
وادی کتاب
 معرفی کتاب پهلوان اسماعیل

گذری بر زندگی شهید اسماعیل سلیمیان
از گود کشتی تا شهادت اوج گرفت

 علیرضا محمدی
پهلوان ش��هید اس��ماعیل س��لیمیان، جوان 
ورزشکاری بود که س��ال 1335 در زرین شهر 
اصفهان به دنیا آمد و دهم اردیبهش��ت 1361 
در جریان مرحله اول عملیات الی بیت المقدس 
به ش��هادت رس��ید. کتاب پهلوان اس��ماعیل 
به همت مؤسس��ه فرهنگی و هن��ری راویان 
فتح شهرس��تان لنجان و به قلم احمد مدحی 
در خص��وص زندگ��ی و خاطرات این ش��هید 
بزرگوار به انتش��ار رس��یده اس��ت ک��ه با هم 
نگاهی به داش��ته های این کت��اب می اندازیم.

»در سحرگاه روز س��وم تیر 1335 در یکی از 
خانواده های اصیل و موجه زرین شهر فرزندی 
متولد ش��د که چراغ خانه حاج رضا را فروغی 
دیگر بخش��ید. از آنج��ا که هر اتفاق��ی در این 
دنیا بی حکمت نیست، ش��اید به قلب این پدر 
نیز این گونه الهام ش��ده بود که این نورس��یده 
را باید روزی ب��ه قربانگاه عش��ق روانه کند...«

ش��هید س��لیمیان در یک خان��واده اصیل در 
زرین ش��هر اصفهان ب��ه دنیا می آی��د. پدرش 
حاج رضا و پدر بزرگش حاج ابراهیم از معتمدین 

و ریش سفیدان ش��هر بودند و به دلیل تمکن 
مالی که حاج ابراهیم داش��ت، خانواده شهید 
س��لیمیان همواره در امور خیر و حتی ساخت 
مس��جدی بزرگ در زرین شهر دست داشتند.

فصل ابتدایی کتاب پهلوان اسماعیل به معرفی 
مختصری از زندگی این ش��هید می پردازد و از 
این رو، خواننده پیش از آنکه با خاطرات شهید 
روبه رو شود، شمه ای از زندگی وی را درمی یابد. 
»وزن مناسب، بدن آماده و عضالنی و نفس زیاد، 
از اسماعیل کشتی گیری شش دانگ ساخته بود، 
طوری که کمتر کسی حاضر به تمرین با او بود.«

ش��هید  زندگ��ی  در  کش��تی  ورزش 
س��لیمیان نقط��ه عطفی به ش��مار م��ی رود. 
از همان مقدم��ه تا فصل خاط��رات که بخش 
اصلی کتاب را شامل می شود، توجه و پرداختن 
شهید سلیمیان به ورزش کشتی، نمود خاصی 
دارد. گویی او از گود زورخانه و تش��ک کشتی، 

روحش را صیقل می دهد و خود را آماده ورود به 
میادین نبرد در انقالب و دفاع مقدس می کند.
»با ش��عله ور ش��دن آتش ناآرامی ه��ای ضد 
رژی��م، همه چی��ز اس��ماعیل ش��د کار برای 
انقالب. ب��ا برادرش محمد ش��بانه روز فعالیت 
می کردند. پیرمردهای محل و مس��ن ترهای 
فامیل به زعم خود، آنها را نصیحت می کردند 
و می گفتند مملکت از این آش��وب ها بس��یار 
دیده اس��ت و کس��ی حری��ف این س��لطنت 
نمی شود... اس��ماعیل با آرامش جواب آنها را 
می داد که این دفعه با دفعات قبل فرق دارد...«
کتاب پهل��وان اس��ماعیل کم حجم اس��ت و 
نویسنده اثر س��عی کرده گزیده ای از خاطرات 
خان��واده، دوس��تان و همرزمان ش��هید را به 
ص��ورت خاطرات کوتاه��ی به خوانن��ده ارائه 
دهد. همین مختصرگوی��ی و خاطرات گزیده 
شاید یکی از محسنات کتاب باش��د که آن را 
مناسب خواننده جوان و عجول کنونی می کند.

