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2 برادري که  دور از هم ولي در يك روز به شهادت رسيدند
خدا خواست اسماعيل و خليل را با هم ببيند

7| روزنامه جوان |  شماره 5499 |  1440 صف��ر   13  |  1397 آب��ان  اول  سه ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

در هر نقطه از تاريخ دفاع مقدس هزاران 
نكته و اتف�اق بي نظي�ر و بي مانند نهفته 
اس�ت و مرورش موجب تحي�ر و تعجب 
خواهد شد. اسماعيل و خليل ذاکري دو 
برادري بودند ک�ه در زمان جنگ همانند 
ديگر رزمندگان به جبهه ها اعزام شدند. 
فاصله سني ش�ان زياد نبود. اس�ماعيل 
تنها ي�ك س�ال از خليل بزرگ ت�ر بود و 
در جبه�ه هواي ب�رادرش را داش�ت، اما 
روزه�اي آخ�ر دس�ت تقدي�ر از ه�م 
جدايشان کرد تا شهادتشان در يك روز 
و يك لحظ�ه اما جدا از ه�م اتفاق بيفتد. 
هر دو برادر ب��ا پيروزي انقالب به س��پاه 
پيوس��تند و با ش��روع جنگ خودشان را 
براي دفاع از كش��ور به جبهه رس��اندند. 
اسماعيل در پايگاه شميرانات مسئوليت 
داشت و در اعزام رزمندگان دخيل بود. در 
آن روزهاي سخت تنها نظاره گر نبودند و 
خودشان هم وارد ميدان شدند و از جانشان 
مايه گذاشتند. خليل هم به خاطر روحيه 
پرشور و نش��اطش كارهايي مي كرد كه از 

سنش بزرگ تر بود. 
حضور دو برادر در كنار هم تصوير زيادي از 
هر دويشان مي ساخت. در روزهاي حيات با 
مادرشان درباره شهادت  و واكنش مادرشان 
صحبت كرده بودند. احتمال مي دادند راهي 
كه در آن قدم گذاشته اند پر از مخاطره است 
و ممكن اس��ت هر اتفاقي برايش��ان بيفتد. 
هنگامي كه راهي جبهه مي شدند، اين شعر 

را زمزمه مي كردند: »كفن بپوش��ان به تنم 
مادرم، مگر عزيزتر ز علي اكبرم.« زبان حال 
و قالش��ان همين بود. راه جهاد و شهادت را 
آگاهانه انتخاب كرده بودند و مي دانس��تند 
در اين مسير سخت و دشوار بايد منتظر هر 
پيشامدي باشند و ابايي از مواجهه با خطرات 

نداشتند. 
آن روزها با دورانديش��ي خاص��ي از جهت 
اينك��ه دش��منان از گري��ه مادران ش��هيد 
خوشحال نشوند،  به مادرشان گفته بودند: 
وقتي خانه ش��هيدي م��ي روي گريه نكن! 
زماني كه پسرعموهايش��ان شهيد شدند از 
جبهه تماس گرفتند كه مامان عمو ناراحت 

نيس��ت؟ اگر آنجا رفتي گريه نكن و مشكي 
هم نپوش. 

اسماعيل به مادرش گفته بود اگر من شهيد 
ش��دم هر جا بودي خودت را برسان، خليل 
هم درست همين حرف را زده بود و عاقبت 
هم همينطور شد و هر دو با هم آمدند. سال 
62 رژيم اش��غالگر صهيونيس��تي به لبنان 

حمله و پايتخت اين كشور را اشغال كرد. 
خليل براي آم��وزش نظامي ب��ه نيروهاي 
لبناني به اين كشور سفر مي كند. او چهار ماه 
در لبنان مي ماند و سعي مي كند تجربياتش 
را در اختيار ديگر نيروها به منظور مقابله با 
دشمن اش��غالگر قرار دهد. در همان روزها 
اس��ماعيل، در جبهه هاي خودي مش��غول 
دفاع از كشور و مبارزه با دشمن بود. دو برادر 
در دو جبهه براي گرفتن حق و دفاع از حق 
مظلومان مبارزه مي كردن��د. در يك جبهه 
دشمن بعثي به خاك كش��ور همسايه اش 
تجاوز كرده بود و قصد اش��غالگري داشت و 
در جبهه ديگر پايتخت يك كشور مسلمان 
توسط دولتي غاصب اشغال شده بود. در هر 
دو جبهه بايد اش��غالگران به سزاي كارشان 
مي رس��يدند و رزمندگان نمي توانس��تند 

