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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

خاطره

جانباز محمدرضا فاضلي دوست در گفت وگو با »جوان«:
عكسي که بعد از 35 سال به دستم رسيد

 رضا خوردو در کردستان
مرداد ماه 1361 به همراه ش��هید علي قمي 
وارد پادگان صالح آباد ش��ماره 2 کرمانشاه 
شدیم. من 14 سالم بود و با یك شرایط خاص 
خانواده را راضي کرده بودم تا تنها پسرشان 
را با تازه دامادشان )علي قمي( راهي جبهه 
کنند. به محض اس��تقرار در جمع بچه هاي 
تیپ وی��ژه ش��هدا کنج��کاوي ام گل کرد و 
سؤاالتم از سایر رزمنده ها شروع شد. در این 
گفت وگوها نام چند نفر بیشتر تکرار مي شد: 
محمد بروجردي، ناصر کاظمي، محمدعلي 
گنج��ي زاده، محم��ود کاوه و... ح��اال نوبت 
تطبیق این اسامي با صاحبانشان رسیده بود 
و دفتر ستاد تیپ جایي بود که مي شد بعضي 

از این برادرها را آنجا پیدا کرد... 
در یك ارزیابي اولیه چهره حاجي بروجردي 
خیلي به دلم نشست. ماه بود ماه! تُن صدایش 

که عیِن آقاي خامنه اي بود و من را 
یاد یك س��ال قبل مي انداخت که 
هفته اي دوبار با همکاسي ام سعید 
مهاجري )که در عملیات کرباي 5 
شهید شد( مدرسه را مي پیچاندیم 
و توي حزب جمهوري اسامي به 
عش��ق دیدار آقاي بهشتي و آقاي 

خامنه اي پاس مي شدیم. 
ناصر کاظمي خیلي ج��دي بود و 
راس��تش کمي از او مي ترس��یدم 
ولي بعده��ا فهمیدم ورزش��کار و 
اهل فوتبال اس��ت. محم��ود کاوه 
را خیل��ي ج��دي نگرفت��م چون 
به قیافه اش مي خ��ورد فقط چند 
س��ال از من بزرگ تر باشد. نه انبوه 
ریش بروجردي را داش��ت نه قد و 
ق��واره ناصرکاظم��ي را و نه چهره 
خشن اصغر محراب )فرمانده یکي 

از گروهان هاي تیپ ک��ه روي من لقب رضا 
خوردو را گذاشت. خوردو در لهجه مشهدي 
به معني کوچولو اس��ت( اما عاشق چهره و 

قلب مهربان کاوه شدم. 
در میان مسئوالن تیپ ویژه شهدا یك نفر 
بود با قد بلند، لهجه شیرین اصفهاني و سر 
تراش��یده که مي گفتند اس��مش براي حج 
درآمده و به خاطر در پی��ش بودن عملیات 
نرفته است. از شهید قمي اسمش را پرسیدم 
گفت: گنجي زاده است و اهل زواره اصفهان. .. 
زمان گذش��ت و به پادگان جلدیان و بعد به 
پادگان پیرانشهر منتقل شدیم. من به دعوت 
مسئول مخابرات برادر صفت اهلل مقدم عضو 

مخابرات تیپ شدم. 
 عشق عكس!

حاال »رضاخوردو« مانده بود و یك بیس��یم 
پي آرس��ي 15 کیلویي و یك کاش تاشو و 
آغاز عملیات پاکس��ازي محورهاي مختلف 
کردستان. رضا خوردو اخاق خاصي داشت 
که هیچ فرصت��ي را جهت ثبت ش��دن در 
تصاویر دوربین ها از دس��ت نمي داد! همین 
ش��د که طي 35 س��ال بعد از آن س��ال ها 
همچنان تصاویر تازه اي از حضور در پادگان 
یا در کنار سرداران شهیدي چون بروجردي، 
علي قمي، محمود کاوه و... به دستم مي رسد. 

