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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

 فض�ای خانوادگی ت�ان در کودک�ی چگون�ه بود 
و ش�هيد بخش�ی در چ�ه فضاي�ی بزرگ ش�د؟

ما س��ه خواهر و س��ه برادر بوديم و پدرمان در شركت 
واحد راننده اتوبوس بود. پدرمان از شهرستان محالت 
به خيابان پيروزی آمد و برادرم هم در اين محله متولد 
شد. مهدی چهارمين فرزند و دومين پسر خانواده بود 
و سال 1342 به دنيا آمد. ما با همديگر خيلی صميمی 
بوديم و هر چه داشتيم با هم تقسيم می كرديم. خيلی 
هم را دوس��ت داش��تيم. زمانی كه مهدی كوچك بود، 
مادرمان بيماری س��ختی گرفت و چون من فرزند اول 
بودم مهدی را ب��زرگ كردم. من 9 س��ال از آقا مهدی 
بزرگ تر ب��ودم. خانواده مادری مان ني��ز خيلی مذهبی 
بودند و پدربزرگمان روحانی ب��ود. مادرمان هم خيلی 
مذهبی بود. در ميان فرزندان آقامهدی از بقيه فرزندان 

مذهبی تر بود. 
آقامهدی در کودکی چطور بچه ای بودند؟

خيلی پرجنب و جوش و بازيگوش بود و اگر هنگام بازی 
با بچه  ها دعوايش  می شد همه را حريف بود. يادم هست 
كه در همان كودكی خيلی با بچه های كوچه كتك كاری 
می كرد. زير بار حرف زور نمی رفت ولی مطيع مادرم بود. 
هر چيزی كه مادرم می گفت سريع آن را انجام می داد. 
محرم  كه می آمد مهدی چادر های مشكی مادرم را كه 
كهنه شده بود،جمع می كرد و پشت ديوار حياطمان يك 
تكيه كوچك درس��ت می كرد و بچه های محل دور هم 
جمع  می شدند و عزاداری می كردند. مهدی زمان انقالب 
16 ساله بود و پس از انقالب با حاج احمد متوسليان به 
لبنان رفت. آقا مهدی در بسيج و كميته سابقه عضويت 
داشت و در نهايت عضو س��پاه شد. آش��نايی برادرم با 
فرماندهان و رزمندگان س��پاه از اينجا شروع می شود و 

ادامه پيدا می كند. 
از داليل رفتن ش�ان به لبنان با ش�ما صحبت 

می کردند؟
ما اص��اًل نمی دانس��تيم كه مه��دی به لبن��ان می رود. 

مأموريت هايش مخفی بود و به كسی چيزی نمی گفت. 
مهدی به پادگان امام حسين)ع( در انتهای پيروزی رفت 
و ديديم 10 روز خبری از او نش��د و مادرم خيلی نگران 
شد. در نهايت من به پادگان رفتم و گفتم از برادرم خبر 
داريد؟ گفتند در پادگان در حال دوره ديدن اس��ت. آن 
زمان اصاًل ما با اين مسائل آش��نايی نداشتيم و برايمان 
تازگی داشت. گفتم برادرم چه دوره ای می بيند؟ گفتند 
نمی توانيم بگوييم ولی بچه ها در فالن روز اعزام می شوند 
و می توانيد آنها را ببينيد. روزی كه گفته بودند به پادگان 
رفتيم و ديديم نيرو ها در حال اعزام به لبنان هستند، تازه 
آنجا فهميديم كه می خواهند به لبنان بروند. آقامهدی در 
بسيج هم دوره نظامی ديده بود و اينجا هم آموزش های 
بيشتری را پشت سر گذاش��ت. مثل اينكه در لبنان هم 
آموزش نظامی می داد. مهدی وقتی كه برگشت بعد از 
مدتی به جبهه رف��ت. ديگر خيلی دير ب��ه دير به خانه 

می آمد و خيلی برادرم را نمی ديديم. 
آقا مهدی از فعاليت  هايی ک�ه انجام می دادند 

شور و شوق داشتند؟
اتفاقاً يكی از دوس��تانش چند روز پيش گفته بود كه ما 
آن زمان فكر نمی كرديم كه آقامهدی يك فرمانده باشد، 
هميشه می گفت من بسيجی هستم و هيچ مقامی ندارم. 

