هم از آن منطقه خارج شديم.
نقشــههاي به دســت آمده از اين عمليات نفوذي در حملههاي بعدي بسيار
كارســاز بود .اين جز با حماسه بچههاي شجاع گروه از جمله ابراهيم و جواد
به دســت نميآمد .فردا ظهر ابراهيم و جواد مثل هميشه آماده و پرتوان پيش
بچههــا بودند .با رضــا رفتيم پيش ابراهيــم .گفتم :داش ابــرام ،ديروز وقتي
هليكوپتر رسيد چه كار كرديد؟
با آرامش خاص و هميشــگي خودش گفت :خدا كمك كرد .من و جواد
از هــم فاصله گرفتيم و مرتب جاي خودمان را عوض ميكرديم و به ســمت
هليكوپتر تيراندازي ميكرديم.
او هم مرتب دور ميزد و به سمت ما شليك ميكرد .وقتي هم گلولههايش
تمام شد برگشت .ما هم سريع و قبل از رسيدن نيروهاي پياده به سمت ارتفاع
حركت كرديم .البته چند تركش ريز به ما خورد تا يادگاري بمونه!

اسير
مهدي فريدوند ،مرتضي پارسائيان

از ويژگيهاي ابراهيم ،احترام به ديگران ،حتي به اسيران جنگي بود .هميشه اين
حرف را از ابراهيم ميشنيديم كه :اكثر اين دشمنان ما انسانهاي جاهل و ناآگاه
هستند .بايد اسالم واقعي را از ما ببيند .آن وقت خواهيد ديد كه آنها هم مخالف
حزببعثخواهندشد.لذادربسياريازعملياتهاقبلازشليكبهسمتدشمندر
فكر به اسارت درآوردن نيروهاي آنها بود .با اسير هم رفتار بسيار صحيحي داشت.
سه اسير عراقي را داخل شهرآوردند .هنوز محلي براي نگهداري آنها نبود.
مسئوليت حفاظت آنها را به ابراهيم سپرديم .هر چيزي كه از طرف تداركات
براي مــا ميآمد و يا هر چيزي كه ما ميخورديم .ابراهيم همان را بين اســرا
توزيع ميكرد .همين باعث ميشد كه همه ،حتي اسرا مجذوب رفتار اوشوند.
كمي هم عربي بلد بود .در اوقات بيكاري مينشست و با اسرا صحبت ميكرد.
دو روز ابراهيم با آنها بود ،تا اينكه خودرو حمل اسرا آمد .آنها از ابراهيم
سؤال كردند :شما هم با ما ميآيي؟ وقتي جواب منفي شنيدند خيلي ناراحت
شــدند .آنها با گريه التماس ميكردند و ميگفتند :مــا را اينجا نگه دار ،هر
كاري بخواهي انجام ميدهيم .حتي حاضريم با بعثيها بجنگيم!
٭٭٭
ت بر روي ارتفاعات بازيدراز آغاز شد .ما دو نفر كمي به سمت باالی
عمليا 
ارتفاعات رفتيم .از بچههاي خودي دور شديم .به سنگري رسيديم که تعدادي
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عراقي در آن بودند .با اسلحه اشاره كردم که به سمت بيرون حركت كنيد.
فكر نميكردم اينقدر زياد باشــند! ما دو نفر و آنها پانزده نفر بودند .گفتم:
حركت كنيد .اما آنها هيچ حركتي نميكردند!
طوري بين ما قرار گرفتند كه هر لحظه ممكن بود به هر دوي ما حمله كنند.
شايد هم فكر نميكردند ما فقط دو نفر باشيم!
دوباره داد زدم :حركت كنيد و با دســت اشاره كردم ولي همه عراقيها به
افسر درجهداري كه پشت سرشان بود نگاه ميكردند!
افسر بعثي ابروهايش را باال ميانداخت .يعني نرويد! خيلي ترسيدم ،تا حاال
در چنين موقعيتي قرار نگرفته بودم .دهانم از ترس تلخ شد .يك لحظه با خودم
گفتم :همه را ببندم به رگبار ،اما كار درستي نبود.
هر لحظه ممكن بود اتفاق بدي رخ دهد .از ترس اسلحه را محكم گرفتم .از
خدا خواستم كمكم كند .يكدفعه از پشت سنگر ابراهيم را ديديم .به سمت ما
ميآمد .آرامش عجيبي پيدا كردم .تا رسيد ،در حالي كه به اسرا نگاه ميكردم
گفتم :آقا ابرام ،كمك! پرسيد :چي شده؟!
گفتم :مشكل اون افسر عراقيه .نميخواد اينها حركت كنند! بعد با دست،
افسر را نشان دادم .لباس و درجهاش با بقيه فرق داشت و كام ً
ال مشخص بود.
ابراهيم اســلحهاش را روي دوشش انداخت و جلو رفت .با يك دست يقه
افسر بعثي و با دست ديگر كمربند او را گرفت و در يك لحظه او را از جا بلند
كرد! چند متر جلوتر او را جلوي پرتگاه آورد.
تمامي عراقيها از ترس روي زمين نشســتند و دستشان را باال گرفتند .افسر
بعثي مرتب به ابراهيم التماس ميكرد و ميگفت :الدخيل الدخيل ،ارحم ارحم
و همينطور ناله ميكرد .ذوق زده شــده بودم ،در پوست خودم نميگنجيدم،
تمام ترس لحظات پيش من برطرف شــده بود .ابراهيم افسر عراقي را به ميان
اسرا برگرداند .آن روز خدا ابراهيم را به كمك ما فرستاد.
بعد با هم ،اسرا و افسر بعثي را به پايين ارتفاع انتقال داديم.

نيمه شعبان
جمعي از دوستان شهيد

عصر روز نيمه شــعبان ابراهيم وارد مقر شــد .از نيمه شب خبري از او نبود.
حاال هم كه آمده يك اسير عراقي را با خودش آورده!
پرسيدم :آقا ابرام كجايي ،اين اسيركيه!؟
گفت :نيمه شب رفته بودم سمت دشــمن ،كنار جاده مخفي شدم .به تردد
خودروهاي عراقي دقتكردم .وقتي جاده خلوت شــد يك جيپ عراقي را
ديدم ،با يك سرنشــين به ســمت من ميآمد .ســريع رفتم وسط جاده ،افسر
عراقي را اسير گرفتم و برگشتم.
بيــن راه بــا خودمگفتم :اين هم هدي ه ما براي امــام زمان(عج) ولي بعد ،از
حرف خودم پشيمان شدم .گفتم :ما كجا و هديه براي امام زمان(عج).
همان روز بچهها دور هم جمع شديم .از هر موضوعی صحبتي به ميان آمد
تا اينكه يكي از ابراهيم پرسيد:
بهترين فرماندههان در جبهه را چه كساني ميداني و چرا؟!
ابراهيــم كمي فكر كرد و گفت :تو بچههاي ســپاه هيچكس را مثل محمد
بروجردي نميدانم .محمد كاري كرد كه تقريبًا هيچكس فكرش را نميكرد.
در كردســتان با وجود آن همه مشــكالت توانســت گروههــاي پيشمرگ
كــرد مســلمان را راهاندازي كنــد و از اين طريــق كردســتان را آرام كند.
در فرماندههان ارتش هم هيچكس مثل ســرگرد علي صياد شيرازي نيست.
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ايشــان از بچههاي داوطلب سادهتر است .آقاي صياد قبل از نظامي بودن يك
جوان حزباللهي و مومن است.
از نيروهاي هوانيروز ،هر چه بگردي بهتر از ســروان شيرودي پيدا نميكني،
شيروديدرسرپلذهابباهليكوپترخودشجلويچندينپاتكعراقراگرفت.
با اينكه فرمانده پايگاه هوايي شــده آنقدر ساده زندگي ميكند كه تعجب
ميكنيد! وقتي هم از طرف ســازمان تربيت بدني چند جفت كفش ورزشــي
آوردند يكي را دادم به شيرودي ،با اينكه فرمانده بود اما كفش مناسبي نداشت.
همان روز صحبت به اينجا رســيد كه آرزوي خودمان را بگوئيم .هر كسي
چيزيگفت .بيشتر بچهها آرزويشان شهادت بود.
بعضيها مثل شهيدسيد ابوالفضل كاظمي به شوخي ميگفتند :خدا بندههاي
خوب و پاك را ســوا ميكند .براي همين ما مرتب گناه ميكنيم كه مالئكه
سراغ ما را نگيرند! ما ميخواهيم حاال حاالها زنده باشم .بچهها خنديدند و بعد
هم نوبت ابراهيم شد.
همــه منتظر آرزوي ابراهيم بودند .ابراهيــم مكثي كرد وگفت :آرزوي من
شهادت هست ولي حاال نه! من دوست دارم در نبرد با اسرائيل شهيد شوم!
٭٭٭
صبح زود بود .از سنگرهاي كمين به سمت گيالنغرب برگشتم .وارد مقر
سپاه شدم .برخالف هميشه هيچكس آنجا نبود.
كميگشتموليبيفايدهبود.خيليترسيدم.نكندعراقيهاشهرراتصرفكردهاند!
داخل حياط فرياد زدم :كســي اينجا نيست؟! درب يكي از اطاقها باز شد.
يكي از بچهها اشاره كرد ،بيا اينجا!
وارد اتاق شدم .همه ساكت رو به قبله نشسته بودند!
ابراهيم تنها ،در اتاق مجاور نشسته بود و با صداي سوزناک مداحي ميكرد.
براي دل خودش ميخواند .با امامزمان(عج) نجوا ميكرد .آنقدر سوز عجيبي
در صدايش بود كه همه اشك ميريختند.

جايزه
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يكــي از عملياتهاي نفوذي ما در منطقه غرب به اتمام رســيد .بچهها را
فرستاديم عقب.
پس از پايان عمليات ،يكيك ســنگرها را نگاه كرديم .كسي جا نمانده
بود .ما آخرين نفراتي بوديم كه بر ميگشتيم.
ســاعت يك نيمه شــب بود .ما پنج نفر مدتي راه رفتيم .به ابراهيم گفتم:
آقا ابرام خيلي خســتهايم ،اگه مشكلي نيست اينجا استراحت كنيم .ابراهيم
موافقت كرد و در يك مكان مناسب مشغول استراحت شديم.
هنوز چشــمانم گرم نشده بود که احساس كردم از سمتدشمن كسي به
ما نزديك ميشود!
يكدفعه از جا پريدم .از گوشه ای نگاه كردم .درست فهميده بودم در زير
نور ماه كام ً
ال مشخص بود .يك عراقي در حالي كه كسي را بر دوش حمل
ميكرد به ما نزديك ميشد!
خيلي آهســته ابراهيم را صدا زدم .اطراف را خوب نگاه كردم .كسي غير
از آن عراقي نبود!
وقتــي خوب به ما نزديك شــد از ســنگر بيرون پريديــم و در مقابل آن
عراقي قرار گرفتيم.
سرباز عراقي خيلي ترسيده بود .همانجا روي زمين نشست.
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يكدفعــه متوجه شــدم ،روي دوش او يكي از بچههاي بســيجي خودمان
است! او مجروح شده و جامانده بود!
خيلــي تعجب كــردم .اســلحه را روي كولم انداختم .بــا كمك بچهها،
مجروح را از روي دوش او برداشتيم .رضا از او پرسيد :تو كي هستي ،اينجا
چه ميكني!؟
ســرباز عراقي گفت :بعد از رفتن شــما من مشــغول گشــت زني در ميان
سنگرها و مواضع شما بودم .يكدفعه با اين جوان برخورد كردم .اين رزمنده
شــما از درد به خود ميپيچيد و موال اميرالمومنين7و امام زمان(عج) را
صدا ميزد.
من با خودم گفتم :به خاطر موال علي 7تا هوا تاريك اســت و بعثيها
نيامدهاند اين جوان را به نزديك سنگر ايرانيها برسانم و برگردم!
بعد ادامه داد :شــما حساب افسران بعثي را از حساب ما سربازان شيعه كه
مجبوريم به جبهه بيائيم جدا كنيد.
حســابي جاخــوردم .ابراهيم به ســرباز عراقي گفت :حــاال اگر بخواهي
ميتواني اينجا بماني و برنگردي .تو برادر شيعه ما هستي.
ســرباز عراقي عكســي را از جيب پيراهنش بيــرون آورد وگفت :اينها
خانواده من هســتند .من اگر به نيروهاي شــما ملحق شــوم صــدام آنها را
ميكشد.
بعد با تعجب به چهره ابراهيم خيره شد! بعد از چند لحظه سكوت با لهجه
عربي پرسيد :اَنت ابراهيم هادي!!
همه ما ســاكت شديم! باتعجب به يكديگر نگاه كرديم .اين جمله احتياج
به ترجمه نداشــت .ابراهيم با چشمان گرد شــده و با لبخندي از سر تعجب
پرسيد :اسم من رو از كجا ميدوني!؟
من به شــوخي گفتم :داش ابرام ،نگفته بودي تو عراقيها هم رفيق داري!
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ســرباز عراقــي گفت :يك مــاه قبل ،تصوير شــما و چند نفــر ديگر از
فرماندهان اين جبهه را براي همه يگانهاي نظامي ارســال كردند و گفتند:
هركس ســر اين فرماندهان ايراني را بيــاورد جايزه بزرگي از طرف صدام
خواهد گرفت!
در همان ايام خبر رســيد که از فرماندهي سپاه غرب ،مسئولي براي گروه
اندرزگو انتخاب شده و با حكم مسئوليت راهي گيالنغرب شده.
ما هم منتظر شديم ولي خبري از فرمانده نشد.
تا اينكه خبر رســيد ،جمال تاجيك كه مدتي اســت به عنوان بسيجي در
گروه فعاليت دارد همان فرمانده مورد نظر است!
با ابراهيم وچند نفر ديگربه سراغ جمال رفتيم .از او پرسيديم :چرا خودت
را معرفي نكردي؟! چرا نگفتي كه مسئول گروه هستي؟
جمال نگاهي به ما كرد وگفت :مســئوليت براي اين اســت كه كار انجام
شود .خدا را شكر ،اينجا كار به بهترين صورت انجام ميشود.
من هم از اينكه بين شــما هســتم خيلي لذت ميبــرم .از خدا هم به خاطر
اينكه مرا با شما آشنا كرد ممنونم.
شما هم به كسي حرفي نزنيد تا نگاه بچهها به من تغيير نكند .جمال بعد از
مدتــي در عمليات مطلعالفجر در حالي كه فرمانده يكي از گردانهاي خط
شكن بود به شهادت رسيد.

ابوجعفر
حسين اهلل كرم ،فرج اهلل مراديان

روزهاي پاياني سال  1359خبر رسيد بچههاي رزمنده ،عملياتي ديگري را بر
روي ارتفاعات بازي دراز انجام دادهاند .قرار شد هم زمان بچههاي اندرزگو،
عمليات نفوذي در عمق مواضع دشمن انجام دهند.
براي اين كار به جز ابراهيم ،وهاب قنبري 1و رضا گوديني و من انتخاب شديم.
شاهرخ نورايي و حشمت كوه پيكر نيز از ميان كردهاي محلي با ما همراه شدند.
وسايل الزم كه مواد غذايي و سالح و چندين مين ضد خودرو بود برداشتيم.
با تاريك شدن هوا به سمت ارتفاعات حركت كرديم .با عبور از ارتفاعات ،به
منطقه دشت گيالن رسيديم .با روشن شدن هوا در محل مناسبي استقرار پيدا
كرديم و خودمان را مخفي كرديم.
در مدت روز ،ضمن اســتراحت ،به شناســايي مواضع دشــمن و جادههاي
داخل دشت پرداختيم .از منطقه نفوذ دشمن نيز نقشهاي ترسيم كرديم .دشت
روبروي ما دو جاده داشــت كه يكي جاده آســفالته(جاده دشــت گيالن) و
ديگري جاده خاكي بود كه صرفًا جهت فعاليت نظامي از آن استفاده ميشد.
فاصله بين ايــن دو جاده حدودًا پنج كيلومتر بود .يــك گروهان عراقي با
استقرار بر روي تپهها و اطراف جادهها امنيت آن را برعهده داشتند.
 -1از بنيانگزاران سپاه كرمانشاه و از نيروهاي كرد محلي بود .وهاب تحصيالت دانشگاهي داشت و به
قرآن ونهجالبالغه مسلط بود .بسياري از نيروها ،وارد نشدن كرمانشاه را در غائله كردستان مديون مديريت
وشجاعت او ميدانستند .وهاب هم اجر زحماتش را گرفت و به ياران شهيدش پيوست
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با تاريك شدن هوا و پس از خواندن نماز حركت كرديم.
من و رضا گوديني به سمت جاده آسفالته و بقيه بچهها به سمت جاده خاكي
رفتند .در اطراف جاده پناه گرفتيم .وقتي جاده خلوت شــد به ســرعت روي
جاده رفتيم.
دو عدد مين ضد خودرو را در داخل چالههاي موجود كار گذاشتيم .روي
آن را با كمي خاك پوشانديم و سريع به سمت جاده خاكي حركت كرديم.
از نقــل و انتقاالت نيروهای دشــمن معلوم بود كــه عراقيها هنوز بر روي
بازيدراز درگير هســتند .بيشــتر نيروهــا و خودروهاي عراقي به آن ســمت
ميرفتند .هنوز به جاده خاكي نرسيده بوديم كه صداي انفجار مهيبي از پشت
سرمان شنيديم .ناگهان هر دوي ما نشستيم و به سمت عقب برگشتيم!
يك تانك عراقي روي مين رفته بود و در حال سوختن بود .بعد از لحظاتي
گلولههاي داخل تانك نيز يكي پس از ديگري منفجرشــد .تمام دشــت از
ســوختن تانك روشن شــده بود .ترس و دلهره عجيبي در دل عراقيها افتاده
بود .به طوري كه اكثر نگهبانهاي عراقي بدون هدف شليك ميكردند.
وقتي به ابراهيم و بچهها رسيديم ،آنها هم كار خودشان را انجام داده بودند.
با هم به سمت ارتفاعات حركت كرديم .ابراهيم گفت :تا صبح وقت زيادي
داريم .اســلحه و امكانات هم داريم ،بياييد با كمين زدن ،وحشت بيشتري در
دل دشمن ايجاد كنيم.
هنوز صحبتهاي ابراهيم تمام نشده بود که ناگهان صداي انفجاري از داخل
جاده خاكي شــنيده شد .يك خودرو عراقي روي مين رفت و منهدم شد .همه
ما از اينكه عمليات موفق بود خوشحال شديم .صداي تيراندازي عراقيها بسيار
زياد شد .آنها فهميده بودند كه نيروهاي ما در مواضع آنها نفوذ كردهاند براي
همين شروع به شليك خمپاره و منور كردند .ما هم با عجله به سمت كوه رفتيم.
روبروي ما يك تپه بود .يكدفعه يك جيپ عراقي از پشــت آن به سمت ما
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آمد .آنقدر نزديك بود كه فرصتي براي تصميمگيري باقي نگذاشت!
بچهها ســريع سنگر گرفتند و به سمت جيپ شليك كردند .بعد از لحظاتي
به سمت خودرو عراقي حركت كرديم .يك افسر عاليرتبه عراقي و راننده او
كشته شد ه بودند .فقط بيسيمچي آنها مجروح روي زمين افتاده بود .گلوله به
پاي بيسيمچي عراقي خورده بود و مرتب آه و ناله ميكرد.
يكي از بچهها اســلحهاش را مسلح كرد و به سمت بيسيمچي رفت .جوان
عراقي مرتب ميگفت :االمان االمان.
ابراهيم ناخودآگاه داد زد :ميخواي چيكار كني؟!
گفت :هيچي ،ميخوام راحتش كنم.
ابراهيم جواب داد :رفيق ،تا وقتي تيراندازي ميكرديم او دشمن ما بود ،اما
حاال كه اومديم باالي سرش ،اون اسير ماست!
بعد هم به سمت بيسيمچي عراقي آمد و او را از روي زمين برداشت .روي
كولش گذاشت و حركت كرد .همه با تعجب به رفتار ابراهيم نگاه ميكرديم.
يكــي گفت :آقا ابرام ،معلومه چي كار ميكنــي!؟ از اينجا تا مواضع خودي
ســيزده كيلومتر بايد توي كوه راه بريم .ابراهيم هم برگشت و گفت :اين بدن
قوي رو خدا براي همين روزها گذاشته!
بعد به سمت كوه راه افتاد .ما هم سريع وسايل داخل جيپ و دستگاه بيسيم
عراقيها را برداشتيم و حركت كرديم .در پايين كوه كمي استراحت كرديم
و زخم پاي مجروح عراقي را بستيم بعد دوباره به راهمان ادامه داديم.
پس از هفت ســاعت كوهپيمايي به خط مقدم نبرد رسيديم .در راه ابراهيم
با اســير عراقي حرف ميزد .او هم مرتب از ابراهيم تشكر ميكرد .موقع اذان
صبح در يك محل امن نماز جماعت صبح را خوانديم .اســير عراقي هم با ما
نمازش را به جماعت خواند!
آن جا بود كه فهميدم او هم شيعه است .بعد از نماز،كمي غذا خورديم .هر
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چه كه داشتيم بين همه حتي اسير عراقي به طور مساوي تقسيم كرديم.
اسير عراقي كه توقع اين برخورد خوب را نداشت .خودش را معرفي كرد وگفت:
من ابوجعفر ،شــيعه و ساكن كربال هســتم .اص ً
ال فكر نميكردم كه شما اينگونه
باشــيد و...خالصه كلي حرف زد كه ما فقط بعضي از كلماتش را ميفهميديم.
هنوز هوا روشن نشــده بود که به غار«بانسيران» در همان نزديكي رفتيم و
استراحت كرديم .رضا گوديني براي آوردن کمک به سمت نيروها رفت.
ســاعتي بعد رضا با وســيله و نيروي كمكي برگشت و بچهها را صدا كرد.
پرســيدم :رضا چه خبر!؟ گفت :وقتي به ســمت غار برميگشــتم يكدفعه جا
خوردم! جلوي غار يك نفر مسلح نشسته بود .اول فكر كردم يكي از شماست.
ولي وقتي جلو آمدم باتعجب ديدم ابوجعفر ،همان اســير عراقي در حالي كه
اسلحه در دست دارد مشغول نگهباني است! به محض اينكه او را ديدم رنگم
پريد .اما ابوجعفر سالم كرد و اسلحه را به من داد.
بعد به عربي گفت :رفقاي شما خواب بودند .من متوجه يك گشتي عراقي
شدم كه از اين جا رد ميشد .براي همين آمدم مواظب باشم كه اگر نزديك
شدند آنها را بزنم!
با بچهها بــه مقر رفتيم .ابوجعفر را چند روزي پيش خودمان نگه داشــتيم.
ابراهيم به خاطر فشــاري كه در مسير به او وارد شده بود راهي بيمارستان شد.
چند روز بعد ابراهيم برگشت .همه بچهها از ديدنش خوشحال شدند .ابراهيم
را صدا زدم و گفتم :بچههاي سپاه غرب آمدهاند از شما تشكر كنند!
باتعجب گفت :چطور مگه ،چي شده؟! گفتم :تو بيا متوجه ميشي!
با ابراهيم رفتيم مقر ســپاه ،مسئول مربوطه شروع به صحبت كرد :ابوجعفر،
اسير عراقي كه شما با خودتان آورديد ،بيسيمچي قرارگاه لشکر چهارم عراق
بــوده .اطالعاتي كه او به ما از آرايش نيروها ،مقر تيپها ،فرماندهان ،راههاي
نفوذ و ...داده بسيار بسيار ارزشمند است.
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بعد ادامه دادند :اين اســير ســه روز است كه مشــغول صحبت است .تمام
اطالعاتش صحيح و درست است.
از روز اول جنــگ هم در اين منطقه بوده .حتي تمام راههاي عبور عراقيها،
تمامي رمزهاي بيسيم آنها را به ما اطالع داده .براي همين آمدهايم تا از كار مهم
شما تشكر كنيم .ابراهيم لبخندي زد و گفت :اي بابا ما چيكارهايم ،اين كارخدا
بود .فرداي آن روز ابوجعفر را به اردوگاه اسيران فرستادند .ابراهيم هر چه تالش
كرد كه ابوجعفر پيش ما بماند نشــد .ابوجعفرگفته بود :خواهش ميكنم من را
اينجا نگه داريد .ميخواهم با عراقيها بجنگم! اما موافقت نشده بود.
٭٭٭
مدتي بعد ،شنيدم جمعي از اسراي عراقي به نام گروه توابين به جبهه آمدهاند.
آنها به همراه رزمندگان تيپ بدر با عراقيها ميجنگيدند.
عصر بــود .يكي از بچههاي قديمي گروه به ديدن من آمد .با خوشــحالي
گفــت :خبر جالبي برايت دارم .ابوجعفر همان اســير عراقي در مقر تيپ بدر
مشغول فعاليت است!
عمليات نزديك بود .بعد از عمليات به همراه رفقا به محل تيپ بدر رفتيم .گفتيم:
هر طور شــده ابوجعفر را پيدا ميكنيم و به جمع بچههاي گروه ملحق ميكنيم.
قبل از ورود به ســاختمان تيپ ،با صحنهاي برخورد كرديم كه باوركردني
نبود .تصاوير شــهداي تيپ بر روي ديوار نصب گرديده بود .تصوير ابوجعفر
در ميان شهداي آخرين عمليات تيپ بدر مشاهده ميشد!
سرم داغ شد .حالت عجيبي داشتم .مات ومبهوت به چهره اش نگاهكردم.
ديگر وارد ساختمان نشديم.
از مقر تيپ خارج شــديم .تمام خاطرات آن شــب در ذهنم مرور ميشد.
حمله به دشــمن ،فداكاري ابراهيم ،بيســيم چي عراقي ،اردوگاه اسراء و تيپ
بدر و ...بعد هم شهادت ،خوشا به حالش!

دوست
مصطفي هرندي

خيلي بيتاب بود .ناراحتي در چهرهاش موج ميزد .پرسيدم :چيزي شده!؟
ابراهيــم با ناراحتي گفت :ديشــب با بچههــا رفته بوديم شناســائي ،تو راه
برگشــت ،درست در كنار مواضع دشمن ،ماشاءاهلل عزيزي 1رفت روي مين و
شهيد شد .عراقيها تيراندازي كردند .ما هم مجبور شديم برگرديم.
تازه علت ناراحتياش را فهميدم .هوا كه تاريك شد ابراهيم حركت كرد،
نيمههاي شب هم برگشت ،خوشحال و سرحال!
مرتب فرياد ميزد؛ امدادگر ...امدادگر ...سريع بيا ،ماشاءاهلل زنده است!
بچهها خوشــحال بودند ،ماشــاءاهلل را ســوار آمبوالنس كرديم .اما ابراهيم
گوشهاي نشسته بود به فكر!
كنارش نشستم .با تعجب پرسيدم :تو چه فكري!؟
مكثي كرد و گفت :ماشاءاهلل وسط ميدان مين افتاد ،نزديك سنگر عراقيها.
اما وقتي به سراغش رفتم آنجا نبود.
كمي عقبتر پيدايش كردم ،دور از ديد دشمن .در مكاني امن!
نشسته بود منتظر من.
٭٭٭
خون زيادي از پاي من رفته بود .بيحس شــده بــودم .عراقيها اما مطمئن
 -1جانباز سرافراز ماشاءاهلل عزيزي(نفر سمت چپ در تصوير باال) از معلمين با اخالص وباتقواي گيالن
غرب بود كه شرح مفصل ماجرای جانبازی او در کتاب وصال توسط گروه شهيد هادی منتشر شد.
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بودند كه زنده نيستم.
حالت عجيبي داشتم .زير لب فقط ميگفتم :يا صاحب الزمان(عج) ادركني.
هوا تاريك شده بود .جواني خوش سيما و نوراني باالي سرم آمد .چشمانم
را به سختي باز كردم.
مرا به آرامي بلند كرد .از ميدان مين خارج شــد .در گوشهاي امن مرا روي
زمين گذاشت .آهسته و آرام.
من دردي حس نميكردم! آن آقا کلی با من صحبت کرد.
بعد فرمودند :كسي ميآيد و شما را نجات ميدهد .او دوست ماست!
لحظاتي بعد ابراهيم آمد .با همان صالبت هميشگي.
مرا به دوش گرفت و حركت كرد .آن جمال نوراني ابراهيم را دوست خود
معرفي كرد .خوشا به حالش
اينها را ماشاءاهلل نوشته بود .در دفتر خاطراتش از جبهه گيالنغرب.
٭٭٭
ماشــاءاهلل سالها در منطقه حضور داشت .او از معلمين با اخالص وباتقواي
گيــان غرب بود كــه از روز آغاز جنگ تا روز پاياني جنگ شــجاعانه در
جبههها و همه عملياتهاحضور داشت.
او پس از اتمام جنگ ،در سانحه رانندگي به ياران شهيدش پيوست.

گمنامي
مصطفي هرندي

قبل از اذان صبح برگشــت .پيكر شــهيد هم روي دوشش بود .خستگي در
چهرهاش موج ميزد.
صبح ،برگه مرخصي را گرفت .بعد با پيكر شــهيد حركت كرديم .ابراهيم
خسته بود و خوشحال.
ميگفت :يك ماه قبل روي ارتفاعات بازيدراز عمليات داشتيم .فقط همين
شــهيد جامانده بود .حاال بعد از آرامش منطقه ،خدا لطف كرد و توانستيم او
را بياوريم.
خبر خيلي سريع رسيده بود تهران .همه منتظر پيكر شهيد بودند .روز بعد ،از
ميدان خراسان تشييع با شكوهي برگزار شد.
ميخواستيم چند روزي تهران بمانيم ،اما خبر رسيد عمليات ديگري در راه
است.
قرار شد فردا شب از مسجد حركت كنيم.
٭٭٭
با ابراهيم و چند نفر از رفقا جلوي مســجد ايســتاديم .بعد از اتمام نماز بود.
مشغول صحبت و خنده بوديم.
پيرمردي جلو آمد .او را ميشناختم .پدر شهيد بود .همان كه ابراهيم ،پسرش
را از باالي ارتفاعات آورده بود .سالم كرديم و جواب داد.
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همه ســاكت بودند .براي جمع جوان ما غريبه مينمود .انگار ميخواســت
چيزي بگويد ،اما!
لحظاتي بعد ســكوتش را شكســت و گفت :آقا ابراهيــم ممنونم .زحمت
كشيدي ،اما پسرم!
پيرمرد مكثي كرد و گفت :پسرم از دست شما ناراحت است!!
لبخند از چهره هميشــه خندان ابراهيم رفت .چشــمانش گرد شــده بود از
تعجب ،آخر چرا!!
بغض گلوي پيرمرد را گرفته بود .چشــمانش خيس از اشك شد .صدايش
هم لرزان و خسته:
ديشــب پســرم را در خواب ديدم .به من گفت :در مدتي كــه ما گمنام و
بينشــان بر خاك جبهه افتاده بوديم ،هرشب مادر سادات حضرت زهرا3
به ما سر ميزد .اما حاال ،ديگر چنين خبري نيست!
پسرمگفت« :شهداي گمنام مهمانان ويژه حضرت صديقه هستند!»
پيرمرد ديگر ادامه نداد .سكوت جمع ما را گرفته بود.
به ابراهيم نگاه كردم .دانههاي درشــت اشــك از گوشــه چشمانش غلط
ميخورد و پايين ميآمد .ميتوانســتم فكرش را بخوانم .گمشــدهاش را پيدا
كرده بود« .گمنامي!»
٭٭٭
بعد از اين ماجرا نگاه ابراهيم به جنگ و شــهدا بسيار تغيير كرد .ميگفت:
ديگر شــك ندارم ،شــهداي جنگ ما چيزي از اصحاب رسول خدا 9و
اميرالمؤمنين 7كم ندارند.
مقام آنها پيش خدا خيلي باالست.
بارهاشنيدم كه ميگفت :اگر كسي آرزو داشته كه همراه امام حسين 7
دركربال باشد ،وقت امتحان فرا رسيده.