نسبت به چنين اقدامي بي تفاوت باشند. 
روز 27 آبان سال 62 ش��هادت براي هر دو 
برادر رقم مي خورد. اسرائيل مقر رزمندگان 
را در بعلب��ك لبن��ان بمب��اران مي كند كه 
طي اين حادثه خلي��ل و 12 رزمنده ديگر 
به ش��هادت مي رسند. چند س��اعت بعد به 

خانواده ذاكري خبر مي دهند كه اسماعيل 
در پنجوين شهيد ش��ده است. يك تركش 
كوچك ب��ه قلبش اصاب��ت ك��رده و باعث 

شهادتش شده است. 
اسماعيل و خليل با هزاران كيلومتر فاصله 
از هم ولي در يك روز به شهادت رسيدند تا 
يكي از شگفتي هاي دفاع مقدس رقم بخورد. 
شهيد خليل ذاكري در وصيتنامه اش چنين 
نوش��ت: »س��پاس خداي را كه بر ما منت 
گذاشت و چنين نعمت بزرگي را نصيب ما 
كرد و ما را از ظلمت ب��ه نور هدايت كرد كه 
بتوانيم چنين تحول عظيم��ي را نه تنها در 
كش��ورمان بلكه در جهان به وجود آوريم.« 
شهيد اسماعيل ذاكري نيز در وصيتنامه اش 
نوشت: »با يك دس��ت قرآن و دست ديگر 
س��الح بركف گرفت��ه و روانه مي��دان نبرد 
گشتيم تا شايد بتوانيم با ريختن خون خود 
ثبات جمهوري اس��المي را پ��اس داريم و 
بگوييم شما  اي كشورهاي ابرقدرت عمرتان 

سرآمده است.«
پيكر پاك دو برادر در يك روز تشييع و در 
جوار يكديگر در بهش��ت زهراي تهران به 
خاك سپرده ش��د تا به يكي از مكان هاي 
خاص و منحصربه ف��رد در گلزار ش��هدا 

تبديل شود.

دو برادر در دو جبه�ه براي گرفتن 
حق و دفاع از حق مظلومان مبارزه 
مي کردن�د. در يك جبهه دش�من 
بعثي به خاك کش�ور همس�ايه اش 
تجاوز کرده بود و قصد اش�غالگري 
داش�ت و در جبهه ديگ�ر پايتخت 
ي�ك کش�ور مس�لمان توس�ط 
دولت�ي غاصب اش�غال ش�ده بود

 عليرضا محمدي
از ش�هيد علي اله�ادي احمد الحس�ين به 
عن�وان کوچك تري�ن ش�هيد مدافع حرم 
ح�زب اهلل لبن�ان ي�اد مي ش�ود. وي ک�ه 
هن�گام ش�هادت تنها 17 س�ال داش�ت، 
يك جوان ب�ا ظاه�ري امروزي ام�ا باطني 
کرباليي بود که داوطلبانه رهس�پار جبهه 
س�وريه مي ش�ود و در تاريخ 27 خردادماه 
ش�هادت  ب�ه  خان طوم�ان  در   1395
مي رس�د. متن زي�ر روايتي از اين ش�هيد 
مدافع حرم لبناني اس�ت ک�ه در گفت و گو 
با مصطف�ي حس�ن زاده يكي از دوس�تان 
ايراني ش�هيد تقديم حضورت�ان مي کنيم. 

 چشمان شيدايي
در بي��ن بچه ه��اي رزمن��ده، خصوص��اً 
رزمنده هاي حزب اهلل لبنان اصطالح »چشم 
ش��يدايي« معروف اس��ت. يعني كسي كه 
چشم هايش داد مي زنند شهيد خواهد شد! 
علي الهادي چنين چشم هايي داشت. من او 
را تا وقتي كه به دفتر حزب اهلل در بيروت آمد 
نمي ش��ناختم. يك روز نوجواني كم سن و 
سال به دفتر آمد و گفت مي خواهد به سوريه 
اعزام شود. من مسئوليتي در دفتر نداشتم. به 
عنوان يك فرد عالقه مند به كارهاي فرهنگي 
با بچه هاي حزب اهلل همكاري مي كردم. ولي 
وقتي ديدم يك نوجوان با ظاهري به اصطالح 
امروزي مي خواهد داوطلبانه به سوريه برود، 
كنجكاو ش��دم. جلو رفتم و نگاهي به قد و 
هيكلش انداخت��م. زيبارو ب��ود و چهره اي 
جذاب داش��ت. توي دلم گفتم پسر جان تو 
نمي توان��ي از پس چنين جنگ��ي بربيايي. 
همين را به زب��ان آوردم و علت تصميمش 
براي مدافع حرم ش��دن را پرسيدم. سرش 
را بلند كرد و نگاهم كرد. براي يك آن چشم 
در چشم شديم و از نگاهش دلم لرزيد. من از 
چشم هاي شيدايي شنيده بودم و حاال نمونه 
بارزي از اين چشم ها را رو به رويم مي ديدم. 
چشم هاي علي الهادي داد مي زدند كه شهيد 

خواهد شد. 