آن طور ک��ه از مطالب کتاب برمی آید ش��هید 
س��لیمیان پ��س از پی��روزی انقالب س��عی 
می کند ب��ا تش��ویق جوان ترها ب��رای ورود به 

ورزش کشتی، آنها را جذب خط انقالب کند. 
در همین اثنا اس��ت ک��ه ب��رادرش محمد در 
جبهه به شهادت می رس��د و ارتباط هایی که 
اسماعیل با جبهه دارد باعث می شود بسیاری 
از رزمن��دگان و فرماندهان دف��اع مقدس او را 
بشناسند و از سجایای اخالقی اش تعریف کنند. 
هوشنگ س��لیمیان یکی از دوستان شهید در 
بیان خاطره ای از ش��هید حس��ین قجه ای در 
خصوص پهلوان اسماعیل می گوید: »راجع به 
اسماعیل که می گفتم حالت حسین عوض شد. 
رشته کالم را به دست گرفت و بسیار از اسماعیل 
و س��جایای اخالقی او تعریف کرد و از عظمت 
او، از بلن��دی روح او و پهلوانی ه��ای او گفت.«
پ��س از عملی��ات فتح المبین بود که ش��هید 
قج��ه ای دس��ت اس��ماعیل را می گی��رد و 
ه��ر دو ب��ا ه��م ب��رای ش��رکت در عملیات 
الی بیت المق��دس )فت��ح خرمش��هر( راهی 
جبهه های جن��گ می ش��وند. آوردگاهی که 
طی آن، هر دو پهلوان به ش��هادت می رسند.

ش��دید  درگی��ری  لحظ��ه  همی��ن  »در 
و معرک��ه ای ب��ه پ��ا ش��د. در ای��ن حی��ن 
گلول��ه ای به ش��کم اس��ماعیل اصاب��ت کرد. 
جسم رشید اس��ماعیل با آن همه ابهت با این 
گلوله از پ��ا درآمد و قامت س��رافراز او نقش بر 
زمین شد. بچه ها دورش جمع شدند و ناباورانه 
پیکر غرق در خون او را تماش��ا می کردند. هر 
کسی می خواس��ت کاری برای او انجام بدهد. 
اسماعیل چش��م باز کرد و به همرزمان گفت 
کسی اینجا پیش من نماند. ش��ما باید بروید 
جل��و... این آخرین س��خنانی بود ک��ه بر زبان 
اسماعیل جاری شد و بیانگر قوت ایمان او بود.«
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»وزن مناسب، بدن آماده و عضالنی و 
نفس زیاد، از اسماعیل کشتی گیری 
ش�ش دانگ س�اخته بود، طوری که 
کمتر کسی حاضر به تمرین با او بود.«
ورزش کش�تی در زندگ�ی ش�هید 
سلیمیان نقطه عطفی به شمار می رود. 
از همان مقدمه ت�ا فصل خاطرات که 
بخش اصلی کتاب را شامل می شود، 
توجه و پرداختن ش�هید س�لیمیان 
به ورزش کش�تی، نمود خاصی دارد

گفت وگوی »جوان« با همسر شهید »سبزعلی بلوک« از شهدای هواپیمای مسافربری ایرباس

وقتیفهمیدیماینجنایتازسویامریکاییهاست
داغمانسنگینترشد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

    آرمان شریف
ش�لیک موش�ک فینیکس از ناو امریکایی به هواپیمای 
مس�افربری ایرباس پرواز 655 ش�رکت ایران ایر زندگی 
خانواده های زیادی را تحت الشعاع قرار داد. امریکایی ها در 
جنایتی بزرگ در 12 تیر 1367 با شلیک دو فروند موشک 
جان انس�ان های زیادی را گرفتند و جای عذرخواهی از 
مردم ایران، بعد ها به خاطر چنین جنایتی به فرمانده ای 
که دستور ش�لیک داده بود، مدال ش�جاعت دادند. 29۰ 
سرنشین این هواپیما از دنیا رفتند و زندگی افراد بسیاری 
بعد از این حادثه دستخوش اتفاقات زیادی شد. یکی از آن 
افراد »صنم رحیمی« و هشت بچه اش بودند که با شهادت 
همس�رش، »س�بزعلی بلوک« زندگی را با س�ختی ها و 
مشکالت زیادی گذراندند. شهید بلوک یکی از مسافران 
این هواپیما ب�ود و برای تأمی�ن هزینه هایش زندگی اش 
قصد عزیمت به کشور کویت را داشت. او با 37 سال سن 
در آسمان مورد اصابت موشک امریکایی ها قرار گرفت و 
دیگر هیچ گاه همس�ر و بچه هایش را ندید. همسر شهید 
در گفت وگو با »جوان« از آن روز تلخی که خبر ش�هادت 
همسرش را شنید و تا روزهایی که تک و تنها فرزندانش را 

بزرگ کرد، می گوید.