گمنامي

121

ابراهيم مطمئن بود كه دفاع مقدس محلي براي رسيدن به مقصود و سعادت
و كمال انساني است.
براي همين هر جا ميرفت از شهدا ميگفت .از رزمندهها و بچههاي جنگ
تعريــف ميكرد .اخالق و رفتارش هــم روز به روز تغيير ميكرد و معنويتر
ميشد.
در همان مقر اندرزگو معموالً دو ســه ساعت اول شب را ميخوابيد و بعد
بيرون ميرفت!
موقع اذان برميگشت و براي نماز صبح بچهها را صدا ميزد .با خودم گفتم:
ابراهيم مدتي است كه شبها اينجا نميماند!؟
يك شــب به دنبال ابراهيم رفتم .ديدم براي خواب به آشــپزخانه مقر سپاه
رفت.
فردا از پيرمردي كه داخل آشپزخانه كار ميكرد پُرس وجوكردم .فهميدم
كه بچههاي آشپزخانه همگي اهل نمازشب هستند.
ابراهيم براي همين به آنجا ميرفت ،اما اگر داخل مقر نماز شــب ميخواند
همه ميفهمند.
اين اواخر حركات و رفتار ابراهيم من را ياد حديث امام علي 7به نوف
بكالي ميانداخت كه فرمودند:
«شيعه من كساني هستند كه عابدان در شب و شيران در روز باشند».

فقط براي خدا
يكي از دوستان شهيد

رفته بودم ديدن دوستم .او در عملياتي در منطقه غرب مجروح شد.
پاي او شــديدًا آســيب ديده بود .به محض اينكه مرا ديد خوشــحال شد و
خيلي از من تشكر كرد .اما علت تشكر كردن او را نميفهميدم!
دوســتم گفت :ســيد جون ،خيلــي زحمت كشــيدي ،اگه تــو مرا عقب
نميآوردي حتمًا اسير ميشدم! گفتم :معلوم هست چيميگي!؟ من زودتر از
ت آمدم عقب و به مرخصي رفتم .دوستم با تعجب گفت:
بقيه با خودرو مهما 
نه بابا ،خودت بودي ،كمكم كردي و زخم پاي مرا هم بستي!
اما من هر چه ميگفتم :اين كار را نكردهام بيفايده بود.
مدتي گذشت .دوباره به حرفهاي دوستم فكركردم .يكدفعه چيزي به ذهنم
رسيد .رفتم سراغ ابراهيم! او هم در اين عمليات حضور داشت و به مرخصي آمد.
با ابراهيم به خانه دوستم رفتيم .به او گفتم :كسي را كه بايد از او تشكر كني ،آقا
ابراهيماستنهمن!چونمناص ً
ال آدمينبودمکهبتوانمکسيراهشتکيلومترآن
هم در کوه با خودم عقب بياورم .براي همين فهميدم بايد کار چه کسي باشد!
يك آدم کم حرف ،كه هم هيکل من باشــد و قدرت بدني باالئي داشــته
باشد .من را هم بشناسد .فهميدم کار خودش است!
امــا ابراهيم چيزي نميگفــت .گفتم :آقا ابرام به َجــدم اگه حرف نزني از
دستت ناراحت ميشم .اما ابراهيم از كار من خيلي عصباني شده بود.
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گفت :سيد چي بگم؟! بعد مكثي كرد و با آرامش ادامه داد :من دست خالي
ميآمدم عقب .ايشان در گوشهاي افتاده بود .پشت سر من هم کسي نبود .من
تقريبًا آخرين نفر بودم .درآن تاريکي خونريزي پايش را با بند پوتين بستم و
حركت كرديم .در راه به من ميگفت سيد ،من هم فهميدم که بايد از رفقاي
شما باشد .براي همين چيزي نگفتم .تا رسيديم به بچههاي امدادگر.
بعد از آن ابراهيم از دست من خيلي عصباني شد .چند روزي با من حرف نميزد!
علتش را ميدانستم .او هميشه ميگفت كاري كه براي خداست ،گفتن ندارد.
٭٭٭
به همراه گروه شناسائي وارد مواضع دشمن شديم .مشغول شناسائي بوديم
که ناگهان متوجه حضور يک گله گوسفند شديم.
چوپان گله جلو آمد و سالم کرد .بعد پرسيد :شما سربازهاي خميني هستيد!؟
ابراهيم جلو آمد و گفت :ما بندههاي خدا هستيم.
بعد پرسيد :پيرمرد توي اين دشت و کوه چه ميکني؟! گفت :زندگي ميکنم.
دوباره پرسيد :پيرمرد مشکلي نداري؟!
پيرمرد لبخندي زد و گفت :اگر مشکل نداشتم که از اينجا ميرفتم.
ابراهيم به سراغ وسايل تداركات رفت .يک جعبه خرما و تعدادي نان و کمي هم
از آذوقه گروه را به پيرمرد داد و گفت :اينها هديه امام خميني(ره)براي شماست.
پيرمرد خيلي خوشحال شد .دعا کرد و بعد هم از آنجا دور شديم.
بعضــي از بچهها به ابراهيم اعتراض کردند؛ ما يك هفته بايد در اين منطقه
باشيم .تو بيشتر آذوقه ما را به اين پيرمرد دادي!
ابراهيم گفت :اوالً معلوم نيست کار ما چند روز طول بکشد .در ثاني مطمئن
باشــيد اين پيرمرد ديگر با ما دشــمني نميکند .شما شــك نكنيد ،كار براي
رضاي خدا هميشــه جواب ميدهد .درآن شناسائي با وجود کم شدن آذوقه،
کار ما خيلي سريع انجام شد .حتي آذوقه اضافه هم آورديم.

محضر بزرگان
امير منجر

ســال اول جنگ بود .به مرخصي آمدم .با موتور از سمت ميدان سرآسياب
به سمت ميدان خراسان در حرکت بوديم .ابراهيم عقب موتور نشسته بود.
از خياباني رد شــديم .ابراهيم يکدفعه گفت :امير وايسا! من هم سريع آمدم
کنار خيابان .با تعجب گفتم :چي شده؟!
گفت :هيچي ،اگر وقت داري بريم ديدن يه بنده خدا!
من هم گفتم :باشه،کار خاصي ندارم.
بــا ابراهيم داخل يك خانه شــديم .چند بار يااهلل گفــت و وارد يك اتاق
شديم.
چند نفر نشسته بودند .پيرمردي با عباي مشکي باالي مجلس بود.
به همراه ابراهيم ســام كرديم و درگوشه اتاق نشستيم .صحبت حاج آقا با
يکي از جوانها تمام شد.
ايشــان رو کرد به ما و با چهرهاي خندان گفت :آقا ابراهيم راه گم کردي،
چه عجب اينطرفها!
ابراهيم سر به زير نشسته بود .با ادب گفت :شرمنده حاج آقا ،وقت نميکنيم
خدمت برسيم.
همينطــور کــه صحبت ميکردنــد فهميدم كه ايشــان ،ابراهيــم را خوب
ميشناسد.

محضر بزرگان
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حاج آقا کمي با ديگران صحبت کرد.
وقتــي اتاق خالي شــد رو کرد به ابراهيم و با لحنــي متواضعانه گفت» :آقا
ابراهيم ما رو يه كم نصيحت کن!«
ابراهيم از خجالت سرخ شده بود .سرش را بلند كرد و گفت :حاج آقا تو رو
خدا ما رو شرمنده نکنيد .خواهش ميکنم اينطوري حرف نزنيد.
بعد گفت :ما آمده بوديم شــما را زيارت کنيم .انشــاءاهلل در جلسه هفتگي
خدمت ميرسيم.
بعد بلند شديم ،خداحافظي کرديم و بيرون رفتيم.
در بيــن راه گفتم :ابرام جون ،تو هم بــه اين بابا يه كم نصحيت ميکردي،
ديگه سرخ و زرد شدن نداره!
باعصبانيت پريد توي حرفم و گفــت :چي ميگي امير جون ،تو اص ً
ال اين
آقا رو شناختي!؟
گفتم :نه ،راستي کي بود !؟
جواب داد :اين آقا يکي از اولياي خداســت .اما خيليها نميدانند .ايشــون
حاج ميرزا اسماعيل دوالبي بودند.
سالها گذشت تا مردم حاج آقاي دوالبي را شناختند .تازه با خواندن كتاب
طوبيمحبت فهميدم که جمله ايشان به ابراهيم چه حرف بزرگي بوده.
٭٭٭
يكي از عملياتهاي مهم غرب كشــور به پايان رســيد .پس از هماهنگي،
بيشتر رزمندگان به زيارت حضرت امام رفتند.
با وجودي كه ابراهيم در آن عمليات حضور داشت ولي به تهران نيامد! رفتم
و از او پرسيدم :چرا شما نرفتيد!؟
گفت :نميشه همه بچهها جبهه را خالي كنند ،بايد چند نفري بمانند.
گفتم :واقعًا به اين دليل نرفتي!؟
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مكثي كرد وگفت :ما رهبر را براي ديدن و مشاهده كردن نميخواهيم ،ما
رهبر را ميخواهيم براي اطاعت كردن.
بعد ادامه داد :من اگه نتوانستم رهبرم را ببينم مهم نيست! بلكه مهم اين است
كه مطيع فرمانش باشم و رهبرم از من راضي باشد.
ابراهيم در مورد واليتفقيه خيلي حساس بود  .نظرات عجيبي هم در مورد
امام داشت.
ميگفــت :در بين بزرگان و علمــاي قديم و جديد هيچ کس دل و جرأت
امام را نداشته.
هر وقت پيامي از امام راحل پخش ميشد ،با دقت گوش ميکرد و ميگفت:
اگر دنيا و آخرت ميخواهيم بايد حرفهاي امام را عمل کنيم.
ابراهيم از همان جواني با بيشتر روحانيان محل نيز در ارتباط بود.
زمانــي که عالمه جعفري در محله ما زندگي ميکردند ،از وجود ايشــان
بهرههاي فراواني برد.
شــهيدان آيتاهلل بهشــتي ومطهري را هم الگويي كامل براي نسل جوان
ميدانست.

زيارت
جبار ستوده  ،مهدي فريدوند

سال اول جنگ بود .به همراه بچههاي گروه اندرزگو به يكي از ارتفاعات
در شــمال منطقه گيالنغرب رفتيم .صبح زود بود .ما بر فراز يكي از تپههاي
مشرف به مرز قرار گرفتيم .پاسگاه مرزي در دست عراقيها بود .خودروهاي
عراقي به راحتي در جادههاي اطراف آن تردد ميكردند.
ابراهيم كتابچه دعا را باز كرد .به همراه بچهها زيارت عاشورا خوانديم .بعد
از آن در حالي كه با حسرت به مناطق تحت نفوذ دشمن نگاه ميكردم گفتم:
ابــرام جون اين جاده مرزي رو ببيــن .عراقيها راحت تردد ميكنند .بعد با
حسرت گفتم :يعني ميشه يه روز مردم ما راحت از اين جادهها عبور كنند و
به شهرهاي خودشون برن!
ابراهيم انگار حواســش به حرفهاي من نبود .با نگاهش دوردســتها را
ميديــد! لبخندي زد و گفت :چي ميگــي! روزي ميياد كه از همين جاده،
مردم ما دستهدسته به كربال سفر ميكنند!
در مســير برگشت از بچهها پرسيدم :اســم اين پاسگاه مرزي رو ميدونيد؟
يكي از بچهها گفت« :مرز خسروي»
بيست سال بعد به كربالرفتيم .نگاهم به همان ارتفاع افتاد .همان كه ابراهيم
بر فراز آن زيارت عاشورا خوانده بود!
گوئي ابراهيم را ميديدم كه ما را بدرقه ميكرد .آن ارتفاع درست روبروي
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منطقه مرزي خسروي قرار داشت .آن روز اتوبوسها به سمت مرز در حركت
بودند .از همان جاده دستهدسته مردم ما به زيارت كربال ميرفتند!
هر زمان که تهران بوديم برنامه شبهاي جمعه آقا ابراهيم زيارت حضرت
عبدالعظيم بود .ميگفت :شب جمعه شب رحمت خداست .شب زيارتي آقا
اباعبداهلل 7است .همه اولياء و مالئك ميروند كربال ،ما هم جايي ميرويم
ك ه اهل بيت گفتهاند :ثواب زيارت كربال را دارد.
بعــد هم دعاي كميــل را در آنجا ميخواند .ســاعت يك نيمه شــب هم
برميگشت .زماني هم كه برنامه بسيج راهاندازي شده بود از زيارت ،مستقيمًا
ميآمد مســجد پيش بچههاي بسيج .يك شــب با هم از حرم بيرون آمديم.
من چون عجله داشــتم با موتور يكي از بچهها آمدم مسجد .اما ابراهيم دو سه
ساعت بعد رسيد .پرسيدم :ابرام جون دير كردي!؟
گفت :از حرم پياده راهافتادم تا در بين راه شــيخ صدوق را هم زيارت كنم.
چون قديميهاي تهران ميگويند امام زمان(عج) شــبهاي جمعه به زيارت
مزار شيخ صدوق ميآيند .گفتم :خب چرا پياده اومدي!؟
جواب درستي نداد .گفتم :تو عجله داشتي كه زودتر بيائي مسجد ،اما پياده
آمدي ،حتمًا دليلي داشته؟!
بعد از كلي سؤال كردن جواب داد :از حرم كه بيرون آمدم يك آدم خيلي
محتاج پيش من آمد ،من دســته اســكناس توي جيبم را به آن آقا دادم .موقع
سوار شدن به تاكسي ديدم پولي ندارم .براي همين پياده آمدم!
٭٭٭
ايــن اواخر هــر هفته با هــم ميرفتيم زيارت ،نيمههاي شــب هم بهشــت
زهرا ،3سر قبر شهدا .بعد ،ابراهيم براي ما روضه ميخواند.
بعضي شــبها داخل قبر ميرفت .در همان حال دعاي كميل را با ســوز و
حال عجيبي ميخواند وگريه ميكرد.

نارنجك
علي مقدم

قبل از عمليات مطلع الفجر بود .جهت هماهنگي بهتر ،بين فرماندهان سپاه و
ارتش جلسهاي در محل گروه اندرزگو برگزار شد.
من و ابراهيم و ســه نفر از فرماندهان ارتش وســه نفر از فرماندهان سپاه در
جلسه حضور داشــتند .تعدادي از بچهها هم در داخل حياط مشغول آموزش
نظامي بودند.
اواسط جلسه بود ،همه مشغول صحبت بودند که ناگهان از پنجره اتاق يك
نارنجك به داخل پرت شد!
دقيقًا وسط اتاق افتاد .از ترس رنگم پريد .همينطور كه كنار اتاق نشسته بودم
سرم را در بين دستانم قرار دادم و به سمت ديوار چمباتمه زدم!
براي لحظاتي نَفس در ســينهام حبس شــد! بقيه هم ماننــد من ،هر يك به
گوشهاي خزيدند.
لحظات به سختي ميگذشت ،اما صداي انفجار نيامد! خيلي آرام چشمانم
را باز كردم .از البهالي دستانم به وسط اتاق نگاه كردم.
صحنهاي كه ميديدم باور کردنی نبود! آرام دستانم را از روي سرم برداشتم.
ســرم را باال آوردم و با چشماني كه از تعجب بزرگ شده بود گفتم :آقا
ابرام!...
بقيه هم يك يك از گوشه وكنار اتاق سرهايشان را بلند كردند.
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همه با رنگ پريده وسط اتاق را نگاه ميكردند.
صحنه بســيار عجيبي بود .در حالي كه همه ما به گوشــه وكنار اتاق خزيده
بوديم ،ابراهيم روي نارنجك خوابيده بود!
در همين حين مسئول آموزش وارد اتاق شد .با كلي معذرت خواهي گفت:
خيلي شرمندهام ،اين نارنجك آموزشي بود ،اشتباهي افتاد داخل اتاق!
ابراهيم از روي نارنجك بلند شــد ،در حالي كه تا آن موقع كه ســال اول
جنگ بود ،چنين اتفاقي براي هيچ يك از بچهها نيفتاده بود.
گوئی اين نارنجک آمده بود تا مردانگی ما را بسنجد.
بعد از آن ،ماجراي نارنجك ،زبان به زبان بين بچهها ميچرخيد.

مطلعالفجر
حسين اهلل كرم

مدتي از عزل بنيصدر از فرماندهي كلقوا گذشــت .براي درهم شكستن
عظمت ارتش عراق ،سلسله عملياتهائي در جنوب ،غرب و شمال جبهههاي
نبرد طراحي گرديد.
در هشــتم آذرماه اولين عمليات بزرگ يعني طريقالقدس(آزادي بســتان)
انجام شد و اولين شكست سنگين به نيروهاي حزب بعث وارد شد.
طبق توافق فرماندهان ،دومين عمليات در منطقه گيالنغرب تا سرپلذهاب
كه نزديكترين جبهه به شهر بغداد بود انجام ميشد .لذا از مدتها قبل،كار
شناسائي منطقه و آمادگي نيروها آغاز شده بود.
مسئوليت عمليات اين محور به عهده فرماندهي سپاه گيالنغرب بود .همه
بچههاي اندرزگو در تكاپوي كار بودند .مســئوليت شناسايي منطقه دشمن به
عهده ابراهيم بود .اين كار در مدت كوتاهي به صورت كامل انجام پذيرفت.
ابراهيم براي جمعآوري اطالعات ،به همراه يكي از كردها به پشت نيروهاي
دشمن رفت .آنها طي يك هفته تا نفتشهر رفتند.
ابراهيم در اين مدت نقشههاي خوبي از منطقه عملياتي آماده كرد .بعد هم به
همراه چهار عراقي كه به اسارت گرفته بودند به مقر بازگشتند!
ابراهيم پس از بازجوئي از اسرا و تكميل اطالعات الزم ،نقشههاي عمليات
را كامل كرد و در جلسه فرماندهان آنها را ارائه نمود.
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ســرهنگ عليياري و سرگرد سالمي از تيپ ذوالفقار ارتش نيز با نيروهاي
سپاه هماهنگ شدند .بسياري از نيروهاي محلي از سرپل ذهاب تا گيالنغرب
در قالب گردانهاي مشــخص تقسيمبندي شــدند .اكثر بچههاي اندرزگو به
عنوان مسئولين اين نيروها انتخاب شدند.
چندين گردان از نيروهاي ســپاه و داوطلب به عنوان نيروهاي خط شــكن،
وظيفه شروع عمليات را بر عهده داشتند.
فرماندهان در جلســه نهايي ،ابراهيم را به عنوان مســئول جبهه مياني ،برادر
صفر خــوشروان را به عنوان فرمانده جناح چپ و برادر داريوش ريزهوندي
را فرمانده جناح راســت عمليات انتخاب كردند .هدف عمليات پاكســازي
ارتفاعات مشرف به شهرگيالن ،تصرف ارتفاعات مرزي و تنگههاي حاجيان
و گورك و پاسگاههاي مرزي اعالم شده بود.
وســعت منطقه عملياتي نزديك به هفتاد كيلومتر بود .از قرارگاه خبر رسيد
كه بالفاصله پس از اين عمليات ،سومين حمله در منطقه مريوان انجام خواهد
شد.
همه چيز در حال هماهنگي بود .چند روز قبل از شــروع كار از فرماندهي
سپاه اعالم شد :عراق پاتك وسيعي را براي باز پسگيري بستان آماده كرده،
شما بايد خيلي سريع عمليات را آغاز كنيد تا توجه عراق از جبهه بستان خارج
شود.
براي همين ،روز بعد يعني بيســتم آذر  1360براي شــروع عمليات انتخاب
شد .شــور وحال عجيبي داشتيم .فردا اولين عمليات گسترده در غرب كشور
و بر روي ارتفاعات شــروع ميشــد .هيچ چيز قابل پيشبينــي نبود .آخرين
خداحافظي بچهها در آن شب ديدني بود.
باالخره روز موعود فرا رســيد .با هجوم وسيع بچهها از محورهاي مختلف،
بســياري از مناطق مهم و اســتراتژيك نظير تنگه حاجيــان وگورك ،منطقه
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برآفتاب ،ارتفاعات سرتتان ،چرميان ،ديزهكش ،فريدون هوشيار و قسمتهائي
از ارتفاعات شياكوه و همه روستاهاي دشت گيالن آزاد شد.
در جبهه مياني با تصرف چندين تپه و رودخانه ،نيروها به سمت تپههاي انار
حركت كردند .دشمن ديوانهوار آتش ميريخت.
بعضي از گردانها با عبور از تپهها ،به ارتفاعات شياكوه رسيدند .حتي باالي
ارتفاعات رفته بودند .دشــمن ميدانست كه از دســت دادن شياكوه يعني از
دست دادن شهر خانقين عراق ،براي همين نيروي زيادي را به سمت ارتفاعات
و به منطقه درگيري وارد كرد.
نيمههاي شــب بيسيم اعالم كرد :حســن باالش و جمال تاجيك به همراه
نيروهايشــان از جبهه مياني به شياكوه رســيدهاند و تقاضاي كمك كردهاند.
لحظاتي بعد ابراهيم تماس گرفت و گفت :همه ارتفاعات انار آزاد شده ،فقط
يكي از تپهها كه موقعيت مهمي دارد شــديدًا مقاومت ميكند ،ما هم نيروي
زيادي نداريم.
به ابراهيم گفتم :تا قبل از صبح با نيروي كمكي به شما ملحق ميشوم .شما
با فرماندهان ارتش هماهنگ كنيد و هر طور شده آن تپه را هم آزاد كنيد.
همــراه يك گردان نيروی کمکی به ســمت جبهه ميانــي حركت كرديم.
در راه از فرماندهي ســپاه گفتند :دشــمن از پاتك به بستان منصرف شده ،اما
بســياري از نيروهاي خودش را به جبهه شما منتقل كرده .شما مقاومت كنيد
كه انشاءاهلل سپاه مريوان به فرماندهي حاج احمد متوسليان عمليات بعدي را به
زودي آغاز ميكند .در ضمن از هماهنگي خوب بچههاي ارتش و سپاه تشكر
كردند و گفتند :طبق اخبار بدســت آمده تلفات عراق در محور عملياتي شما
بسيار سنگين بوده .فرماندهي ارتش عراق دستور داده كه نيروهاي احتياط به
اين منطقه فرستاده شوند.
هوا در حال روشــن شدن بود .در راه نماز صبح را خوانديم .هنوز به منطقه
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انار نرسيده بوديم كه خبر شهادت غالمعلي پيچك در جبهه گيالنغرب همه
ما را متأسف كرد.
به محض رسيدن به ارتفاعات انار ،يكي از بچهها با لهجه مشهدي به سمت
من آمد و گفت :حاج حسين ،خبر داري ابراهيم رو زدن!!
بدنم يكدفعه لرزيد .آب دهانم را فرو دادم وگفتم :چي شده؟!
جواب داد :يه گلوله خورده تو گردن ابراهيم.
رنگم پريد .ســرم داغ شــد .ناخودآگاه به سمت ســنگرهاي مقابل دويدم.
در راه تمام خاطراتي كه با ابراهيم داشــتم در ذهنم مرور ميشد ،وارد سنگر
امدادگرشدم و باالي سرش آمدم.
گلولهاي به عضالت گردن ابراهيم خورده بود .خون زيادي از او می رفت.
جواد را پيدا كردم و پرسيدم :ابرام چي شده؟!
با كمي مكث گفت :نميدونم چي بگم .گفتم :يعني چي؟!
جواب داد :با فرماندهان ارتش صحبت كرديم كه چطور به تپه حمله كنيم.
عراقيها شــديدًا مقاومــت ميكردند .نيروي زيادي روي تپــه و اطراف آن
داشتند .هر طرحي داديم به نتيجه نرسيد.
نزديك اذان صبح بود و بايد كاري ميكرديم ،اما نميدانســتيم چه كاري
بهتره.
يكدفعه ابراهيم از سنگر خارج شد! به سمت تپه عراقيها حركت كرد و بعد
روي تخته سنگي به سمت قبله ايستاد!
بــا صداي بلند شــروع به گفتن اذان صبح كرد! ما هــر چه داد ميزديم كه
ابراهيم بيا عقب ،االن عراقيها تو رو ميزنن ،فايده نداشت.
تقريبًا تا آخر اذان را گفت .با تعجب ديديم كه صداي تيراندازي عراقيها
قطع شده! ولي همان موقع يك گلوله شليك شد و به ابراهيم اصابت كرد .ما
هم آورديمش عقب!

معجزه اذان
حسين اهلل كرم

در ارتفاعات انار بوديم .هوا كام ً
ال روشــن شــده بود .امدادگر زخم گردن
ابراهيم را بست .مشغول تقسيم نيروها و جواب دادن به بيسيم بودم.
يكدفعه يكي از بچهها دويد و باعجله آمد پيش من و گفت :حاجي ،حاجي
يه سري عراقي دستاشون رو باال گرفتن و دارن به اين طرف مييان!
با تعجب گفتم:كجا هســتند!؟ بعد با هم به يكي از سنگرهاي مشرف به تپه
رفتيم .حدود بيســت نفر از طرف تپه مقابل ،پارچه سفيد به دست گرفته و به
سمت ما ميآمدند .فوري گفتم :بچهها مسلح بايستيد ،شايد اين ُحقه باشه!
لحظاتي بعد هجده عراقي كه يكي از آنها افسر فرمانده بود خودشان را تسليم
كردند .من هم از اينكه در اين محور از عراقيها اسير گرفتيم خوشحال شدم.
با خودم فكركردم که حتمًا حمله خوب بچهها و اجراي آتش باعث ترس
عراقيها و اســارت آنها شــده .بعد درجهدار عراقي را آوردم داخل سنگر.
يكي از بچهها كه عربي بلد بود را صدا كردم.
مثل بازجوها پرسيدم :اسمت چيه ،درجه و مسئوليت خودت را هم بگو! خودش
را معرفي كرد و گفت :درجهام سرگرد و فرمانده نيروهايي هستم كه روي تپه و
اطرافآنمستقربودند.ماازلشكراحتياطبصرههستيمكهبهاينمنطقهاعزامشديم.
پرسيدم :چقدر نيرو روي تپه هستند .گفت :االن هيچي!!
چشمانم گرد شد .باتعجب گفتم :هيچي!؟
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جواب داد :ما آمديم و خودمان را اســير كرديم .بقيه نيروها را هم فرستادم
عقب ،االن تپه خاليه! دوباره با تعجب نگاهش كردم و گفتم :چرا !؟
گفت :چون نميخواستند تسليم شوند.
تعجب من بيشتر شد و گفتم :يعني چي؟!
فرمانده عراقي به جاي اينكه جواب من را بدهد پرسيد :اينالمؤذن؟!
اين جمله احتياج به ترجمه نداشت .با تعجب گفتم :مؤذن!؟
اشك در چشمانش حلقه زد .با گلويي بغض گرفته شروع به صحبت كرد
و مترجم سريع ترجمه ميكرد:
به ما گفته بودند شــما مجوس و آتشپرستيد .به ما گفته بودند براي اسالم
به ايران حمله ميکنيم و با ايرانيها ميجنگيم .باور كنيد همه ما شيعه هستيم.
ما وقتي ميديديم فرماندهان عراقي مشــروب ميخورند و اهل نماز نيســتند
خيلي در جنگيدن با شما ترديد كرديم .صبح امروز وقتي صداي اذان رزمنده
شما را شــنيدم كه با صداي رسا و بلند اذان ميگفت ،تمام بدنم لرزيد .وقتي
نام اميرالمؤمنين 7را آورد با خودم گفتم :تو با برادران خودت ميجنگي.
نكند مثل ماجراي كربال ...
ديگــر گريه امان صحبت كردن به او نميداد .دقايقــي بعد ادامه داد :براي
همين تصميم گرفتم تسليم شوم و بار گناهم را سنگينتر نكنم .لذا دستور دادم
كسي شليك نكند .هوا هم كه روشن شد نيروهايم را جمع كردم و گفتم :من
ميخواهم تسليم ايرانيها شوم .هركس ميخواهد با من بيايد .اين افرادي هم
كه با من آمدهاند دوستان هم عقيده من هستند .بقيه نيروهايم رفتند عقب .البته
آن سربازي كه به سمت مؤذن شليك كرد را هم آوردم .اگر دستور بدهيد او
را مي ُ
كشم .حاال خواهش ميكنم بگو مؤذن زنده است يا نه؟!
مثل آدمهاي گيج و منگ به حرفهاي فرمانده عراقي گوش ميكردم .هيچ
حرفي نميتوانستم بزنم ،بعد از مدتي سكوت گفتم:آره ،زنده است .با هم از
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سنگر خارج شديم .رفتيم پيش ابراهيم كه داخل يكي از سنگرها خوابيده بود.
تمام هجده اسير عراقي آمدند و دست ابراهيم را بوسيدند و رفتند .نفر آخر به
پاي ابراهيم افتاده بود و گريه ميكرد .ميگفت :من را ببخش ،من شليك كردم.
بغض گلوي من را هم گرفته بود .حال عجيبي داشتم .ديگر حواسم به عمليات
و نيروها نبود .ميخواستم اسراي عراقي را به عقب بفرستم که فرمانده عراقي
من را صدا كرد و گفت :آن طرف را نگاه كن .يك گردان كماندوئي و چند
تانك قصد پيشروي از آنجا دارند .بعد ادامه داد :سريعتر برويد و تپه را بگيريد.
من هم سريع چند نفراز بچههاي اندرزگو را فرستادم سمت تپه .با آزاد شدن
آن ارتفاع ،پاكسازي منطقه انار كامل شد.
گردان كماندويي هم حمله كرد .اما چون ما آمادگي الزم را داشتيم بيشتر
نيروهاي آن از بين رفت و حمله آنها ناموفق بود .روزهاي بعد با انجام عمليات
محمدرسول اهلل 9در مريوان ،فشار ارتش عراق بر گيالنغرب كم شد.
به هر حــال عمليات مطلعالفجر به بســياري از اهداف خود دســت يافت.
بسياري از مناطق كشور عزيزمان آزاد شد .هر چند كه سرداراني نظير غالمعلي
پيچك ،جمال تاجيك و حسن باالش و ...در اين عمليات به ديدار يار شتافتند.
ابراهيم چند روز بعد ،پس از بهبودي كامل دوباره به گروه ملحق شد .همان
روز اعالم شد :در عمليات مطلعالفجر كه با رمز مقدس يا مهدي(عج) ادركني
انجام شد .بيش از چهارده گردان نيروي مخصوص ارتش عراق از بين رفت.
نزديك به دو هزار كشته و مجروح و دويست اسير از جمله تلفات عراق بود.
همچنين دو فروند هواپيماي دشمن با اجراي آتش خوب بچهها سقوط كرد.
٭٭٭
از ماجراي مطلعالفجر پنج ســال گذشــت .در زمستان ســال  1365درگير
عمليات كربالي پنج در شلمچه بوديم.
قســمتي از كار هماهنگي لشــکرها و اطالعــات عمليات با ما بــود .براي

138

سالم بر ابراهيم

هماهنگي و توجيه بچههاي لشگر بدر به مقر آنها رفتم.
قرار بــود كه گردانهاي اين لشــکر كه همگي از بچههــاي عرب زبان و
عراقيهاي مخالف صدام بودند براي مرحله بعدي عمليات اعزام شوند.
پــس از صحبت با فرماندهان لشــکر و فرماندهان گردانها ،هماهنگيهاي
الزم را انجام دادم و آماده حركت شدم.
از دور يكي از بچههاي لشکر بدر را ديدم که به من خيره شده و جلو ميآمد!
آماده حركت بودم كه آن بسيجي جلوتر آمد و سالم كرد .جواب سالم را
دادم و بيمقدمه با لهجه عربي به من گفت :شما درگيالنغرب نبوديد؟!
با تعجب گفتم :بله .من فكر كردم از بچههاي منطقه غرب است .بعد گفت:
مطلعالفجر يادتان هست؟ ارتفاعات انار ،تپه آخر!
كمي فكر كردم و گفتم :خب!؟ گفت :هجده عراقي كه اسير شدند يادتان
هست؟! با تعجب گفتم :بله ،شما؟!
باخوشحالي جواب داد :من يكي از آنها هستم!!
تعجب من بيشتر شد .پرسيدم :اينجا چه ميكني؟!
گفت :همه ما هجده نفر در اين گردان هستيم ،ما با ضمانت آيتاهلل حكيم آزاد
شديم .ايشان ما را كامل ميشناخت ،قرار شد بيائيم جبهه و با بعثيها بجنگيم!
خيلي براي من عجيب بود .گفتم :باركاهلل ،فرمانده شما كجاست؟!
گفت :او هم در همين گردان مســئوليت دارد .االن داريم حركت ميكنيم
به سمت خط مقدم.
گفتم :اســم گردان و نام خودتان را روي اين كاغذ بنويس ،من االن عجله
دارم .بعد از عمليات مييام اينجا و مفصل همه شما را ميبينم.
همينطور كه اسامي بچهها را مينوشت سؤال كرد :اسم مؤذن شما چي بود؟!
جواب دادم :ابراهيم ،ابراهيم هادي.
گفت :همه ما اين مدت به دنبال مشــخصاتش بوديم .از فرماندهان خودمان
خواستيم حتمًا او را پيدا كنند .خيلي دوست داريم يكبار ديگر آن مرد خدا را ببينيم.
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ســاكت شدم .بغض گلويم را گرفته بود .سرش را بلند كرد و نگاهم كرد.
گفتم :انشاءاهلل توي بهشت همديگر را ميبينيد! خيلي حالش گرفته شد .اسامي
را نوشت و به همراه اسم گردان به من داد .من هم سريع خداحافظي كردم و
حركت كردم .اين برخورد غيرمنتظره خيلي برايم جالب بود.
در اســفندماه  1365عمليات به پايان رسيد .بســياري از نيروها به مرخصي
رفتند .يك روز داخل وسايلم كاغذي را كه اسير عراقي يا همان بسيجي لشکر
بدر نوشته بود پيدا كردم .رفتم سراغ بچههاي بدر .از يكي از مسئولين لشکر
سراغ گرداني را گرفتم كه روي كاغذ نوشته بود .آن مسئول جواب داد :اين
گردان منحل شده .گفتم :ميخواهم بچههايش را ببينم.
فرمانــده ادامه داد :گرداني كه حرفش را ميزني به همراه فرمانده لشــکر،
جلوي يكي از پاتكهاي ســنگين عراق در شــلمچه مقاومتكردند .تلفات
سنگيني را هم از عراقيهاگرفتند ولي عقبنشيني نكردند.
بعد چند لحظه سكوت كرد و ادامه داد :كسي از آن گردان زنده برنگشت!
گفتم :اين هجده نفر جزء اســراي عراقي بودند .اسامي آنها اينجاست ،من
آمده بودم كه آنها را ببينم.
جلو آمد .اسامي را از من گرفت و به شخص ديگري داد .چند دقيقه بعد آن
شخص برگشت و گفت :همه اين افراد جزء شهدا هستند!
ديگر هيچ حرفي نداشــتم .همينطور نشســته بودم و فكر ميكردم .با خودم
گفتم :ابراهيم با يك اذان چه كرد! يك تپه آزاد شد ،يك عمليات پيروز شد،
حر از قعر جهنم به بهشت رفتند.
هجده نفر هم مثل ّ
بعدبهيادحرفمبهآنرزمندهعراقيافتادم:انشاءاهللدربهشتهمديگرراميبينيد.
بياختيار اشك از چشمانم جاري شد .بعد خداحافظي كردم وآمدم بيرون.
من شك نداشتم ابراهيم ميدانست كجا بايد اذان بگويد ،تا دل دشمن را به
لرزه درآورد .وآنهايي را كه هنوز ايمان در قلبشان باقي مانده هدايت كند!

