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دفاع مقــدس، بزرگ تـــــرین دانشــگاه 
انسان ســازی و معرفت افزایــی بــود. 
همــه مــا از آن دوران درس هــای بــزرگ و 
ارزشــمندی گرفتیــم. دفاع مقــدس به ما 
درس ایثــار، ادب، انســانیت، شــرافت، 
دشمن شناســی، خودبــاوری و اقتــدار 
آموخت. مهم ترین رمز پیــروزی در دوران 
دفاع مقدس اتحاد، همدلی و همبستگی 
ملت به ویژه نیروهای مسلح بود. حقیقتا 
دفاع مقــدس نخســتین میــدان و عرصه 
تجلــی بــرادری ارتــش و ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی است و امروز نیز دشمنان 
ما بیشــترین ضربه را از این پیوند و اتحاد 

مبارک خورده اند. ایسنا

نوجوانی، جواد به عشــق همنشــینی با پدربزرگ 
تابســتان ها در کنــار او ســر می کــرد و در فصل 
انگورچینی عصای دستش می شد. شناسنامه اش 
تنها 16سال را نشان می داد، اما منش و معرفت اش 
خیلی بیشتر از اینها بود. این روزهای جواد مصادف 
شد با تظاهرات های ضد رژیم پهلوی. با بچه های محله 
امامزاده حسن و آذری می رفتند راهپیمایی و شعار 
می دادند. مبارزات مردمی که به اوج رسید، درست 
بیست و یکم بهمن ماه ۵۷ جواد و رفقایش وارد پادگان 
جی شدند و این مقدمه ای شد برای پیروزی. بعد از 
انقالب، کانون های تربیتی در محله ها فعال شــد و 
عشق به رشته کاراته پای جوان علی آقا و سیدخانم را 
به کانون میثم کشاند تا این رشته ورزشی را حرفه ای 

دنبال کند.

غواصخطشکن
رژیم بعث عراق ناجوانمردانــه به خاک ایران حمله 
کرد و هموطنان مان را مظلومانه شهید و اسیر کرد. 
غیرت مردان ایرانی به جوش آمد. کار و بار شــان را 
رها کردند، خانه و خانواده را سپردند به خدا و رفتند 
برای دفاع از مام وطن. جواد هم تاب ماندن در خانه 
نداشت و عازم شد. دیگر یک پایش مسجد بود و پای 
دیگرش در جبهه. حتی وقتی مادر دلتنگ دیدارش 
می شد با زبان شیرین آذری قربان صدقه مادر 
می رفت تا دلش را به دست بیاورد. مادر از 
آن روزها می گوید: »پسرم آر پی جی زن 
بود و بعد هم غواص شــد. توی بسیج 

و مســجد حمزه 
سیدالشهدا)ع( به 

همه آموزش نظامی می داد. همرزمانش می گفتند 
خط شــکن بوده.« مادر توصیف درستی از پسرش 
می کرد. بله جواد خط شــکن بود و توان فیزیکی و 
دانش باالی نظامی باعث شد تا همرزمانش نام »جواد 
چریک« را به او بدهند. دوره های چتربازی را هم از 
شهید مایلی آموخته بود. حتی در عملیات فتح المبین 
به عنوان آرپی جی زن در مناطق عملیاتی حضور فعال 
داشــت و چند روز بعد در خط مقدم عملیات »الی 
بیت المقدس« برای آزادسازی خرمشهر درحالی که 
مشغول شــلیک آرپی جی بود به دلیل موج انفجار 
از ناحیه گوش و کم شدن شنوایی جانباز شد. مادر 
تعریف می کند: »وقتی جــواد به خاطر موج انفجار 
بیهوش می شود، همرزمانش، محمدرضا ابوالقاسمی 
و منوچهر زینتی فر به هر ســختی ای که بود او را از 
خط مقدم به آمبوالنس می رســانند. جواد را اول به 
تبریز و بعد به تهران آوردند. آقای منصور سلیمانی 
دوســت جواد که آن زمان در روابط عمومی مجلس 
مسئولیت داشت، خودش را به تبریز رساند و جواد 
را به تهران آورد. همین شد که گوش هایش در اوج 

