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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

گفت و گوي »جوان« با برادر شهيد بهمن مهدي پور

مزار بابا قسمت بهمن شد

  آرمان شريف
س��الي كه در حال گذراندن آخرین روزهایش 
هس��تیم، اتفاقات زیادي به خ��ود دید. برخي 
از ای��ن اتفاقات غمي ب��زرگ در دلمان نش��اند 
و غصه دارم��ان ك��رد. ش��هادت ناجوانمردانه و 
مظلومانه سردار قاسم س��لیماني یکي از همان 
اتفاقات��ي بود كه دل هم��ه ایرانی��ان را لرزاند و 
عزادارشان كرد. باور رفتن حاج قاسم براي مردم 
ایران بسیار سخت بود و خیلي ها شهادت سردار 
بزرگ ش��ان را باور نمي كردند. آنها كه عاشقانه 
و از صمیم قلب حاج قاس��م را دوس��ت داشتند 
در روز تشییع پیکرش س��نگ تمام گذاشتند و 
با حضورش��ان وحدت و بزرگي ایرانیان را نشان 

دادند. 
اگر بخواهیم ب��راي س��ال 1398 یک چهره 
انتخاب كنیم، آن چهره كس��ي جز حاج قاسم 
سلیماني نخواهد بود؛ مردي كه مردم در خالل 
جنگ با تروریست ها در س��وریه با دالوري ها 
و شجاعتش آش��نا ش��دند و فهمیدند وجود 
مرداني چون سردار سلیماني چه نعمت بزرگي 
براي امنیت كشورمان است. اگر حاج قاسم و 
رزمندگان مدافع حرم نبودند، تروریست ها در 
برنامه هایشان به دنبال تهاجم به ایران بودند و 
با نزدیک شدن به مرز هاي كشورمان فکرهاي 
شومي در سر داشتند. حاج قاسم و نیروهایش 
با شجاعت تمام، كاري كردند تا تروریست هاي 
وهابي و تکفیري این فکرهاي ش��وم را با خود 
به گور ببرند و فکر هرگونه تجاوز و تهاجم را از 

سرشان بیرون كنند. 
براي عموم مردم پاس��داري هاي حاج قاس��م 
از زمان نبرد با تروریس��ت ها بیشتر مشخص 
ش��د، ولي آنها كه اهل جبهه و جنگ هستند 
نقش مهم ای��ن فرمان��ده دلی��ر را در جریان 
عملیات ه��اي مختلف به یاد دارن��د. فرمانده 
لش��کر 41ثاراهلل)ع( به هم��راه نیروهایش در 
عملیات هاي مهم و سرنوشت ساز زیادي حضور 
داش��ت و عملکرد درخش��انش عامل مهمي 
در موفقیت رزمندگان بود. هنوز بس��یاري از 
رزمندگان ش��جاعت حاج قاس��م در عملیات 
بزرگ كربالي5 را ب��ه یاد دارن��د و مي دانند 
نیروهاي لشکر در عملیات هاي بدر و خیبر چه 

سختي هایي را به جان خریدند. 
حاج قاس��م عمرش را ب��راي امنی��ت و دفاع 
از تمامی��ت ارضي ای��ران گذاش��ت. وقتي در 
دوران جوان��ي، صدام با لش��کرهاي مجهزش 
به ای��ران حمله كرد، از هم��ان ابتدا در جنگ 
حضور داش��ت و به همراه دیگر نیروها اجازه 
نداد نقش��ه هاي دیکتاتور عراق براي اش��غال 
خاک ایران محقق شود و سال ها بعد در دوران 
میانس��الي زماني كه فهمید تروریس��ت ها به 
دنبال همان نقشه هاي شوم دیکتاتور معدوم 
عراق هس��تند، خودش را به خط مقدم جبهه 
رساند و اجازه نداد تروریس��ت ها نزدیک مرز 

ایران شوند. 