ش�هید بلوک صبح 12 تیر 1367 برای چه کاری سوار 
هواپیمای ایرباس شدند؟ 

ایش��ان کارگر بود و در حوزه مکانیکی و تعمیرات ماش��ین کار 
می کرد. آن روز می خواست برای کار به کویت برود. محل کار آقای 
بلوک در کویت بود. ایشان انسان بسیار زحمتکشی بود و با سختی 
زیادی به دنبال درآوردن نان حالل برای خانواده اش بود. گاهی 
اوقات مدت ماندنش در کویت تا یک سال هم طول می کشید و ما 
مدت ها ایشان را نمی دیدیم. گاهی اوقات هم سه ماه می ماندند و 
بعد به خانه می آمدند. اینکه گاهی مدت زیادی در خانه نبودند؛ 
برایمان خیلی س��خت بود ولی کاری هم نمی توانستیم بکنیم. 

شهید بلوک زمان شهادت 37 سال سن داشت.
چند فرزند داشتید؟

ما ش��ش دختر و دو پسر داش��تیم. فرزند آخرم هفت ماه پس از 
شهادت پدرش به دنیا آمد. اس��مش زینب و شغلش پرستاری 
است. او چیزی از پدرش ندید و جرئت نداریم جلویش چیزی از 
پدرش بگوییم. می گوید من دل ندارم و جلویم حرف بابا را نزنید. 
ما در حیدرآباد در شهر جهرم زندگی می کردیم. من و شهید دختر 
عمو و پسر عمو بودیم و در یک خانه با سه اتاق با پدر و مادر و برادر 
شهید زندگی می کردیم. بعد از شهادت آقای بلوک، پدر و مادر و 

برادرشان هم از دنیا رفتند.
اگر بخواهید کم�ی از ویژگی های اخالق�ی و رفتاری 
شهید بلوک بگویید، بیش�تر چه مواردی مدنظرتان 

می آید؟
خیلی آدم خوبی بود. کارگر زحمتکشی بود که برای تأمین معاش 
خانواده اش بسیار کار می کرد و زحمت می کشید. ایشان خرج پدر 
و مادرش را هم می داد. آن زمان هفت بچه کوچک هم داش��ت و 
تأمین هزینه هایشان برایش سخت بود. شهید خیلی کار می کرد 
و دوست نداشت خانواده اش در زندگی کم و کسری احساس کنند. 
ایشان خرج برادرش را هم می داد. برادرشان مریض بود و سرطان 
داشت و نمی توانست کار کند. خیلی دلسوز بود. پول مکه پدرش  
را داد. خیلی نماز و عبادت می کرد. االن از هر کس درباره شهید 
بپرسید می گوید خدا رحمتش کند ، چه انسان خوبی بود. همه 
تعریفش را می کنند. خانواد ه ام از قدیم ایش��ان را می شناختند. 
وقتی 12 سالش بود هفت س��ال در کویت ماند و کار کرد. بعد از 
هفت سال که آمد من 17 ساله بودم که به خواستگاری ام آمد و 
عروسی کردیم. بعد از عروس��ی دوباره به کویت رفت و هر چند 
وقت یک بار به خانه می آمد. هر بار می رفت و می آمد بچه ها چند 
ماه بزرگ شده بودند. خیلی برای زندگی مان زحمت  کشید. آن 
زمان همه بچه ها کوچک و ق��د و نیم قد بودند. خدا کمکم کرد و 
توانستم بچه ها را بزرگ کنم. بزرگ کردن این بچه ها دست تنها 
خیلی سخت بود. خدا را ش��کر همه بزرگ شدند و االن هر کدام 

سرکاری رفته اند.