 نماز فرشته
سعادت نداشتم خيلي در معيت علي الهادي 
باش��م، اما همان روزها كه ب��راي اعزام تالش 
مي كرد، چند باري او را ديدم. يك بار قامت به 
نماز بست. خوب نگاهش كردم. انگار فرشته اي 
نماز مي خواند! نمي دانم اين نوجوان كم س��ن 
و س��ال اين طرز نم��از خوان��دن را از كجا ياد 
گرفته بود. به حتم بندگ��ي خدا در ذاتش بود. 
او در همان چند برخورد دل م��ن را هم مثل 
خيلي هاي ديگر ربود. بعدها از اين و آن شنيدم 
كه علي بين خيلي از بچه هاي حزب اهلل لبنان 
محبوبيت دارد. كار خاصي ه��م نمي كرد كه 
محبوب جل��وه كند. يك جذب��ه اي در ذاتش 
داشت كه آدم را جذب مي كرد. در رفتارش ريا 

نبود. اخالص داشت و شايد همين اخالص، او 
را آسماني كرد. 

 حيف آن چشم ها
علي بعد از اينكه نظر مس��ئوالنش را براي اعزام 
جلب كرد، به عنوان بهيار به جبهه سوريه اعزام 
شد. بعدها شنيدم كه آنجا بيشتر كارهاي رزمي 
انجام مي داد تا پرستاري و بهياري. عكس هايي 
هم كه از ايشان منتشر شد نش��ان مي داد يك 
نيروي تمام عي��ار رزمي اس��ت. نمي دانم چند 
وقت از اولين ديدارمان گذشته بود كه شنيدم 
علي الهادي ش��هيد ش��ده اس��ت. گويا داخل 
آمبوالنس نظام��ي و در حين عملي��ات امداد 
بوده كه تكفيري ها آمبوالنس��ش را مي زنند و 
2016/6/16 مصادف با 27 خردادماه 1395 در 

خان طومان به شهادت مي رسد. وقتي پيكرش به 
لبنان برگشت، من بيروت بودم. خود سيد حسن 
نصراهلل در تشييع باشكوهي كه براي علي الهادي 
برگزار شده بود س��خنراني كرد. همه جا پخش 
شده بود كه پيكر جوان ترين شهيد مدافع حرم 
حزب اهلل برگشته و مردم با افكار و عقايد مختلف 
براي تش��ييع آمده بودند. ما چون كار فرهنگي 
مي كرديم رفتي��م براي عكاس��ي. گفتند پيكر 
شهيد فالن اتاق است. من دلم نيامد داخل بروم. 
يكي از بچه ها رفت و عكسي انداخت. دوربين را 
نگاه كردم. چهره اش طوري بود كه انگار آرام به 
خواب رفته است. حيف آن چشم هاي شيدايي 

كه بسته بود. علي شهيد شده بود. 
 متولد جبشيت

ش��هيد علي الهادي احمد حسين متولد سال 
1999 در جبش��يت )جنوب لبنان( در ميان 
خانواده اي متدين و مبارز بود. او از كودكي راه 
و رسم جهاد و ايثار و ش��هادت را آموخته بود. 
چنانچه در 16 س��الگي به عنوان مدافع حرم 
راهي سوريه شد و در 17 س��الگي به شهادت 
رسيد. دوستانش اذعان مي كنند كه نماز اول 
وقت، نافله شب و زيارت عاشورا بعد از نمازهاي 
يوميه، كارهايي بود كه عل��ي هيچ وقت ترك 
نمي كرد. محبوبيت او بين همكالسي هايش به 
قدري بود كه تالش هاي آنها براي شناساندن 
علي در فضاي مجازي باعث شده تا نام و ياد اين 
شهيد بعد از دو سالي كه از شهادتش مي گذرد، 
همچنان در بين دوستداران شهدا زنده و تازه 

باقي بماند.