ش��هید س��لیماني قهرمان بزرگ ملت ایران 
اس��ت؛ قهرماني كه به دور از عنوان و اس��م و 
رسم، در گمنامي كارش را مي كرد و به چیزي 
جز امنیت ای��ران فکر نمي كرد. حاج قاس��م 
یک م��رد بزرگ ب��ا آرمان ه��اي متعالي بود. 
هم��واره لبخندي بر لب داش��ت و با مهرباني 
با نیروهایش برخورد مي كرد. در سخت ترین 
ش��رایط مهرباني از چهره و چشم هایش محو 
نمي شد. نیروهایش به وجود فرماندهي چون 
سردار سلیماني عشق مي ورزیدند و وجودشان 

قوت قلب همه بود. 
حاج قاس��م در زم��ان حیات از كار سیاس��ي و 
جناحي دوري كرد و وجودش عامل اتحاد مردم 

و گروه هاي سیاسي بود. او تنها به حفظ وحدت 
و قدرت ایران فکر مي كرد و هدفش سربلندي 
كش��ور بود. س��ردار س��لیماني به هیچ گروه و 
جناحي دلبستگي نداشت و قلبش فقط براي 
این آب و خاک مي تپید. سربازي بود كه براي 
ایران از تمام زندگي اش گذش��ته بود و جهاد و 

خدمت هدف هاي واالي زندگي اش بودند. 
شهادتش نیز عاملي جهت وحدت مردم ایران 
ش��د. در روزهایي كه مردم ایران بیشتر از هر 
زمان دیگري ب��ه اتحاد و حف��ظ وحدت نیاز 
داشتند، همه زیر تابوت سردار سلیماني جمع 
شدند و یکي از بزرگ ترین اجتماعات انساني 
را رقم زدند. در روز تش��ییع پیکر حاج قاسم، 
از طیف هاي مختلف سیاسي با طرز فکرهاي 
مختلف حضور داشتند. همه به عشق حاج قاسم 
و براي ای��ران آمده بودند تا ب��ا قهرمان بزرگ 

كشورمان وداع كنند. 
امسال را با یاد و نام شهید حاج قاسم سلیماني 
به پایان مي رسانیم تا فراموش نکنیم ایشان و 
ش��هداي مدافع حرم در طول این سال ها چه 
جانفشاني هایي براي ایران كردند. در روزهایي 
كه ما با راحتي و آسودگي روزگار مي گذراندیم 
و بدون اینک��ه چیزي متوجه ش��ویم، آنها در 
س��خت ترین شرایط با دش��من مي جنگیدند 
و اجازه نمي دادند آرام��ش زندگي مان به هم 
بخورد. نام حاج قاسم تا همیشه در قلب هایمان 
زنده خواهد بود و تا ابد قدردان مجاهدت هاي 

این فرمانده شجاع و خوشرو خواهیم بود.

براي سردار شهيد حاج قاسم سليماني  که زمستان امسال مظلومانه به شهادت رسيد 

تا ابد قدردان مجاهدت هايش هستيم

 فريده موسوي
چند وقت پيش مطلبي در خصوص ش�هيد 
بهمن مهدي پور منتشر کرديم. اين شهيد 
بزرگوار برادري به نام بهمن داشت که چند 
سال بعد، او نيز در جبهه هاي دفاع مقدس به 

شهادت رسيد. 
اين بار سراغ بهرام مهدي پور، برادر شهيدان 
رفتيم تا در گفت وگو با وي، فرازي از زندگي 
شهيد بهمن مهدي پور را تقديم حضورتان 

کنيم. 
برادر شهيد مي گفت: پس از شهادت صادق، 
پدرم�ان کن�ار م�زار او، قبري خال�ي براي 
خودش نگه داش�ت؛ قبري براي خودش که 
قس�مت بهمن ش�د. روايت هاي اين برادر 

شهيد را پيش رو داريد. 
  برادر دوقلو

بهمن یک س��ال از من كوچک تر بود، من متولد 
45 هس��تم و او متولد 46 بود. ب��ه خاطر فاصله 
سني كمي كه داشتیم همه فکر مي كردند دوقلو 
هستیم.  از نظر عاطفي خیلي به هم نزدیک بودیم. 
بهمن بچه آرامي بود و از كودكي نشان مي داد كه 

چه آینده اي در پیش دارد. 
موق��ع نوجواني هاي مان مصادف با انقالب ش��د. 
ش��هید بعد از پیروزي انقالب، جذب بسیج شد و 

مسیر زندگي اش تغییر كرد. 
كمتر در خانه پیدا مي ش��د و اغلب در مس��جد و 
بسیج فعالیت مي كرد. راهي كه شروع كرده بود تا 