چفيه
عباس هادي

اواخر سال 13 60بود .ابراهيم در مرخصي به سر ميبرد.
آخر شــب بود كه آمد خانه ،كمي صحبت كرديم .بعد ديدم توي جيبش
يك دسته بزرگ اسكناس قرار دارد!
گفتم :راستي داداش ،اينهمه پول از كجا ميياري!؟ من چند بار تا حاال ديدم
كه به مردم كمك ميكني ،براي هيئت خرج ميكني ،االن هم كه اينهمه
پول تو جيب شماست!
بعد به شوخي گفتم :راستش رو بگو ،گنج پيدا كردي!؟
ابراهيــم خنديد وگفت :نه بابا ،رفقا اينها را به من ميدهند ،خودشــان هم
ميگويند در چه راهي خرج كنم.
فرداي آنــروز با ابراهيم رفتيم بازار ،از چند داالن و بازارچه رد شــديم .به
مغازه مورد نظر رسيديم.
مغازه تقريبًا بزرگي بود .پيرمرد صاحب فروشگاه و شاگردانش يك يك با
ابراهيم دست و روبوسي كردند ،معلوم بود كام ً
ال ابراهيم را ميشناسند.
بعد از كمي صحبتهاي معمول ،ابراهيم گفت :حاجي ،من انشــاءاهلل فردا
عازم گيالن غرب هستم.
پيرمرد هم گفت :ابرام جون ،براي بچهها چيزی احتياج داريد؟
ابراهيم كاغذي را از جيبــش بيرون آورد .به پيرمرد داد وگفت :به جز اين
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چند مورد ،احتياج به يك دوربين فيلمبرداري داريم .چون اين رشــادتها و
حماسهها بايد حفظ بشه.آيندگان بايد بدانند اين دين و اين مملكت چه طور
حفظ شده.
بعد هــم ادامه داد :براي خود بچههاي رزمنده هــم احتياج به تعداد زيادي
چفيه داريم.
صحبت كه به اينجا رسيد پسر آن آقا كه حرفهاي ابراهيم را گوش ميكرد
جلــو آمد وگفت :حاال دوربين يه چيزي ،اما آقا ابرام ،چفيه ديگه چيه؟! مگه
شما مثل آدماي الت و بيكار ميخواهيد دستمال گردن بندازيد!؟
ابراهيم مكثي كرد وگفت :اخوي ،چفيه دســتمال گردن نيســت .بچههاي
رزمنــده هر وقت وضو ميگيرند چفيه برايشــان حوله اســت ،هر وقت نماز
ميخوانند ســجاده اســت .هر وقت زخمي شــوند ،با چفيه زخم خودشان را
ميبندند و...
پيرمرد صاحب فروشگاه پريد تو حرفش وگفت :چشم آقا ابرام ،اون رو هم
تهيه ميكنيم.
فردا قبل از ظهر جلوي درب خانه بودم .همان پيرمرد با يك وانت پر از بار
آمد .سريع رفتم داخل خانه و ابراهيم را صدا كردم.
پيرمرد يك دســتگاه دوربين و مقداري وسايل ديگر به ابراهيم تحويل داد
وگفت :ابرام جان ،اين هم يك وانت پر از چفيه.
بعدهــا ابراهيم تعريف ميكرد كــه از آن چفيهها براي عمليات فتح المبين
استفاده كرديم.
كم كم استفاده از چفيه عامل مشخصه رزمندگان اسالم شد.

شوخ طبعي
علي صادقي ،اكبر نوجوان

جدي بود .اما در موارد شوخي و مزاح
جديت كار بســيار ّ
ابراهيم در موارد ّ
بسيار انسان خوش مشرب و شوخ طبعي بود .اص ً
ال يكي از دالئلي كه خيليها
جذب ابراهيم ميشدند همين موضوع بود.
ابراهيم در مورد غذا خوردن اخالق خاصي داشت! وقتي غذا به اندازه كافي
بــود خوب غذا ميخورد و ميگفت :بدن ما به جهت ورزش و فعاليت زياد،
احتياج بيشتري به غذا دارد.
با يكي از بچههاي محلي گيالنغرب به يك كلهپزي در كرمانشــاه رفتند.
آنها دو نفري سه دست كامل كلهپاچه خوردند!
يــا وقتي يكي از بچهها ،ابراهيم را براي ناهار دعوت كرد .براي ســه نفر 6
عدد مرغ را سرخ كرد و مقدار زيادي برنج و...آماده كرد ،که البته چيزي هم
اضافه نيامد!
٭٭٭
در ايام مجروحيت ابراهيم به ديدنش رفتم .بعد با موتور به منزل يكي از رفقا
براي مراسم افطاري رفتيم.
صاحبخانه از دوستان نزديك ابراهيم بود .خيلي تعارف ميكرد .ابراهيم هم
كه به تعارف احتياج نداشت! خالصه كم نگذاشت .تقريبًا چيزي از سفره اتاق
ما اضافه نيامد!

شوخ طبعي

143

جعفر جنگروی از دوســتان ما هم آنجا بود .بعد از افطار مرتب داخل اتاق
مجاور ميرفت و دوستانش را صدا ميكرد.
يكييكي آنها را ميآورد و ميگفت :ابرام جون ،ايشــون خيلي دوست
داشتند شما را ببينند و...
ابراهيــم كه خيلي خورده بود و به خاطــر مجروحيت ،پايش درد ميكرد،
مجبور بود به احترام افراد بلند شــود و روبوسي كند .جعفر هم پشت سرشان
آرام و بيصدا ميخنديد.
وقتي ابراهيم مينشست ،جعفر ميرفت و نفر بعدي را ميآورد! چندين بار
اين كار را تكرار كرد.
ابراهيم كه خيلي اذيت شده بود با آرامش خاصي گفت :جعفر جون ،نوبت
ما هم ميرسه!
آخرشب ميخواستيم برگرديم .ابراهيم سوار موتور من شد و گفت :سريع
حركت كن!
جعفر هم سوار موتور خودش شد و دنبال ما راه افتاد .فاصله ما با جعفر زياد
شد .رسيديم به ايست و بازرسي!
من ايستادم .ابراهيم باصدای بلند گفت :برادر بيا اينجا!
يكي از جوانهاي مسلح جلو آمد.
ابراهيم ادامه داد :دوســت عزيز ،بنده جانباز هستم و اين آقاي راننده هم از
بچههاي سپاه هستند .يك موتور دنبال ما داره ميياد كه...
بعد كمــي مكث كرد و گفت :من چيزي نگم بهتــره ،فقط خيلي مواظب
باشيد .فكر كنم مسلحه!
بعــد گفت :بااجازه و حركــت كرديم .كمي جلوتر رفتم تــوي پيادهرو و
ايستادم .دوتايي داشتيم ميخنديديم.
موتور جعفر رسيد .چهار نفر مسلح دور موتور را گرفتند!
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بعد متوجه اسلحه كمري جعفر شدند! ديگر هر چه ميگفت كسي اهميت
نميداد و...
تقريبًا نيم ســاعت بعد مســئول گروه آمد و حاج جعفر را شــناخت .كلي
ت خواهي كــرد و به بچههــاي گروهش گفت :ايشــون ،حاج جعفر
معــذر 
جنگروي از فرماندهان لشگر سيدالشهداء 7هستند.
بچههاي گروه ،با خجالت از ايشــان معذرت خواهي كردند .جعفر هم كه
خيلي عصباني شده بود ،بدون اينكه حرفي بزند اسلحهاش را تحويل گرفت و
سوار موتور شد و حركت كرد.
كمي جلوتر كه آمد ابراهيم را ديد .در پيادهرو ايستاده و شديد ميخنديد!
تازه فهميد كه چه اتفاقي افتاده.
ابراهيم جلو آمد ،جعفر را بغل كرد و بوســيد .اخمهاي جعفر بازشد .او هم
خندهاش گرفت .خدا را شكر با خنده همه چيز تمام شد.

دو برادر
علي صادقي

براي مراســم ختم شهيد شهبازي راهي يكي از شهرهاي مرزي شديم .طبق
روال و سنّت مردم آنجا ،مراسم ختم از صبح تا ظهر برگزار ميشد.
ظهر هم براي ميهمانان آفتابه و لگن ميآوردند! با شســتن دستهاي آنان،
مراسم با صرف ناهار تمام ميشد.
در مجلس ختم كه وارد شدم جواد باالي مجلس نشسته بود و ابراهيم كنار
او بود .من هم آمدم وكنار ابراهيم نشستم.
ابراهيم و جواد دوســتاني بســيار صميمي و مثل دو بــرادر براي هم بودند.
شوخيهاي آنها هم در نوع خود جالب بود.
در پايان مجلس دو نفر از صاحبان عزا ،ظرف آب و لگن را آوردند .اولين
كسي هم كه به سراغشرفتند جواد بود.
ابراهيم در گوش جواد ،كه چيزي از اين مراسم نميدانست حرفي زد! جواد با
جدي ميگي؟! ابراهيم هم آرام گفت :يواش ،هيچي نگو!
تعجب و بلند پرسيدّ :
بعد ابراهيم به طرف من برگشــت .خيلي شــديد و بــدون صدا ميخنديد.
گفتم :چي شده ابرام؟! زشته ،نخند!
رو به من گفت :به جواد گفتم ،آفتابه رو كه آوردند ،سرت رو قشنگ بشور!!
چند لحظه بعد همين اتفاق افتاد .جواد بعد از شســتن دســت ،سرش را زير
آب گرفت و...
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جواد در حالي كه آب از ســر و رويش ميچكيد با تعجب به اطراف نگاه
ميكرد.
گفتم :چيكار كردي جواد! مگه اينجا حمامه! بعد چفيهام را دادم كه سرش
را خشك كند!
٭٭٭
در يكي از روزها خبر رسيد كه ابراهيم و جواد و رضاگوديني پس از چند
روز مأموريت ،از سمت پاسگاه مرزي در حال بازگشت هستند .از اينكه آنها
سالم بودند خيلي خوشحال شديم.
جلوي مقر شــهيد اندرزگو جمع شــديم .دقايقي بعد ماشــين آنها آمد و
ايســتاد .ابراهيم و رضا پياده شــدند .بچهها خوشــحال دورشان جمع شدند و
روبوسي كردند.
يكي از بچهها پرسيد :آقا ابرام ،جواد كجاست؟! يك لحظه همه ساكت شدند.
ابراهيــم مكثي كرد ،در حالي كه بغض كرده بود گفت :جواد! بعد آرام به
سمت عقب ماشين نگاه كرد.
يك نفر آنجا دراز كشيده بود .روي بدنش هم پتو قرار داشت! سكوتي كل
بچهها را گرفته بود.
ابراهيم ادامه داد :جواد  ...جواد! يك دفعه اشك از چشمانش جاري شد
چند نفر از بچهها با گريه داد زدند :جواد ،جواد! و به ســمت عقب ماشــين
رفتنــد! همينطور كه بقيه هم گريه ميكردنــد ،يكدفعه جواد از خواب پريد!
نشست و گفت :چي ،چي شده!؟
جواد هاج و واج ،اطراف خودش را نگاه كرد.
بچهها با چهرههايي اشــك آلود و عصباني به دنبال ابراهيم ميگشــتند .اما
ابراهيم سريع رفته بود داخل ساختمان!

سالح كمري
امير منجر

آخرين روزهاي ســال  1360بود .با جمعآوري وسائل و تحويل سالحها،
آماده حركت به سمت جنوب شديم .بنا به دستور فرماندهي جنگ ،قرار است
عمليات بزرگي در خوزستان اجرا شود .براي همين اكثر نيروهاي سپاه و بسيج
به سمت جنوب نقل مكان كردهاند.
گروه اندرزگو به همراه بچههاي سپاه گيالنغرب عازم جنوب شد .روزهاي
آخر ،از طرف سپاه كرمانشاه خبر دادند :برادر ابراهيم هادي يك قبضه اسلحه
ُكلت گرفته و هنوز تحويل نداده است!

ابراهيم هر چه صحبت كرد كه من كلت ندارم بيفايده بود .گفتم :ابراهيم،
شايد گرفته باشــي و فراموش كردي تحويل دهي؟ كمي فكر كرد و گفت:
يادم هست كه تحويل گرفتم .اما دادم به محمد و گفتم بياره تحويل بده .بعد
پيگيري كرد و فهميد ســاح دست محمد مانده و او تحويل نداده .يك هفته
قبل هم محمد برگشته تهران.
آمديم تهران ،سراغ آدرس محمد .اما گفتند :از اينجا رفته .برگشته روستاي
خودشــان به نام كوهپايه در مســير اصفهان به يزد .ابراهيم كه تحويل سالح
برايش خيلي اهميت داشت گفت :بيا با هم بريم كوهپايه.
شب بود كه به سمت اصفهان راه افتاديم .از آنجا به روستاي كوهپايه رفتيم.
صبح زود رسيديم .هوا تقريبًا سرد بود ،به ابراهيم گفتمُ :خب ،كجا بايد بريم!
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گفت :خدا وسيله سازه ،خودش راه رو نشان ميده.
كمي داخل روســتا دور زديم .پيرزني داشت به سمت خانهاش ميرفت .او
به ما كه غريبهاي در آن آبادي بوديم نگاه ميكرد .ابراهيم از ماشين پياده شد.
بلند گفت :سالم مادر.
پيرزن هم با برخوردي خوب گفت :ســام جانم ،دنبال كسي ميگردي؟!
ابراهيم گفت :ننه ،اين ممد كوهپائي رو ميشناسي؟!
پيــرزن گفت:كدوم محمد!؟ ابراهيــم جواب داد :همان كــه تازه از جبهه
برگشته ،سنش هم حدود بيست ساله
پيرزن لبخندي زد و گفت :بياييد اينجا ،بعد هم وارد خانهاش شد.
ابراهيم گفت :امير ماشين رو پارك كن .بعد با هم راه افتاديم.
پيرزن ما را دعوت كرد ،بعد صبحانه را آماده كرد و حســابي از ما پذيرايي
نمود و گفت :شما سرباز اسالميد ،بخوريد كه بايد قوي باشيد.
بعد گفت :محمد نوه من اســت ،در خانه من زندگي ميكند .اما االن رفته
شهر ،تا شب هم برنميگردد.
ابراهيم گفت :ننه ببخشيد ،اين نوه شما كاري كرده كه ما را از جبهه كشانده
اينجا!
پيرزن با تعجب پرسيد :مگه چيكار كرده؟!
ابراهيم ادامه داد :اســلحه ُكلت را از من گرفته ،قبل از اينكه تحويل دهد با
خودش آورده ،االن هم به من گفتند :بايد آن اسلحه را بياوري و تحويل دهي.
پيرزن بلند شد و گفت :از دست كارهاي اين پسر!
ابراهيم گفت :مادر خودت رو اذيت نكن .ما زياد مزاحم نميشيم.
پيرزن گفت :بياييد اينجا! با ابراهيم رفتيم جلوي يك اتاق ،پيرزن ادامه داد:
وســايل محمد توي اين گنجه اســت .چند روز پيش من ديدم يك چيزي را
آورد و گذاشت اينجا .حاال خودتان قفلش را باز كنيد.
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ابراهيم گفت :مادر ،بدون اجازه سر وسايل كسي رفتن خوب نيست!
پيرزن گفت :اگر ميتوانستم خودم بازش ميكردم .بعد رفت و پيچگوشتي
آورد .من هم با اهرم كردن ،قفل كوچك گنجه را باز كردم.
َدر گنجه كه باز شــد اســلحه كمري داخل يك پارچه سفيد روي وسائل
مشخص بود .اسلحه را برداشتيم و بيرون آمديم.
موقع خداحافظي ابراهيم پرسيد :مادر ،چرا به ما اعتماد كردي!؟
پيرزن جواب داد :ســرباز اسالم دروغ نميگه .شما با اين چهره نوراني مگه
ميشه دروغ بگيد!
از آنجــا راه افتاديم .آمديم به ســمت تهران .در مســير كمربندي اصفهان
چشــمم به پادگان توپخانه ارتش افتاد .گفتم :آقا ابرام ،يادته سرپل ذهاب يه
آقائي فرمانده توپخانه ارتش بود که خيلي هم تو عملياتها كمكمون ميكرد.
گفت :آقاي مداح رو ميگي؟ گفتم :آره ،شــده فرمانده توپخانه اصفهان،
االن هم شايد اينجا باشه.
گفتُ :خب بريم ديدنش.
رفتيم جلوي پادگان .ماشــين را پارك كردم .ابراهيم پياده شــد .به سمت
دژباني رفت و پرسيد :سالم ،آقاي مداح اينجا هستند؟
دژبــان نگاهي به ابراهيم كرد .ســرتا پاي ابراهيم را برانــداز نمود؛ مردي با
شلوار ُكردي و پيراهن بلند و چهرهاي ساده ،سراغ فرمانده پادگان را گرفته!
مــن جلو آمدم و گفتــم :اخوي ما از رفقاي آقاي مداح هســتيم و از جبهه
آمديم .اگر امكان دارد ايشان را ببينيم.
دژبان تماس گرفت و ما را معرفي كرد .دقايقي بعد دو تا جيپ از دفتر فرماندهي
به سمت درب ورودي آمد .سرهنگ مداح به محض ديدن ما ،ابراهيم را بغل
كرد و بوســيد .با من هم روبوسي كرد و با اصرار ،ما را به دفتر فرماندهي برد.
بعد هم ما را به اتاق جلسات برد .حدود بيست فرمانده نظامي داخل جلسه بودند.
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آقاي مداح مســئول جلسه بود .دو تا صندلي براي ما آورد و ما هم در كنار
اعضاي جلسه نشستيم .بعدهم ايشان شروع به صحبت كرد:
دوســتان ،همه شــما من را ميشناســيد .من چه قبل از انقالب ،در جنگ 9
روزه ،چه در سال اول جنگ تحميلي مدال شجاعت و ترفيع گرفتم.
گروه توپخانه من ســختترين مأموريتها را به نحو احسن انجام داد و در
همه عملياتهايش موفق بوده .من سختترين و مهمترين دورههاي نظامي را
در داخل وخارج كشور گذراندهام.
اما كســاني بودند و هستند كه تمام آموختههاي من را زير سؤال بردند .بعد
مثالــي زد كه :قانون جنگهاي دنيا ميگويد؛ اگر به جايي حمله ميكنيد كه
دشــمن يكصد نفر نيرو دارد ،شما بايد سيصد نفر داشته باشي .مهمات تو هم
بايد بيشتر باشد تا بتواني موفق شوي .بعد كمي مكث كرد و گفت :اين آقاي
هادي و دوستانش كارهائي ميكردند كه عجيب بود.
مث ً
ال در عملياتي با كمتر از صد نفر به دشمن حملهكردند ،اما بيش از تعداد
خودشان از دشمن تلفاتگرفتند و يا اسير ميآوردند .من هم پشتيباني آنها
را انجام ميدادم.
خوب به ياد دارم كه يكبار ميخواســتند به منطقه بــازيدراز حمله كنند.
من وقتي شــرايط نيروهاي حملهكننده را ديدم به دوســتم گفتم :اينها حتمًا
شكست ميخورند.
اما در آن عمليات خودم مشــاهده كردم كه ضمن تصرف مواضع دشمن،
بيش از تعداد خودشان از دشمن تلفات گرفتند!
يكي از افســران جوان حاضر در جلســه گفتُ :خب آقاي هادي ،توضيح
دهيد كه نحوه عمليات شما به چه صورت بوده ،تا ما هم ياد بگيريم؟
ابراهيم كه ســر به زير نشســته بود گفت :نه اخوي ،ما كاري نكرديم .آقاي
مداح زيادي تعريف كردند ،ما كارهاي نبوديم .هر چه بود لطف خدا بود.
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آقاي مداح گفت :چيزي كه ايشان و دوستانشان به ما ياد دادند اين بود كه
ديگر مهمات و تعداد نفرات كارساز نيست .آنچه كه در جنگها حرف اول
را ميزند روحيه نيروهاست.
اينها با يك تكبير ،چنان ترســي در دل دشــمن ميانداختند كه از صد تا
توپ و تانك بيشتر اثر داشت.
بعد ادامه داد :اينها دوستي داشتند كه از لحاظ جثه كوچك ،ولي از لحاظ
قدرت وشهامت از آنچه فكر ميكنيد بزرگتر بود.
اسم او اصغر وصالي بود كه در روزهاي اول جنگ با نيروهايش جلوي نفوذ
دشمن را گرفت و به شهادت رسيد.
من از اين بچههاي بسيجي و با اخالص اين آيه قرآن را فهميدم كه ميفرمايد:
»اگر شما بيست نفر صابر و استوار باشيد بر دويست نفر غلبه ميكنيد«.
ساعتي بعد از جلسه خارج شديم .از اعضاي جلسه معذرتخواهي كرديم
و به سمت تهران حركت كرديم .بين راه به اتفاقات آن روز فكر ميكردم.
ابراهيم اســلحه كمــري پرماجرا را تحويل ســپاه داد و به همــراه بچههاي
اندرزگو راهي جنوب شدند و به خوزستان آمدند.
دوران تقريبًا چهارده ماهه گيالنغرب با همه خاطرات تلخ و شــيرين تمام
شد.
دورانــي كه حماســههاي بزرگي را با خود به همراه داشــت .در اين مدت
سه تيپ مكانيزه ارتش عراق زمينگير حمالت يك گروه كوچك چريكي
بودند!

فتحالمبين
جمعي از دوستان شهيد

در خوزستان ابتدا به شهر شوش رفتيم .زيارت حضرت دانيال نبي.7
آنجا خبردار شــديم،كليه نيروهاي داوطلب(كه حاال به نام بسيجي معروف
شدهاند) در قالب گردانها و تيپهاي رزمي تقسيمبندي شده و جهت عمليات
بزرگي آماده ميشوند.
در حين زيارت ،حاج علي فضلي را ديديم .ايشــان هم با خوشــحالي از ما
اســتقبال كرد .حاج علي ضمن شــرح تقســيم نيروها ،ما را به همراه خودش
بــه تيپ المهدي(عج) برد .در اين تيپ چندين گردان نيروي بســيجي و چند
گردان سرباز حضور داشت.
حاج حسين هم بچههاي اندرزگو را بين گردانها تقسيمكرد .بيشتر بچههاي
اندرزگو مسئوليت شناسايي و اطالعات گردانها را به عهده گرفتند.
رضــا گودينــي با يكي از گردانها بود .جواد افراســيابي بــا يكي ديگر از
گردانها و ابراهيم در گرداني ديگر.
كار آمادگي نيروها خيلي سريع انجام شد .بچههاي اطالعات سپاه ماهها بود
كه در اين منطقه كار ميكردند.
تمامي مناطق تحت اشغال توسط دشمن ،شناسايي شد .حتي محل استقرار
گردانها و تيپهاي زرهي عراق مشــخص شده بود .روز اول فروردين سال
 1361عمليات فتحالمبين با رمز يا زهرا 3آغاز شد.
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عصر همان روز از طرف ســپاه ،مســئولين و معاونين گردانها را به منطق ه
عملياتي بردنــد .از فاصلهاي دور منطقه و نحوه كار را توضيح دادند .يكي از
سختترين قسمتهاي عمليات به گردانهاي تيپ المهدي(عج) واگذار شد.
با نزديك شــدن غروب روز اول فروردين ،جنب وجوش نيروها بيشتر شد.
بعد از نماز ،حركت نيروها آغاز شد.
من لحظهاي از ابراهيم جدا نميشــدم .باالخره گردان ما هم حركت كرد.
اما به داليلي من و او عقب مانديم! ساعت دو نيمه شب ما هم حركت كرديم.
در تاريكي شب به جايي رسيديم كه بچههاي گردان در ميان دشت نشسته
بودند .ابراهيم پرسيد :اينجا چه ميكنيد!؟ شما بايد به خط دشمن بزنيد!
گفتند :دســتور فرمانده اســت .با ابراهيم جلو رفتيم و به فرمانده گفت :چرا
بچهها را در دشــت نگه داشــتيد؟ االن هوا روشــن ميشــه ،اينها جانپناه و
خاكريز ندارند ،كام ً
ال هم در تيررس دشمن هستند.
فرمانده گفت :جلو ما ميدان مين است ،اما تخريبچي نداريم .با قرارگاه تماس
گرفتيم .تخريبچي در راه است .ابراهيم گفت :نميشه صبر كرد .بعد رو كرد به
بچهها و گفت :چند نفر داوطلب از جان گذشته با من بيان تا راه رو باز كنيم!
چند نفر از بچهها به دنبال او دويدند .ابراهيم وارد ميدان مين شــد .پايش را
روي زمين ميكشيد و جلو ميرفت! بقيه هم همينطور!
هاجو واج ابراهيم را نگاه ميكردم .نََفس در سينهام حبس شده بود .من در
كنار بچههاي گردان ايستاده بودم و او در ميدان مين.
رنگ از چهرهام پريده بود .هر لحظه منتظر صداي انفجار و شهادت ابراهيم
بودم! لحظات به ســختي ميگذشــت .اما آنها به انتهاي مسير رسيدند! شكر
خدا در اين مسير مين كار نشده بود.
آن شب پس از عبور از ميدان مين به سنگرهاي دشمن حمله كرديم .مواضع
دشمن تصرف شد .اما زياد جلو نرفتيم.
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نزديك صبح ابراهيم بر اثر اصابت تركش به پهلويش مجروح شــد .بچهها
هم او را سريع به عقب منتقل كردند.
صبح ميخواســتند ابراهيم را با هواپيما به يكي از شهرها انتقال دهند .اما با
اصرار از هواپيما خارج شد .با پانسمان و بخيه كردن زخم در بهداري ،دوباره
به خط و به جمع بچهها برگشت.
در حملــه شــب اول فرمانده و معاونين گردان ما هم مجروح شــدند .براي
همين عليموحد به عنوان فرمانده گردان ما انتخاب شد.
همان روز جلســهاي با حضور چندتن از فرماندهان از جمله محسن وزوايي
برگزار شد .طرح مرحله بعدي عمليات به اطالع فرماندهان رسيد.
كار مهم اين مرحله تصرف توپخانه سنگين دشمن و عبور از پل رفائيه بود.
بچههاي اطالعات سپاه مدتها بود كه روي اين طرح كار ميكردند .پيروزي
در مراحل بعدي ،منوط به موفقيت اين مرحله بود.
شب بعد دوباره حركت نيروها آغاز شد .گروه تخريب جلوتر از بقيه نيروها
حركت ميكرد ،پشت سرشان علي موحد ،ابراهيم و بقيه نيروها قرار داشتند.
هر چه رفتيم به خاكريز و مواضع توپخانه دشمن نرسيديم! پس از طي شش
كيلومتر راه ،خسته و كوفته در يك منطقه در ميان دشت توقف كرديم.
علــي موحد و ابراهيم به اين طرف و آن طــرف رفتند .اما اثري از توپخانه
دشمن نبود .ما در دشت و در ميان مواضع دشمن گم شده بوديم!
با اين حال ،آرامش عجيبي بين بچهها موج ميزد .به طوري كه تقريبًا همه
بچهها نيم ساعتي به خواب رفتند.
ابراهيــم بعدهــا در مصاحبه با مجله پيــام انقالب شــماره فروردين 1361
ميگويد :آن شب و در آن بيابان هر چه به اطراف ميرفتيم چيزي جز دشت
نميديديم .لذا در همانجا به سجده رفتيم و دقايقي در اين حالت بوديم .خدا
را به حق حضرت زهرا3وائمه معصومين قسم ميداديم.
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او ادامه داد :در آن بيابان ما بوديم و امام زمان(عج) فقط آقا را صدا ميزديم
و از او كمك ميخواســتيم .اص ً
ال نميدانستيم چه كاركنيم .تنها چيزي كه به
ذهن ما ميرسيد توسل به ايشان بود.
٭٭٭
هيچكس نفهميد آن شب چه اتفاقي افتاد! در آن سجده عجيب ،چه چيزي
بين آنها و خداوند گفته شد؟ اما دقايقي بعد ابراهيم به سمت چپ نيروها كه
در وسط دشت مشغول استراحت بودند رفت!
پس از طي حدود يك كيلومتر به يك خاكريز بزرگ ميرسد .زماني هم
كه به پشــت خاكريز نگاه ميکند .تعداد زيادي از انواع توپ و ســاحهاي
سنگين را مشاهده ميکند.
نيروهــاي عراقي در آرامش كامل اســتراحت ميكردنــد .فقط تعداد كمي
ديدهبان و نگهبان در ميان محوطه ديده ميشــد .ابراهيم سريع به سمت گردان
بازگشت.
ماجرا را با عليموحد در ميان گذاشــت .آنها بچهها را به پشــت خاكريز
آوردند .در طي مســير به بچهها توصيه كردند :تا نگفتهايم شليك نكنيد .در
حين درگيري هم تا ميتوانيد اسير بگيريد .از سوي ديگر نيز گردان حبيب به
فرماندهي محسنوزوايي به مقر توپخانه عراق حمله كردند.
آن شــب بچهها توانســتند با كمتريــن درگيري و با فريــاد اهللاكبر و ندای
يازهرا 3توپخانه عراق را تصرف كنند و تعداد زيادي از عراقيها را اســير
بگيرند .تصرف توپخانه ،ارتش عراق را در خوزستان با مشكلي جدي روبرو
كرد .بچهها بالفاصله لولههاي توپ را به سمت عراق برگرداندند .اما به علت
نبود نيروي توپخانه از آنها استفاده نشد.
توپخانه تصرف شد .ما هم مشغول پاكسازي اطراف آن شديم .دقايقي بعد
ابراهيم را ديدم که يك افسر عراقي را همراه خودش آورد!
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افسر عراقی را به بچههاي گردان تحويل داد .پرسيدم :آقا ابرام اين كي بود؟!
جواب داد :اطراف مقر گشــت ميزدم .يكدفعه اين افسر به سمت من آمد.
بيچاره نميدانست تمام اين منطقه آزاد شده.
من به او گفتم اسير بشه .اما او به سمت من حمله كرد .او اسلحه نداشت ،من
هم با او كشتي گرفتم و زدمش زمين .بعد دستش را بستم و آوردم.
نماز صبح را اطراف توپخانه خوانديم .با آمدن نيروي كمكي به حركتمان
در دشت ادامه داديم .هنوز مقابل ما به طور كامل پاكسازي نشده بود.
يكدفعه دو تانك عراقي به ســمت ما آمد! بعد هم برگشتند و فرار كردند.
ابراهيم با ســرعت به ســمت يكي از آنها دويد .بعد پريد باالي تانك و َدر
برجــك تانك را بــاز كرد و به عربي چيزي گفت .تانك ايســتاد و چند نفر
خدمه آن پياده شدند و تسليم شدند.
هوا هنوز روشــن نشده بود ،آرايش مجدد نيروها انجام شد و به سمت جلو
حركت كرديم .بين راه به ابراهيم گفتم :دقت كردي كه ما از پشت به توپخانه
دشمن حمله كرديم!
با تعجب گفت :نه! چطور مگه؟!
ادامه دادم :دشــمن از قســمت جلو با نيروي زيادي منتظر ما بود .ولي خدا
خواست كه ما از راه ديگري آمديم كه به پشت مقر توپخانه رسيديم.
به همين خاطر توانســتيم اين همه اسير و غنيمت بگيريم .از طرفي دشمن تا
ساعت دو بامداد آماده باش كامل بود .بعد از آن مشغول استراحت شده بودند
كه ما به آنها حمله كرديم!
دوباره اســراي عراقي را جمع كرديم .به همــراه گروهي از بچهها به عقب
فرســتاديم .بعد به همــراه بقيه نيروها براي آخرين مرحله كار به ســمت جلو
حركت كرديم.