اصاًل دنبال جايگاه و مقام نبود ك��ه بخواهد دچار غرور 
شود. حتی مجروح هم كه  می ش��د نمی گفت. در يكی 
از عمليات  ها دس��تش تير می خورد و پزشك  ها مجبور 
می شوند از پهلويش اس��تخوان دربياورند و به دستش 
پيوند بزنند اما م��ا از اين اتفاق بی خب��ر بوديم. پس از 
كلی پرس وجو فهميديم در بيمارس��تان سرخه حصار 
بستری اس��ت. حتی نمی خواست كس��ی از جانبازی و 

مجروحيت هايش باخبر باشد. 
شخصيت و ويژگی های رفتاری شان نسبت به 

دوران کودکی شان تغيير کرد؟
خيلی تغيير كرد، از آن بچه پر ش��ر و ش��ور كه از ديوار 
راس��ت باال می رفت به جوانی آرام و افتاده تبديل شد. 
گاهی كه پدرم با كارهايش مخالفت می كرد بی احترامی 
نمی كرد كه مثاًل بگويد دوست دارم و می خواهم اين كار 
را انجام دهم. هيچ چيزی نمی گفت و هميش��ه احترام 
پدر و مادرم را نگه می داشت. در 13 يا 14 سالگی ساعت 
كوكی را باالی سرش می گذاشت و نيمه شب بلند  می شد 
و نماز شب می خواند. يك روز مادرم گفت مهدی جان 
االن نماز شب به تو واجب نيس��ت كه مهدی در جواب 
گفته بود دوست دارم از االن نماز شب خواندن را شروع 
كنم. دوس��تانش در منطقه می گفتند نمازشب هايش 

زبانزد بود و خيلی زيبا نمازهايش را می خواند. 
ش�هيد بخش�ی خودسازی ش�ان را از هم�ان 

نوجوانی شروع کردند؟
من فكر می كنم كمی زودتر اين خودسازی را شروع كرد. 
شما ببينيد ايشان در 16 سالگی چقدر پخته و بالغ بود كه 
همراه حاج احمد به لبنان رفت. همچنين مهدی خيلی 
عالقه به كتاب داشت و هر وقت كاری انجام می داد من 
برايش كتاب می خريدم. خيلی برايش كتاب می گرفتم. 
اصول كافی، كتاب های اس��تاد جعفری، مهدی موعود 
و خيلی كتاب های ديگر را برای مه��دی گرفتم و او هم 
عالقه زيادی به كتاب داشت و همه را با عالقه می خواند. 

كتاب  هايی كه می خواند راه را برايش باز كرد. 
نظرشان نسبت به شروع جنگ تحميلی چه بود؟

وقتی خودم به منطقه رفتم و در پشت جبهه حاضر شدم، 
چيز هايی در جنگ ديدم كه ترسيدم. يك روز به مهدی 
گفتم ديگر جبهه نرو و چندين س��ال است كه به جبهه  
رفته ای و ديگر كافی است. آقامهدی حرف من را قبول 
نكرد. گفتم چرا حرف��م را قبول نمی كنی؟ گفت خواهر 
من! ش��ما در جنگ نبودی و نمی دانی اين عراقی  ها چه 
بال هايی سر جوان  ها و خانواده  ها آوردند و به خاطر همين 
موضوع م��ا بايد بجنگيم. می گفت نمی ش��ود من اينجا 
بنشينم و بعد بچه 13 س��اله در جبهه بجنگد. می گفت 
خيلی از بچه  هايی كه به منطقه می آيند سن شان پايين 
است و من نمی توانم آنها را ر ها كنم. حتی شنيده بودم 
وقتی نيرو ها می خوابن��د باالی سرش��ان راه می رود و 
رويشان پتو می اندازد. نيمه شب پوتين هايشان را واكس 
می زد و صبح چايشان را آماده می كرد تا اين بچه  ها در 
جبهه احس��اس كمبود نكنند. با بچه  ها مثل يك معلم 
رفتار می ك��رد و به آنها درس م��ی داد. خيلی توصيه به 
درس خواند نشان می كرد. برادرم وقتی پيش بچه های 
من می آمد خيلی هوايشان را داش��ت و برايشان شعر و 
قرآن می خواند. خيلی مواقع در يادگيری قرآن و اشعار 
تشويق شان می كرد و برايشان جايزه می گرفت. وقتی از 
جبهه برمی گشت خيلی شاد بود. با دوستانش به دربند 
می رفت و بستنی می خورد يا در پارک پينگ پنگ بازی 
می كرد. آدمی نبود كه بگوييم جنگ روحيه اش را خراب 