شهادت ادامه پیدا كرد. 
  معاف از خدمت

بعد از شهادت صادق، طبق قانون یکي از برادرانش 
معاف مي شد. چون من به عضویت سپاه درآمده 

بودم، معافیت از خدمت نصیب بهمن شد. 
مي توانس��ت به خدمت س��ربازي نرود، از طرفي 

شهادت صادق هم باعث شده بود خانواده نسبت 
به حضور او در جبهه حساس ش��وند ولي بهمن 
نگاه دیگري به موضوع جنگ و به معافیت و این 
مسائل داشت، به همین خاطر در حالي كه كارت 
پایان خدمت توي جیبش ب��ود، داوطلبانه راهي 

جبهه شد. 
  آرام و سربلند

بهمن آرام و س��ربه زیر بود. یک��ي از خصوصیات 
باارزشش این بود كه همیشه نمازش را در مسجد 

مي خواند. احترام به والدین نکته اي بود كه به نظر 
من، بهمن را تا شهادت باال برد. 

چشم پاک بود و رفتار حس��نه اش باعث مي شد 
مورد توجه همه باشد. همیشه عاشق جبهه رفتن 
و حضور در مناطق عملیاتي بود، ولي این شوق بعد 

از شهادت صادق دوچندان شد. 
دیگر بهمن آن آدم س��ابق نبود. ب��ار آخر جبهه 
رفتنش فرق داش��ت، گفتیم نرو تو را از خدمت 
معاف كردند چون مي دانند براي خانواده شهید 

داده، داغ فرزند دیگر سخت است. در جواب گفت: 
این همه آدم ك��ه داوطلبانه به جبه��ه مي روند، 
نه دنبال كارت پایان خدمت هس��تند و نه دنبال 
مادیات، مي روند چون تکلیف ب��ه دوش دارند و 
من هم چنین تکلیفي را روي دوش��م احس��اس 

مي كنم. 
  مزار پدر

بعد از شهادت صادق، پدرمان یک جاي خالي كنار 
مزار صادق براي خودش نگه داشت تا بعد از فوت 

آنجا دفنش كنند ولي آن جاي خالي چند روز بعد 
از پذیرش قطعنامه نصیب بهمن شد. 

برادرم از شهداي پس از پذیرش قطعنامه بود كه 
در درگیري با منافقین به شهادت رسید و در آن 

جاي خالي، كنار مزار صادق دفن شد. 
حاال كه فکرش را مي كنم احساس مي كنم شاید 
به دل بابا برات شده بود كه پسر دیگرش هم شهید 
مي شود، براي همین آن جاي خالي را كنار مزار 

صادق نگه داشته بود. 
  ف�رازي از وصيتنام�ه ش�هيد بهم�ن 

مهدي پور
پیمودن راه ال��ي اهلل، كار آس��اني نیس��ت. پر از 
دام هایي چون ش��هوات و لذایذ این دنیاست ولي 
اگر خدا بخواهد و یاري ام كن��د، مي خواهم كمر 
همت ببندم تا از این ظلمات ب��ه نور پرواز كنم و 

خودم را از این ورطه سخت، رهایي بدهم... 

   پرواز

شهيد سليماني قهرمان بزرگ ملت ايران 
است؛ قهرماني که به دور از عنوان و اسم 
و رسم، در گمنامي کارش را مي کرد و به 
چيزي جز امنيت اي�ران فكر نمي کرد. 
حاج قاسم يک مرد بزرگ با آرمان هاي 
متعال�ي بود. هم�واره لبخن�دي بر لب 
داشت و با مهرباني با نيروهايش برخورد 
مي کرد. در سخت ترين شرايط مهرباني 
از چهره و چش�م هايش محو نمي ش�د

يادمان

روايتي از عطر لباس شهيد سجاد عباس زاده 

  نرگس انصاري  
ظهر ب�ود و کم ک�م آماده مي ش�ديم تا 
ناهار بخوريم، بايد انبار را از همه وسايل 
تخلي�ه مي کرديم. گاهي ه�وا آفتابي و 
گاهي ابري بود و باد خنكي مي وزيد. يک 
عالمه کوله پشتي، ماس�ک شيميايي، 
فانسقه، لباس بس�يجي و... روي زمين 
بود تا دونه دونه توي گونيشان بكنيم و 

بيندازيمشان پشت وانت نيسان. 
      