حتي از زمان مجروحیتم هم عکس دارم. 
راس��تش همیش��ه حس��رت ی��ك عکس 
خاص در دلم ب��ود. من که افتخار داش��تم 
بیسیم چي س��رداراني باش��م که نام شان را 
بردم از داشتن عکس با یکي از آنها که اتفاقآ 
خاص ترین ش��ان بود، محروم مانده بودم؛ 
»ش��هید محمدعلي گنجي زاده«. حاال چرا 
خاص ترین؟ چون از سحر روز 29 شهریور 
61 که در محور پیرانشهر - سردشت کنارش 
حرکت مي کردم و پیام هایش را با بیس��یم 
اعام مي کردم نگراني خاصي برایش داشتم. 
حتي به ایشان گفتم: برادر گنجي شما یك 
کم عقب تر از ستون حرکت کنید. خندید و 
با همان لهجه اصفهاني اش گفت: مگه چي 

طور مي ِشد... 
چند دقیقه بعد که درگیري ها شروع شد و از 
سه طرف محاصره شدیم، با شنیدن صداي 

خفیفي متوجه گنجي زاده شدم که آرام روي 
زمین افتاد. فوري نشستم کنارش، سرش را 
گذاش��تم روي پایم. خونریزي داشت. علي 
قمي که خودش تیر به کف پایش خورده بود 
مثل اینکه برادرش زخمي شده باشد مثل 
پروانه دور گنج��ي زاده مي چرخید و لحظه 
به لحظه حالش را مي پرس��ید. بعد رو کرد 
به من و گفت: رضا مي توني بري آمبوالنس 

خبر کني؟ 
من خودم هیچ وقت به آمبوالنس نرسیدم 
)چون گلوله خوردم و مجروح ش��دم( ولي 
وقتي جس��م مجروحم را ب��ه عقب منتقل 
مي کردند پیام علي آقا را رساندم و آمبوالنس 
به محل مجروحیت سردار گنجي زاده اعزام 
ش��د. بعدها و در بیمارستان خبر شهادتش 

را شنیدم. 
35 سال از آن روزها گذشت تا اینکه همین 
چند ش��ب پی��ش در گروه مجازي لش��کر 
ویژه ش��هدا عکسم را با ش��هید گنجي زاده 
دیدم. تنم لرزید. واقعاً عک��س من و او بود. 
همان س��رداري که تا آخرین لحظات عمر 
در خدمتش ب��ودم. بیس��یم چي اش بودم. 
مورد اعتم��ادش بودم و حاال توي عکس��ي 
که بعد از 35 سال جلو چشمم بود کنارش 

ایستاده بودم. 

 عليرضا محمدي
عكسي که در اين مطلب منتشر شده مربوط به نيمه شهريورماه 1360 در پادگان پيرانشهر 
اس�ت. اين عكس بهانه گفت وگوي کوتاه با رزمنده جانباز محمدرضا فاضلي دوست را 
فراهم ک�رد. خودش با ما تم�اس گرفت و گفت که تصوير پس از 35 س�ال به دس�تش 
رسيده و مدت ها وجود چنين عكسي را فراموش کرده بود. حاال از زبان فاضلي دوست 
ماجراي عكس و آش�نايي اش با س�ردار ش�هيد محمد علي گنجي زاده را مي خوانيم. 

 احمد محمدتبريزي
يكي از تلخ ترين و جانكاه ترين رويدادها در 
دفاع مقدس، حمله شيميايي ارتش بعث به 
شهر مرزي سردش�ت بود. شهري کوچک 
با مردماني آرام که به ن�اگاه درگير بمباران 
ش�يميايي هواپيماه�اي عراقي ش�د و در 
آسمان شهر هوا براي تنفس کم آمد. بمباران 
شيميايي شهر مرزي سردشت فجيع ترين 
تهاجم شيميايي بود که آثار و مشكالت منفي 

بسياري به وجود آورد. اين واقعه زماني اتفاق 
افتاد که دانش بشري نه تنها در ايران بلكه 
در کل جهان براي مداوا و معالجه مصدومين 
ش�يميايي از تجرب�ه چندان�ي برخ�وردار 
نبود و حتي در بيمارس�تان هاي ش�هرهاي 
ب�زرگ اي�ران از جمله ته�ران، پزش�كان 
نمي دانستند با اين مصدومين چگونه رفتار 
کنند ت�ا ذره اي از درد و رنج آنه�ا بكاهند. 
اهميت اين موضوع زماني آش�كار مي شود 