كرده. در منطقه هم خيلی باروحيه و بشاش بود. 
پ�س روحيه همدل�ی در وجود ايش�ان خيلی 

پررنگ بود؟
بله، هميشه حواسش به همه نيرو ها بود. اگر در غذايش 

گوشت بود نمی خورد و به نيروهای كم سن كه بدنشان 
نياز داشت می داد. معموالً غذايش را همراه ديگر نيرو ها 
می خورد و اگر گاهی دير برای غذا می رس��يد هر كاری 
می كردند كه مثاًل يك تن ماه��ی باز كند و بخورد قبول 
نمی كرد و چاي��ی دم می كرد و با ن��ان خالی می خورد. 
خيلی تأكيد می كرد ك��ه غذا به ديگران برس��د. وقتی 
مجروح شده بود و در خانه حضور داشت پدرم برايش دل 
و جگر خريد تا جان بگيرد. منقل را در حياط گذاش��ت 
و دل و جگر را كباب كرد اما مه��دی لب به چيزی نزد. 
گفت اين منقل را به داخ��ل ببريد و من به اين جگر لب 
نمی زنم چون اگر يك بچ��ه از اينجا رد ش��ود و بويش 
به او بخورد اين غذا برايم س��م می ش��ود. مهدی چنين 

خصوصياتی داشت. 
چند بار جانباز شدند؟

يك ب��ار ترك��ش به صورت��ش خ��ورده ب��ود و يكی از 
دندان هايش افتاده بود. بعد از اينكه خوب ش��د وقتی 
كه می خنديد در يك��ی از گونه هايش چ��ال می افتاد 
و زيبا  می ش��د. م��ن به ش��وخی می گفتم ي��ك كاری 
می كردی آن سمت صورتت هم تركش بخورد تا زيباتر  
می ش��دی. يك دفعه تركش به پهلويش خورد و هر دو 
دستش هم مجروح شد. در يكی از دست هايش پالتين 
گذاشته بودند كه با همان دست به منطقه رفت و ديگر 

برنگشت. 
شما نگران جبهه رفتن هايشان  می شديد؟

خيلی نگران  می شديم. می گفت اصاًل به من نامه ندهيد 
به خاطر اينكه نيرو هايی هس��تند كه پدر و مادرش��ان 
سواد ندارند و برايش��ان نامه نمی آيد و من نمی خواهم 
دلشان بسوزد. به همين خاطر ما يك نامه هم به برادرم 
در جبهه نداديم. پدرم چندين بار ب��ه مهدی گفت كه 
تو رفته ای و ديگر نمی خواهد ب��روی، ولی مهدی قبول 
نمی كرد. تصور كنيد بچه تان ناگهان بزرگ می ش��ود و 
ش��ما نگاه می كنيد و می بينيد يك مرد جلويتان است. 
وقتی عكس های آقامه��دی را می بينيم فكر نمی كنيم 
يك جوان 23 ساله باشد، انگار يك مرد 40 ساله را نگاه 
می كنيم. مهدی يكدفعه مرد شد. پدرم برايش آرزوهای 
زيادی داشت. حتی ما برايش دختری را نشان كرديم و 
ايشان هم به آن خانم تمام شرايطش را گفت كه احتمال 
دارد اسير و جانباز شود يا ممكن است به منطقه برود و 