 غالمحسين بهبودي
وقت�ي پدي�ده ب�ن س�لمان در عربس�تان 
ظه�ور ک�رد، بس�ياري او را ص�دام جديد 
خاورميان�ه ناميدند. در ايران، کش�وري که 
چندين س�ال از تاري�خ معاصر خ�ود را در 
برخورد مس�تقيم با ديكتاتور بغداد به سر 
برده اس�ت، ش�باهت ميان اين دو بيش�تر 
احس�اس مي ش�د. بن س�لمان دقيقًا همان 
راهي را مي رود ک�ه چندين دهه قبل صدام 
رفته ب�ود. از تسويه حس�اب داخلي گرفته 
ت�ا ش�اخ و ش�انه کش�يدن هاي منطقه اي، 
رفتار هر دو از يك جنس اس�ت. حاال که به 
نظر مي رس�د نش�انه هاي افول زودهنگام 
ب�ن س�لمان در ماج�راي خاش�قچي ديده 
مي ش�ود، ب�د نيس�ت نگاه�ي ب�ه دوران 
صعود و س�قوط صدام بيندازي�م که تمامي 
در جن�گ تحميل�ي به اي�ران رق�م خورد. 
صدام نام��ي بود ك��ه از زم��ان روي كار آمدن 
بعثي ها در عراق مرتب از رسانه هاي اين كشور 
شنيده مي ش��د. ظاهراً او نفر دوم پس از حسن 
البكر رئيس جمه��ور عراق بود، ام��ا در اصل با 
در اختيار گرفت��ن نهادهاي امنيتي، صدام فرد 

شماره يك عراق به شمار مي رفت. چنانچه در 
خردادماه 1358، به راحتي حسن البكر را وادار 
به كناره گيري از قدرت كرد. سپس در يك شوي 
تلويزيوني، مخالفان خود در حزب بعث را مقابل 

لنز دوربين ها بازداشت و راهي ناكجاآباد كرد. 
نظير چنين مناس��باتي در عربستان نيز ديده 
مي ش��ود. ظاهراً محمد بن سلمان مشروعيت 
خود را از س��لمان مي گيرد، اما پادشاه لرزان و 
رو به زوال عربستان، تمامي اختيارات خود را 
به پسر محبوبش واگذار كرده است. او نيز اولين 
قدم هاي تثبيت خود را با بازداشت شاهزاده هاي 
همخون س��عودي خود برداش��ت. خريدهاي 
تس��ليحاتي كالن انجام داد و نام ايران را ركن 

ثابت ادبيات سياسي خود قرار داد. 
عربس��تان اگر با پول هاي نفتي، وس��عت خاك 
و ميزباني از اماكن مقدس مس��لمانان كشوري 
مهم در جهان اس��الم و عرب به ش��مار مي رود، 
عراق اما اين موقعي��ت را دارا نبود. جنگ با ايران 
به صدام اين فرصت را داد تا از س��ايه برادرهاي 
بزرگ تري مثل مصر و عربس��تان ولو براي مدت 
معيني خارج ش��ود. هرچند همچن��ان محتاج 
كمك هاي نقدي و فكري اخ��وان كبير در طول 

جنگ با ايران بود. آنچه نام عراق را بيش از حد بر 
زبان ها انداخت، تداوم جنگ با كشور بزرگي چون 
ايران بود. اگر بعثي ها با 250 ه��زار نفر به ايران 
حمله كردند، در تداوم جن��گ و خصوصاً بعد از 
سلسله شكست هاي سال 61، همان ها كه از فتح 
بستان گرفته تا فتح خرمشهر ادامه يافتند، ناچار 
به گسترش سازمان رزم خود شدند، اما اين مورد 
جز با كمك هاي تسليحاتي غرب و شرق امكانپذير 

نبود. از همينجاس��ت كه گس��ترش فوق عادي 
سازمان رزم ارتش بعث عراق، از سال 61 شروع 
شد و بعد از سال 65 به شكل افسارگسيخته اي 
ادامه يافت.  مادامي كه عراق در برابر دشمني چون 
ايران مي جنگيد، كمك هاي تسليحاتي ابرقدرت ها 
بدون اشكال صورت مي گرفت، اما در پايان جنگ، 
وقتي كه شمار ارتش كاركش��ته و آموزش ديده 
عراق به بيش از يك ميليون نفر رسيد، غرب كه 

در فروپاشي ش��وروي يكه تاز ميدان بود، خود را 
در برابر ديكتاتوري بي منطق مي ديد كه يكي از 
بزرگ ترين ارتش هاي جه��ان را در اختيار دارد. 
غولي به نام صدام كه حاال از شاخ و شانه كشيدن به 