که بدانيم سردش�ت اولين ش�هر مسكوني 
قربان�ي م�واد ش�يميايي در جهان اس�ت. 
به گزارش »جوان« مردم سردشت که به واسطه 
نزدیکي ش��ان به مرز، آثار و تبع��ات جنگ را 
بیشتر از شهرهاي دیگر احساس مي کردند فکر 
نمي کردند هواپیماهاي عراقي به پرواز درآمده 
در ساعت چهار و نیم بعدازظهر هفتم تیر سال 
1366، هفت بمب خردل را در شلوغ ترین نقاط 
ش��هر بیندازند. اما بمباران عصر آن روز، مانند 

بمباران هاي پیشین نبود. هوا ناگهان تیره شد، 
گرد و خاك و بوي بسیار بدي همچون بوي سیر 
یا غذاي فاسد شده یا س��م درختان در فضاي 

شهر پیچید و سرنوشت دیگري رقم خورد. 
ابعاد فاجعه هنگامي روشن مي شود که بدانیم 
بخش��ي از مصدومان حادثه به علت نوشیدن 
آب آلوده، ش��هید یا مجروح ش��ده بودند زیرا 
سرچشمه آب، درس��ت نزدیك محل بمباران 
بود. دو بم��ب در بازار ش��هر، دو بمب دیگر در 
منطقه مسکوني و س��ه بمب دیگر در باغ هاي 
مجاور ش��هر فرود آمد تا یکي از فجایع انساني 
قرن بیس��تم رقم بخورد. صده��ا نفر بافاصله 
پس از برخورد بمب ها جان ش��ان را از دس��ت 
دادند و هزاران نفر دیگر درگیر عوارض گازهاي 

شیمیایي شدند. 
آلودگي مواد غذایي، میوه جات، س��بزیجات، 
مزارع و آب ه��ا و حتي حیوان��ات باعث برخي 
مسمومیت هاي گوارشي شده بود. گله هاي گاو 
و گوسفند که تنها سرمایه برخي از خانواده ها 
محسوب مي شد از بین رفته بودند و محصول 
برخي مزارع آل��وده و غیر قابل اس��تفاده بود. 
پروین کریمي که بر اثر این بمباران شیمیایي 
ش��د درباره اتفاقات ای��ن روز چنین مي گوید: 
»آن روز خانواده من و خانواده عمویم کنار هم 
بودیم. یعني 21 نفر. براي جشن فرزند برادرم 
دور هم جمع شده بودیم که ساعت چهار بعد از 
ظهر شهر ما بمباران شیمیایي شد و اولین بمب 
هم به خانه ما اصابت ک��رد و 11 نفر از خانواده 
شهید شدند. خواهرم، برادرم و بچه هاي کوچك 
خانواده که بعضي در دم و بعضي به تدریج در 
بیمارس��تان ها و منزل شهید ش��دند. پس از 
بمباران دو ماه در حالت اغما بودم و هیچ جا را 
نمي دیدم. 85 درصد پوستم سوخته است. 70 
درصد ریه هایم از بین رفت��ه و یکي از ریه هایم 
هم سوراخ شده است. ضعف اعصاب، کم خوني 

شدید و پوکي استخوان هم دارم.«
جوامع بین المللي در آن زمان در قبال این واقعه 
خیلي عادي رفتار کردند و واکنش شان تنها در 
حد یك خبر در تلویزیون یا نشر در روزنامه ها 
بود. حتي در زمان حال نیز آنها واکنش چنداني 
به بمباران شیمیایي سردشت نشان نمي دهند.  
درباره علت بمباران شیمیایي سردشت تاکنون 
دالیل مشخصي ارائه نشده است. هر آن چه در 
این باره گفته مي ش��ود؛ در واقع نوعي تحلیل 
اس��ت و بر داده هاي تاریخي مشخصي مبتني 
نیست. این شهرس��تان مرزي در اثناي جنگ 
باره��ا مورد هج��وم هواپیماه��اي عراقي قرار 
گرف��ت. تعداد ای��ن بمباران ها را بی��ش از 60 
بار ذکر نموده اند. گفته مي ش��ود هواپیماهاي 
عراقي، پ��س از ناکامي در بمب��اران اهداف از 
پیش تعیین ش��ده از جمل��ه پادگان ها، چون 
نمي توانس��تند همراه با بمب ها به کشورشان 
بازگردند هنگام بازگشت در آخرین نقاط مرزي 
از جمله سردش��ت و پیرانشهر بمب ها را خالي 
مي کردند. ش��اید وفاداري مردم مسلمان کرد 
به تمامیت ارضي ای��ران و نیز خصومت  حزب 
بعث با رهبران و قوم کرد، بخش��ي از علت این 
رخداد باشد. برخي نیز معتقدند شاید صدام به 
این وسیله مي خواسته به مسئوالن ایران اعام 
کند که یك س��اح خطرناك در اختیار دارد و 
ابایي نیز از به کارگیري آن ندارد و به این ترتیب 
آنها  را مجور به عقب نشیني و دست شستن از 