آن خانم همه شرايطش را قبول كرد. قرار بود وقتی آقا 
مهدی از عمليات كربالی5 برمی گردد به عقد همديگر 
دربيايند كه ايشان ديگر برنگشت. هيچ چيزی نتوانست 
مانع جبهه رفتن برادرم ش��ود. آخرين باری كه داشت 
به منطقه می رفت دس��تش در گچ بود. ساكش را روی 
پله گذاشت و من دوال ش��دم بند پوتينش را ببندم كه 
اجازه ن��داد و گفت االن تو بند پوتين��م را می بندی، در 
منطقه ای چه كسی اين كار را می خواهد بكند. در نهايت 
خودش با نوک انگشتانش بند پوتينش را بست و راهی 
ش��د. ديگر آن آخرين رفتنش بود كه می خواست عازم 

كربالی4 شود. 
می دانيد چگونه به شهادت رسيدند؟

در عمليات كربالی5 در درياچه ماه��ی نيرو ها به جلو 
پيشروی می كردند كه يك جايی مجبور به عقب نشينی 
می شوند و همين موقع تير به پهلوی آقامهدی می خورد. 
مهدی را عقب می آورن��د و در ش��لوغی عمليات ديگر 
خبری از برادرم نمی شود. آقای نادعلی از تبليغات گردان 
می گويد در حال برگشت پيكر آقامهدی را می بيند. ديگر 
نتوانسته بودند پيكرش را به عقب بياورند و پيكرش 10 

سال در منطقه می ماند. 
واکن�ش خانواده تان نس�بت ب�ه بی خبری از 

آقامهدی چه بود؟
وقتی اين ش��رايط برای مه��دی پيش آمد م��ن تمام 
زندگی ام از هم پاش��يد. اول به ما نگفتند برادرم شهيد 
شده و گفتند زير آتش دش��من مجروح شده است. بعد 
يك ش��ماره تلفن برای پيگيری به ما دادند و من مرتب 
از تلفن عمومی به اين ش��ماره زنگ م��ی زدم تا خبری 
كسب كنم. بعداً گفتند كه نتوانستيم پيكرش را به عقب 
بياوريم و نمی دانيم شهيد شده يا اسير. به ما می گفتند 
مفقود است. اين كلمات برايمان تازه  بود و فكر می كرديم 
مهدی گمشده است. من همه جا رفتم و اسمش را جزو 
ليست گمش��ده  ها هم دادم. مرتب به ميدان فردوسی و 
دفتری كه كار مفقودين و اسرا را انجام می داد می رفتم. 
تمام بيمارستان  ها و بخش مجروحان را سر می زدم ولی 
خبری از برادرم پيدا نمی كردم. اگر ش��هيد می آوردند 
سريع به معراج ش��هدا می رفتم. اگر اسيری می آمد من 
عكس مهدی را می بردم تا ببينم كسی او را می شناسد. 
بعد از مدتی مادرم گفت بايد اين موضوع را قبول كنيم 
كه خبری از مهدی نيس��ت. مادرم تعريف می كرد يك 
روز س��ر كمد مهدی رفته و در جيب لباسش نوشته ای 
پيدا كرده كه نوشته خدايا از اين دنيا خسته شدم و تمام 
ياران رفتند و من تنها ماندم. دوستانش همه شهيد شده 
بودند و او مانده بود و از اين وضعيت رنج می برد. در همان 
عمليات كربالی5 شهيد عباس حسينجانی جانباز شده 
بود و وقتی می شنود مهدی زخمی شده، دم آمبوالنس 
دوباره به منطقه برمی گردد كه اي��ن بار خودش هم به 
شهادت می رس��د. رزمندگان دوس��تی و رفاقت خيلی 
صميمی و نزديكی با هم داش��تند و تاب شهادت و نبود 

رفيق شان را نداشتند. 
بعد از 10 سال  بی خبری وقتی خبری از شهيد 
آمد چه حال و هوايی در خانواده تان حاکم شد؟