مجروحيت
مرتضي پارسائيان ،علي مقدم

همه گردانها از محورهاي خودشان پيشروي كردند .ما بايد از مواضع مقابلمان
و سنگرهاي اطرافش عبور ميكرديم .اما با روشن شدن هوا كار بسيار سخت شد!
در يك قسمت ،نزديك پل رفائيه كار بسيار سختتر بود .يك تيربار عراقي
از داخل يك سنگر شليك ميكرد و اجازه حركت را به هيچ يك از نيروها
نميداد .ما هر کاري كرديم نتوانستيم سنگر بتوني تيربار را بزنيم.
ابراهيم را صدا كردم و ســنگر تيربار را از دور نشان دادم .خوب نگاه كرد
وگفت :تنها راه چاره نزديك شدن و پرتاب نارنجك توي سنگره!
بعد دو تا نارنجك از من گرفت و سينهخيز به سمت سنگرهاي دشمن رفت.
من هم به دنبال او راه افتادم.
در يكي از سنگرها پناه گرفتم .ابراهيم جلوتررفت و من نگاه ميكردم .او
موقعيت مناســبي را در يكي از ســنگرهاي نزديك تيربار پيدا كرد .اما اتفاق
عجيبي افتاد! در آن ســنگر يك بسيجي كم سن و سال ،حالت موجگرفتگي
پيدا كرده بود .اســلحه كالش خودش را روي سينه ابراهيم گذاشت و مرتب
داد ميزد :مي ُ
كشمت عراقي!
ابراهيم همينطور كه نشســته بود دســتهايش را باال گرفــت .هيچ حرفي
نميزد .نفس در ســينه همه حبس شــده بود .واقعًا نميدانستيم چه كار كنيم!
چند لحظه گذشت .صداي تيربار دشمن قطع نميشد.
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آهســته و سينهخيز به ســمت جلو رفتم .خودم را به آن سنگر رساندم .فقط
دعا ميكردم و ميگفتم :خدايا خودت كمك كن! ديشــب تا حاال با دشمن
مشكل نداشتيم .اما حاال اين وضع بوجود آمده.
يكدفعه ابراهيم ضربهاي به صورت آن بسيجي زد و اسلحه را از دستش گرفت.
بعد هم آن بسيجي را بغل كرد! جوان كه انگار تازه به حال خودش آمده بود
گريه كرد .ابراهيم مرا صدا زد و بسيجي را به من تحويل داد و گفت :تا حاال
تو صورت كســي نزده بودم ،اما اينجا الزم بود .بعد هم به سمت تيربار رفت.
چند لحظه بعد نارنجك اول را انداخت ،ولي فايدهاي نداشت .بعد بلند شد
و به ســمت بيرون ســنگر دويد .نارنجك دوم را در حال دويدن پرتاب كرد.
لحظهاي بعد سنگر تيربار منهدم شد .بچهها با فرياد اهلل اكبر از جا بلند شدند و
به سمت جلو آمدند .من هم خوشحال به بچهها نگاه ميكردم .يكدفعه با اشاره
يكي از بچهها برگشتم و به بيرون سنگر نگاه كردم!
رنگ از صورتم پريد .لبخند بر لبانم خشــك شد! ابراهيم غرق خون روي
زمين افتاده بود .اسلحهام را انداختم و به سمت او دويدم.
درست در همان لحظه انفجار ،يك گلوله به صورت (داخل دهان) و يك
گلوله به پشــت پاي او اصابت كرده بود .خون زيادي از او ميرفت .او تقريبًا
بيهوش روي زمين افتاده بود .داد زدم :ابراهيم!
با كمك يكي از بچهها و با يك ماشين ،ابراهيم و چند مجروح ديگر را به
بهداري ارتش در دزفول رسانديم.
ابراهيم تا آخرين مرحله كار حضور داشــت ،در زمان تصرف ســنگرهاي
پاياني دشمن در آن منطقه ،مورد اصابت قرار گرفت.
بين راه دائمًا گريه ميكردم .ناراحت بودم ،نكند ابراهيم ...نه ،خدا نكنه ،از
طرفي ابراهيم در شب اول عمليات هم مجروح شده بود .خون زيادي از بدنش
رفت .حاال معلوم نيست بتواند مقاومت كند.
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پزشــك بهــداري دزفول گفت :گلولــهاي كه به صورت خــورده به طرز
معجزهآسائي از گردن خارج شده ،اما به جايي آسيب نرسانده .اما گلولهاي كه
به پا اصابت كرده قدرت حركت را گرفته ،استخوان پشت پا خرد شده .از طرفي
زخم پهلوي او باز شده و خونريزي دارد .لذا براي معالجه بايد به تهران منتقل شود.
ابراهيم به تهران منتقل شد .يك ماه در بيمارستان نجميه بستري بود .چندين
عمل جراحي روي ابراهيم انجام شــد و چند تركش ريز و درشــت را هم از
بدنش خارج كردند.
ابراهيــم در مصاحبه با خبرنگاري كه در بيمارســتان به ســراغ او آمده بود
گفت :با اينكه بچهها براي اين عمليات ماهها زحمت كشيدند و كار اطالعاتي
كردنــد .اما با عنايــت خداوند ،مــا در فتحالمبين عمليــات نكرديم! ما فقط
راهپيمائي كرديم و شعارمان يا زهرا 3بود .آنجا هر چه كه بود نظر عنايت
خود خانم حضرت صديقه طاهره  3بود.
ابراهيم ادامه داد :وقتي در صحرا ،بچهها را به اين طرف و آن طرف ميبرديم
و همه خسته شده بودند ،سجده رفتم وتوسل پيدا كردم به امام زمان(عج)
از خود حضرت خواستيم كه راه را به ما نشان دهد .وقتي سر از سجده برداشتم
بچهها آرامش عجيبي داشتند ،اكثرًا خوابيد ه بودند .نسيم خنكي هم ميوزيد.
من در مسير آن نسيم حركت كردم .چيز زيادي نرفتم كه به خاكريز اطراف
مقر توپخانه رســيدم .در پايان هم وقتي خبرنگار پرسيد :آيا پيامي براي مردم
داريد؟ گفت« :ما شرمنده اين مردم هستيم كه از شام شب خود ميزنند و براي
رزمندگان ميفرســتند .خود من بايد بدنم تكهتكه شود تا بتوانم نسبت به اين
مردم اداي ِدين كنم!»
ابراهيم به خاطر شكستگي استخوان پا ،قادر به حركت نبود .پس از مدتي بستري
شدن در بيمارستان به خانه آمد و حدود شش ماه از جبههها دور بود .اما در اين
مدت از فعاليتهاي اجتماعي و مذهبي در بين بچههاي محل و مسجد غافل نبود.

مداحي
اميرمنجر ،جواد شيرازي

ابراهيم در دوران دبيرستان به همراه دوستانش هيئت جوانان وحدت اسالمي
را برپا کرد.
او منشاء خير براي بسياري از دوستان شد .بارها به دوستانش توصيه ميكرد
كه براي حفظ روحيه ديني و مذهبي از تشكيل هيئت در محلهها غافل نشويد.
آن هم هيئتي كه سخنراني محور اصلي آن باشد.
يكي از دوستانش نقل ميكرد كه :سالها پس از شهادت ابراهيم در يكي از
مساجد تهران مشغول فعاليت فرهنگي بودم .روزي در اين فكر بودم كه با چه
وسيلهاي ارتباط بچهها را با مسجد و فعاليتهاي فرهنگي حفظ كنيم؟
همان شب ابراهيم را در خواب ديدم .تمامي بچههاي مسجد را جمع كرده
و ميگفت :از طريق تشكيل هيئت هفتگی ،بچهها را حفظ كنيد!
بعد در مورد نحوه كار توضيحداد و...
مــا هم ايــن كار را انجام داديم .ابتــدا فكر نميكرديم موفق شــويم .ولي
باگذشت سالها ،هنوز ازطريق هيئت هفتگي با بچهها ارتباط داريم.
مرام و شيوه ابراهيم در برخورد با بچههاي محل نيز به همين صورت بود .او
پس از جذب جوانان محل به ورزش ،آنها را به سوي هيئت و مسجد سوق
ميداد و ميگفت :وقتي دست بچهها توي دست امام حسين 7قرار بگيره
مشكل حل ميشه .خود آقا نظر لطفش را به آنها خواهد داشت.
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ابراهيم از همان دوران دبيرستان شروع به مداحي كرد .بقيه را هم به خواندن
و مداحي كردن ترغيب ميكرد .هر هفته در هيئت جوانان وحدت اسالمي به
همراه شهيد عبداهلل مسگر حضور داشت و مداحي ميكرد.
اين مجموعه چيزي فراتر از يك هيئت بود .در رشد مسائل اعتقادي و حتي
سياسي بچهها بسيار تأثيرگذار بود.
دعوت از علمائي نظير عالمه محمدتقي جعفري و حاج آقا نجفي و استفاده
از شخصيتهاي سياسي ،مذهبي جهت صحبت ،از فعاليتهاي اين هيئت بود.
لذا مأموران ســاواك روي اين هيئت دقت نظر خاصي داشــتند و چند بار
جلوي تشكيل جلسات آن را گرفتند.
ابراهيم ،مداحي را از همين هيئت و همچنين هنگامي كه ورزش باستاني انجام
ميداد آغاز كرد .در دوران انقالب و بعد از آن به اوج خود رسيد .اما نكته مهمي
كه رعايت ميكرد اين بود كه ميگفت :براي دل خودم ميخوانم .سعي ميكنم
بيشتر خودم استفاده كنم و نيت غيرخدايي را در مداحي وارد نكنم.
٭٭٭
روي موتور نشســته بود .به زيبايي شروع به خواندن اشعاري براي حضرت
زهرا  3نمود.
خيلي جالب و سوزناك بود .از ابراهيم خواستم كه در هيئت همان اشعار را
به همان سبك بخواند ،اما زير بار نرفت! ميگفت :اينجا مداح دارند ،من هم
كه اص ً
ال صداي خوبي ندارم ،بيخيال شو...
اما ميدانستم هر وقت كاري بوي غيرخدابدهد ،يا باعث مطرح شدنش شود
ي عادات جالبي داشت .به بلندگو ،اكو و  ...مقيد نبود.
ترك ميكند .در مداح 
بارها ميشد كه بدون بلندگو ميخواند.
در سينهزني خيلي محكم سينه ميزد ميگفت :اهل بيت همه وجودشان را
براي اسالم دادند .ما همين سينهزني را بايد خوب انجام دهيم.
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در عروسيها و در عزاها هر جا ميديد وظيفهاش خواندن است ميخواند.
اما اگر ميفهميد به غير از او مداح ديگري هست ،نميخواند و بيشتر به دنبال
استفاده بود.
ابراهيم مصداق حديث نورانــي امام رضا7بود كه ميفرمايد« :هر كس
براي مصائب ما گريه كند و ديگران را بگرياند ،هر چند يك نفر باشد اجر او
با خدا خواهد بود.
ت ما چشمانش اشكآلود شود و بگريد ،خداوند او را با ما
هر كه در مصيب 
محشور خواهد كرد»1.
در عزاداريها حال خوشــي داشت .خيليها با وجود ابراهيم و عزاداري او
شور و حال خاصي پيدا ميكردند.
ابراهيم هر جايي که بــود آنجا را كربال ميكرد! گريهها و نالههاي ابراهيم
شــور عجيبي ايجاد ميكرد .نمونه آن در اربعين سال  1361در هيئت عاشقان
حسين7بود.
بچههاي هيئتي هرگــز آن روز را فراموش نميكنند .ابراهيم ذكر حضرت
زينب 3را ميگفت.
او شور عجيبي به مجلس داده بود .بعد هم از حال رفت و غش كرد! آن روز
حالتي در بچهها پيدا شدكه ديگر نديديم .مطمئن هستم به خاطر سوز دروني
و نََفس گرم ابراهيم ،مجلس اينگونه متحول شده بود.
ابراهيــم در مورد مداحــي حرفهاي جالبي ميزد .ميگفــت :مداح بايد
آبروي اهل بيت را درخواندنش حفظ كند ،هر حرفي نزند .اگر در مجلســي
شرايط مهيا نبود روضه نخواند و...
ابراهيم هيچوقت خودش را مداح حساب نميكرد .ولي هر جا كه ميخواند
شور و حال عجيبي را ايجاد ميكرد.
 -1مستدركالوسائل ج 1ص386
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ذكر شهدا را هيچوقت فراموش نميكرد .چند بيت شعر آماده كرده بود كه
اســم شهدا عليالخصوص اصغر وصالي و علي قرباني را ميآورد و در بيشتر
مجالس ميخواند.
٭٭٭
شب تاسوعا بود .در مسجد ،عزاداري باشكوهي برگزار شد .ابراهيم در ابتدا
خيلي خوب ســينه ميزد .اما بعد ،ديگــر او را نديدم! در تاريكي مجلس ،در
گوشهاي ايستاده و آرام سينه ميزد.
سينه زني بچهها خيلي طوالني شــد .ساعت دوازده شب بود كه مجلس به
پايان رسيد.
موقع شــام همه دور ابراهيم حلقه زدند .گفتم :عجب عزاداري باحالي بود،
بچهها خيلي خوب سينه زدند.
ابراهيم نگاه معني داري به من و بچهها كرد و گفت :عشقتان را براي خودتان
نگه داريد!
وقتي چهرههاي متعجب ما را ديد ادامه داد :اين مردم آمدهاند تا در مجلس
قمربنيهاشم 7خودشان را براي يكسال بيمه كنند.
وقتي عزاداري شــما طوالني ميشــود ،اينها خسته ميشــوند .شما بعد از
مقداري عزاداري شام مردم را بدهيد.
بعد هرچقدر ميخواهيد ســينه بزنيد و عشــقبازي كنيد ،نگذاريد مردم در
مجلس اهلبيت احساس خستگي كنند.

3

مجلسحضرتزهرا
جمعي از دوستان شهيد

به جلســه مجمعالذاكرين رفته بوديم ،در مســجد حاجابوالفتح .درجلســه
اشــعاري در فضايــل حضــرت زهرا3خواندهشــد كه ابراهيــم آنها را
مينوشت .آخر جلسه حاج علي انساني شروع به روضهخواني كرد.
ابراهيم از خود بيخود شــده بود! دفترچه شعرش را بست و با صدايي بلند
گريه ميكرد .من از اين رفتار ابراهيم بسيارتعجب كردم .جلسه که تمام شد به
سمت خانه راه افتاديم .در بين راه گفت:
«آدم وقتي به جلسه حضرت زهرا  3وارد ميشه بايد حضور ايشان

را حس كنه .چون جلسه متعلق به حضرت است».

٭٭٭
يك شب به اصرار من به جلس ه عيدالزهرا 3رفتيم .فكر ميكردم ابراهيم
كه عاشق حضرت صديقه است خيلي خوشحال ميشود.
مداح جلســه ،مث ً
ال براي شــادي حضرت زهرا3حرفهاي زشتي را به
زبانآورد! اواسط جلسه ابراهيم به من اشاره كرد و با هم از جلسه بيرون رفتيم.
در راه گفتم :فكر ميكنم ناراحت شديد درسته!؟
ابراهيم در حالي كه آرامش هميشگي را نداشت رو به من كرد و در حاليكه
دستش را با عصبانيت تكان ميدادگفت :توي اين مجالس خدا پيدا نميشه،
هميشــه جايي برو كه حرف از خدا و اهل بيت باشه .چند بار هم اين جمله را
تكــرار كرد .بعدها وقتي نظر علمــا را در مورد اين مجالس و ضرورت حفظ
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وحدت مسلمين مشاهده كردم به دقت نظر ابراهيم بيشتر پي بردم.
درفتحالمبينوقتيابراهيممجروحشد،سريعاورابهدزفولمنتقلكرديمودرسالني
كهمربوطبهبهداريارتشبودقرارداديم .مجروحينزياديدرآنجابستريبودند.
چ كس آرامش
ســالن بسيار شــلوغ بود .مجروحين آه و ناله ميكردند ،هي 
نداشت .باالخره يک گوشهاي را پيدا كرديم و ابراهيم را روي زمين خوابانديم.
پرستارها زخم گردن و پاي ابراهيم را پانسمان كردند .در آن شرايط اعصاب
همه به هم ريخته بود ،سر و صداي مجروحين بسيار زياد بود .ناگهان ابراهيم
با صدائي رسا شروع به خواندن كرد!
شــعر زيبايي در وصف حضرت زهرا 3خوانــد كه رمز عمليات هم نام
مقدس ايشــان بود .براي چند دقيقه سكوت عجيبي سالن را فرا گرفت! هيچ
مجروحي ناله نميكرد! گوئی همه چيز رديف و مرتب شده بود.
به هر طرف كه نگاه ميكردي آرامش موج ميزد! قطرات اشك بود كه از
چشمان مجروحين و پرستارها جاري ميشد ،همه آرام شده بودند!
خواندن ابراهيم تمام شــد .يكي از خانم دكترها كه ُمســن تر از بقيه بود و
حجاب درستي هم نداشت جلو آمد .خيلي تحت تأثير قرار گرفته بود.
آهســته گفت :تو هم مثل پســرمي! فداي شــما جوونها! بعد نشست و سر
ابراهيم را بوســيد! قيافه ابراهيم ديدني بود .گوشهايش سرخ شد .بعد هم از
خجالت مالفه را روي صورتش انداخت.
ابراهيم هميشه ميگفت :بعد از توكل به خدا ،توسل به حضرات معصومين
مخصوصًا حضرت زهرا3حالل مشكالت است.
٭٭٭
براي مالقات ابراهيم رفته بوديم بيمارســتان نجميه .دور هم نشســته بوديم.
ابراهيم اجازه گرفت و شروع به خواندن روضه حضرت زهرا 3نمود .دو نفر
از پزشكان آمدند و از دور نگاهش ميكردند .باتعجب پرسيدم :چيزي شده!؟
گفتند :نه ،ما در هواپيما همراه ايشان بوديم .مرتب از هوش ميرفت و به هوش
ميآمد .اما درآن حال هم با صدايي زيبا در وصف حضرت مداحي ميكرد.

تابستانشصتويك
مرتضي پارسائيان

ابراهيم در تابستان  1361که به خاطر مجروح شدن تهران بود ،پيگير مسائل
آموزش و پرورش شد.
در دورههاي تكميلي ضمن خدمت شركت كرد .همچنين چندين برنامه و
فعاليت فرهنگي را در همان دوران كوتاه انجام داد.
٭٭٭
بــا عصاي زير بغــل از پلههــاي اداره كل آموزش و پرورش بــاال و پايين
ميرفت .آمدم جلو و سالم كردم.
گفتم:آقا ابرام چي شده؟! اگه كاري داري بگو من انجام ميدم.
گفت :نه،كار خودمه.
بعــد به چند اتــاق رفت وامضاءگرفت .كارش تمام شــد .ميخواســت از
ساختمان خارج شود.
پرسيدم :اين برگه چي بود .چرا اينقدر خودت را اذيت كردي!؟
گفت :يك بنده خدا دو سال معلم بوده .اما هنوز مشكل استخدام داره .كار
او را انجام دادم.
پرسيدم :از بچههاي جبهه است!؟
گفت :فكر نميكنم ،اما از من خواست برايش اين كار را انجام دهم .من هم
ديدم اين كار از من ساخته است ،براي همين آمدم.
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بعد ادامه داد :آدم هر كاري كه ميتواند بايد براي بندههاي خدا انجام دهد.
مخصوصًا اين مردم خوبي كه داريم.
هر كاري كه از ما ساخته است .بايد برايشان انجام دهيم .نشنيدي كه حضرت
امام فرمودند« :مردم ولي نعمت ما هستند».
٭٭٭
ابراهيم را در محل همه ميشناختند .هركسي با اولين برخورد عاشق مرام و
رفتارش ميشد.
هميشــه خانه ابراهيم پر از رفقا بود .بچههايي كه از جبهه ميآمدند ،قبل از
اينكه به خانه خودشان بروند به ابراهيم سر ميزدند.
يك روز صبح امام جماعت مســجد محمديه(شــهدا) نيامده بود .مردم به
اصرار ،ابراهيم را فرستادند جلو و پشت سر او نماز خواندند.
وقتي حاج آقا مطلع شــد خيلي خوشحال شــد و گفت :بنده هم اگر بودم
افتخار ميكردم كه پشت سر آقاي هادي نماز بخوانم.
٭٭٭
ابراهيم را ديدم كه با عصاي زير بغل در كوچه راه ميرفت .چند دفعهاي به
آسمان نگاه كرد و سرش را پايين انداخت.
رفتم جلو و پرسيدم :آقا ابرام چي شده!؟
اول جواب نميداد .اما با اصرار من گفت :هر روز تا اين موقع حداقل يكي
از بندگان خدا به ما مراجعه ميكرد و هر طور شده مشكلش را حل ميكرديم.
اما امروز از صبح تا حاال كســي به من مراجعه نكرده! ميترســم كاري كرده
باشم كه خدا توفيق خدمت را از من گرفته باشد!

روش تربيت
جواد مجلسي راد ،مهدي حسنقمي

منزل ما نزديك خانه آقا ابراهيم بود .آن زمان من شــانزده ســال داشتم .هر
روز بــا بچهها داخــل کوچه واليبال بازي ميکرديم .بعد هم روي پشــت بام
مشغول کفتر بازي بودم!
آن زمان حدود  170كبوتر داشــتم .موقع اذان که ميشــد برادرم به مسجد
ميرفت .اما من اهل مسجد نبودم.
عصر بود و مشغول واليبال بوديم .ابراهيم جلوي درب منزلشان ايستاده بود
و با عصاي زير بغل بازي ما را نگاه ميکرد .در حين بازي توپ به ســمت آقا
ابراهيم رفت.
من رفتم که توپ را بياورم .ابراهيم توپ را در دستش گرفت .بعد توپ را
روي انگشت شصت به زيبائي چرخاند وگفت :بفرمائيد آقا جواد!
از اينکه اســم مرا ميدانست خيلي تعجب کردم .تا آخر بازي نيم نگاهي به
آقا ابراهيم داشتم .همهاش در اين فکر بودم که اسم مرا از کجا ميداند!
چند روز بعد دوباره مشغول بازي بوديم .آقا ابراهيم جلوآمد و گفت :رفقا،
ما رو بازي ميديد؟ گفتيم :اختيار داريد ،مگه واليبال هم بازي ميکنيد!؟
گفتُ :خب اگه بلد نباشــيم از شــما ياد ميگيريم .عصا راكنار گذاشــت،
درحالي كه لنگ لنگان راه ميرفت شروع به بازي کرد.
تا آن زمان نديده بودم کسي اينقدر قشنگ بازي کند!
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او هنوز مجروح بود .مجبور بود يكجا بايستد .اما خيلي خوب ضربه ميزد.
خيلي خوب هم توپها را جمع ميکرد.
شــب به برادرم گفتم :اين آقا ابراهيم رو ميشناســي؟ عجب واليبالي بازي
ميکنه!
برادرم خنديد و گفت :هنوز او را نشناختي! ابراهيم قهرمان واليبال دبيرستانها
بوده .تازه قهرمان کشتي هم بوده!
با تعجب گفتم :جدي ميگي؟! پس چرا هيچي نگفت!
برادرم جواب داد :نميدونم ،فقط بدون که آدم خيلي بزرگيه!
چند روز بعد دوباره مشــغول بــازي بوديم.آقا ابراهيم آمــد .هر دو طرف
دوست داشتند با تيم آنها باشد .بعد هم مشغول بازي شديم .چقدر زيبا بازي
ميکرد.
آخر بازي بود .از مسجد صداي اذان ظهرآمد .ابراهيم توپ را نگه داشت و
بعد گفت :بچهها ميآييد برويم مسجد؟!
گفتيم :باشه ،بعد با هم رفتيم نماز جماعت.
چند روزي گذشت و حسابي دلداده آقا ابراهيم شديم .به خاطر او ميرفتيم
مسجد .يکبار هم ناهار ما را دعوت کرد و كلي با هم صحبت كرديم .بعد از
آن هر روز دنبال آقا ابراهيم بودم.
اگر يك روز او را نميديدم دلم برايش تنگ ميشد .واقعًا ناراحت ميشدم.
يک بار با هم رفتيم ورزش باســتاني .خالصه حسابي عاشق اخالق و رفتارش
شده بودم .او با روش محبت و دوستي ما را به سمت نماز و مسجد كشاند.
اواخر مجروحيت ابراهيم بود .ميخواســت برگردد جبهه ،يک شب توي
كوچه نشســته بوديم ،براي من از بچههاي ســيزده ،چهارده ساله در عمليات
فتحالمبين ميگفت.
همينطور صحبت ميكرد تا اينکه با يک جمله حرفش را زد :آنها با اينکه
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ســن و هيکلشــان از تو کوچکتر بود ولي با توکل به خدا چه حماســههائي
آفريدند.
تو هم اينجا نشستهاي و چشمت به آسمانه که کفترهات چه ميکنند!!
فرداي آن روز همه كبوترها را رد کردم .بعد هم عازم جبهه شدم.
از آن ماجرا ســالها گذشــت .حاال که کارشناس مســائل آموزشي هستم
ميفهمم که ابراهيم چقدر دقيق و صحيح کار تربيتي خودش را انجام ميداد.
او چــه زيبا امر به معروف و نهي از منكرميکــرد .ابراهيم آنقدر زيبا عمل
ميکرد کــه الگوئي براي مدعيان امر تربيت بــود .آن هم در زماني كه هيچ
حرفي از روشهاي تربيتي نبود.
٭٭٭
نيمه شــعبان بود .با ابراهيم وارد کوچه شديم چراغاني کوچه خيلي خوب
بود .بچههاي محل انتهاي کوچه جمع شده بودند .وقتي به آنها نزديک شديم
همه مشغول ورق بازي و شرط بندي و ...بودند!
ابراهيم با ديدن آن وضعيت خيلي عصباني شــد .اما چيزي نگفت .من جلو
آمدم و آقا ابراهيم را معرفي کردم و گفتم:
ايشان از دوستان بنده و قهرمان واليبال و کشتي هستند .بچهها هم با ابراهيم
سالم و احوالپرسي کردند.
بعد طوري که کسي متوجه نشود ،ابراهيم به من پول داد و گفت :برو ده تا
بستني بگير و سريع بيا.
آن شــب ابراهيــم با تعدادي بســتني و حرف زدن و گفتــن و خنديدن ،با
بچههاي محل ما رفيق شد.
درآخر هم از حرام بودن ورق بازي گفت .وقتي از كوچه خارج ميشديم
تمام كارتها پاره شده و در جوب ريخته شده بود!