دفاع کند. 
قریب 30 س��اله از فاجعه  اندوهباري که صدام 
بر سر مردم سردشت فرود آورد، مي گذرد و در 
طول این سال ها انس��ان هاي بسیاري از درد و 
رنج هاي ناشي از این بمباران سوختند و جانشان 
را از دست دادند. عکس هاي بي جان کودکان، 
زنان و مردان بي گناه در کوچه و خیابان ش��هر 

ثبت شد تا سندي بر مظلومیت شان باشد. 

 صغري خيل فرهنگ
وارد خانه که مي شوم چشمم به قاب عكس 
روي دي�وار مي افت�د. قاب�ي که ان�گار همه 
داراي�ي مادر و پدر ش�هيد به�رام محمدي 
حاجي از داش�ته هاي دنيايي است. اما صفا 
و مرام پ�در و مادر ش�هيد به�رام محمدي 
وصف ناش�دني اس�ت. خديج�ه مه�دوي 
حاجي از فرزند ش�هيدش به�رام محمدي 
حاجي براي�م رواي�ت مي کند. م�ادري که 
با روي�ي گش�اده راوي روزه�اي زندگي تا 
مفقوداالثري و ش�هادت فرزندش مي شود. 

 کودکي مقيد
م��ن متول��د 1320 و اه��ل بابل هس��تم. در 
خانواده اي مؤمن و معتقد پرورش پیدا کردم. 
پدرم آیت اهلل حیدر مه��دوي حاجي همزمان 
با حضور امام خمیني)ره(  در نجف به تحصیل 
علوم حوزوي پرداخت و از مریدان ایشان بود. 
باب آشنایي خانواده ما با امام خمیني و بعد ها 
انقاب اسامي از همراهي پدر با امام خمیني 
)ره( ریش��ه گرفت و شکوفا ش��د. من در سال 
1337 با حس��ینعلي محمدي حاجي ازدواج 
کردم. آن زمان 16 س��ن داش��تم و ایشان 27 
سال داشت. زندگي آرام و شیرین مان با درآمد 
حالي که از دس��ترنج کار صحافي به دس��ت 
مي آمد مي چرخید. من هش��ت فرزند داشتم. 
دو پسر و شش دختر. ابوالقاس��م و بهرام پا به 

پاي هم در تظاهرات  و راهپیمایي ها علیه رژیم 
شاهنش��اهي حضور داش��تند. بعد از پیروزي 
انقاب اس��امي با ش��روع درگیري هاي غرب 
کش��ور، ابوالقاس��م براي مقابله با ضد انقاب 
راهي کردستان شد. 16 ماه در آنجا جنگید و در 
نهایت هم بر اثر موج گرفتگي به افتخار جانبازي 

از ناحیه اعصاب و روان نائل آمد. 
 مسافر هميشگي جبهه

وقت��ي زمزمه جنگ تحمیلي به گوش رس��ید، 
حال و هواي بهرام هم تغییر کرد. 17 س��الش 
که شد خودش رفت و در پادگان امام حسن)ع( 
شهر ري ثبت نام کرد. بعد هم به مدت 40 روز در 
پادگان یزد آموزش دید و اعزام شد. بهرام حدود 
یك س��ال در جبهه هاي دف��اع مقدس حضور 
داشت. مرخصي که مي آمد روز سوم نشده دوباره 
س��اکش را برمي داشت و راهي مي ش��د. اجازه 
نمي داد بدرقه اش کنیم و مي گفت نه مادر نیایید. 
من بادمجان بم هس��تم. بادمج��ان بم که آفت 
ندارد.  از جبهه زی��اد برایمان صحبت نمي کرد. 
اگر هم حرفي مي شد یا مي خواست خاطره اي 
برایمان نقل کند س��عي مي کرد از زیبایي هاي 
جبهه و جهاد رزمنده ها بگوید. در نهایت بهرام 
خمس فرزندانم شد و شهد شهادت را در جوار 
مادرمان حضرت زه��را)س( نوش��ید. آخرین 
باري که رفت اواخر س��ال 1360 ب��ود. 40 روز 
در منطقه ماند تا در نهایت 24 فروردین 1361 