روز رفتن ش�هید را خاطرتان هس�ت که ایش�ان چه 
حرف هایی زد و چه اتفاقاتی افتاد؟

رفتن آقای بلوک با آن پرواز خیلی مشخص نبود. پنج شنبه برای 
گرفتن بلیت به شیراز رفت ولی نتوانست بلیت بگیرد و به او گفتند 
باید جمعه بیاید. خودش گفت جمعه همه جا بسته است و دیگر 
نمی توانم بلیت پیدا کنم. در آخر به هر ترتیبی بود برای آن روز 
بلیت پیدا کرد. شب قبل پرواز گفته بود احساس خوبی از این سفر 
ندارم و انگار می خواهم خوراک ماهی ها شوم. صبحش که از خواب 
بلند شد به ما گفت خواب خیلی بدی دیدم. می گفت خواب دیدم 
پشت کوه های سر به فلک کشیده افتاده ام و همین طور سرگردان 
مانده ام. قرار بود غروب جمعه به بندرعباس برود و  از بندرعباس به 
دوبی و از دوبی به کویت پرواز کند. ما گفتیم کاش فردا به این سفر 
نروید. ایشان هم گفت هر چه قسمت باشد پیش می آید و بلیت 
گرفته ام و نمی توانم نروم. گفت اگر بلیت نگرفته بودم نمی رفتم. 
این خوابش را برای دوستانش هم تعریف کرد. شهیدان غالمعلی 
رستمی و قدرت اهلل زارعی هم آن روز همراه ایشان بودند. شهید 
صبح شنبه پروازش از بندرعباس بود. ساعت 10 صبح این هواپیما 
را زدند و پیکرهایش��ان در دریا افتاد. با این اتفاق خواب شان هم 
تعبیر شد. بار آخر خیلی دلش به این رفتن و پرواز نبود. خودشان 
احتمال می دادند شاید اتفاقی بیفتد. شهید می گفت اگر نیاز باشد 
با دادن جانم جلوی دشمن بعثی را بگیرم،  حتماً این کار را خواهم 
کرد. در آخر هم همان طور که خودش می خواست با شهادتش 

جنایتکار بودن و خبیث بودن دشمن را نشان داد.
واکنش شما به خبر شهادت شان چه بود؟ 

پدر ش��هید برای نم��از ظهر به مس��جد رفت. وقتی از مس��جد 
برمی گردد، می گوید در مسجد گفته اند کسانی که صبح پرواز به 
دوبی داشته اند،  هواپیمایشان را زده اند و در خلیج فارس سقوط 
کرده اند. من دلم ریخت و خیلی نگران ش��دم. گفتم آقای بلوک 
ساعت 10 صبح پرواز داشته و نکند هواپیمای او باشد. به قدری 
ترسیدم و هول شدم که با پای برهنه تا دم مسجد رفتم تا ببینم 
دقیقاً چه خبر اس��ت. خیلی چیزی دستگیرم نشد. بعد قرار شد 
از بستگان مان چند نفر به بندرعباس بروند تا مطمئن شوند که 
هواپیمای آقای بلوک سقوط کرده یا هواپیمای دیگری بوده است. 
چند نفر به بندرعباس رفتند و گفتند تعدادی از اجساد را به تهران 
منتقل کرده اند و ما باید برای شناسایی به تهران برویم. من بچه 
شیرخواره داشتم، دیگر بچه هایم را رها کردم و راهی تهران شدم. 
سردخانه ها را گشتیم ولی چیزی پیدا نکردیم. دوباره برگشتیم 

و شب خوابش را دیدم که از البه الی سنگ قبرها حرکت می کرد 
و مزاری را نش��انم می داد و می گفت یک دختر را پهلویم خاک 
کرده اند و اش��اره می کرد مزارش کجاس��ت. خیلی از این خواب 
ناراحت ش��دم. زمانی که در تهران دنبال شناسایی پیکر شهید 
بودیم و جنازه ها را می دیدیم، پیکر شهدا از بین رفته بود. باالی 
تنه شهدا از بین رفته و پایین تنه شان باقی مانده بود. پا و شلوارش 
سالم مانده بود و ما از روی ش��لوار و لباس هایش توانستیم پیکر 
شهید را شناسایی کنیم. شهیدمان را می شناختیم و فهمیدیم 
این پیکر متعلق به آقای بلوک است. دوستانشان هم مثل ایشان 
شهید شده بودند. آنها هم پاهایشان س��الم بود ولی باالتنه شان 
سوخته و از بین رفته بود. آنها هم بسیار ناراحت بودند. پدر و مادر 
شهید هم خیلی ناراحت بودند. غالمعلی رستمی پسرعمه آقای 
سبزعلی بلوک هم در هواپیما بود و ایشان هم شهید شد. شهید 
رستمی هنگام شهادت 27 سال سن بیشتر نداشت. زن و بچه دار 
و عیالوار بود. پنج دختر و یک پسر داشت که همگی مثل بچه های 