برخورد صحيح
جمعي از دوستان شهيد

از خيابان  17شــهريور عبور ميکرديم .من روي موتور پشــت سر ابراهيم
بودم .ناگهان يک موتورسوار ديگر با سرعت از داخل کوچه وارد خيابان شد.
پيچيد جلوي ما و ابراهيم شديد ترمز کرد.
جوان موتور ســوار که قيافه و ظاهر درستي هم نداشت ،داد زدُ :هو! چيکار
ميکني؟! بعد هم ايستاد و با عصبانيت ما را نگاه کرد!
همه ميدانســتند که او مقصر است .من هم دوست داشتم ابراهيم با آن بدن
قوي پائين بيايد وجوابش را بدهد.
ولي ابراهيم با لبخندي که روي لب داشت در جواب عمل زشت او گفت:
سالم ،خسته نباشيد!
موتور ســوار عصباني يکدفعه جــا خورد .انگار توقع چنيــن برخوردي را
نداشت .کمي مکث کرد و گفت :سالم ،معذرت ميخوام ،شرمنده.
بعد هم حرکت کرد و رفت .ما هم به راهمان ادامه داديم.
ابراهيم در بين راه شــروع به صحبت کرد .سؤاالتي كه در ذهنم ايجاد شده
بود را جواب داد:
ديدي چه اتفاقي افتاد؟ با يك ســام عصبانيت طرف خوابيد .تازه معذرت
خواهي هم کرد .حاال اگر ميخواستم من هم داد بزنم و دعوا كنم .جز اينکه
اعصاب و اخالقم را به هم بريزم هيچ کار ديگري نميکردم.
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روش امر به معروف و نهي از منکر ابراهيم در نوع خود بســيار جالب بود.
اگر ميخواست بگويد که کاري را نکن سعي ميکرد غير مستقيم باشد.
مث ً
ال داليل بدي آن کار از لحاظ پزشــکي ،اجتماعي و ...اشــاره ميکرد تا
شــخص ،خودش به نتيجه الزم برسد .آنگاه از دســتورات دين براي او دليل
ميآورد.
يکي از رفقاي ابراهيم گرفتار چشم چراني بود .مرتب به دنبال اعمال و رفتار
غير اخالقي ميگشــت .چند نفر از دوستانش با داد زدن و قهرکردن نتوانسته
بودند رفتار او را تغيير دهند.
درآن شرايط کمتر کسي آن شخص را تحويل ميگرفت .اما ابراهيم خيلي
با او گرم گرفته بود! حتي او را با خودش به زورخانه ميآورد و جلوي ديگران
خيلي به او احترام ميگذاشت.
مدتي بعــد ابراهيم با او صحبت کرد .ابتــدا او را غيرتي کرد و گفت :اگر
کسي به دنبال مادر و خواهر تو باشد و آنها را اذيت کند چه مي کني؟
آن پسر با عصبانيت گفت :چشماش رو در مييارم.
ابراهيم خيلي باآرامش گفتُ :خب پسر ،تو که براي ناموس خودت اينقدر
غيرت داري ،چرا همان کار اشتباه را انجام ميدي؟!
بعد ادامه داد :ببين اگر هرکســي به دنبال ناموس ديگري باشد جامعه از هم
ميپاشد و سنگ روي سنگ بند نميشود.
بعد ابراهيم از حرام بودن نگاه به نامحرم حرف زد .حديث پيامبر اکرم9را
گفت كه فرمودند:
«چشمان خود را از نامحرم ببنديد تا عجايب را ببينيد»1.
بعد هم داليل ديگر آورد .آن پســر هم تأييد ميکــرد .بعدگفت :تصميم
خودت را بگير ،اگه ميخواهي با ما رفيق باشي بايد اين كارها را ترك كني.
 ( -1ميزان الحکمه ج  10ص )72
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برخورد خوب و داليلي که ابراهيم آورد باعث تغيير کلي در رفتارش شد.
او به يکي از بچههاي خوب محل تبديل شــد .همه خالفكاريهاي گذشته
را كنار گذاشت.اين پسر نمونهاي از افرادي بودکه ابراهيم با برخورد خوب و
استدالل و صحبت کردنهاي به موقع ،آنها را متحول کرده بود.
نام اين پسر هماكنون بر روي يكي از كوچههاي محله ما نقش بسته است!
٭٭٭
پاييز  1361بود .با موتور به سمت ميدان آزادي ميرفتيم .ميخواستم ابراهيم
را براي عزيمت به جبهه به ترمينال غرب برسانم.
يک ماشــين مدل باال از کنار ما رد شــد .خانمي کنار راننده نشسته بود که
حجاب درستي نداشت .نگاهي به ابراهيم انداخت و حرف زشتي زد.
ابراهيم گفت :سريع برو دنبالش!
من هم با سرعت به ســمت ماشين رفتم .بعد اشاره کرديم بيا بغل ،با خودم
گفتم :اين دفعه حتمًا دعوا ميكنه.
اتومبيل کنار خيابان ايستاد .ما هم كنار آن توقف کرديم.
منتظــر برخورد ابراهيم بودم .ابراهيم كمي مكــث كرد و بعد همينطور که
روي موتور نشسته بود با راننده سالم و احوالپرسي گرمي کرد!
راننده که تيپ ظاهري ما و برخورد خانمش را ديده بود ،توقع چنين ســام
و عليکي را نداشت.
بعد از جواب ســام ،ابراهيم گفت :من خيلي معذرت ميخوام ،خانم شما
فحش بدي به من و همه ريشدارها داد .ميخواهم بدونم که ...راننده حرف
ابراهيم را قطع کرد و گفت :خانم بنده غلط کرد ،بيجا کرد!
ابراهيم گفت :نه آقا اينطــوري صحبت نکن .من فقط ميخواهم بدانم آيا
حقي از ايشــان گردن بنده اســت؟ يا من کار نادرستي کردم که با من اينطور
برخورد کردند؟!
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راننــده اص ً
ال فكر نميكرد ما اينگونه برخورد كنيم .از ماشــين پياده شــد.
صورت ابراهيم را بوسيد و گفت :نه دوست عزيز ،شما هيچ خطائي نکردي .ما
اشتباه کرديم .خيلي هم شرمندهايم .بعد از کلي معذرت خواهي از ما جدا شد.
اين رفتارها و برخوردهاي ابراهيم ،آن هم در آن مقطع زماني براي ما خيلي
عجيب بود.
امــا با اين کارها راه درســت برخورد كردن با مردم را به ما نشــان ميداد.
هميشه ميگفت :در زندگي،آدمي موفقتراست که در برابر عصبانيت ديگران
صبور باشد.
کار بيمنطق انجام ندهد و اين رمز موفقيت او در برخوردهايش بود.
نحــوه برخورد او مرا به ياد اين آيــه ميانداخت « :بندگان(خاص خداون ِد)
رحمان کساني هستند که با آرامش و بي تکبر بر زمين راه ميروند و هنگامي
که جاهالن آنان را مخاطب سازند (وسخنان ناشايست بگويند) به آنها سالم
ميگويند»1

( -1فرقان آيه )63

ماجراي مار
مهدي عموزاده

ســاعت ده شب بود .تو كوچه فوتبال بازي ميكرديم .اسم آقا ابراهيم را از
بچههاي محل شنيده بودم ،اما برخوردي با او نداشتم.
مشغول بازي بوديم .ديدم از سر كوچه شخصي با عصاي زير بغل به سمت
ما ميآيد .از محاسن بلند و پاي مجروحش فهميدم خودش است!
كنار كوچه ايســتاد و بازي ما را تماشا كرد .يكي از بچهها پرسيد :آقا ابرام
بازي ميكني؟
گفت :من كه با اين پا نميتونم ،اما اگه بخواهيد تو درواز ه ميايستم.
بازي من خيلي خوب بود .اما هر كاري كردم نتوانســتم به او گل بزنم! مثل
حرفهايها بازي ميكرد.
نيم ســاعت بعد ،وقتي توپ زير پايش بود گفت :بچهها فكر نميكنيد االن
دير وقته ،مردم ميخوان بخوابن!
تــوپ و دروازهها را جمع كرديم .بعد هم نشســتيم دور آقا ابراهيم .بچهها
گفتند :اگه ميشه از خاطرات جبهه تعريف كنيد.
آن شــب خاطره عجيبي شنيدم كه هيچ وقت فراموش نميكنم .آقا ابراهيم
ميگفت:
در منطقه غرب با جواد افراســيابي رفته بوديم شناســائي .نيمه شب بود و ما
نزديك سنگرهاي عراقي مخفي شده بوديم.
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بعد هوا روشــن شــد .ما مشــغول تكميل شناســائي مواضع دشمن شديم.
همينطور كه مشــغول كار بوديم يكدفعه ديدم مار بســيار بزرگي درســت به
سمت مخفيگاه ماآمد!
مار به آن بزرگي تا حاال نديده بودم .نفس در سينه ما حبس شده بود .هيچ
كاري نميشد انجام دهيم.
اگر به ســمت مار شــليك ميكرديم عراقيها ميفهميدنــد ،اگر هم فرار
ميكرديــم عراقيها ما را ميديدند .مار هم به ســرعت به ســمت ما ميآمد.
فرصت تصميم گيري نداشتيم.
آب دهانم را فرو دادم .در حالي كه ترسيده بودم نشستم وچشمانم را بستم.
گفتم :بسم اهلل و بعد خدا را به حق زهراي مرضيه 3قسم دادم!
زمان به سختي ميگذشت .چند لحظه بعد جواد زد به دستم .چشمانم را باز
كردم.
با تعجب ديدم مار تا نزديك ما آمده و بعد مسيرش را عوض كرده و از ما
دور شده!
آن شــب آقا ابراهيم چند خاطره خنده دار هم براي ما تعريف كرد .خيلي
خنديديم.
بعد هم گفت :ســعي كنيد آخر شــب كه مردم ميخواهند استراحت كنند
بازي نكنيد.
از فردا هر روز دنبال آقا ابراهيم بودم .حتي وقتي فهميدم صبحها براي نماز
مسجد ميرود .من هم به خاطر او مسجد ميرفتم.
تاثيــر آقا ابراهيم روي من و بچههاي محل تا حدي بود كه نماز خواندن ما
هم مثل او آهسته و با دقت شده بود.
مدتي بعد وقتي ايشان راهي جبهه شد ما هم نتوانستيم دوريش راتحمل كنيم
و راهي جبهه شديم.

رضاي خدا
عباس هادي

از ويژگيهاي ابراهيم اين بود که معموالً کسي از کارهايش مطلع نميشد.
بجزکســاني که همراهش بودند و خودشان کارهايش را مشاهده ميكردند.
اما خود او جز در مواقع ضرورت از کارهايش حرفي نميزد .هميشه هم اين
نکته را اشــاره ميکرد که :کاري كه براي رضاي خداســت ،گفتن ندارد .يا
مشکل کارهاي ما اين است که براي رضاي همه کار ميکنيم ،به جز خدا.
حضــرت علي7نيز مي فرمايد« :هر کس قلبــش را و اعمالش را از غير
خدا پاک ساخت مورد نظر خدا قرار خواهد گرفت»1.
عرفاي بزرگ نيز در سرتاسر جمالتشان به اين نکته اشاره ميکنند که« :اگر
کاري براي خدا بود ارزشمند ميشود .يا اينكه هر نََفسي که انسان در دنيا براي
غير خدا کشيده باشد در آخرت به ضررش تمام ميشود».
در دوران مجروحيــت ابراهيم به يکــي از زورخانههاي تهران رفتيم .ما در
گوشهاي نشستيم .با وارد شدن هر پيشکسوت صداي زنگ مرشد به صدا در
ميآمد و کار ورزش چند لحظهاي قطع ميشــد .تازه وارد هم دستي از دور
براي ورزشکاران نشان ميداد و با لبخندي بر لب ،درگوشهاي مينشست.
ابراهيم با دقت به حركات مردم نگاه ميكرد ،بعد هم برگشت و آرام به من
گفت :اينها را ببين که چطور از صداي زنگ خوشحال ميشوند.
بعد ادامه داد :بعضي از آدمها عاشق زنگ زورخانهاند .اينها اگر اينقدر که
( -1غرر الحکم ص )538
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عاشق اين زنگ بودند عاشق خدا ميشدند ،ديگر روي زمين نبودند .بلكه در
آسمانها راه ميرفتند! بعد گفت :دنيا همين است ،تا آدم عاشق دنياست و به
اين دنيا چسبيده ،حال و روزش همين است.
اما اگر انســان سرش را به ســمت آســمان باال بياورد و کارهايش را براي
رضاي خــدا انجام دهد ،مطمئن باش زندگيش عوض ميشــود و تازه معني
زندگي كردن را ميفهمد .بعد ادامــه داد :توي زورخانه خيليها ميخواهند
ببينند چه کسي از بقيه زورش بيشتر است و چه کسي هم زودتر خسته ميشود.
اگر روزي مياندار ورزش شدي تا ديدي کسي خسته شده ،براي رضاي خدا
سريع ورزش را عوض کن .من زماني مياندار ورزش بودم و اين کار را نکردم،
البته منظوري نداشتم اما بيدليل بين بچهها مطرح شدم ولي تو اين کار را نکن!
ابراهيم ميگفت :انسان بايد هر کاري حتي مسائل شخصي خودش را براي
رضاي خدا انجام دهد.
آگاه باش عالم هستي ز بهر توست غيراز خدا هرآنچه بخواهي شکست توست
٭٭٭
نزديک صبح جمعه بود .ابراهيم با لباسهاي خونآلود به خانه آمد!
خيلي آهســته لباسهايش را عوض کرد .بعد از خواندن نماز ،به من گفت:
عباس ،من ميرم طبقه باال بخوابم.
نزديک ظهر بود که صدای درب خانه آمد .كسيبدون وقفه به در ميكوبيد!
مادر ما رفت و در را باز كرد .زن همسايه بود .بعد از سالم با عصبانيت گفت:
اين ابراهيم شما مگه همسن پســر منه!؟ ديشب پسرم رو با موتور برده بيرون،
بعد هم تصادف کردند و پاش رو شکسته!
بعد ادامه داد :ببين خانم ،من پســرم رو بردم بهترين دبيرســتان .نميخوام با
آدمهائي مثل پسر شما رفت و آمد کنه!
مادر ما از همه جا بيخبر بود .خيلي ناراحت شد .معذرتخواهي کرد و باتعجب
گفت:مننميدانمشماچيميگي!وليچشم،بهابراهيمميگم،شماببخشيدو...
من داشتم حرفهاي او را گوش ميکردم .دويدم طبقه باال!
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ابراهيم را از خواب بيدار کردم و گفتم :داداش چيکارکردي؟!
ابراهيم پرسيد :چطور مگه ،چي شده!؟
پرسيدم :تصادف کرديد؟ يكدفعه بلند شد و با تعجب پرسيد :تصادف!؟ چي
ميگي؟ گفتم :مگه نشنيدي ،دم در مامان ممد بود .داد و بيداد ميکرد و...
ابراهيم کمي فکرکرد و گفتُ :خب ،خدا را شکر ،چيز مهمي نيست!
عصــر همــان روز ،مــادر و پــدر محمــد بــا دســته گل و يــك جعبــه
شــيريني به ديــدن ابراهيــم آمدنــد .زن همســايه مرتب معــذرت خواهي
ميکــرد .مــادر مــا هم بــا تعجــب گفت :حــاج خانــم ،نه بــه حرفهاي
صبــح شــما ،نه بــه کار حاالي شــما! او هــم مرتــب ميگفت :بــه خدا از
خجالــت نميدونم چي بگــم ،محمد همه ماجــرا را براي مــا تعريف کرد.
محمد گفت :اگر آقا ابراهيم نميرســيد ،معلوم نبود چی به سرش ميآمد.
بچههاي محل هم براي اينکه ما ناراحت نباشــيم گفته بودند :ابراهيم و محمد
بــا هم بودند و تصادف کردند! حاج خانم ،مــن از اينکه زود قضاوت کردم
خيلي ناراحتم ،تو رو خدا منو ببخشيد .به پدر محمد هم گفتم که خيلي زشته،
آقا ابراهيم چند ماهه مجروح شــده و هنوز پاي ايشون خوب نشده ولي ما به
مالقاتشون نرفتيم ،براي همين مزاحم شديم.
مادر پرسيد :من نميفهمم ،مگه براي محمد شما چه اتفاقي افتاده!؟
آن خانم ادامه داد :نيمههاي ِ
شب جمعه بچههاي بسيج مسجد ،مشغول ايست و
بازرسي بودند .محمد وسط خيابان همراه ديگر بچهها بود .يكدفعه دستش روي
ماشه رفته و به اشتباه ،گلوله از اسلحهاش خارجو به پاي خودش اصابت ميکنه.
او با پاي مجروح وسط خيابان افتاده بود و خون زيادي از پايش ميرفت.
آقاابراهيمهمانموقعباموتورازراهميرسد.سريعبهسراغمحمدرفتهوباکمک
يکي ديگر از رفقا زخم پاي محمد را ميبندد .بعد اورا به بيمارستان ميرساند.
صحبت زن همســايه تمام شد .برگشــتم و ابراهيم را نگاه کردم .با آرامش
خاصي کنار اتاق نشســته بود .او خوب ميدانست کسي که براي رضاي خدا
کاري انجام داده ،نبايد به حرفهاي مردم توجهي داشته باشد.

اخالص
عباس هادي

بــا ابراهيــم از ورزش صحبت ميكرديم .ميگفت :وقتــي براي ورزش يا
مسابقات کشتي ميرفتم ،هميشه با وضو بودم.
هميشــه هم قبل از مسابقات کشتي دو رکعت نماز ميخواندم .پرسيدم :چه
نمازي؟!
گفت :دو رکعت نماز مســتحبي! از خدا ميخواستم يك وقت تو مسابقه،
حال کسي را نگيرم!
ابراهيم به هيچ وجه گرد گنــاه نميچرخيد .براي همين الگوئي براي تمام
دوستان بود .حتي جائي که حرف از گناه زده ميشد سريع موضوع را عوض
ميکرد.
هر وقت ميديد بچهها مشغول غيبت کسي هستند مرتب ميگفت :صلوات
بفرست! و يا به هر طريقي بحث را عوض ميکرد.
هيچگاه از کسي بد نميگفت ،مگر به قصد اصالح کردن.
هيچوقت لباس تنگ يا آستين کوتاه نميپوشيد .بارها خودش را به کارهاي
سخت مشغول ميکرد.
زماني هم که علت آن را ســؤال ميکرديم ميگفت :براي نَفس آدم ،اين
کارها الزمه.
شــهيد جعفر جنگروي تعريف ميکرد :پس از اتمام هيئت دور هم نشسته
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بوديم .داشــتيم با بچهها حرف ميزديم .ابراهيم دراتاق ديگري تنها نشسته و
توي حال خودش بود!
وقتي بچهها رفتند .آمدم پيش ابراهيم .هنوز متوجه حضور من نشده بود.
باتعجب ديدم هر چند لحظه ،سوزني را به صورتش و به پشت پلک چشمش
ميزند! يکدفعه باتعجب گفتم :چيکار ميکني داش ابرام؟!
تازه متوجه حضور من شــد .از جا پريد و از حال خودش خارج شــد! بعد
مكثي كرد و گفت :هيچي ،هيچي ،چيزي نيست!
گفتم :به جون ابرام نميشه ،بايد بگي برا چي سوزن زدي تو صورتت.
مکثــي کرد و خيلــي آرام مثل آدمهائي که بغض کردهاند گفت :ســزاي
چشمي که به نامحرم بيفته همينه.
آن زمــان نميفهميدم که ابراهيم چه ميکند و اين حرفش چه معني دارد،
ولــي بعدها وقتــي تاريخ زندگي بــزرگان راخواندم ،ديدم کــه آنها براي
جلوگيري از آلوده شدن به گناه ،خودشان را تنبيه ميكردند.
از ديگر صفات برجسته شخصيت او دوري از نامحرم بود .اگر ميخواست
بــا زني نامحرم ،حتي از بســتگان ،صحبــت كند به هيچ وجه ســرش را باال
نميگرفت .به قول دوستانش :ابراهيم به زن نامحرم آلرژي داشت!
و چه زيبا گفت امام محمد باقر« :7از تيرهاي شيطان ،سخن گفتن با زنان
نامحرم است».
٭٭٭
ابراهيم به اطعام دادن نيز خيلي اهميت ميداد .هميشــه دوســتان را به خانه
دعوت ميکرد و غذا ميداد.
در دوران مجروحيــت که در خانه بســتري بود ،هــر روز غذا تهيه ميکرد
و کســاني که به مالقاتش ميآمدند را ســر ســفره دعوت ميکرد و پذيرائي
يبُرد.
مينمود و از اين کار هم بينهايت لذت م 
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به دوستان ميگفت :ما وسيلهايم ،اين رزق شماست .رزق مؤمنين با برکت
است و...
در هيئتها و جلسات مذهبي هم به همين گونه بود .وقتي ميديد صاحبخانه
براي پذيرائي هيئت مشکل دارد ،بدون کمترين حرفي براي همه ميهمانها و
عزادارها غذا تهيه ميکرد.
ميگفت :مجلس امام حسين 7بايد از همه لحاظ كامل باشد.
شبهاي جمعه هم بعد از برنامه بسيج براي بچهها شام تهيه ميکرد.
پــس از صرف غذا دســته جمعي به زيارت حضرت عبدالعظيم يا بهشــت
زهرا 3ميرفتيم.
بچههاي بســيج و هيئتي ،هيچوقت آن دوران را فراموش نميکنند .هر چند
آن دوران زيبا و به يادماندني طوالني نشد!
يکبــار به ابراهيم گفتم :داداش ،اينهمــه پول از کجا ميياري؟! از آموزش
وپــرورش ماهي دو هزار تومان حقوق ميگيري ،ولــي چند برابرش را براي
ديگران خرج ميکني!
نگاهي به صورتم انداخت و گفت :روزي رســان خداست .در اين برنامهها
من فقط وسيلهام.
من از خدا خواستم هيچوقت جيبم خالي نماند .خدا هم از جائي که فکرش
را نميکنم اسباب خير را برايم فراهم ميکند.

حاجات مردم و نعمت خدا
جمعي از دوستان شهيد

همراه ابراهيم بودم .با موتور از مسيري تقريبًا دور به سمت خانه بر ميگشتيم.
پيرمردي به همراه خانوادهاش كنار خيابان ايســتاده بود .جلوي ما دست تکان
داد و من ايستادم.
آدرس جائي را پرســيد .بعد از شنيدن جواب ،شــروع کرد از مشکالتش
گفت.
به قيافهاش نميآمد که معتاد يا گدا باشد .ابراهيم هم پياده شد و جيبهاي
شلوارش را گشت ولي چيزي نداشت.
به من گفت :امير ،چيزي همرات داري؟! من هم جيبهايم را گشــتم .ولي
به طور اتفاقي هيچ پولي همراهم نبود.
ابراهيم گفت :تو رو خدا باز هم ببين .من هم گشتم ولي چيزي همراهم نبود.
از آن پيرمــرد عذرخواهي کرديم و به راهمــان ادامه داديم .بين راه از آينه
موتور ،ابراهيم را می ديدم .اشک ميريخت!
هوا ســرد نبود که به اين خاطر آب از چشــمانش جاري شود ،براي همين
آمدم کنار خيابان .با تعجب گفتم :ابرام جون ،داري گريه ميکني؟!
صورتــش را پاک کرد .گفت :ما نتوانســتيم به يك انســان که محتاج بود
کمک کنيم .گفتمُ :خب پول نداشتيم ،اين که گناه نداره.
گفت :ميدانم ،ولي دلم خيلي برايش سوخت .توفيق نداشتيم کمکش کنيم.
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کمي مکث کردم و چيزي نگفتم .بعد به راه ادامه دادم .اما خيلي به صفاي
درون و حال ابراهيم غبطه ميخوردم.
فرداي آن روز ابراهيم را ديدم .ميگفت :ديگر هيچوقت بدون پول از خانه
بيرون نميآيم .تا شبيه ماجراي ديروز تکرار نشود.
رســيدگي ابراهيــم به مشــکالت مردم ،مرا يــاد حديث زيبــاي حضرت
سيدالشهداء انداخت كه ميفرمايند« :حاجات مردم به سوي شما از نعمتهاي
خدا بر شماست ،در اداي آن کوتاهي نکنيد که اين نعمت در معرض زوال و
نابودي است»1
٭٭٭
اواخر مجروحيت ابراهيم بود .زنگ زد و بعد از سالم و احوالپرسي گفت:
ماشينت رو امروز استفاده ميکني!؟
گفتــم :نه ،همينطــور جلوي خانه افتاده .بعد هم آمد و ماشــين را گرفت و
گفت :تا عصر بر ميگردم.
عصر بود که ماشين را آورد .پرسيدم :کجا ميخواستي بري!؟ گفت :هيچي،
مسافرکشيکردم! با خنده گفتم :شوخي ميکني!؟
گفت :نه ،حاال هم اگه کاري نداري پاشو بريم ،چند جا کار داريم.
خواســتم بروم داخل خانه .گفــت :اگر چيزي در خانه داريد که اســتفاده
نميکني مثل برنج و روغن با خودت بياور.
رفتم مقداري برنج و روغن آوردم .بعد هم رفتيم جلوي يك فروشــگاه .و
ابراهيم مقداري گوشــت و مرغ و ...خريد و آمد سوار شد .از پول ُخردهائي
که به فروشنده ميداد فهميدم همان پولهاي مسافرکشي است.
بعــد با هــم رفتيم جنوب شــهر ،به خانه چند نفر ســر زديم .مــن آنها را
نميشناختم .ابراهيم در ميزد ،وسائل را تحويل ميداد و ميگفت :ما از جبهه
 -1بحار ج  78ص 121
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آمدهايم ،اينها سهميه شماست! ابراهيم طوري حرف ميزد که طرف مقابل
ال احساس شرمندگي نکند .اص ً
اص ً
ال هم خودش را مطرح نميکرد.
بعدها فهميدم خانههايي که رفتيم ،منزل چند نفراز بچههاي رزمنده بود .مرد
خانواده آنها در جبهه حضور داشــت .براي همين ابراهيم به آنها رسيدگي
ميکرد .كارهاي او مرا به ياد ســخن امام صادق 7انداخت که ميفرمايد:
«ســعي کردن در برآوردن حاجت مسلمان بهتر از هفتاد بار طواف دور خانه
خداست و باعث در امان بودن در قيامت ميشود»1
ايــن حديث نوراني چراغ راه زندگي ابراهيم بود .او تمام تالش خود را در
جهت حل مشكالت مردم به كار ميبست.
٭٭٭
دوران دبيرســتان بود .ابراهيم عصرها در بازار مشــغول به کار می شد و براي
خودش درآمد داشت .متوجه شد يکي از همسايهها مشکل مالي شديدي دارد.
آنها عليرغم از دست دادن مرد خانواده ،کسي را براي تأمين هزينهها نداشتند.
ابراهيم به كســي چيزي نگفت .هر ماه وقتي حقوق ميگرفت ،بيشت ِر هزينه
آن خانــواده را تأمين ميکرد! هر وقت در خانه زياد غذا پخته ميشــد ،حتمًا
براي آن خانواده ميفرستاد .اين ماجرا تا سالها و تا زمان شهادت ابراهيم ادامه
داشت و تقريبًا کسي به جز مادرش از آن اطالعي نداشت.
٭٭٭
شــخصي به ســراغ ابراهيم آمده بود .قب ً
ال آبدارچي بوده و حاال بيکار شده
بود .تقاضاي کمک مالي داشت.
ابراهيم به جاي کمک مالي ،با مراجعه به چند نفر از دوستان ،شغل مناسبي
را براي او مهيا کرد .او براي حل مشکل مردم هر کاري که ميتوانست انجام
ميداد .اگر هم خودش نميتوانست به سراغ دوستانش ميرفت .از آنها کمک
 -1بحار ج  74ص 318

186

سالم بر ابراهيم

ميگرفت .اما در اينکار يک موضوع را رعايت ميکرد؛ با کمک کردن به
افراد ،گداپروري نکند .ابراهيم هميشه به دوستانش ميگفت :قبل از اينکه آدم
محتاج به شما رو بياندازد و دستش را دراز كند .شما مشكلش را بر طرف کنيد.
او هر يک از رفقا که گرفتاري داشت ،يا هر کسي را حدس ميزد مشکل مالي
داشته باشد کمک ميکرد .آن هم مخفيانه ،قبل از اينکه طرف مقابل حرفي بزند.
بعد ميگفت :من فع ً
ال احتياجي ندارم .اين را هم به شما قرض ميدهم .هر
وقت داشتي برگردان .اين پول قرضالحسنه است.
ابراهيم هيچ حسابي روي اين پولها نميکرد .او در اين کمکها به آبروي
افراد خيلي توجه ميکرد .هميشــه طوري برخــورد ميکرد که طرف مقابل
شرمنده نشود.
٭٭٭
بــزرگان دين توصيه ميکنند براي رفع مشــکالت خودتــان ،تا ميتوانيد
مشکل مردم را حل کنيد.
همچنين توصيه ميکنند تا ميتوانيد به مردم اطعام کنيد و اينگونه ،بسياري
از گرفتاريهايتان را بر طرف سازيد.
غروب ماه رمضان بود .ابراهيم آمد در خانه ما و بعد از ســام و احوالپرسي
يــک قابلمه از من گرفت! بعد داخل کلهپزي رفت .به دنبالش آمدم و گفتم:
ابرام جون کله پاچه براي افطاري! عجب حالي ميده؟!
گفت :راســت ميگي ،ولي براي من نيست .يك دست کامل کله پاچه و
چند تا نان ســنگک گرفت .وقتي بيرون آمد ايرج با موتور رسيد .ابراهيم هم
سوار شد و خداحافظي کرد.
با خودم گفتم :البد چند تا رفيق جمع شــدند و با هم افطاري ميخورند .از
اينکه به من تعارف هم نکرد ناراحت شــدم .فــرداي آن روز ايرج را ديدم و
پرسيدم :ديروز کجا رفتيد!؟
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گفت :پشت پارک چهل تن ،انتهاي کوچه ،منزل کوچکي بود که در زديم
وکله پاچه را به آنها داديم.
چند تا بچه و پيرمردي که دم در آمدند خيلي تشکر کردند .ابراهيم را کامل
ميشناختند.آنهاخانوادهايبسيارمستحقبودند.بعدهمابراهيمرارساندمخانهشان.
٭٭٭
بيست وشش سال از شهادت ابراهيم گذشت .در عالم رويا ابراهيم را ديدم.
سوار بر يك خودرو نظامي به تهران آمده بود!
از شــوق نميدانستم چه كنم .چهره ابراهيم بســيار نوراني بود .جلو رفتم و
همديگر را در آغوش گرفتيم .از خوشحالي فرياد ميزدم و ميگفتم :بچهها
بيائيد ،آقا ابراهيم برگشته!
ابراهيم گفت :بيا ســوار شــو ،خيلي كار داريم .به همــراه هم به كنار يك
ساختمان مرتفع رفتيم.
مهندسين وصاحب ساختمان همگي با آقا ابراهيم سالم واحوالپرسيكردند.
همه او را خوب ميشناختند .ابراهيم رو به صاحب ساختمان كرد وگفت:
من آمدهام ســفارش اين آقا ســيد را بكنم .يكي از اين واحدها را به نامش
كن .بعد شخصي كه دورتر از ما ايستاده بود را نشان داد.
صاحب ساختمان گفت :آقا ابرام ،اين بابا نه پول داره نه ميتونه وام بگيره.
من چه جوري يك واحد به او بدم؟!
مــن هم حرفش را تأييد كردم وگفتم :ابرام جــون ،دوران اين كارها تموم
شد ،االن همه اسكناس رو ميشناسند!
ابراهيم نگاه معني داري به من كرد وگفت :من اگر برگشــتم به خاطر اين
بود كه مشكل چند نفر مثل ايشان را حل كنم ،وگرنه من اينجا كاري ندارم!
بعد به سمت ماشــين حركت كرد .من هم به دنبالش راه افتادم كه يكدفعه
تلفن همراه من به صدا درآمد و از خواب پريدم!

خمس
مصطفي صفار هرندي

از علمائــي كه ابراهيم به او ارادت خاصي داشــت مرحوم حاج آقا هرندي
بود.
اين عالم بزرگوار غير از ساعات نماز مشغول شغل پارچه فروشي بود.
اواخر تابســتان  1361بود .به همراه ابراهيم خدمت حاج آقا رفتيم .مقداري
پارچه به اندازه دو دست پيراهن گرفت.
هفته بعد موقع نماز ديدم كه ابراهيم آمده مسجد و رفت پيش حاج آقا.
من هم رفتم ببينم چي شــده .ابراهيم مشــغول حســاب ســال بود و خمس
اموالش را حساب ميكرد!
خندهام گرفت! او براي خودش چيزي نگه نميداشت .هر چه داشت خرج
ديگران ميكرد.
پس ميخواهد خمس چه چيزي را حساب كند؟!
حاج آقا حساب ســال را انجام داد .گفت  400تومان خمس شما ميشود.
بعد ادامه داد:
من با اجازه اي كه از آقايان مراجع دارم و با شناختي كه از شما دارم آن را
ميبخشم.
امــا ابراهيم اصرار داشــت كه اين واجب دينــي را پرداخت كند .باالخره
خمس را پرداخت.
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كار ابراهيــم مرا به ياد حديثي از امام صــادق 7انداخت كه ميفرمايد:
«كســي كه حق خداوند(مانند خمس)را نپردازد دو برابــر آن را در راه باطل
صرف خواهد كرد»1
بعــد از نماز با ابراهيم به مغازه حاج آقا رفتيم .به حاجي گفت :دو تا پارچه
پيراهني مثل دفعه قبل ميخوام.
حاجي با تعجب نگاهي كرد وگفت :پســرم ،تــو تازه از من پارچه گرفتي.
اينها پارچه دولتيه ،ما اجازه نداريم بيش از اندازه به كسي پارچه بدهيم.
ابراهيم چيزي نگفت .ولي من قضيه را ميدانستم وگفتم :حاجآقا ،اين آقا
ابراهيم پيراهنهاي قبلي را انفاق كرده!
بعضي از بچههاي زورخانه هستند كه لباس آستين كوتاه ميپوشند يا وضع
ماليشان خوب نيست .ابراهيم براي همين پيراهن را به آنها ميبخشد!
حاجي در حالي كه با تعجب به حرفهاي من گوش ميكرد ،نگاه عميقي
به صورت ابراهيم انداخت وگفت:
يبُرم ،حق نداري به كسي ببخشي .هركسي
اين دفعه براي خودت پارچه را م 
كه خواست بفرستش اينجا.