حاج محمد خس��ته بود، تند و تند وسایل را 
از آن باال پرت مي كرد، همین طور كه داشت 
كوله ها را پایین مي انداخت یک پالس��تیک 
بزرگ مشکي رنگ را هم انداخت سمت من. 
من آلرژي فصلي داش��تم، توي این انبار هوا 
خفه بود و چهار نف��ر در یک محیط كوچک 
ایس��تاده بودیم، هر چند پنجره ها باز بود اما 
چشم هایم مي سوخت و عطس��ه پشت سر 
عطسه. گرد و خاک هم از این وسایل قدیمي 
زمان جنگ بلند شده بود. به حاج محمد گفتم 
تا امش��ب از این همه گرد و خ��اک مرده ایم 

دیگر. 
پاهایم روي كوله پش��تي ها بود و آن قدر زیاد 
بودند كه تند تند توي گوني مي كردیم تا به 
سرعت انتقالشان بدهیم، خیلي خسته شده 
بودیم. سیدعلي و عرفاني نژاد هم خسته شده 

بودند و حاجي از همه مان خسته تر. 
كمي گذش��ت و توجهم باز به آن پالستیک 
مشکي جلب ش��د، پیش خودم گفتم حتماً 
چیز خاصي باید باشند كه این طوري جداگانه 

بسته بندي شده است. 
بچه ها براي رفع خستگي از انبار بیرون رفتند 

ولي من ماندم... 
حاال توي اتاق انبار تنها بودم. نشس��تم روي 
زمین، هم��ان پالس��تیک مش��کي جلوي 
چش��مانم بود و گفتم حاال كه بیکارم، بگذار 
ببینم چه چیزی داخل این پالستیک است. 

گره پالستیک را باز كردم. 
- عجب! یعن��ي چه ! لب��اس چریکي جدید 
با پوتین، فانس��قه، چفیه، دستمال یزدي و 
عینک شکسته اي بود كه بعضي جاهایشان 
سوخته بود و انگار تازه از تن كسي بیرونشان 
آورده اند. حقیقتش جا خوردم، این لباس ها 
و پوتین ها چرا سوخته است؟ یعني مال چه 

كسي است؟!
حالم كمي بد شد، مي خواستم هر چه زودتر 
پرتشان كنم و فکر كردم حتماً مال كسي بوده 
و آنها را سوزانده و یادش رفته دورشان بیندازد 
و حاال س��ر از این انبار درآورده. پالستیک را 
بلند كردم و از اتاق بیرون آمدم، به حاج محمد 

گفتم اینها چیست؟! مال چه كسي است؟
 نگاهي به پالستیک دستم كرد و گفت: چه؟ 
گفتم اینها را مي گویم، این لباس ها سوخته 
و اصاًل به چه دردي مي خورد؟ و ریختم شان 

روي زمین ك��ه ببین چ��ه چیزهایي تویش 
است. 

حاجي بیش��تر توجه كرد و خ��ودم هم. یک 
فکري توي سرم داشت مدام مي گفت اینها 
لباس یک شهید اس��ت كه تازه هم به خیل 
شهدا پیوسته اما نشاني از خون یا نوشته اي 
چیزي نبود. با دست فانسقه را بلند كردم به 
یکباره حاج محمد یک كاغذ كوچک را از الي 

لباس ها بیرون كشید. 
رنگش كمي عوض شد و كاغذ را خواند، رویش 

نوشته بود وسایل شهید سجاد عباس زاده. 
خودم وارفتم، سجاد عباس زاده دوستمان بود 
كه در جریان یک مانور در آذر 91 در كوه هاي 
اطراف خرم آباد به دلیل نقص مواد انفجاري 

كارگذاشته شده، به شهادت رسید. 
یکي دو ت��ا از بچه ها هم اطراف م��ان بودند 
اما س��جاد را نمي ش��ناختند، بدجور حالم 
گرفته شد، حاجي هم گفت این چه كاري بود 

كردید، چرا ریختیشان روي زمین؟
گفتم: نمي دانستم كه مال كیست و داستانش 

چیست! 
دس��تکش دس��تم كردم و آرام لباس هایش 
را انداختم توي كیس��ه س��یاه، ای��ن همان 
لباس هایي بود كه موق��ع انفجار تنش بود و 