اربابان خود نيز ابايي نداشت. 
همه مي دانيم كه داس��تان پندآموز ديكتاتور 
عراق به اش��غال كويت، دو جن��گ اول و دوم 
خليج فارس و نهايتاً بازداش��تش در سوراخي 
كه در آن پنهان شده بود، ختم شد، اما خوب 
اس��ت اين را هم بايد بدانيم كه اين سرنوشت 
حزن انگيز قابليت تكرار دارد. خودكامه اي كه 
از گمنامي به شهرت مي رسد، در زمين شيطان 
بازي مي كند و آنقدر بزرگ مي شود كه زمان 
ذبحش فرا مي رسد. صدام س��ال ها در جهت 
منافع غرب، با ايران اسالمي جنگيد. اسرائيل 
را در حاشيه امنيت قرار داد و نهايتاً قرباني شد. 
اين سرنوشت مي تواند پيش بيني در خصوص 
آينده بن سلمان را سهل كند. با اين تفاوت كه 
سياس��تمداري چون ترامپ به خوبي مي داند 
كه بهترين زمان براي سربريدن گوساله هاي 
ش��يرده، قبل از آن است كه ش��اخ هاي تيزي 

دربياورند!

روايتي از شهيد نوجوان مدافع حرم لبناني علي الهادي احمد الحسين در گفت وگوي »جوان« با يكي از دوستانش

آنچشمهايشيداييشهادترافريادميزد

در بي�ن بچه ه�اي رزمن�ده، خصوصًا 
لبن�ان  ح�زب اهلل  رزمنده ه�اي 
اصطالح »چش�م ش�يدايي« معروف 
اس�ت. يعني کسي که چش�م هايش 
داد مي زنند ش�هيد خواهد شد! علي 
اله�ادي چنين چش�م هايي داش�ت

جدول
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از باال به پايين
 1-   رمانی از ارنست همينگوی- مدافع فوتبال  2- پليس فضای مجازی- حيوان باركش- از نوشته های تسوايك- 
جای خالی از هوا  3- جامه بدون آستين- تصديق روسی- جرب- خدمتگزار  4- همراه هوی- جايز- مقابِل سفت 
و سخت  5- ميوه خوب- دشنام- سرگرمی منجمان- ماه سرد  6- نهنگ- از صادرات زيبای ايران زمين- كلمه 
سوالی- پول معتبر  7- حاصل زاد و ولد دام ها- نمايش كوتاه  8- از سوره های قرآن- صدمه- پيروان يك دين- 
يازده- قدم يك پا  9- جايگاهی اس��ت كه همه انسان ها رس��يدن به آن را آرزو می كنند- همسايه  10- پولك 
ماهی- وزيرخارجه اسبق امريكا- پول تايلند- شك   11- اسم آذری- مليت گوگول- كاشف گردش خون- بوی 
ماندگی  12- ص��ورت فلكی بره- مكانی در زندان ها- رودس��ت خ��وردن  13- بارقه اش گاهی می درخش��د- 
 نوراندك- آب منجمد- شكل اس��توانه ای   14- از پرندگان شكاری- مار بس��يار خطرناك- يك لحظه- كركس 

 15- پهلوان- كشوری در جنوب غربی آسيا 

از راست به چپ
 1- س��از عرفانی- ملقب به معلم ثانی كه  موسس فلسفه اسالمی اس��ت  2- عنصر مقدس نزد زرتشتيان- ندا 
دهنده غيبی- دشمن سخت- از بخشش كم نمی شود  3- بركارترين مفصل بدن- نت ميانی- كافی- جا و مكان  

4- گودال- درجه و رتبه- درد چشم  5- يار سوزن- فدراسيون بين المللی دووميدانی- اثر شيخ بهايی- ناشنوا
 6- دعای زيرلب- غذای تزريقی- هراس- علت و موجب  7- بيان ارزش كاال بر حسب ارزش اسمی پول- بهابازار 
 8- مادر لر- گش��وده- دستور- نفس خس��ته- عالمت مصدر جعلی  9- آخرين حرف الفبای يونانی- ماده ضد 
 ميكروب مترشحه از گلبول های سفيد  10- مشورت- صدای موتور ناميزان- آتش- شيارهای داخل لوله تفنگ 
 11- حمله نظامی- مس��يحی- پارچه ای ب��رای پرده- پوزه  12- ه��وش و عقل- تاري��ك- خوردنی نامأكول 
 13- نفت تصفيه نشده- شاه بی شين!- كنار و پهلو- اسلحه س��اخت چك  14- سوره نود- داخل صدف- خط 

تماس- طناب محكم  15- بازيگر فيلم ماه گرفتگی به كارگردانی مسعود اطيابی- همسايه تهران
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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182795364
693148527
574362198
419687235
256439781
738521946
367214859
945873612
821956473

داستان صدام، سرنوشتي که بن سلمان بايد از آن درس بگيرد