( -1آثارالصادقين ج5ص)466

ما تو را دوست داريم
جواد مجلسي

پائيز سال  1361بود .بار ديگر به همراه ابراهيم عازم مناطق عملياتي شديم.
اينبار نَقل همه مجالس توســلهاي ابراهيم به حضرت زهرا3بود .هر جا
ميرفتيم حرف از او بود!
خيلي از بچهها داستانها و حماســهآفرينيهاي او را در عملياتها تعريف
ميكردند .همه آنها با توسل به حضرت صديقه طاهره3انجام شده بود.
به منطقه سومار رفتيم .به هر سنگري سر ميزديم از ابراهيم ميخواستند كه
براي آنها مداحي كند و از حضرت زهرا3بخواند.
شــب بود .ابراهيم در جمع بچههاي يكي ازگردانها شروع به مداحي كرد.
صداي ابراهيم به خاطر خستگي و طوالني شدن مجالس گرفته بود!
بعد از تمام شــدن مراســم ،يكي دو نفر از رفقا با ابراهيم شــوخيكردند و
صدايش را تقليدكردند .بعد هم چيزهائيگفتند كه او خيلي ناراحت شد.
آن شــب قبل از خواب ابراهيم عصباني بود وگفت :من مهم نيستم ،اينها
مجلس حضرت را شوخي گرفتند .براي همين ديگر مداحي نميكنم!
هــر چه ميگفتم :حرف بچهها را به دل نگير ،آقا ابراهيم تو كار خودت را
بكن ،اما فايدهاي نداشت.
آخر شب برگشتيم مقر ،دوباره قسم خورد كه :ديگر مداحي نميكنم!
ساعت يك نيمه شب بود .خسته و كوفته خوابيدم.
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قبل از اذان صبح احساس كردم كسي دستم را تكان ميدهد .چشمانم را به
سختي باز كردم .چهره نوراني ابراهيم باالي سرم بود .من را صدا زد و گفت:
پاشو ،االن موقع اذانه.
من بلند شدم .با خودم گفتم :اين بابا انگار نميدونه خستگي يعني چي!؟ البته
ميدانســتم كه او هر ساعتي بخوابد ،قبل از اذان بيدار ميشود و مشغول نماز.
ابراهيم ديگر بچهها را هم صدا زد .بعد هم اذان گفت و نماز جماعت صبح
را برپا كرد.
بعد از نماز و تسبيحات ،ابراهيم شروع به خواندن دعا کرد .بعد هم مداحي
حضرت زهرا!!3
اشعار زيباي ابراهيم اشك چشمان همه بچهها را جاري كرد .من هم كه ديشب
قسم خوردن ابراهيم را ديده بودم از همه بيشتر تعجبكردم! ولي چيزي نگفتم.
بعد از خوردن صبحانه به همراه بچهها به سمت سومار برگشتيم .بين راه دائم
در فكر كارهاي عجيب او بودم.
ابراهيم نگاه معنيداري به من كرد و گفت :ميخواهي بپرسي با اينكه قسم
خوردم ،چرا روضه خواندم؟!
گفتمُ :خب آره ،شــما ديشب قســم خوردي كه ...پريد تو حرفم و گفت:
چيزي كه ميگويم تا زندهام جايي نقل نكن.
بعــد كمي مكث كرد و ادامه داد :ديشــب خواب به چشــمم نميآمد ،اما
نيمههاي شــب كمي خوابم برد .يكدفعه ديدم وجود مقدس حضرت صديقه
طاهره3تشريف آوردند و گفتند:

نگو نميخوانم ،ما تو را دوست داريم.
هر كس گفت بخوان تو هم بخوان

ديگر گريه امان صحبت كــردن به او نميداد .ابراهيم بعد از آن به مداحي
كردن ادامه داد.

عمليات زينالعابدين7
جواد مجلسي

آذر ماه  1361بود .معموالً هر جا كه ابراهيم ميرفت با روي باز از او استقبال
ميكردند .بسياري از فرماندهان ،دالوري و شجاعتهاي ابراهيم را شنيده بودند.
يكبار هم به گردان ما آمد و با هم صحبت كرديم .صحبت ما طوالني شد.
بچهها براي حركت آماده شدند .وقتي برگشتم فرمانده ما پرسيد :كجا بودي؟!
گفتم :يكي از رفقا آمده بود با من كار داشــت .االن با ماشــين داره ميره.
برگشت و نگاه كرد .پرسيد :اسمش چيه؟ گفتم :ابراهيم هادي.
يكدفعه با تعجب گفت :اين آقا ابراهيم كه ميگن همينه؟!
گفتم :آره ،چطور مگه؟!
همينطور كه به حركت ماشــين نگاه ميكرد گفــت :اينكه از قديميهاي
جنگه چطور با تو رفيق شــده؟! با غرور خاصي گفتمُ :خب ديگه ،بچه محل
ماست.
بعد برگشت و گفت :يكبار بيارش اينجا براي بچهها صحبت كنه.
مــن هم كالس گذاشــتم و گفتم :ســرش شــلوغه ،اما ببينم چي ميشــه.
روز بعــد براي ديدن ابراهيم به مقــر اطالعات عمليات رفتم .پس از حال و
احوالپرسي و كمي صحبت گفت :صبركن برسونمت و با فرمانده شما صحبت
كنم .بعد هم با يك تويوتا به سمت مقرگردان رفتيم.
در مسير به يك آبراه رسيديم .هميشه هر وقت با ماشين از آنجا رد ميشديم،
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گير ميكرديم .گفتم :آقا ابراهيم برو از باالتر بيا ،اينجا گير ميكني.
گفت :وقتش را ندارم .از همين جا رد ميشيم .گفتم :اص ً
ال نميخواد بيايي،
تا همين جا دستت درد نكنه من بقيهاش را خودم ميرم.
گفت :بشين سر جات ،من فرمانده شما رو ميخوام ببينم .بعد هم حركت كرد.
با خودم گفتم :چه طور ميخواد از اين همه آب رد بشه! تو دلم خنديدم و
گفتم :چه حالي ميده گير كنه .يه خورده حالش گرفته بشــه! اما ابراهيم يك
اهللاكبر بلند و يك بسماهلل گفت .بعد با دنده يك از آنجا رد شد!
به طرف مقابل كه رسيديم گفت :ما هنوز قدرت اهلل اكبر را نميدانيم ،اگه
بدانيم خيلي از مشكالت حل ميشود.
٭٭٭
گردان براي عمليات جديد آمادگي الزم را به دســت آورد .چند روز بعد
موقع حركت به سمت سومار شد .من رفتم اول سه راهي ايستادم!
ابراهيم گفته بود قبل از غروب آفتاب پيش شــما ميآيم .من هم منتظرش
بودم .گردان ما حركت کرد .من مرتب به انتهاي جاده خاكي نگاه ميكردم.
تا اينكه چهره زيباي ابراهيم از دور نمايان شد.
هميشه با شلوار كردي و بدون اسلحه ميآمد .اما اين دفعه بر خالف هميشه،
با لباس پلنگي و پيشانيبند و اسلحه كالش آمد .رفتم جلو و گفتم :آقا ابراهيم
اسلحه دست گرفتي!؟
خنديد و گفت :اطاعت از فرماندهي واجبه .من هم چون فرمانده دستور داده
اين طوري آمدم .بعد گفتم :آقا ابراهيم اجازه ميدي من هم با شما بيام؟ گفت :نه،
شما با بچههاي خودتان حركت كن .من دنبال شما هستم .همديگر را ميبينيم.
چند كيلومتر راه رفتيم .در تاريكي شــب به مواضع دشــمن رســيديم .من
آرپيجيزنبودم.برايهمينبههمراهفرماندهگردانتقريبًاجلوترازبقيهراهبودم.
حالت بدي بود .اص ً
ال آرامش نداشتم! سكوت عجيبي در منطقه حاكم بود.
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ما از داخل يك شيار باريك با شيب كم به سمت نوك تپه حركتكرديم.
در باالي تپه ســنگرهاي عراقي كام ً
ال مشــخص بود .من وظيفه داشــتم به
محض رسيدن آنها را بزنم.
يك لحظه به اطراف نگاه كردم .در دامنه تپه در هر دو طرف ســنگرهايي
به ســمت نوك تپه كشيده شده بود .عراقيها كام ً
ال ميدانستند ما از اين شيار
عبور ميكنيم! آب دهانم را فرو دادم ،طوري راه ميرفتم كه هيچ صدايي بلند
نشود .بقيه هم مثل من بودند .نفس در سينهها حبس شده بود!
هنوز به نوك تپه نرسيده بوديم که يكدفعه منوري شليك شد .باالي سر ما
روشن شــد! بعد هم از سه طرف آتش وگلوله روي ما ريختند .همه چسبيده
بوديم به زمين .درست در تيررس دشمن بوديم .هر لحظه نارنجك ،يا گلولهاي
به سمت ما ميآمد .صداي ناله بچههاي مجروح بلند شد و...
درآن تاريكي هيچ كاري نميتوانستيم انجام دهيم .دوست داشتم زمين باز
ميشد و مرا در خودش مخفي ميكرد .مرگ را به چشم خودم ميديدم .در
همين حال شخصي سينه خيز جلو ميآمد و پاي مرا گرفت!
سرم را كمي از روي زمين بلند كردم و به عقب نگاه كردم .باورم نميشد.
چهرهايكه ميديدم ،صورت نوراني ابراهيم بود.
يكدفعــه گفت :تويي؟! بعد آرپيجــي را از من گرفت و جلو رفت .بعد با
فرياد اهللاكبر آرپيجي را شليک کرد.
سنگر مقابل كه بيشترين تيراندازي را ميكرد منهدم شد .ابراهيم از جا بلند
شد و فرياد زد :شيعههاي اميرالمؤمنين بلند شيد ،دست موال پشت سر ماست.
بچهها همه روحيه گرفتند.
من هم داد زدم؛ اهلل اكبر ،بقيه هم از جا بلند شــدند .همه شليك ميكردند.
تقريبًا همه عراقيها فرار كردند .چند لحظه بعد ديدم ابراهيم نوك تپه ايستاده!
كار تصرف تپه مهم عراقيها خيلي ســريع انجام شــد .تعدادي از نيروهاي
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دشمن اسير شدند .بقيه بچهها به حركت خودشان ادامه دادند.
من هم با فرمانده جلورفتيم .در بين راه به من گفت :بيخود نيست كه همه
دوست دارند در عمليات با ابراهيم باشند .عجب شجاعتي داره!
نيمههاي شب دوباره ابراهيم را ديدم .گفت :عنايت موال رو ديدي؟! فقط يه
اهللاكبر احتياج بود تا دشمن فرار كنه!
٭٭٭
عمليات در محور ما تمام شد .بچههاي همه گردانها به عقب برگشتند .اما
بعضي از گردانها ،مجروحين و شهداي خودشان را جا گذاشتند!
ابراهيــم وقتي با فرمانده يكــي از آن گردانها صحبت ميكرد ،داد ميزد!
خيلي عصباني بود .تا حاال عصبانيت او را نديده بودم.
ميگفت :شما كه ميخواستيد برگرديد ،نيرو و امكانات هم داشتيد ،چرا به
فكر بچههاي گردانتان نبوديد!؟ چرا مجروحها رو جا گذاشتيد ،چرا ...
با مسئول محور كه از رفقايش بود هماهنگ كرد .به همراه جواد افراسيابي
و چند نفر از رفقا به عمق مواضع دشمن نفوذ كردند.
آنها تعدادي از مجروحين و شــهداي بجا مانده را طي چند شــب به عقب
ي الزم را
انتقال دادند .دشــمن به واسطه حساسيت منطقه نتوانسته بود پاكساز 
انجام دهد.
ابراهيم و جواد توانستند تا شب  21آذرماه  61حدود هجده مجروح و نُه نفر
از شهدا را از منطقه نفوذ دشمن خارج كنند.
حتي پيكر يك شهيد را درست از فاصله ده متري سنگر عراقيها با شگردي
خاص به عقب منتقل كردند!
ابراهيم بعد از اين عمليات كمي كســالت پيدا كرد .با هم به تهران آمديم.
چند هفتهاي تهران بود .او فعاليتهاي مذهبي و فرهنگي را ادامهداد.

روزهاي آخر
علي صادقي ،علي مقدم

آخر آذر ماه بود .با ابراهيم برگشتيم تهران .در عين خستگي خيلي خوشحال
بود.
ميگفت :هيچ شهيد يا مجروحي در منطقه دشمن نبود ،هر چه بود آورديم.
بعد گفت :امشــب چقدر چشمهاي منتظر را خوشحال كرديم ،مادر هر كدام
از اين شهدا سر قبر فرزندش برود ،ثوابش براي ما هم هست.
من بالفاصله از موقعيت استفاده كردم و گفتم :آقا ابرام پس چرا خودت دعا
ميكني كه گمنام باشي!؟
منتظر اين ســؤال نبود .لحظهاي ســكوت كرد و گفت :من مادرم رو آماده
كردم ،گفتم منتظر من نباشه ،حتي گفتم دعا كنه كه گمنام شهيد بشم! ولي باز
جوابي را كه ميخواستم نگفت.
چند هفتهاي با ابراهيم در تهران مانديم .بعد از عمليات و مريضي ابراهيم ،هر
شب بچهها پيش ابراهيم هستند .هر جا ابراهيم باشد آنجا پر از بچههاي هيئتي
و رزمنده است.
٭٭٭
دي مــاه بود .حــال و هواي ابراهيــم خيلي با قبل فرق كــرده .ديگر از آن
حرفهاي عوامانه و شوخيها كمتر ديده ميشد!
اكثر بچهها او را شيخ ابراهيم صدا ميزنند.
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ابراهيم محاسنش را كوتاه كرده .اما با اين حال ،نورانيت چهرهاش مثل قبل
است .آرزوي شهادت كه آرزوي همه بچهها بود ،براي ابراهيم حالت ديگري
داشت.
در تاريكي شب با هم قدم ميزديم .پرسيدم :آرزوي شما شهادته ،درسته؟!
خنديد .بعد از چند لحظه سكوت گفت :شهادت ذرهاي از آرزوي من است،
من ميخواهم چيزي از من نماند .مثل ارباب بيكفن حســين 7قطعهقطعه
شوم .اص ً
ال دوست ندارم جنازهام برگردد .دلم ميخواهد گمنام بمانم.
دليل اين حرفش را قب ً
ال شنيده بودم .ميگفت :چون مادر سادات قبر ندارد،
نميخواهم مزار داشته باشم.
بعد رفتيم زورخانه ،همه بچهها را براي ناهار فردا دعوت كرد.
فردا ظهر رفتيم منزلشــان .قبل از ناهار نماز جماعت برگزار شد .ابراهيم را
فرســتاديم جلو ،در نماز حالت عجيبي داشت .انگار كه در اين دنيا نبود! تمام
وجودش در ملكوت سير ميكرد!
بعد از نماز با صداي زيبا دعاي فرج را زمزمه كرد .يكي از رفقا برگشت به
من گفت :ابراهيم خيلي عجيب شده ،تا حاال نديده بودم اينطور در نماز اشك
بريزه!
در هيئت ،توســل ابراهيــم به حضرت صديقــه طاهره3بــود .در ادامه
ميگفت :به ياد همه شــهداي گمنام كه مثل مادر سادات قبر و نشاني ندارند،
هميشه در هيئت از جبههها و رزمندهها ياد ميكرد.
٭٭٭
اواسط بهمن بود .ساعت نه شب ،يكي توكوچه دادزد :حاج علي خونهاي!؟
آمدم لب پنجره .ابراهيم و علي نصراهلل با موتور داخل كوچه بودند ،خوشحال
شدم و آمدم دم در.
ابراهيم و بعد هم علي را بغل كردم و بوسيدم .داخل خانه آمديم.
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هوا خيلي ســرد بود .من تنها بودم .گفتم :شــام خورديد؟ ابراهيم گفت :نه،
زحمت نكش.
گفتم :تعارف نكن ،تخم مرغ درســت ميكنم .بعد هم شــام مختصري را
آماده كردم.
گفتم :امشب بچههام نيستند ،اگر كاري نداريد همين جا بمانيد ،كرسي هم
به راهه.
ابراهيم هم قبول كرد .بعد با خنده گفتم :داش ابرام توي اين سرما با شلوار
كردي راه ميري!؟سردت نميشه!؟
او هم خنديد وگفت :نه ،آخه چهار تا شلوار پام كردم!
بعد سه تا از شلوارها را درآورد و رفت زيركرسي! من هم با علي شروع به
صحبتكردم.
نفهميــدم ابراهيم خوابش برد يا نه ،اما يكدفعه از چا پريد و به صورتم نگاه
كرد و بيمقدمه گفت :حاج علي ،جان من راست بگو! تو چهره من شهادت
ميبيني؟!
توقع اين ســؤال را نداشتم .چند لحظهاي به صورت ابراهيم نگاه كردم و با
آرامش گفتم :بعضي از بچهها موقع شــهادت حالــت عجيبي دارند ،اما ابرام
جون ،تو هميشه اين حالت رو داري!
ســكوت فضاي اتاق را گرفت .ابراهيم بلند شد و به علي گفت :پاشو ،بايد
سريع حركت كنيم .باتعجب گفتم :آقا ابرام كجا!؟
گفت :بايد سريع بريم مسجد .بعد شلوارهايش را پوشيد و با علی راه افتادند.

فكه آخرين ميعاد
علي نصراهلل

نيمه شــب بود كه آمديم مسجد .ابراهيم با بچهها خداحافظي كرد .بعد هم
رفــت خانه .از مادر و خانواده اش هم خداحافظي كرد .از مادر خواهش كرد
براي شهادتش دعا كند .صبح زود هم راهي منطقه شديم.
ابراهيم كمتر حرف ميزد .بيشتر مشغول ذكر يا قرآن بود.
رســيديم اردوگاه لشكر درشــمال فكه .گردانها مشــغول مانور عملياتي
بودند .بچهها با شنيدن بازگشت ابراهيم خيلي خوشحال شدند .همه به ديدنش
ميآمدند .يك لحظه چادر خالي نميشد.
حاج حســين هم آمد .از اينكه ابراهيم را ميديد خيلي خوشــحال بود .بعد
از ســام و احوالپرسي ،ابراهيم پرسيد :حاج حسين بچهها همه مشغول شدند،
خبريه؟!
حاجي هم گفت :فردا حركت ميكنيم براي عمليات .اگه با ما بيائي خيلي
خوشحال ميشيم.
حاجي ادامه داد :براي عمليات جديد بايد بچههاي اطالعات را بين گردانها
تقسيم كنم .هر گردان بايد يكي دو تا مسئول اطالعات و عمليات داشته باشه.
بعد ليســتي را گذاشــت جلوي ابراهيم و گفت :نظرت در مورد اين بچهها
چيه؟ ابراهيم ليست را نگاه كرد و يكييكي نظر داد .بعد پرسيدُ :خب حاجي،
االن وضعيت آرايش نيروها چه طوريه؟
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حاجي هم گفت :االن نيروها به چند سپاه تقسيم شدند .هر چند لشکر يك
سپاه را تشكيل ميدهد.
حاج همت شــده مسئول سپاه يازده قدر .لشــکر  27هم تحت پوشش اين
سپاهه ،كار اطالعات يازده قدر را هم به ما سپردند.
عصر همان روز ابراهيم حنا بست .موهاي سرش را هم كوتاه و ريشهايش
را مرتب كرد .چهره زيباي او ملكوتيتر شده بود.
غروب به يكي از ديدگاههاي منطقــه رفتيم .ابراهيم با دوربين مخصوص،
منطقــه عملياتي را مشــاهده ميكرد .يك ســري مطالب را هــم روي كاغذ
مينوشت.
تعدادي از بچهها بــه ديدگاه آمدند و مرتب ميگفتند :آقا زودباش! ما هم
ميخواهيم ببينيم!
ابراهيم كه عصباني شده بود داد زد :مگه اينجا سينماست؟! ما براي فردا بايد
دنبال راهكار باشيم ،بايد مسير حركت رو مشخص كنيم.
بعد با عصبانيت آنجا را ترك كرد.
ميگفت :دلم خيلي شور ميزنه! گفتم :چيزي نيست ،ناراحت نباش.
پيش يكي از فرماندههان ســپاه قدر رفتيم .ابراهيم گفت :حاجي ،اين منطقه
حالت خاصي داره.
خاك تمام اين منطقه رملي و نرمه! حركت نيرو توي اين دشت خيلي مشكله،
عراق هم اين همه موانع درســت كرده ،به نظرت اين عمليات موفق ميشه؟!
فرمانده هم گفت :ابرام جون ،اين دســتور فرماندهي است ،به قول حضرت
امام :ما مأمور به انجام تكليف هستيم ،نتيجهاش با خداست.
٭٭٭
فــردا عصــر بچههــاي گردانهــا آمــاده شــدند .از لشــکر  27حضرت
رسول9يازده گردان آخرين جيره جنگي خودشان را تحويل گرفتند.
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همه آماده حركت به سمت فكه بودند.
از دور ابراهيــم را ديدم .با ديدن چهره ابراهيــم دلم لرزيد .جمال زيباي او
ي شده بود!
ملكوت 
صورتش ســفيدتر از هميشــه بود .چفيهاي عربي انداخته و اوركت زيبائي
پوشــيده بود .به ســمت ماآمد و با همه بچهها دســت داد .كشيدمش كنار و
گفتم :داش ابرام خيلي نوراني شدي!
نفس عميقي كشــيد و با حســرت گفت :روزي كه بهشتي شهيد شد خيلي
ناراحت بودم .اما باخودم گفتم :خوش به حالش كه با شــهادت رفت ،حيف
بود با مرگ طبيعي از دنيا بره.
اصغر وصالي ،علي قرباني ،قاســم تشــكري و خيلي از رفقاي ما هم رفتند،
طوري شده كه توي بهشت زهرا 3بيشتر از تهران رفيق داريم.
مكثي كرد و ادامه داد :خرمشهر هم كه آزاد شد ،من ميترسم جنگ تمام
بشه و شهادت را از دست بدهم ،هرچند توكل ما به خداست.
بعــد نفس عميقي كشــيد وگفت :خيلي دوســت دارم شــهيد بشــم .اما،
خوشگلترين شهادت رو ميخوام!
بــا تعجب نگاهش كــردم .منتظر ادامه صحبت بودم که قطرات اشــك از
گوشه چشمش جاري شد.
ابراهيم ادامه داد :اگه جائي بماني كه دســت احدي به تو نرســه ،كسي هم
تو رو نشناســه ،خودت باشي وآقا ،موال هم بياد سرت رو به دامن بگيره ،اين
خوشگلترين شهادته.
گفتم :داش ابرام تو رو خدا اين طوري حرف نزن .بعد بحث را عوض كردم
و گفتم :بيا با گروه فرماندهي بريم جلو ،اين طوري خيلي بهتره .هر جا هم كه
احتياج شد كمك ميكني.
گفت :نه ،من ميخوام با بسيجيها باشم.
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بعد با هم حركت كرديم و آمديم سمت گردانهاي خط شكن.
آنها مشغول آخرين آرايش نظامي بودند.گفتم :داش ابرام ،مهمات برات
چي بگيرم؟ گفت :فقط دو تا نارنجك ،اسلحه هم اگه احتياج شد از عراقيها
ميگيريم!
حاج حسين اهللكرم از دور خيره شده بود به ابراهيم! رفتيم به طرفش .حاجي
محو چهره ابراهيم بود.
بياختيار ابراهيــم را در آغوش گرفت .چند لحظهاي در اين حالت بودند.
گويي ميدانستند كه اين آخرين ديدار است.
بعد ابراهيم ســاعت مچی اش را باز كرد و گفت :حســين ،اين هم يادگار
براي شما!
چشــمان حاج حسين پر از اشك شــد ،گفت :نه ابرام جون ،پيش خودت
باشه ،احتياجت ميشه.
ابراهيم با آرامش خاصي گفت :نه من بهش احتياج ندارم.
حاجي هم که خيلي منقلب شــده بود ،بحــث را عوض كرد و گفت :ابرام
جــون ،برا عمليــات دو تا راهكار عبوري داريم ،بچههــا از راهكار اول عبور
ميكنند.
من با يك ســري از فرماندهها و بچههاي اطالعات از راهكار دوم ميريم.
تو هم با ما بيا.
ابراهيــم گفت :من از راهكار اول با بچههاي بســيجي ميرم .مشــكلي كه
نداره!؟
حاجي هم گفت :نه ،هر طور راحتي.
ابراهيــم از آخريــن تعلقات مادي جدا شــد .بعد هم رفــت پيش بچههاي
گردانهايي كه خطشكن عمليات بودند و كنارشان نشست.

والفجرمقدماتي
علي نصراهلل

گردان كميل ،خط شــكن محور جنوبي و ســمت پاســگاه بــود .يكي از
فرماندهان لشکر آمد و براي بچههاي گردان شروع به صحبت كرد:
برادرها ،امشب براي عمليات والفجر به سمت منطقه فكه حركت ميكنيم،
دشمن سه كانال بزرگ به موازات خط مرزي ،جلوي راه شما زده تا مانع عبور
شــود .همچنين موانع مختلف را براي جلوگيري از پيشروي شما ايجاد كرده.
اما انشاءاهلل با عبور شما از اين موانع و كانالها ،عمليات شروع خواهد شد.
با استقرار شما در اطراف پاسگاههاي مرزي طاووسيه و ُرشيديه ،مرحله اول
كار انجام خواهد شد.
بعد بچههاي تازهنفس لشکر سيدالشهدا 7و بقيه رزمندگان از كنار شما
عبور خواهند كرد و براي ادامه عمليات به سمت شهر العماره عراق ميروند و
انشاءاهلل در اين عمليات موفق خواهيد شد.
ايشان در مورد نحوه كار و موانع و راههاي عبور صحبتش را ادامه داد و گفت:
مسير شما يك راه باريك در ميان ميادين مين خواهد بود .انشاءاهلل همه شما كه
خطشكن محور جنوبي فكه هستيد به اهداف از پيش تعيين شده خواهيد رسيد.
صحبتهايش تمام شــد .بالفاصله ابراهيم شروع به مداحي كرد ،اما نه مثل
هميشه! خيلي غريبانه روضه ميخواند و خودش اشك ميريخت.
روضه حضرت زينب 3را شروع كرد.
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بعد هم شروع به سينهزني كرد ،اولين بار بود كه اين بيت زيبا را شنيدم:
چه خون شد دل زينب3
امان از دل زينب3
بچهها با ســينهزني جواب دادند .بعد هم از اســارت حضرت زينب 3و
شهداي كربال روضه خواند.
در پايان هم گفت :بچهها ،امشــب يا به ديدار يار ميرسيد يا بايد مانند عمه
1
سادات ،اسارت را تحمل كنيد و قهرمانانه مقاومت كنيد.
بعد از مداحي عجيب ابراهيم ،بچهها در حالي كه صورتهايشان خيس از
اشك بود بلند شدند .نماز مغرب وعشاء را خوانديم .از وقتي ابراهيم برگشته
سايه به سايه دنبال او هستم! يك لحظه هم از او جدا نميشوم.
مــن به همراه ابراهيم ،يكي از پلهاي ســنگين و متحرك را روي دســت
گرفتيم و به همراه نيروها حركت كرديم.
حركت روي خاك رملي فكه بســيار زجــرآور بود .آن هم با تجهيزاتي به
وزن بيش از بيســت كيلو براي هر نفر! ما هم كه جداي از وســايل ،يك پل
سنگين را مثل تابوت روي دست گرفته بوديم!
همه به يك ستون و پشت سر هم از معبري كه در ميان ميدانهاي مين آماده
شده بود حركتكرديم.
حدود دوازده كيلومتر پيادهروي كرديم .رسيديم به اولين كانال در جنوب
فكه .بچهها ديگر رمقي براي حركت نداشتند.
ساعت نه ونيم شب يكشنبه هفدهم بهمنماه بود .با گذاشتن پلهاي متحرك
و نردبان ،از عرض كانال عبور كرديم .ســكوت عجيبي در منطقه حاكم بود.
عراقيها حتي گلولهاي شليك نميكردند!
يك ربع بعد به كانال دوم رسيديم .از آن هم گذشتيم .با بيسيم به فرماندهي
اطالع داده شد.
چند دقيقهاي نگذشته بود كه به كانال سوم رسيديم.
-1عجيب بود كه تقريبًا همه بچههاي گردانهاي كميل كه ابراهيم برايشان روضه خواند يا شهيد شدند يا اسير
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ابراهيم هنوز مشــغول بود و در كنار كانــال دوم بچهها را كمك ميكرد.
خيلي مواظب نيروها بود .چــون در اطراف كانالها پر از ميادين مين و موانع
مختلف بود.
خبر رســيدن به كانال سوم ،يعني قرار گرفتن در كنار پاسگاههاي مرزي و
شروع عمليات.
اما فرمانده گردان ،بچهها را نگه داشــت وگفت :طبق آنچه در نقشه است،
بايد بيشــتر راه ميرفتيم ،اما خيلي عجيبه ،هم زود رســيديم ،هم از پاسگاهها
خبري نيست!
تقريبًا همه بچهها از كانال دوم عبور كردند .يكدفعه آســمان فكه مثل روز
روشن شد!!
مثل اينكه دشمن با تمام قوا منتظر ما بوده .بعد هم شروع به شليك كردند.
از خمپاره و توپخانه گرفته تا تيربارها كه در دور دســت قرار داشت .آنها از
همه طرف به سوي ما شليككردند!
بچهها هيچكاري نميتوانســتند انجام دهند .موانع خورشيدي و ميدانهاي
مين ،جلوي هر حركتي راگرفته بود.
تعداد كمي از بچهها وارد كانال ســوم شــدند .بســياري از بچهها در ميان
خاكهاي رملي گير كردند .همه به اين طرف و آن طرف ميرفتند.
بعضي از بچهها ميخواســتند باعبور از موانع خورشــيدي در داخل دشت
سنگر بگيرند ،اما با انفجار مين به شهادت رسيدند.
اطراف مســير پر از مين بود .ابراهيم اين را ميدانست ،براي همين به سمت
كانال سومدويد و با فريادهايش اجازه رفتن به اطراف را نميداد.
همه روي زمين خيز برداشتند .هيچ كاري نميشد كرد .توپخانه عراق كام ً
ال
ميدانست ما از چه محلي عبور ميكنيم! و دقيقًا همان مسير را ميزد.
همه چيز به هم ريخته بود .هر كس به سمتي ميدويد.
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ديگر هيچ چيز قابل كنترل نبود .تنها جايي كه امنيت بيشتري داشت داخل
كانالها بود .در آن تاريكي و شلوغي ابراهيم را گم كردم!
تا كانال سوم جلو رفتم ،اما نميشد كسي را پيدا كرد! يكي از رفقا را ديدم
و پرسيدم :ابراهيم را نديدي!؟گفت :چند دقيقه پيش از اينجا رد شد.
همين طور اين طــرف و آن طرف ميرفتم .يكي از فرماندهها را ديدم .من
را شناخت و گفت :سريع برو توي معبر ،بچههائي كه توي راه هستند بفرست
عقب .اينجا توي اين كانال نه جا هست نه امنيت ،برو و سريع برگرد.
طبق دســتور فرمانده ،بچههائي را كه اطراف كانال دوم و توي مسير بودند
آوردم عقب ،حتي خيلي از مجروحها را كمك كرديم و رسانديم عقب.
اين كار ،دو سه ساعتي طول كشيد .ميخواستم برگردم ،اما بچههاي لشکر
گفتند :نميشه برگردي! با تعجب پرسيدم :چرا؟!
گفتند :دستور عقبنشيني صادر شده ،فايده نداره بري جلو .چون بچههاي
ديگه هم تا صبح برميگردند.
ســاعتي بعد نماز صبح را خواندم .هوا در حال روشن شدن بود .خسته بودم
و نااميد .از همه بچههايي كه برميگشــتند سراغ ابراهيم را ميگرفتم .اما كسي
خبري نداشت.
دقايقي بعد مجتبي را ديدم .با چهرهاي خاك آلود وخســته از ســمت خط
برميگشت .با نااميدي پرسيدم :مجتبي ،ابراهيم رو نديدي!؟
همينطور كه به سمت من ميآمد گفت :يك ساعت پيش با هم بوديم.
با خوشحالي از جا پريدم ،جلو آمدم وگفتمُ :خب ،االن كجاست؟!
جواب داد :نميدونم ،بهش گفتم دســتور عقبنشيني صادر شده ،گفتم تا
هوا تاريكه بيا برگرديم عقب ،هوا روشن بشه هيچ كاري نميتونيم انجام بديم.
اما ابراهيم گفت :بچهها توكانالها هستند .من ميرم پيش اونها ،همه با هم
برميگرديم.
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مجتبي ادامه داد :همين طوركه با ابراهيم حرف ميزدم يك گردان از لشکر
عاشورا به سمت ما آمد.
ابراهيم سريع با فرمانده آنها صحبت كرد و خبر عقبنشيني را داد .من هم
چون مسير را بلد بودم ،با آنها فرستاد عقب.
خودش هم يك آرپيجي با چند تا گلوله از آنها گرفت و رفت به سمت
كانال .ديگه از ابراهيم خبري ندارم.
ســاعتي بعد ميثم لطيفي را ديدم .به همراه تعــدادي از مجروحين به عقب
برميگشت .به كمكشان رفتم .از ميثم پرسيدم :چه خبر!؟
گفت :من و اين بچههائي كه مجروح هســتند جلوتــر از كانال ،الي تپهها
افتاده بوديم .ابرام هادي به داد ما رسيد.
يكدفعه سرجايم ايستادم .باتعجب گفتم :داش ابرام؟! ُخب بعدش چي شد!؟
گفت :به سختي ما رو جمع كرد .تو گرگ و ميش هوا ما رو آورد عقب.
توي راه رسيديم به يك كانال ،كف كانال پر از لجن و  ...بود ،عرض كانال
هم زياد بود.
ابراهيم رفت دو تا برانكارد آورد و با آنها چيزي شبيه پل درست كرد! بعد
هم ما را عبور داد و فرستاد عقب .خودش هم رفت جلو.
ســاعت ده صبح ،قرارگاه لشــکر در فكه محل رفت و آمد فرماندهان بود.
خيليها ميگفتند چندين گردان در محاصره دشمن قرار گرفتهاند!