چند ش��ب قبل از 21 ماه رمضان 1375 مادرم خواب 
می بيند كه مهدی با ي��ك جعبه ش��يرينی آمده تا به 
خانه سر بزند. شب بعد دوباره خواب می بيند كه برادرم 
س��بزی آورده و می گويد با اين س��بزی   ها غذا درست 
كنيد. در نهايت در 21 ماه مبارک يكی از همس��ايگان 
می گويد پيكر مهدی را آورده اند. من اولش قبول نكردم 
چون هرروز به معراج ش��هدا می رفتم. مادرم به معراج 
زنگ می زند و آنها تأييد می كنند. آن موقع پدرم از غم 
و غصه زياد قن��د گرفته بود و يك پاي��ش را قطع كرده 
بودند. نبود مهدی خيلی برايش سنگين بود. با مادرم به 
معراج شهدا رفتيم و مادرم مهدی را شناخت. پدرمان 
يك سال پس از بازگشت پيكر مهدی از دنيا رفت. انگار 
تمام اين مدت چش��م انتظار مهدی بود و بعد كه پيكر 
پسرش را ديد از دنيا رفت. قبل از درگذشتش پدرم به 
مادرم می گويد مهدی آمده و گفته می خواهم ببرمت. 
يك هفته بعد هم پدرم از دنيا رفت. در آخر شعری برای 
برادرم سروده ام كه برايتان می خوانم: » آرزو دارم بميرم 
كه بيايی بر مزارم/ تو كنار من بشينی سر از لحد برآرم/ 
من كمال تو ببين��م آرزو دارم بخوان��ی، آيه ای از قرآن 
برايم/ با تو آرامش می گيرم وقتی هستی تو كنارم/ جان 
خواهر بی قرارم طاقت دوريت ندارم/ روز ديدار من و تو، 

كی رسد گلم، بهارم.«

   احمد محمدتبريزی
ش�هيد مهدی بخش�ی تنها 23 س�ال داش�ت که به عنوان معاون گردان مالک اشتر لش�کر 27 محمد 
رس�ول اهلل)ص( در جريان عمليات کربالی5 به شهادت رس�يد. شهيد بخش�ی از همان دوران جوانی با 
حضور در لبنان تجربيات گرانبهايی کس�ب کرده و آنه�ا را در جبهه های دفاع مقدس به کار می بس�ت. 
دوس�تان و همرزمانش او را در جبهه ب�ه ش�جاعت، مهربانی و ق�درت فرماندهی می ش�ناختند. پيکر 
ش�هيد بخش�ی بعد از ش�هادت پس از 10 س�ال به ميهن بازمی گردد و خواهر ش�هيد، پروانه بخشی در 
گفت وگو با »جوان « از روزهای س�خت بی خبری و خاطرات ب�رادرش می گويد ک�ه در ادامه می خوانيد.

ب�رادرم می گف�ت اصاًل ب�ه من نام�ه ندهيد. 
نيرو هايی هس�تند که پدر و مادرشان سواد 
ندارند و برايشان نامه نمی آيد، من نمی خواهم 
دلشان بسوزد. به همين خاطر ما يک نامه هم 
به برادرم در جبه�ه نداديم. پدرم چندين بار 
به مهدی گف�ت تو که جبهه رفت�ه ای و ديگر 
نمی خواهد بروی، اما مه�دی قبول نمی کرد

 گفت وگوی »جوان« با خواهر شهيد مهدی بخشی معاون گردان مالک اشتر
 از لشکر27 محمدرسول اهلل)ص(

 زخم ترکش
 صورت داداش مهدی را زیباتر کرده بود!

يک بار ترک�ش به صورتش خ�ورده و يکی از 
دندان هاي�ش افتاده بود. بع�د از اينکه خوب 
شد وقتی که می خنديد در يکی از گونه هايش 
چال می افتاد و زيبا  می ش�د. من به ش�وخی 
می گفت�م ي�ک کاری می ک�ردی آن س�مت 
صورتت هم ترکش بخورد تا زيباتر  می شدی
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