من یتیم شدند.
شما فهمیدید هواپیما را امریکایی ها زده اند؟

بله،  بعداً فهمیدیم این جنایت را امریکایی ها انجام داده اند و این 
بیشتر بر داغ مان اضافه کرد. اما چه کاری از دست مان برمی آمد 
که انجام دهیم؟ من ب��ا بچه های کوچک و ش��یرخواره چگونه 

می توانستم صدایم را به گوش دنیا برسانم. ما کاری از دست مان 
برنمی آمد و وظیفه بنیاد شهید و دولت بود تا انتقام خون شهدا 
را بگیرند. من آن روزها آن قدر ناراحت بودم که اصاًل نمی دانستم 
باید چه کار کنم. یک دفعه شوهرم از دنیا رفته بود و بچه هایم یتیم 
شده بودند. خیلی برایم سخت بود. آن زمان بچه بزرگی نداشتم تا 
دنبال کارهای شهادت پدرش برود. برای پدر و مادر شهید خیلی 
سخت بود. داغ آقاسبزعلی هیچ وقت برای پدر و مادرش سرد شد. 
خیلی از این اتفاقات ناراحت بودند. هفت بچه کوچک یتیم جلوی 

چشم شان بود و خیلی از این موضوع غصه می خوردند.
بچه هایتان خاطره ای از پدرشان دارند؟

نه، آن زمان سن شان خیلی کم بود و متوجه اتفاقات نبودند. بعد 
که بزرگ تر شدند گفتند ما اصاَلً چیزی از پدرمان در یاد نداریم. 
بچه هایم هنگام شهادت پدرشان خیلی کوچک بودند و می گویند 
ما بابایمان را ندیدیم و هیچی از ایشان نمی دانیم. هیچ کدام هیچ 
خاطره ای از پدرش��ان ندارند. بزرگ تر که ش��دند خیلی دلتنگ 
پدرشان ش��دند. خیلی دوس��ت داش��تند پدر در کنارشان بود. 
دلشان تنگ می شد و دوست داشتند پدرشان باشد تا با او حرف 
بزنند. االن همه شان بزرگ شده اند و سرکارهایشان مشغولند ولی 

پدرشان نبود تا بزرگ شدن و قد کشیدن شان را ببیند.
برایتان سخت بود بچه ها را تنهایی بزرگ کردید؟

بله، خیلی سخت بود. هر جایی می رفتم بچه هایم دنبالم بودند و 
خیلی مراقب شان بودم. هیچ کاری از دستم برنمی آمد و من از پدر و 
مادر شهید هم مراقبت می کردم. برادر شهید هم بعد از مدتی فوت 
کرد. برادرهایم خیلی کمکم می کردند و با هر سختی و مشکلی بود 
توانستم شش دخترم را شوهر بدهم. دو پسرم هم ازدواج کرده اند 
و دیگر بچه ای در خانه ندارم. همه درس شان را خواندند و هر کدام 
در کارشان مشغول شدند. خیلی دوست داشتم آقای بلوک زنده 
بود و عقد و عروسی و موفقیت بچه هایش را می دید. من خودم هم 
پدر بودم هم مادر. خیلی سختی کشیدم. وقتی بنیاد خانواده ها را 
به مشهد می برد من با هشت فرزند به مشهد می رفتم. همسران 
شهید معموالً دو،  سه بچه داشتند ولی من با هشت بچه به مشهد 
می رفتم و این بچه ها همه جا دنبالم بودند. در زندگی تمام حواسم 
به بچه هایم بود و فقط دنبال رشد و موفقیت آنها بودم. می دانستم 
اگر آنها موفق شوند پدرش��ان هم از من و از بچه ها راضی خواهد 
بود. بیش از 32  سال از شهادت آقای بلوک می گذرد و هنوز وقتی 
12 تیرماه می رسد داغ ایشان در دلم تازه می شود و بر کسانی که 

باعث و بانی این اتفاق تلخ بودند لعنت می فرستم.
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