كانال كميل
علي نصراهلل

يكي از مســئولين اطالعات را ديدم و پرسيدم :يعني چي گردانها محاصره
شدند؟ عراق كه جلو نيامده ،بچهها هم توي كانال دوم و سوم هستند.
فرمانده گفت :كانال سومي كه ما در شناسائي ديده بوديم ،با اين كانال فرق
داره .اين كانال و چند كانال فرعي را عراق ظرف همين دو سه روز درست كرده.
اين كانالها درست به موازات خط مرزي ساخته شده ،ولي كوچكتر و پر از موانع.
بعــد ادامه داد :گردانهاي خطشــكن ،براي اينكه زير آتش نباشــند رفتند
داخل كانال .با روشــن شــدن هوا تانكهاي عراقي جلــو آمدند و دو طرف
كانال را بستند .دشمن هم كانالها را زير آتش گرفته.
بعد كمي مكث كرد و گفت :عراق شــانزده نوع مانع ســر راه بچهها چيده
بود ،عمق موانع هم نزديك به چهار كيلومتر بوده! منافقين هم تمام اطالعات
اين عمليات را به عراقيها داده بودند!
خيلي حالم گرفته شد .با بغض گفتم :حاال چه بايد كرد!؟
گفت :اگــر بچهها مقاومت كنند مرحله دوم عمليــات را انجام ميدهيم و
آنها را ميآوريم عقب.
در همين حين بيسيمچي مقر گفت :يك خبر از گردانهاي محاصره شده! همه
ساكت شدند .بيسيمچي گفت :ميگه «برادر ثابتنيا با برادر افشردي دست داد!»
اين خبر كوتاه يعني فرمانده گردان كميل به شهادت رسيده.
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عصــر همان روزخبر رســيد حاج حســيني ،معاون گــردان كميل هم به
شــهادت رسيده و بنكدار ،ديگر معاون گردان به سختي مجروح است .همه
بچهها در قرارگاه ناراحت بودند .حال عجيبي در آنجا حاكم بود.
٭٭٭
بيستم بهمن ماه ،بچهها آماده حمله مجدد به منطقه فكهشدند .يكي از رفقا
را ديدم .از قرارگاه ميآمد .پرسيدم :چه خبر؟
گفت :االن بيســيمچي گردان كميل تماس گرفت .با حاج همت صحبت
كرد وگفت :شارژ بيسيم داره تموم ميشه ،خيلي از بچهها شهيد شدند ،براي
ما دعاكنيد .به امام سالم برسونيد و بگيد ما تا آخرين لحظه مقاومت ميكنيم.
با دليشكسته و ناراحت گفتم :وظيفه ما چيه ،بايد چه كار كنيم؟
گفت :توكل به خدا ،برو آماده شو .امشب مرحله بعدي عمليات آغاز ميشه.
غروب بود .بچههاي توپخانه ارتش با دقت تمام ،خاكريزهاي دشمن را زير
آتش گرفتند.
گردان حنظله و چند گردان ديگر حركتشان را آغاز كردند .آنها تا نزديكي
كانــال كميل پيش رفتند .حتی با عبور از موانع به کانال ســوم هم رســيدند،
اما به علت حجم آتش دشــمن ،فقط تعداد كمي از بچههاي محاصره شــده
توانستند در تاريكي شب از كانال خارج شوند و خودشان را به عقب برسانند.
اين حمله هم ناموفق بود ،تا قبل از صبح به خاكريز خودمان برگشــتيم .اما
بيشتر نيروهاي گردان حنظله در همان کانالهاي مرزي ماندند .در اين حمله و
با آتش خوب بچهها ،بسياري از ادوات زرهي دشمن منهدم شد.
٭٭٭
 21بهمن  1361بود .هنوز صداي تيراندازي و شليكهاي پراكنده از داخل
كانال شنيده ميشد.
به خاطر همين ،مشخص بود كه بچههاي داخل كانال هنوز مقاومت ميكنند.
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اما نميشد فهميد كه پس از چهار روز ،با چه امكاناتي مشغول مقاومت هستند؟!
غروب امروز پايان عمليات اعالم شد .بقيه نيروها به عقب بازگشتند.
يكي از بچههائي كه ديشب از كانال خارج شد را ديدم .ميگفت :نميداني
چه وضعي داشتيم! آب و غذا نبود ،مهمات هم بسياركم ،اطراف كانالها هم
پُر از انواع مين!
ما هر چند دقيقه گلولهاي شليك ميكرديم تا بدانند هنوز زندهايم .عراقيها
مرتب با بلندگو اعالم ميكردند :تسليم شويد!
لحظات غروب خورشيد بسيار غمبار بود .روي بلندي رفتم و با دوربين نگاه
ميكردم.
انفجارهاي پراكنده هنوز در اطراف كانال ديده ميشد .دوست صميمي من
ابراهيم آنجاست و من هيچ كاري نميتوانم انجام دهم.
آن شب را كمي استراحت كردم و فردا دوباره به خط بازگشتم.
٭٭٭
عراقيها به روز  22بهمن خيلي حساس بودند .حجم آتش آنها بسيار زياد
شد .خاكريزهاي اول ما هم از نيرو خالي شد .همه رفتند عقب!
با خودم گفتم :شايد عراق قصد پيشروي دارد؟! اما بعيد است ،چون موانعي
كه به وجود آورده جلوي پيشروي خودش را هم ميگيرد!
عصر بود كه حجم آتش كم شد .با دوربين به نقطهاي رفتم كه ديد بهتري
ي نبود! دود غليظي از محل
روي كانال داشــته باشد .آنچه ميديدم باوركردن 
كانال بلند شده بود .مرتب صداي انفجار ميآمد.
ت رفتم و گفتم :عراق داره كار كانال رو تمام
ســريع پيش بچههاي اطالعا 
ميكنه! آنها با دوربين مشاهده كردند ،فقط آتش و دود بود كه ديده ميشد.
اما من هنوز اميد داشتم .با خودم گفتم :ابراهيم شرايط بدتر از اين را سپري
كرده ،اما به ياد حرفهايش ،قبل ازشروع عمليات افتادم و بدنم لرزيد.

غروب خونين
علي نصراهلل

عصــر روز جمعه  22بهمــن  1361براي من خيلي دلگيرتــر بود .بچههاي
اطالعات به سنگرشان رفتند.
مــن دوباره با دوربين نگاه كــردم .نزديك غروب احســاس كردم از دور
چيزي در حال حركت است!
با دقت بيشتري نگاه كردم .كام ً
ال مشخص بود که سه نفر در حال دويدن به
سمت ما بودند .در راه مرتب زمين ميخوردند و بلند ميشدند .آنها زخمي
و خسته بودند .معلوم بود كه از همان محل كانال ميآيند.
فريــاد زدم و بچهها را صدا كردم .بــا آنها رفتيم روي بلندي.به بچهها هم
گفتم تيراندازي نكنيد.
ميان سرخي غروب ،باالخره آن سه نفر به خاكريز ما رسيدند.
به محض رسيدن به سمت آنها دويديم و پرسيديم :از كجا ميآئيد؟ حال
حرف زدن نداشتند ،يكي از آنها آب خواست .سريع قمقمه را به او دادم.
ديگري از شدت ضعف و گرسنگي بدنش ميلرزيد .آن يكي تمام بدنش
غرق خون بود ،كمي كه به حال آمدند گفتند :از بچههاي كميل هستيم.
با اضطراب پرسيدم :بقيه بچهها چي شدند!؟ در حالي كه سرش را به سختي
باال ميآورد گفت :فكر نميكنم كسي غير از ما زنده باشه! هول شدم و دوباره
و با تعجب پرسيدم :اين پنج روز ،چطور مقاومتكرديد!؟
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حال حرف زدن نداشــت .كمي مكث كرد و دهانش كه خالي شد گفت:
مــا اين دو روز اخير ،زير جنازهها مخفي بوديم .اما يكي بود كه اين پنج روز
كانال رو سر پا نگه داشت!
دوباره نفسي تازه كرد و به آرامي گفت :عجب آدمي بود! يك طرف آرپيجي
ميزد ،يك طرف با تيربار شليك ميكرد .عجب قدرتي داشت .ديگري پريد
توي حرفش و گفت :همه شهدا رو در انتهاي كانال كنار همچيده بود .آذوقه و
آب رو تقسيم ميكرد ،به مجروحها ميرسيد ،اص ً
ال اين پسر خستگي نداشت!
گفتم :مگه فرماندها و معاونهاي گردان شــهيد نشدند!؟ پس از كي داري
حرف ميزني؟!
گفت :جواني بود كه نميشناختمش .موهايش كوتاه بود .شلور ُكردي پاش
بود.
ديگري گفــت :روز اول هم يه چفيه عربــي دور گردنش بود .چه صداي
قشنگي هم داشت .براي ما مداحي ميكرد و روحيه ميداد و...
داشــت روح از بدنم خارج ميشد ،سرم داغ شــد .آب دهانم را فرو دادم.
ِ
مشخصات ابراهيم بود.
اينها
با نگراني نشستم و دستانش را گرفتم .با چشماني گرد شده از تعجب گفتم:
آقا ابرام رو ميگي درسته!؟ االن كجاست!؟
گفت :آره انگار ،يكي دو تا از بچههاي قديمي آقا ابراهيم ِصداش ميكردند.
دوباره با صداي بلند پرسيدم :االن كجاست؟!
يكي ديگر از آنها گفت :تا آخرين لحظه كه عراق آتيش ميريخت زنده
بــود .بعد به ما گفت :عــراق نيروهاش رو برده عقــب .حتمًا ميخواد آتيش
سنگين بريزه.
شــما هم اگه حال داريد تا اين اطراف خلوته بريد عقب .خودش هم رفت
كه به مجروحها برسه .ما هم آمديم عقب.
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ديگري گفت :من ديدم كه زدنش .با همان انفجارهاي اول افتاد روي زمين.
بياختيار بدنم ُسست شد و اشــك از چشمانم جاري شد .شانههايم مرتب
تكان ميخورد.
ديگر نميتوانستم خودم راكنترل كنم .سرم را روي خاك گذاشتم و گريه
ميكردم .تمام خاطراتي كه با ابراهيم داشــتم در ذهنم مرور ميشــد .از گود
زورخانه تا گيالنغرب و...
بوي شــديد باروت و صداي انفجار با هم آميخته شــد .رفتم لب خاكريز،
ميخواستم به سمت كانال حركت كنم.
يكــي از بچهها جلوي من ايســتاد و گفت :چكار ميكنــي؟ با رفتن تو كه
ابراهيم برنميگرده .نگاه كن چه آتيشي ميريزن.
آن شب همه ما را از فكه به عقب منتقل كردند .همه بچهها حال و روز من
را داشتند.
خيليها رفقايشان را جا گذاشــته بودند .وقتي وارد دوكوهه شديم صداي
حاج صادق آهنگران در حال پخش بود كه ميگفت:
كو شهيدانتان،كو شهيدانتان
اي از سفر برگشتگان
صداي گريه بچهها بيشــتر شد .خبر شــهادت و مفقود شدن ابراهيم خيلي
سريع بين بچهها پخش شد.
يكي از رزمندهها كه همراه پســرش در جبهه بود پيش من آمد .با ناراحتي
گفت :همه داغدار ابراهيم هســتيم ،به خدا اگر پســرم شــهيد ميشد ،اينقدر
ناراحت نميشدم .هيچكس نميدونه ابراهيم چه انسان بزرگي بود.
روز بعد همه بچههاي لشکر را به مرخصي فرستادند و ما هم آمديم تهران.
هيچكس جرأت نداشــت خبر شهادت ابراهيم را اعالم كند .اما چند روز بعد
زمزمه مفقود شدنش همه جا پيچيد!

اوج مظلوميت
مهدي رمضاني

با اينکه سن من زياد نبود اما خدا لطف کرد تا با بهترين بندگانش در گردان
کميل همراه باشــم .ما در شب شروع عمليات تا کانال سوم رفتيم .اين کانال
کوچک بود و تقريبًا يک متر ارتفاع داشت .بر خالف کانال دوم که بزرگ
و پر از موانع بود.
آن شــب همه بچهها به ســمت کانال دوم برگشتند .کانالي که بعدها به نام
«کانال کميل» معروف شد .من به همراه ديگر نيروها پنج روز را در اين کانال
سپري کردم.
از صبــح روز بعد ،تــک تيراندازان عراقــي هر جنبنــده اي را هدف قرار
ميدادند .ما در آن روزهاي محاصره ،دوران عجيبي را سپري کرديم.
يادم هســت که ابراهيم هادي ،با آن قدرت بدني و با آن صالبت ،كانال را
سرپا نگه داشته بود!
فرمانده و معاون گردان ما شهيد و مجروح شدند .براي همين تنها كسي كه
نيروها را مديريت ميكرد ابراهيم بود.
او نيروها را تقسيم كرد .هر سه نفر را يك گروه و هر گروه را با فاصله ،در
نقطهاي از كانال مستقر نمود.
يك نفر روي لبهي كانال بود و اوضاع را مراقبت ميكرد .دو نفر ديگر هم
در داخل كانال در كنار او بودند.
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انتهاي کانال يک انحناء داشــت ،ابراهيم و چند نفر ديگر ،شهدا را به آنجا
منتقل کردند تا از ديد بچهها دور باشند .مجروحين را هم به گوشه اي از کانال
برد تا زير آتش نباشند.
ابراهيــم در آن روزها با نداي اذان ،بچهها را براي نماز آماده ميکرد .ما در
آن شرايط سخت ،در هر سه وعده نمازجماعت برگزار ميکرديم! ابراهيم با
اين كارها به ما روحيه ميداد و همه نيروها را به آينده اميدوار ميكرد.
دو روز بعــد از شــروع عمليات ،و بعد از پايان ناموفــق مرحله دوم ،تالش
بچهها بيشــتر شد! ميخواستيم راهي را براي خروج از اين بنبست پيدا کنيم.
در آخرين تماسي که با لشکر داشــتيم ،سردار(شهيد) حاجي پور با ناراحتي
گفــت :هيچ کاري نميتوانيم انجام دهيــم ،اگر ميتوانيد به هر طريق ممکن
عقب بيائيد.
پنجشنبه  21بهمن بود که از روبرو و پشت سر ما ،صداي تانک و نفربر بيشتر
شد! بچهها روي ديواره کانال را کنده و حالت پله ايجاد کردند.
برخــي فکر کردند نيروي کمکي براي ما آمده ،امــا نه ،محاصره ما تنگتر
شده بود!
کماندوهاي عراقي تحت پوشــش تانکها جلو آمدند .آنها فهميده بودند
که در اين دشت ،فقط داخل اين کانال نيرو مانده!
يادم هست که يک نوجوان به نام (شهيد) سيد جعفر طاهري قبضه آرپيجي
را برداشت و از پلهها باالرفت و با يک شليک دقيق ،تانک دشمن را زد .همين
باعث شد که آنها كمي عقب نشيني کنند.
بچهها هم با شــليک پياپي خود چند نفر از کماندوهاي عراقي را کشتند و
چند نفر از نيروهائي که خيلي جلو آمده بودند را اسير گرفتند.
در آن شرايط سخت ،حاال پنج اسير هم به جمع ما اضافه شد!
نبود آب و غذا همه ما را کالفه کرده بود.
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بيشتر نيروها بيرمق و خسته در گوشه و کنار کانال افتاده بودند.
تانکهائي که از کانال فاصله گرفتند ،بلندگوهاي خود را روشــن کردند!
فردي که معلوم بود از منافقين است شروع به صحبت کرد و گفت :ايرانيها،
بيائيد تســليم شويد ،کاري با شــما نداريم ،آب خنک و غذا براي شما آماده
است ،بيائيد ...و همينطور ما را به اسير شدن تشويق ميكرد.
تشــنگي و گرسنگي امان همه را بريده بود .چند نفر از بچهها گفتند :بيائيد
برويم تســليم شــويم ،ما وظيفه خودمان را انجام داديم ،ديگر هيچ اميدي به
نجات ما نيست.
يکي از همان نوجوانان بسيجي گفت :اگر امروز ما اسير شديم و تلويزيون
عراق ما را نشان داد و حضرت امام ما را ببيند و ناراحت بشود چه کار کنيم؟
مگر ما نيامديم که دل امام را شاد کنيم؟
همين صحبت باعث شــد که کســي خود را تسليم نکند .ابراهيم وقتي نظر
بچهها را فهميد خوشحال شد و گفت :پس بايد هر چه مهمات و آذوقه داريم
جمع کنيم و بين نيروها تقسيم کنيم.
هرچه آب و غذا مانده بود را به ابراهيم تحويل داديم .او به هر پنج نفر يک
قمقمه آب و کمي غذا داد .به آن پنج اســير عراقي هم هر كدام يک قمقمه
آب داد!!
برخي از بچهها از اين کار ناراحت شــدند ،اما ابراهيم گفت« :آنها مهمان
ما هستند»
مهماتهــا را هم جمع کرديم و در اختيار افراد ســالم قرار داديم تا بتوانند
نگهباني بدهند.
سحر روز بعد يعني  22بهمن ،تانکهاي دشمن کمي عقب رفتند!
تعدادي از بچهها از فرصت استفاده كرده و در دستههاي چند نفره به عقب
رفتند ،اما برخي از آنها به اشتباه روي مين رفتند و...
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ساعتي بعد حجم آتش دشمن خيلي زيادتر شد .ديگر هيچكس نميتوانست
كاري انجام دهد.
عصــر  22بهمن ،کماندوهاي دشــمن پــس از گلولهباران شــديد کانال،
خودشــان را به ما رســاندند! يکدفعه ديديم که لوله اسلحه عراقيها از باالي
کانال به طرف ما گرفته شد!
يک افسر عراقي از مسير پله اي که بچهها ساخته بودند وارد کانال شد .يک
سرباز هم پشت سرش بود.
به اولين مجروح ما يک لگد زد .وقتي فهميد که او زنده اســت ،به ســرباز
گفت :شليک کن.
سرباز هم با تير زد و مجروح ما به شهادت رسيد .مجروح بعدي يک نوجوان
معصوم بود که افسر بعثي با لگد به صورت او زد! بعد به سرباز گفت :بزن
سرباز امتناع کرد و شليک نکرد! افسر عراقي در حضور ما سر او داد زد .اما
سرباز عقب رفت و حاضر به شليک نشد!
افسر هم اسلحه ُکلت خودش را بيرون آورد و گلوله اي به صورت او زد.
سرباز عراقي در کنار شهداي ما به زمين افتاد! افسر عراقي هم سريع از کانال
بيرون رفت! بعد به نيروهايش دستور شليک داد و...
دقايقي بعد عراقيها ،با اين تصور که همه افراد داخل کانال شهيد شدهاند،
برگشــتند .ديگر صداي تيراندازي نميآمد .با غروب آفتاب سکوت عجيبي
در فکه ايجاد شد!
من و چندين نفر ديگر که در ميان شهدا ،زنده مانده بوديم از جا بلند شديم.
کمي به اطراف نگاه کرديم .کســي آنجا نبود .بيشــتر آنهــا که زنده بودند
جراحت داشتند .هوا كام ً
ال تاريک بود که حرکت خودمان را آغاز کرديم و
قبل از روشن شدن هوا خودمان را به نيروهاي خودي رسانديم و...

اسارت
امير منجر

از خبر مفقود شــدن ابراهيم يك هفته گذشــت .قبــل از ظهر آمدم جلوي
مسجد ،جعفر جنگروي هم آنجا بود .خيلي ناراحت و به هم ريخته .هيچكس
اين خبر را باور نميكرد.
مصطفي هم آمد و داشــتيم در مورد ابراهيم صحبــت ميكرديم .يكدفعه
محمد آقا تراشكار جلو آمد .بيخبر از همه جا گفت :بچهها شما كسي رو به
اسم ابراهيم هادي ميشناسيد!؟
يكدفعه همه ما ساكت شديم با تعجب به همديگر نگاه كرديم .آمديم جلو
و گفتيم :چي شده؟! چه ميگي؟!
بنده خدا خيلي هول شــد .گفت :هيچي بابا ،بــرادر خانم من چند ماهه كه
مفقود شــده ،من هر شب ساعت دوازده راديو بغداد رو گوش ميكنم .عراق
اسم اسيرها رو آخر شبها اعالم ميكنه!
ديشــب داشــتم گــوش ميكــردم ،يكدفعــه مجــري راديــو عــراق كه
فارســي حــرف مــيزد برنامــهاش را قطــع كــرد و موزيك پخــش كرد.
بعد هم با خوشحالي اعالم كرد :در اين عمليات ابراهيم هادي از فرماندهان
ايراني در جبهه غرب ،به اسارت نيروهاي ما درآمده.
داشتيم بال درميآورديم! همه ما از اينكه ابراهيم زنده است خيلي خوشحال
شديم.
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نميدانستيم چهكاركنيم .دست و پايمان را گم كرديم.
سريع رفتيم سراغ ديگر بچهها ،حاج علي صادقي با صليب سرخ نامهنگاري
كرد.
رضا هوريار رفت خانه آقا ابراهيم و به برادرش خبر داد .همه بچهها از زنده
بودن ابراهيم خوشحال شدند.
٭٭٭
مدتي بعد از طريق صليب سرخ جواب نامه رسيد.
در جــواب نامه آمده بــود كه :من ابراهيــم هادي پانزده ســاله اعزامي از
نجفآباد اصفهان هستم.
فکر کنم شما هم مثل عراقيها مرا با يكي از فرماندهان غرب كشور اشتباه
گرفتهايد!
هر چند جواب نامه آمد ،ولي بســياري از رفقا تا هنگام آزادي اســرا منتظر
بازگشت ابراهيم بودند.
بچهها در هيئت هر وقت اســم ابراهيم ميآمــد روضه حضرت زهرا3
ميخواندند و صداي گريهها بلند ميشد.

فراق
عباس هادي

يك ماه از مفقود شدن ابراهيم ميگذشت .هيچكدام از رفقاي ابراهيم حال
و روز خوبي نداشتند.
هــر جــا جمــع ميشــديم از ابراهيــم ميگفتيــم و اشــك ميريختيــم.
براي ديدن يكي از بچهها به بيمارســتان رفتيم .رضا گوديني هم آنجا بود.
وقتي رضا را ديدم انگار كه داغ دلش تازه شده ،بلندبلند گريه ميكرد.
بعد گفت :بچهها ،دنيا بدون ابراهيم براي من جاي زندگي نيســت! مطمئن
باشيد من در اولين عمليات شهيد ميشم!
يكي ديگر از بچهها گفت :ما نفهميديم ابراهيم كه بود .او بنده خالص خدا
بــود .بين ما آمد و مدتي با او زندگــي كرديم تا بفهميم معني بنده خدا بودن
چيست.
ديگري گفت :ابراهيم به تمام معنا يك پهلوان بود ،يك عارف پهلوان.
٭٭٭
پنج ماه از شهادت ابراهيم گذشت .هر چه مادر از ما ميپرسيد :چرا ابراهيم
مرخصي نميآيد ،با بهانههاي مختلف بحث را عوض ميكرديم!
مــا ميگفتيــم :االن عملياته ،فع ً
ال نميتونه بيــاد و ...خالصه هر روز چيزي
ميگفتيم.
تا اينكه يكبار مادر آمده بود داخل اتاق.
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روبروي عكس ابراهيم نشســته و اشك ميريخت! جلو آمدم .گفتم :مادر
چي شده!؟
گفــت :مــن بوي ابراهيــم رو حس ميكنــم! ابراهيم االن تــوي اين اتاقه!
همينجاست و...
وقتي گريهاش كمتر شد گفت :من مطمئن هستم كه ابراهيم شهيد شده.
مادر ادامه داد :ابراهيم دفعه آخر خيلي فرق كرده بود ،هر چه گفتم :بيا بريم
خواستگاري ،ميخوام دامادت كنم ،اما او ميگفت :نه مادر ،من مطمئنم كه
برنميگردم .نميخواهم چشم گرياني گوشه خانه منتظر من باشه!
چند روز بعد دوباره جلوي عكس ابراهيم ايســتاده بود و گريه ميكرد .ما
باالخره مجبور شديم دائي را بياوريم تا به مادر حقيقت را بگويد.
آن روز حال مادر به هم خورد .ناراحتي قلبي او شديدتر شد و در سيسييو
بيمارستان بستري شد!
سالهاي بعد وقتي مادر را به بهشت زهرا 3ميبرديم بيشتر دوست داشت
به قطعه چهل و چهار برود.
به ياد ابراهيم كنار قبر شهداي گمنام مينشست.
هــر چند گريه براي او بد بود .اما عقده دلــش را آنجا باز ميكرد و حرف
دلش را با شهداي گمنام ميگفت.

تفحص
سعيد قاسمي و
راوي دوم خواهر شهيد

ســال  1369آزادگان به ميهن بازگشــتند .بعضيها هنوز منتظر بازگشــت
ابراهيم بودند(هر چند دو نفر به نامهاي ابراهيم هادي در بين آزادگان بودند)
ولي اميد همه بچهها نااميد شد.
ســال بعد از آن ،تعدادي از رفقاي ابراهيم بــراي بازديد از مناطق عملياتي
راهي فكه شدند.
در اين ســفر اعضاي گروه با پيكر چند شــهيد برخورد كردند و آنها را به
تهران منتقل كردند.
چند روز بعد رفته بوديم بازديد از خانواده شهدا .مادر شهيدي به من گفت:
شما ميدانيد پسر من كجا شهيد شده!؟
گفتم :بله ،ما با هم بوديم.
پرسيد :حاال كه جنگ تمام شده نميتوانيد پيكرش را پيدا كنيد و برگردانيد؟
با حرف اين مادر خيلي به فكر فرو رفتم.
روز بعد با چند تن از فرماندهان و دلسوختگان جنگ صحبت كردم .با هم
قرار گذاشتيم به دنبال پيكر رفقاي خود باشيم ،مدتي بعد با چند نفر از رفقا به
فكه رفتيم.
پس از جســتجوي مجدد ،پيكرهاي سيصد شهيد از جمله فرزند همان مادر
پيدا شد.
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پس از آن گروهي به نام تفحص شهدا شكل گرفت كه در مناطق مختلف
مرزي مشغول جستجو شدند.
عشق به شهداي مظلوم فكه ،باعث شد كه در عين سخت بودن كار و موانع
بسيار ،كار در فكه را گسترش دهند .بسياري از بچههاي تفحص كه ابراهيم را
ميشناختند ،می گفتند :بنيانگذار گروه تفحص ،ابراهيم هادي بوده .او بعد از
عملياتها به دنبال پيكر شهدا ميگشت.
پنج ســال پس از پايان جنگ ،باالخره با ســختيهاي بسيار ،كار در كانال
معروف به كميل شروع شد .پيكرهاي شهدا يكي پس از ديگري پيدا ميشد.
در انتهاي كانال تعداد زيادي از شــهدا كنار هم چيده شــده بودند .به راحتي
پيكرهاي آنها از كانال خارج شد ،اما از ابراهيم خبري نبود!
علي محمودوند مسئول گروه تفحص لشکر بود .او در والفجر مقدماتي پنج
روز داخل كانال كميل در محاصره دشمن قرار داشت.
علي خود را مديون ابراهيم ميدانســت و ميگفت :كســي غربت فكه را
نميداند ،چقدر از بچههاي مظلوم ما در اين كانالها هســتند .خاك فكه بوي
غربت كربال ميدهد.
يك روز در حين جســتجو ،پيكر شــهيدي پيدا شد .در وســايل همراه او
دفترچه يادداشــتي قرار داشت كه بعد از گذشت ســالها هنوز قابل خواندن
بود .در آخرين صفحه اين دفترچه نوشــته بود« :امروز روز پنجم است كه در
محاصره هستيم .آب و غذا را جيرهبندي كردهايم .شهدا در انتهاي كانال كنار
هم قرار دارند .ديگر شهدا تشنه نيستند .فداي لب تشنهات اي پسر فاطمه!»
بچههــا با خواندن اين دفترچه خيلي منقلب شــدند و باز هم به جســتجوي
خودشان ادامه دادند.
اما با وجود پيدا شدن پيكر اكثر شهدا ،خبري از ابراهيم نبود .مدتي بعد يكي
از رفقاي ابراهيم براي بازديد به فكه آمد.
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ايشان ضمن بيان خاطراتي گفت :زياد دنبال ابراهيم نگرديد؟!
او ميخواسته گمنام باشد .بعيد است پيدايش كنيد .ابراهيم در فكه مانده تا
خورشيدي براي راهيان نور باشد.
٭٭٭
اواخر دهه هفتاد ،بار ديگر جستجو در منطقه فكه آغاز شد .باز هم پيكرهاي
شهدا از كانالها پيدا شد ،اما تقريبًا اكثر آنها گمنام بودند.
در جريان همين جســتجوها بود كــه علي محمودونــد و مدتي بعد مجيد
پازوكي به خيل شهدا پيوستند.
پيكرهاي شهداي گمنام به ستاد تفحص رفت .قرار شد در ايام فاطميه و پس
از يك تشييع طوالني در سراسر كشور ،هر پنج شهيد را در يك نقطه از خاك
ايران به خاك بسپارند.
شــبي كه قرار بود پيكر شهداي گمنام در تهران تشــييع شود ابراهيم را در
خواب ديدم .با موتور جلوي درب خانه ايســتاد .با شور و حال خاصي گفت:
ما هم برگشتيم! وشروع كرد به دست تكان دادن.
بار ديگر در خواب مراســم تشــييع شــهدا را ديدم .تابوت يكي از شهدا از
روي كاميون تكاني خورد و ابراهيم از آن بيرون آمد .با همان چهره جذاب و
هميشگي به ما لبخند ميزد!
فرداي آن روز مردم قدرشــناس ،با شــور و حال خاصي به اســتقبال شهدا
رفتند .تشــييع با شكوهي برگزار شد .بعد هم شهدا را براي تدفين به شهرهاي
مختلف فرستادند.
من فكر ميكنم ابراهيم با خيل شــهداي گمنام ،در روز شــهادت حضرت
صديقه طاهره 3بازگشت تا غبار غفلت را از چهرههاي ما پاك كند.
براي همين بر مزار هر شــهيد گمنام كه ميروم به ياد ابراهيم و ابراهيمهاي
اين ملت فاتحهاي ميخوانم.