همان جا بچه ها سریع از تنش درمي آورند. 
دوستم، احدي نژاد داشت نگاه مان مي كرد اما 
چیزي نمي گفت. پالستیک را دادم دستش و 
گفتم بگذار وانت نیسان. پالستیک را گرفت و 
دو سه قدم برداشت و در پالستیک را باز كرد 

و دست كرد داخلش!
گفتم چ��ه كار مي كني، لباس هاي ش��هیِد، 
اما توجهي نکرد و س��رش را كمي برد داخل 
پالس��تیک، من هم بي خیال ش��دم و رفتم 

توي انبار. 
یک گون��ي را پر ك��ردم از فانس��قه و جلیقه 
خش��اب و بردم دم ماش��ین ك��ه احدي نژاد 
آنجا بود. احس��اس كردم این آن احدي نژاد 
چند دقیقه قبل نیست، به جاي اینکه باالي 
ماش��ین بماند و بقیه گوني ها را از دستمان 
بگیرد، نشسته بود گوش��ه اي. نگذاشت من 
چیزي بگویم و گف��ت: من تا به ام��روز باور 
نمي كردم لباس هاي شهید بوي عطر بدهد، 
فکر مي كردم اینه��ا را الک��ي بگویند، ببین 
آقاي امیدنژاد این لباس ه��ا چه بوي خوبي 

مي دهند. 
گفتم: بوي عطر چیست؟ 

گفت: لباس ها را بو كردم، چنان بوي عطري 
مي دهند كه نگو. 

گفتم حاال كجا گذاش��تي اش؟ بیاور ببینم. 
پیش خودم گفتم مگر مي شود!

احدي ن��ژاد رف��ت و از داخل وانت نیس��ان 
پالس��تیک را آورد، ح��اال خ��ودم عجوالنه 
مي خواستم در پالستیک را باز كنم تا ببینم 

درست مي گوید یا نه!
تند از دستش گرفتم و درش را باز كردم، سرم 
را كمي بردم داخل پالستیک، با اینکه آلرژي 
داش��تم و گاهي بو ها را متوجه نمي شدم، اما 

حاال چه بوي خوب و دلنشیني... 
پالستیک را دست گرفتم و بردم پایین، گفتم 
حاجي بیا ببین لباس هاي شهید سجاد چه 
بویي مي ده��د، احدي نژاد گف��ت، ولي من 
باور نکردم. او هم كمي تعجب كرده بود، باز 
هم گفتم ش��اید من خیاالتي شدم اما وقتي 
حاج محمد س��رش را باال آورد و تأیید كرد، 
دیگر باورم شد، دوباره خودم بو كردم، عجب 
بوي خوبي دارد. از س��ال 91 تا امروز در یک 
انبار دربسته خشک و زیر آن همه تجهیزات 

قدیمي، لباس ها اصاًل كهنه نشده بودند. 
راوي: امير اميدنژاد  98/1/27

ديگر بهم�ن آن آدم س�ابق نبود. بار 
آخر جبه�ه رفتن�ش فرق داش�ت، 
گفتي�م ن�رو ت�و را از خدم�ت معاف 
کردند چون مي دانند ب�راي خانواده 
ش�هيد داده، داغ فرزند ديگر سخت 
اس�ت. در جواب گفت: اين همه آدم 
که داوطلبان�ه به جبه�ه مي روند، نه 
دنبال کارت پايان خدمت هستند و نه 
دنبال ماديات، مي روند چون تكليف 
به دوش دارند و من هم چنين تكليفي 
را روي دوش�م احس�اس مي کن�م

با دس�ت فانس�قه را بلند کردم به 
يكباره حاج محمد يک کاغذ کوچک 
را از الي لباس ه�ا بيرون کش�يد. 
رنگ�ش کمي ع�وض ش�د و کاغذ 
را خوان�د، روي�ش نوش�ته ب�ود 
وسايل شهيد س�جاد عباس زاده. 
خودم وارفتم، س�جاد عباس زاده 
دوس�تمان بود ک�ه در جريان يک 
مانور در آذر 91 در کوه هاي اطراف 
خرم آباد به دليل نقص مواد انفجاري 
کارگذاشته شده، به شهادت رسيد
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