آسماني شد. در نامه اش نوشته بود من براي ایام 
عید هم نمي توانم به خانه باز گردم، چرا که اگر 
بیایم داداش ابوالقاسم از من مي خواهد بمانم تا 
خودش راهي شود. براي همین نمي توانم بیایم. 
بهرام زیاد به مرخصي نمي آمد که ماندگار نشود. 
40 روز از آخرین وعده دیدارمان مي گذشت، آن 

قدر ماند تا شهید شد. 
 تشييع پيكرش در خواب

بعد از عملیات فتح المبی��ن از بهرام بي اطاع 
بودیم. براي پیگی��ري وضعیت��ش تنهایي به 
تهران رفتم تا از همرزمانش در گردان حبیب 

بن مظاهر تیپ محمد رس��ول اهلل)ص( خبري 
بگیرم. بعد از شنیدن خبر مفقود االثري بهرام 
به خانه بازگشتم. همه بستگان و فامیل جمع 
شدند. براي تسلي خاطر آنها هم که شده هفت 
روز مراسم گرفتیم. من ایمان داشتم که فرزندم 
شهید ش��ده اس��ت اما پیکرش براي همیشه 
مفقود خواهد بود. وقتي 40 روز از ش��هادتش 
گذش��ت و ختم گرفتیم، خواب دیدم که پیکر 
بهرام را در بیاباني تش��ییع مي کنند و ناگهان 
پیکر ایشان به آس��مان رفت. آنجا دیگر یقین 

پیدا کردم که بهرام شهید شده است. 

 شهادت در کانال 123
نح��وه ش��هادتش را م��ا از زب��ان همرزمان و 
دوس��تانش ش��نیدیم. بهرام در رون��د اجراي 
عملیات فتح المبین در ش��مال فک��ه فرمانده 
دس��ته و خمپاره انداز بود. وقت��ي عملیات در 
ش��مال فکه لو رفت، بچه ها در کانال 123 زیر 
آتش هجوم دشمن قرار گرفتند. بهرام با تمام 
توان به این طرف و آن طرف مي دوید و به آنها 
مهمات مي رس��اند اما بعثي ه��ا او را به رگبار 
بستند. بهرام باز هم ایس��تاد. باز هم جنگید تا 
اینکه س��اعت 17 عصر روز 24 فروردین سال 
1361 با اصابت گلوله به سینه و پایش شهید 
ش��د و به داخل کانال 123 افتاد. بعد از اتمام 
عملی��ات آن منطقه مدت ها دس��ت نیرو هاي 
عراقي بود ام��ا بعد ها همرزمانش نتوانس��تند 
پیکر شهید را پیدا کنند. دوستانش مي گفتند 

مطمئن باشید که بهرام شهید شده است. 
ساك وس��ایل بهرام را 40 روز بعد از شهادتش 
برایمان آوردند. من اصًا چشم انتظار بازگشت 
پیکر فرزندم نیستم و نخواهم بود چراکه ایمان 
دارم بند بند وصیتنامه بهرام محقق خواهد شد. 
پسرم در وصیتنامه اش نوشته بود: دعا کنید من 
اسیر و جانباز نشوم، فقط شهید شوم... جسدم 
پیدا نمي ش��ود. مادر جان تو ه��م مانند وهب 
نصراني که از سر فرزندش هم گذشت، از پیکر 

من بگذر و هیچ توقعي نداشته باش. 

سردشت، اولين شهر قرباني مواد شيميايي در جهان

روزي تلخ كه با بوي خردل و سير در خاطره ها ماند
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گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد بهرام محمدي حاجي 

بند بند وصيتنامه بهرام محقق خواهد شد
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