حضور

از مهمترين كارهايي كه درمحل انجام شد ترسيم چهره ابراهيم در سال76
زير پل اتوبان شهيد محالتي بود .روزهاي آخر جمعآوري اين مجموعه سراغ
سيد رفتم و گفتم:
آقا سيد من شنيدم تصوير شهيد هادي را شما ترسيم كرديد ،درسته؟
ســيد گفت :بله ،چطورمگه؟! گفتم :هيچي ،فقط ميخواستم از شما تشكر
كنم .چون با اين عكس هنوز آقاابراهيم توي محل حضور دارد.
ســيد گفت :من ابراهيم را نميشناختم ،براي کشــيدن چهره او هم چيزي
نخواستم ،اما بعد از انجام اين كار ،به قدري خدا به زندگي من بركت داد كه
نميتوانم برايت حساب كنم! خيلي چيزها هم از اين تصوير ديدم.
با تعجب پرسيدم :مثال چي!؟
گفت :زماني كه اين عكس را كشيدم و نمايشگاه جلوهگاه شهدا راه افتاد،
يك شــب جمعه خانمي پيش من آمد و گفت:آقا ،اين شــيرينيها براي اين
شهيد تهيه شده ،همين جا پخش كنيد.
فكر كردم كه از بســتگان اين شهيد اســت .براي همين پرسيدم :شما شهيد
هادي را ميشناســيد؟گفت :نه ،تعجب من را كه ديد ادامه داد :منزل ما همين
اطرافه ،من در زندگي مشكل سختي داشتم ،چند روز پيش وقتي شما مشغول
ترسيم عكس بوديد از اينجا ردشدم ،با خودم گفتم :خدايا اگر اين شهدا پيش
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تو مقامي دارند به حق اين شهيد مشكل من را حل كن.
بعد گفتم :من هم قول ميدهم نمازهايم را اول وقت بخوانم ،سپس براي اين
شــهيد كه اسمش را نميدانستم فاتحه خواندم .باور كنيد خيلي سريع مشكل
من برطرف شد! حاال آمدم از ايشان تشكر كنم.
ســيد ادامه داد :پارســال دوباره اوضاع كاري من به هم خورد! مشــكالت
زيادي داشــتم .از جلوي تصوير آقا ابراهيم ردشدم و ديدم به خاطر گذشت
زمان ،تصوير زرد و خراب شــده .من هم داربســت تهيــه كردم و رنگها را
برداشتم و شروع كردم به درست كردن تصوي ِر شهيد.
باوركردني نبود ،درست زماني كه كار تصوير تمام شد ،يك پروژه بزرگ به
من پيشنهاد شد .خيلي از گرفتاريهاي مالي من برطرف گرديد .بعد ادامه داد:
آقا اينها خيلي پيش خدا مقام دارند .ما هنوز اينها را نشناخته ايم! كوچكترين
كاري كه برايشان انجام دهي ،خداوند چند برابرش را برميگرداند.
٭٭٭
آمده بود مســجد .از من ،سراغ دوســتان آقا ابراهيم را گرفت! اين شخص
ميخواست از آنها در مورد اين شهيد سؤال كند.
پرسيدم :كار شما چيه!؟ شايد بتوانم كمك كنم.
گفت :هيچي ،ميخواهم بدانم اين شهيد هادي كي بوده؟ قبرش كجاست!؟
كمــي فكر كردم .مانده بودم چه بگويم .بعد از چند لحظه ســكوت گفتم:
ابراهيم هادي شهيد گمنام است و قبر ندارد .مثل همه شهداي گمنام .اما چرا
سراغ اين شهيد را ميگيريد؟
آن آقا كه خيلي حالش گرفته شــده بــود ادامه داد :منز ل ما اطراف تصوير
شــهيد هادي قرار داره ،من دختر كوچكي دارم كــه هر روز صبح از جلوي
تصوير ايشان رد ميشه و ميره مدرسه.
يكبار دخترم از من پرسيد :بابا اين آقا كيه!؟
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من هم گفتم :اينها رفتند با دشــمنها جنگيدند و نگذاشــتند دشمن به ما
حمله كنه .بعد هم شهيد شدند.
دخترم از زماني كه اين مطلب را شــنيد هر وقت از جلوي تصوير ايشان رد
ميشد به عكس شهيد هادي سالم ميكنه.
چند شب قبل ،دخترم در خواب اين شهيد را ميبينه! شهيد هادي به دخترم
ميگويد :دختر خانم ،تو هر وقت به من سالم ميكني من جوابت رو ميدم! براي
تو هم دعا ميكنم كه با اين سن كم ،اينقدر حجابت را خوب رعايت ميكني.
حاال دخترم از من ميپرسه :اين شهيدهادي كيه؟ قبرش كجاست!؟
بغض گلويم را گرفت .حرفي براي گفتن نداشــتم .فقط گفتم :به دخترت
بگو ،اگه ميخواي آقا ابراهيم هميشــه برات دعاكنه مواظب نماز و حجابت
باش .بعد هم چند تا خاطره از ابراهيم تعريف كردم.
٭٭٭
يادم افتاد روي تابلوئي نوشــته بود« :رفاقت و ارتباط با شهدا دو طرفه است.
اگر شما با آنها باشــي آنها نيز با تو خواهند بود ».اين جمله خيلي حرفها
داشت.
نوروز  1388بود .براي تكميل اطالعات كتاب ،راهي گيالنغرب شــديم.
در راه به شــهر ايوان رســيديم .موقع غروب بود و خيلي خسته بودم .از صبح
رانندگي و ...هيچ هتل يا مهمانپذيري در شهر پيدا نكرديم!
در دلم گفتم :آقا ابرام ما دنبال كار شما آمديم ،خودت رديفش كن! همان
موقع صداي اذان مغرب آمد.
با خودم گفتم :اگر ابراهيم اينجا بود حتمًا براي نماز به مســجد ميرفت .ما
هم راهي مسجد شديم.
نماز جماعت را خوانديم .بعد از نماز آقايي حدودًا پنجاه ســال جلو آمد و
با ادب سالم كرد.
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ايشان پرسيد :شما از تهران آمديد!؟ باتعجب گفتم :بله چطور مگه!؟
گفت :از پالك ماشين شما فهميدم.
بعد ادامه داد :منزل ما نزديك اســت .همه چيز هم آماده اســت .تشــريف
ميآوريد!؟ گفتم :خيلي ممنون ما بايد برويم.
ايشان گفت :امشب را استراحت كنيد و فردا حركت كنيد.
نميخواستم قبول كنم .خادم مسجد جلو آمد و گفت :ايشان آقاي محمدي
از مسئولين شهرداري اينجا هستند ،حرفشان را قبول كن.
آنقدر خسته بودم كه قبول كردم .با هم حرکت کرديم.
شــام مفصل ،بهترين پذيرايي و ...انجام شــد .صبح ،بعد از صبحانه مشغول
خداحافظي شديم.
آقاي محمدي گفت :ميتوانم علت حضورتان را در اين شهر بپرسم!؟
گفتم :براي تكميل خاطرات يك شهيد ،راهي گيالنغرب هستيم.
با تعجب گفت :من بچه گيالنغرب هستم .كدام شهيد؟!
گفتم :او را نميشناســيد ،از تهران آمده بود .بعد عكسي را از داخل كيف
در آوردم و نشانش دادم.
باتعجــب نگاهكرد وگفــت :اين كه آقا ابراهيم اســت!! من و پدرم نيروي
شهيد هادي بوديم .توي عملياتها ،توي شناساييها با هم بوديم .در سال اول
جنگ!
مات و مبهوت ايشان را نگاه كردم .نميدانستم چه بگويم ،بغض گلويم را
گرفت .ديشــب تا حاال به بهترين نحو از ما پذيرايي شــد .ميزبان ما هم كه از
دوستان اوست!
آقا ابراهيم ممنونم .ما به ياد تو نمازمان را اول وقت خوانديم .شما هم. ...
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وقتــي تصميم گرفتيم کاري در مورد آقا ابراهيــم انجام دهيم ،تمام تالش
خودمان را انجام داديم تا با كمك خدا بهترين کار انجام گيرد.
هرچند ميدانيم اين مجموعه قطرهاي از درياي كماالت و بزرگواريهاي
آقا ابراهيم را نيز ترسيم نكرده.
اما در ابتدا از خدا تشــكر كردم .چون مرا با اين بنده پاك وخالص خودش
آشنا نمود.
همچنين خدا را شكر كردم كه براي اين كار انتخابم نمود .من در اين مدت
تغييرات عجيبي را در زندگي خودم حس كردم!
نزديك به دو ســال تالش ،شــصت مصاحبه ،چندين سفر كاري وچندين
بار تنظيم متن و ...انجام شــد .دوست داشتم نام مناسبي كه با روحيات ابراهيم
هماهنگ باشد براي کتاب پيدا کنم.
حاج حسين را ديدم .پرســيدم :چه نامي براي اين كتاب پيشنهاد ميكنيد؟
ايشان گفتند :اذان .چون بســياري از بچههاي جنگ ،ابراهيم را به اذانهايش
ميشناختند ،به آن اذانهاي عجيبش!
يكي ديگر از بچهها جمله شهيد ابراهيم حسامي را گفت :شهيد حسامي به
ابراهيم ميگفت :عارف پهلوان.
اما در ذهن خودم نام مجموعه را «معجزه اذان» انتخاب كردم.
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شب بود كه به اين موضوعات فكر ميكردم.
قرآني كنار ميز بود .توجهم به آن جلب شد .قرآن را برداشتم.
در دلم گفتم :خدايا ،اين كار براي بنده صالح و گمنام تو بوده ،ميخواهم
در مورد نام اين مجموعه نظر قرآن را جويا شوم!
بعــد به خدای خود گفتــم :تا اينجاي كار همهاش لطف شــما بوده ،من نه
ابراهيم را ديده بودم ،نه ســن وسالم ميخورد كه به جبهه بروم .اما همه گونه
محبت خود را شامل ما كردي تا اين مجموعه تهيه شد.
خدايا من نه استخاره بلد هستم نه ميتوانم مفهوم آيات را درست برداشت
كنم.
بعد بســماهلل گفتم .ســوره حمد را خواندم و قرآن را باز كردم .آن را روي
ميز گذاشتم.
صفحهاي كه باز شده بود را با دقت نگاه كردم .با ديدن آيات باالي صفحه
رنگ از چهرهام پريد!
سرم داغ شــده بود ،بياختيار اشك در چشمانم حلقه زد .در باالي صفحه
ي ميكرد كه ميفرمايد:
آيات  109به بعد سوره صافات جلوهگر 
سالم بر ابراهيم
اينگونه نيكوكاران را جزا ميدهيم
به درستي كه او از بندگان مؤمن ما بود

شهيدان زندهاند
مصطفي صفار هرندي و ...

اين حرف ما نيست .قرآن ميگويد شهدا زندهاند .شهدا شاهدان اين عالمند
و بهتر از زمان حيات ظاهري خود ،از پس پرده خبر دارند!
در دوران جمــع آوري خاطرات براي اين کتاب ،بارها دســت عنايت خدا
و حمايتهاي آقا ابراهيم را مشاهده کرديم! بارها خودش آمد و گفت براي
مصاحبه به سراغ چه کسي برويد!!
اما بيشــترين حضور آقا ابراهيم و ديگر شهدا را در حوادث سخت روزگار
شاهد بوديم.
اين حضور ،در حوادث و فتنههائي که در سالهاي پس از جنگ پيش آمد
به خوبي حس ميشد.
در تيرماه سال  1378فتنه اي رخ داد که دشمنان نظام بسيار به آن دل خوش
کردند! اما خدا خواست که سرانجامي شوم ،نصيب فتنه گران شود.
در شــب اولي کــه اين فتنه به راه افتاد و زماني که هنوز کســي از شــروع
درگيريها خبر نداشت ،در عالم رويا سردار شهيد محمد بروجردي را ديدم!
ايشــان همــه بچههاي مســجد را جمع کرده بــود و آنها را ســر يکي از
چهارراههاي تهران برد!
درســت مثل زماني که حضرت امام وارد ايران شــد .در روز  12بهمن هم
مسئوليت انتظامات با ايشان بود.
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من هم با بچههاي مســجد در كنار برادر بروجردي حضور داشتم .يکدفعه
ديدم که ابراهيم هادي و جواد افراسيابي و رضا و بقيه دوستان شهيد ما به کنار
برادر بروجردي آمدند!
خيلي خوشحال شدم .ميخواستم به ســمت آنها بروم ،اما ديدم که برادر
بروجردي ،برگه اي در دست دارد و مثل زمان عمليات ،مشغول تقسيم نيروها
در مناطق مختلف تهران است!
او همه نيروهايــش از جمله ابراهيم را در مناطق مختلف اطراف دانشــگاه
تهران پخش کرد!
صبح روز بعد خيلي به اين رويا فکر کردم .يعني چه تعبيري داشت؟!
ي در اطراف دانشگاه تهران و
تا اينکه رفقاي ما تماس گرفتند و خبر درگير 
حادثه کوي دانشگاه را اعالم کردند!
تا اين خبر را شنيدم ،بالفاصله به ياد روياي شب قبل خودم افتادم.
فتنه  78خيلي سريع به پايان رسيد .مردم با يک تجمع مردمي در  23تيرماه،
خط بطالني بر همه فتنهگرها کشيدند.
در آن روز بــود کــه علي نصراهلل را ديدم .با آن حــال خراب آمده بود در
راهپيمائي شركت كند.
گفتم :حاج علي ،تمام اين فتنه را شهدا جمع کردند.
حاج علي برگشــت و گفت :مگه غير از اينه؟! مطمئن باش کار خود شهدا
بوده.

اين تذهبون
خانم رسولي و...

در دوران دفاع مقدس با همسرم راهي جبهه شديم .شوهرم در گروه شهيد
اندرزگو و من امدادگر بيمارستان گيالن غرب بودم.
ابراهيم هــادي را اولين بار در آنجا ديدم .يکبار که پيکر چند شــهيد را به
بيمارســتان آوردند ،برادر هادي آمد و گفت :شــما خانمها جلو نيائيد! پيکر
شهدا متالشي شده و بايد آنها را شناسائي کنم.
بعدها چند بار نواي ملکوتي ايشــان را شــنيدم .صداي بسيار زيبائي داشت.
وقتي مشغول دعا ميشد ،حال و هواي همه تغيير ميکرد.
من ديده بودم که بسيجيها عاشق ابراهيم بودند و هميشه در اطراف او پر از
نيروهاي رزمنده بود.
تا اينکه در اواخر سال  1360آنها به جنوب رفتند و من هم به تهران برگشتم.
چند سال بعد داشتيم از خيابان  17شهريور عبور ميکرديم که يکباره تصوير
آقاابراهيم را روي ديوار ديدم! من نميدانســتم که ايشــان شهيد و مفقود شده!
از آن زمان ،هر شــب جمعه به نيت ايشــان و ديگر شــهدا دو رکعت نماز
ميخوانم.
تا اينکه در سال  1388و در ايام ماجراي فتنه ،يک شب اتفاق عجيبي افتاد .در
عالم رويا ديدم که آقا ابراهيم با چهره اي بسيار نوراني و زيبا ،روي يک تپه سر
سبز ايستاده! پشت سر او هم درختاني زيبا قرار داشت.
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بعد متوجه شــدم که دو نفر از دوستان ايشان که آنها را هم ميشناختم ،در
پائين تپه مشغول دست و پا زدن در يک باتالق هستند!
آنها ميخواســتند به جائي بروند ،اما هرچه دســت و پا ميزدند بيشتر در
باتالق فرو ميرفتنــد! ابراهيم رو به آنها کرد و فرياد زد و اين آيه را خواند:
ين تَذ َهب ُون (به کجا ميرويد)؟! اما آنها اعتنائي نکردند!
اَ َ
روز بعد خيلي به اين ماجرا فکر کردم .اين خواب چه تعبيري داشت؟!
پسرم از دانشــگاه به خانه آمد .بعد با خوشحالي به سمت من آمد و گفت:
مادر ،يک هديه برايت گرفتهام!
بعد هم کتابي را در دست گرفت و گفت :کتاب شهيد ابراهيم هادي چاپ
شده ...
به محض اينکه عكس جلد کتاب را ديدم رنگ از صورتم پريد!
پسرم ترسيد و گفت :مادر چي شد؟ من فکر ميکردم خوشحال ميشي؟!
جلو آمدم و گفتم :ببينم اين کتاب رو...
من دقيقًا همين صحنه روي جلد را ديشب ديده بودم! ابراهيم را درست در
همين حالت ديدم!
بعد مشــغول مطالعه کتاب شدم .وقتي که فهميدم خواب من روياي صادقه
بوده ،از طريق همسرم به يکي از بسيجيان آن سالها زنگ زديم .از او پرسيديم
كه از آن دو نفر كه من در خواب ديده بودمخبري داري؟
خالصه بعد از تحقيق فهميدم که آن دو نفر ،با همه ي سابقه جبهه و مجاهدت،
از حاميان ســران فتنه شــده و در مقابــل رهبر انقالب موضع گيــري دارند!
هرچند خواب ديدن حجت شــرعي نيســت ،اما وظيفه دانستم که با آنها
تماس بگيرم و ماجراي آن خواب را تعريف کنم.
خدا را شــکر ،همين رويا اثربخش بود .ابراهيم ،بار ديگر ،هادي دوستانش
شد و ...

مزار يادبود
خواهر شهيد

بعد از ابراهيم حال و روز خودم را نميفهميدم .ابراهيم همه زندگي من بود.
خيلي به او دلبسته بوديم .او نه تنها يک برادر ،که مربي ما نيز بود.
بارهــا با من در مورد حجــاب صحبت ميکرد و ميگفــت :چادر يادگار
حضرت زهرا 3اســت ،ايمان يک زن ،وقتي کامل ميشود که حجاب را
کامل رعايت کند و...
وقتي ميخواستيم از خانه بيرون برويم يا به مهماني دعوت داشتيم ،به ما در
مورد نحوه برخورد با نامحرم توصيه ميکرد و...
اما هيچگاه امر و نهي نميکرد! ابراهيم اصول تربيتي را در نصيحت کردن
رعايت مينمود.
در مورد نماز هم بارها ديده بودم که با شوخي و خنده ،ما را براي نمازصبح
صدا ميزد و ميگفت« :نماز ،فقط اول وقت و جماعت»
هميشــه به دوستانش در مورد اذان گفتن نصيحت ميکرد .ميگفت :هرجا
هستيد تا صداي اذان را شنيديد ،حتي اگر سوار موتور هستيد توقف کنيد و با
صداي بلند ،پروردگار را صدا کنيد و اذان بگوئيد.
زماني که ابراهيم مجروح بود و به خانه آمد از يک طرف ناراحت بوديم و
از يک طرف خوشحال!
ناراحت براي زخمي شدن و خوشحال که بيشتر ميتوانستيم او را ببينيم.
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خــوب به ياد دارم که دوســتانش به ديدنش آمدند .ابراهيم هم شــروع به
خواندن اشعاري کرد که فکر کنم خودش سروده بود:
اگر با تيغ ،خونم را بريزند
اگر عالم همه با ما ســتيزند
اگر گيرند از پيکر سرم را
اگر شــويند با خون پيکرم را
ز خط سرخ رهبر بر نگردم
اگر با آتش و خون خو بگيرم
بارها شنيده بودم كه ابراهيم ،از اين حرف که برخي ميگفتند :فقط ميريم
جبهه براي شهيد شدن و ...اص ً
ال خوشش نميآمد!
به دوستانش ميگفت :هميشه بگيد ما تا لحظه آخر ،تا جائي که نفس داريم
براي اسالم و انقالب خدمت ميکنيم ،اگر خدا خواست و نمره ما بيست شد
آن وقت شهيد شويم.
ولي تا اون لحظهاي که نيرو داريم بايد براي اسالم مبارزه کنيم.
ميگفــت بايد اينقدر با اين بدن کار کنيم ،اينقدر در راه خدا فعاليت کنيم
که وقتي خودش صالح ديد ،پاي کارنامه ما را امضا کند و شهيد شويم.
اما ممکن هم هســت که لياقت شهيد شدن ،با رفتار يا کردار بد از ما گرفته
شود.
٭٭٭
ســالها از شهادت ابراهيم گذشــت .هيچکس نميتوانست تصور کند که
فقدان او چه بر سر خانوادهي ما آورد .مادر ما از فقدان ابراهيم از پا افتاد و...
تا اينکه در ســال  1390شــنيدم که قرار است سنگ يادبودي براي ابراهيم،
روي قبر يکي از شهداي گمنام در بهشت زهرا 3ساخته شود.
ابراهيم عاشق گمنامي بود .حاال هم مزار يادبود او روي قبر يکي از شهداي
گمنام ساخته ميشد.
در واقع يکي از شــهداي گمنام به واسطه ابراهيم تکريم ميشد .اين ماجرا
گذشت تا اينكه به كنار مزار يادبود او رفتم.
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روزي که براي اولين بار در مقابل ســنگ مزار ابراهيم قرار گرفتم ،يکباره
بدنم لرزيد! رنگم پريد و باتعجب به اطراف نگاه کردم!
چند نفر از بســتگان ما هم همين حال را داشتند! ما به ياد يک ماجرا افتاديم
که سي سال قبل در همين نقطه اتفاق افتاده بود!
درســت بعد از عمليات آزادي خرمشهر ،پســرعموي مادرم ،شهيد حسن
سراجيان به شهادت رسيد.
آن زمــان ابراهيــم مجروح بود و با عصا راه ميرفت .اما به خاطر شــهادت
ايشان به بهشت زهرا 3آمد.
وقتي حسن را دفن کردند ،ابراهيم جلو آمد و گفت :خوش به حالت حسن،
چه جاي خوبي هستي! قطعه 26و كنار خيابان اصلي .هرکي از اينجا رد بشه يه
فاتحه برات ميخونه و تو رو ياد ميکنه.
بعد ادامه داد :من هم بايد بيام پيش تو! دعا کن من هم بيام همينجا ،بعد هم
با عصاي خودش به زمين زد و چند قبر آن طرف تر از حسن را نشان داد!
چند ســال بعد ،درست همان جائي که ابراهيم نشــان داده بود ،يک شهيد
گمنام دفن شد.
و بعد به طرز عجيبي ســنگ يادبــود ابراهيم در همان مــکان که خودش
دوست داشت قرار گرفت!!

سخن آخر

با ياري خدا چهار سال از انتشار کتاب آقا ابراهيم گذشت .در طي سالهاي
 1389تا پايان  1392کتاب ســام بر ابراهيم بيــش از پنجاه بار تجديد چاپ
گرديد.
شــايد خود ما هم بــاور نميکرديم که بدون هيچگونه حمايت رســانه اي
و دولتــي ،و تنها بــا عنايات حضرت حق و از طريق ارتبــاط مردمي ،بيش از
150000جلد از اين کتاب به فروش برسد! آن هم در اين بازار آشفته کتاب!
در اين مدت هزاران تماس و پيامک و ايميل از طرف دوستان جديد ابراهيم
براي ما رسيد!
همه از عنايات خدا ،به واسطه اين شهيد عزيز حکايت ميکردند .از شفاي
بيمار سرطاني در استان يزد با توسل و عنايت شهيد هادي تا دانشجوئي الابالي
که شايد اتفاقي! با اين شهيد آشنا شد و مسير زندگيش تغيير کرد!
از آن جواني که هرجا براي خواستگاري ميرفت ،نتيجه نميگرفت و خدا
را به حق شهيد هادي قسم داد و در آخرين خواستگاري ،به خانه اي رفت که
تصوير شهيد هادي زينت بخش آن خانه بود و آنها هم از اين شهيد خواسته
بودند که ...
تا جواناني که به عشق ابراهيم به سراغ ورزش باستاني رفتند و همه کارهايشان
را بر اساس رضايت خدا تنظيم کردند.
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در اين سالها ،روزي نبود که از ياد او جدا باشيم .همه ي زندگي ما با وجود
او گره خورد.
ابراهيم مســيري را هموار کرد که با عنايات خدا بيش از سي کتاب ديگر
جمع آوري و چاپ شد.
با راهي كه او به ما نشــان داد ،دهها شــهيد بينشان ديگر از اقصي نقاط اين
سرزمين به جامعه اسالمي معرفي گرديدند.
كتاب هائي كه بيشتر آنها دهها بار تجديد چاپ و توزيع گرديده.
شــايد روز اول فکر نميکرديم اينگونه شود ،اما ابراهيم عزيز ما ،اين اسوه
اخالص و بندگي ،به عنوان الگوي اخالق عملي حتي براي ديگر كشورها و
مليتها مطرح شد!
از کشــمير آمدند و اجازه خواســتند تا کتاب ابرهيم را ترجمه و در هند و
پاکستان منتشر کنند!
ميگفتند براي مسلمانان آن منطقه بهترين الگوي عملي است .و اين کار در
دهه فجر  1392عملي شد.
بعد از آن ،برخي ديگر از دوستان خارج نشين ،اجازه ترجمه انگليسي کتاب
را خواستند.
آنها معتقد بودند که ابراهيم ،براي همه انســانها الگوي اخالق است .خدا
را شکر که در سال  1393اين کار هم به نتيجه رسيد.
آري ،مــا روز اول بــه دنبال خاطرات او رفتيم تا ببينيم کالم مرحوم شــيخ
حسين زاهد چه معنائي داشت ،که با ياري خدا ،صدق کالم ايشان اثبات شد.
ابراهيم الگوي اخالق عملي براي همه انســانهائي اســت که ميخواهند
درس درست زيستن را بياموزند.

از سمت راست :طلبه شهيد سعيد حشمي كلهر ،شهيد هادي و شهيد محمدرضا علي اوسط
در منطقه گيالنغرب -شهيد علي اوسط بعدها معاون تيپ مسلم شد و به كاروان شهدا پيوست

هــــنوز ريـــشه زايـيده بــــهار مــني

به باغ عشق  ،گل سرخ شاخسار مني

شب و غروب و كف و باد و موج ميميرند

تـــو در كـرانه آرام  ،ماندگار مني

سالم بر ابراهيم

242

ابراهيم در جمع بچههاي زورخانه
حاج حسن توكل  ،پيرمرد نشسته در رديف باال

آخرين حضور ابراهيم در زورخانه حاج حسن توكل
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سرپل ذهاب ،روزهاي آغاز جنگ ،اصغر وصالي
نشسته سمت راست .ابراهيم نفر اول سمت
راست ،ايستاده در كنار پيكان اصغر
( بيشتر اين افراد به خيل شهدا پيوستند)

ديوار شعار
در مق ّر سپاه گيالنغرب ديواري بود كه براي هر
يك از رزمندگان روي آن شعاري نوشته بود
و براي ابراهيم نوشته بودند  :ابراهيم هادي
رزمنده اي با خصائص پورياي ولي

شهيدان مرادي،ابراهيم هادي و جهانبين در كنار پيكر شهيد وصالي
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السالم عليك يا علي بن موسي الرضا (ع)

به ياد سرداران و شهيدان غريب و حماسه ساز گيالن غرب

خانه اندرزگو ،نشسته در سمت چپ ابراهيم  ،شهيد علي اوسط معاون تيپ مسلم بن عقيل
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خانــه گــروه اندرزگو صــرف ناهار هنوز تمام نشــده بــود كه با
صــداي اذان ،ابراهيــم به كنار حياط رفت و بــا صداي بلند اذان
ميگفت .شــهيد رضا دستواره (جانشين لشــگر) رو به تصوير و
شــهيدان حسن زماني (مســئول محور) و رضا چراغي روبروي او

نشسته از راست شهيد حسن باالش  ،شهيد هادي ،بزرگ زاده و حسين اهلل كرم و
شهيد حسين بسيطي ايستاده از چپ شهيد رضا گوديني و حاج علي صادقي
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لباس پلنگي را پوشيد و رفت پيش بچهها وقتي برگشت با لباس سربازي بود پرسيدم
آقــا ابراهيم لباســت كــو ؟ ! گفت يكي از بچههاي كرد خوشــش آمد بخشــيدم به او!

ابراهيم در كنار حاج حسين اهلل كرم  -به ياد شهيدان رضا گوديني و جمال تاجيك
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بچههاي گروه در مقر شهيد اندرزگو ،آماده حركت براي مطلع الفجر

شهيدرضاگوديني قرآن را باالي سر شهيد جمال تاجيك گرفته
ســاعاتي بعد،جمال كه فرمانده گردان خطشــكن بود .بر روي ارتفاعات شياكوه به شهادت
ميرســد .رضــا هم كــه از فرماندهــان شــجاع و از صميميترين دوســتان ابراهيم بود.
نتوانســت دوري ابراهيم را تحمل كند و دو ماه بعد از او در همان منطقه فكه در حالي
كه فرماندهي گردان حنين را بر عهده داشت به شهادت رسيد

بياد شهيدان هادي ،خرمدل ،تاجيك ،كاظمي و...
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گيالن غرب ،ابراهيم هادي ايستاده و شهيد رضا چراغي(فرمانده لشگر) نشسته سمت راست.

مدتي از ماجراي اذان ابراهيم در مطلع الفجر نگذشته بود كه با گردني بسته به
ميان بچهها بازگشت
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شهيد جواد افراسيابي ،شهيدابراهيم هادي ،شهيد رضاگوديني(نفرسمت چپ)

جواد افراسيابي از سرداران گمنام وشجاع دفاع مقدس بود .جواد يك پاي خود را در سال اول جنگ تقديم
نمود و بعد از آن با پاي قطع شده از ارتفاعات عبور ميكرد و جهت شناسائي به همراه بچههاي اندرزگو همراه
ميشد .جواد هم تحمل دوري ابراهيم را نداشت وچند ماه بعد از او در حالي كه جانشين اطالعات لشگر بود
به قافله شهدا پيوست .خانواده او به جز جواد ،چهار شهيد ديگر تقديم اسالم نمود
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بچههاي رزمنده پس از مسابقه واليبال با ابراهيم
شهيد جواد صراف(فرماندة گردان شهادت) نفر چهارم ايستاده از راست

بيمارستان نجميه  -بعد از عمليات فتحالمبين
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آخرين تصاوير ابراهيم اردوگاه چنانه فكه  18بهمن 61

شهيد علي خرمدل(نشسته با كاله سفيد)

ترس واژهاي بود كه براي علي معنائي نداشت .يكبار كه به همراه بچهها به شناسائي رفته بود متوجه اتمام
آذوقه ميشود .نيمههاي شب علي از جمع بچهها جدا شد وساعاتي بعد با يك ظرف پر از مرغ پخته بازگشت.
بعدهــا فهميديم كه آن را از آشــپزخانه عراقيها آورده بود.علــي از دوران زورخانه همراه ابراهيم بود و در
دوران جنگ هم لحظهاي از او جدا نشد .علي سال  65به ياران شهيدش پيوست

ابراهيم در جمع بچههاي اطالعات لشگر (منطقه فكه)
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شهيد علي محمودوند
(مسئول تفحص لشكر
حضرت رسول (ص))
در حال جستجوي شهداي
كانال كميل

بچه هاي تفحص
در حال جستجوي
شهداي فكه

اينجا نردباني به سوي
آسمان است
كانال كميل
(قبل از تفحص)

ابراهيم در كنار
حاج حسين اهلل كرم
(ارتفاعات گيالنغرب)
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شــهيد ابراهيم حســامي (نشســته در وســط ) صالبت ،شــجاعت ،شــهامت وهمــه واژههــاي اينگونه را كنار هــم بگذاريد
چهــره نورانــي ابراهيم حســامي نمايان ميشــود .شــهيد حســامي با پاي قطع شــده به همــراه نيروهــا در عملياتها حضور
داشــت و قــوت قلبــي بــراي همــه رزمنــدگان بود .يكبــار كه صحبــت از ابراهيم هادي شــده بــود گفت :بــزرگان جنگ
مــا در مقابــل داش ابــرام كوچكنــد و خيلــي از آنها شــاگرد او بودند.شــبيه ايــن جملــه را بعدها از زبان شــهيد مهدي
خندان(فرمانــده تيــپ عمــار) شــهيدان حــاج جعفر جنگروي  ،حســين اســكندرلو ،احمد نــوزاد ،علي جزماني و ...شــنيدم

دوكوهه پس از والفجر مقدماتي از راست شهيد علي خرم دل  ،شهيد ابراهيم حسامي  ،جانباز
سرافراز علي نصراهلل
وقتــي تيمهــاي شناســائي بــه عمــق مواضــع دشــمن ميرفتنــد .خيليهــا دوســت داشــتند بــه
همــراه حــاج علــي نصــراهلل برونــد .حضــور او در هــر ماموريــت قــوت قلبــي بــراي بچههــا بــود.
زماني هم كه در منطقه مهران گلوله به سرش اصابت كرد .كمتر كسي فكر ميكرد كه خدا او را به جمع بچهها
برگرداند .حاج علي از شهداي زنده واحد اطالعات است كه از دوران زورخانه با ابراهيم بود و از او جدا نشد
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هنوز نام و ياد ابراهيم در محل زنده است.

اولين مراسم يادمان شهيد ابراهيم هادي
 22بهمن 1386