جوانی سنگین شد.« 

موجهایپریشانتورامیشناسند
چندی بعد یعنی مهرماه 61، امیــر فرخ بالغی که 
رابطه ای عمیق با جواد داشت به شهادت رسید. حاال 
دیگر وقت رفتن جواد به سربازی فرا رسیده بود بعد 
از گذراندن دوره خدمت ســربازی در نهاجا این بار 
در ناحیه ابوذر مشغول خدمت و آموزش نظامی به 
رزمندگان و بسیجیان دارالشهدای تهران )منطقه 
1۷( می شــود. جواد که عالقــه زیادی به 
غواصی داشت، در دوره های سخت و فشرده 
لشکر 10سیدالشهدا)ع( که در تابستان سال 
6۵در سد دز برگزار شد، شرکت کرد و به عنوان 
یکی از غواصان خط شکن راهی عملیات کربالی 
4شد. ساعاتی قبل از عملیات به دلیل سوختگی و 
جراحت از عملیات باز ماند. جواد با وجود این آسیب و 
سوختگی در بدن به دلیل اینکه برای آموزش او هزینه 

جبهه او را عاشق خود کرده بود
پای صحبت های مادر شهید غواص، جواد شاعری که در کربالی۵آسمانی شد

نگاهی به کتاب »روزهای جنگی سعید«
روایتکنیمتاروایتماننکنند

»به تعداد آدم های روی زمین راه برای رســیدن به خدا هست«. 
حتی اگر فیلم سینمایی »مارمولک« را ندیده باشید به احتمال زیاد 
بارها و بارها این جمله را در فضای مجازی دیده و شنیده اید. من از 
این جمله وام می گیرم و می گویم »به تعداد همه  آدم هایی که در 
جنگ و انقالب شرکت کرده اند روایت های نشنیده هست.« سالیان 
سال است که مجموعه های فرهنگی و بسیاری از ناشران با دغدغه  
انقالب اسالمی، کتاب هایی با محوریت انقالب و دفاع مقدس تولید 

کرده اند و این کار ادامه خواهد داشت.
 درســت اســت که همه  این کتاب ها ارزش یکســانی ندارند و 
حتی برخی از آنها حاصل کتاب ســازی هستند و محتوای قابل 
توجهی ندارند اما نفس این کار نه تنها خوب و مفید اســت بلکه 
الزم و ضروری اســت. مخصوصاً در ایــن دوره که جنگ، جنگ 
روایت هاست. هرکس که روایت های بیشتر و تأثیرگذارتری داشته 

باشد پیروز میدان است.
در این جنگ فقط »چه روایت کردن« مهم نیست بلکه »چگونه 
روایت کردن« اهمیت بیشــتری دارد. فاصله مخاطب با سوژه 
هم می تواند در باورپذیری آن تأثیرگذار باشــد. مثاًل روایت های 
دست اول طبیعتاً باورپذیری بیشتری دارند. مثل کتاب »روزهای 
جنگی سعید« که بی واسطه توسط سعید بلوری، رزمنده  گردان 

تخریب لشکر2۷محمد رسول اهلل)ص( روایت شده است.
تا جایی که مــن دیــده ام و مطالعه کرده ام عمــده  روایت های 
دفاع مقدس مختص افراد غایب اســت؛ یعنی شهدا. فرماندهان 
شــهید یا رزمندگان تأثیرگذار و حتی رزمندگان گمنامی که به 
وسیله  کتاب ها به مخاطب شناسانده شدند. اکثر این کتاب ها حول 
محور شخصیت این افراد می چرخد. اینکه او چگونه آدمی بود و 
چه کرد. اینطور کتاب ها چون بیشتر شخصیت محور هستند تا 
حادثه محور ممکن است به ورطه تکرار بیفتند  یا ممکن است که 
در تألیف کتاب از اطالعات غیرضروری استفاده کنند. مثاًل بخش 
قابل توجهی از کتاب به کودکی شخصیت اصلی اختصاص پیدا 
می کند. درصورتی که مخاطب روایت های دفاع مقدس بیش از 
شناخت شخصیت ها تشنه  شنیدن وقایع است. اما از آن مهم تر 
تشنه  شنیدن از عملیات هاست. از پشت صحنه  عملیات گرفته 
تا بازگشت شهدا و اثرات آن عملیات. خود من شخصاً زندگی نامه  
یک فرمانده  شهید را به طمع رسیدن به لحظه های حساس جنگ 

می خوانم.
در نگاه اول به نظر می رسد روزهای 
جنگی ســعید درباره یک رزمنده 
است. اما درواقع این رزمنده راوی 
اتفاقاتی اســت که در طول جنگ 
برای او رخ داده است. سعید بلوری 
فقط نقطه پرگار ماجراست. او در 
نقطه ای ایستاده و حوادث، پیرامون 
او رخ می دهند. او در اکثر ماجراها 
حضور دارد و خودش عامل برخی از 
ماجراهاست اما مهم ماجرایی است 
که اتفاق می افتد نه شخص سعید 

بلوری. ماجراهایی که همه به نوعی به جنگ مربوط می شــوند؛ 
از آموزش نظامی گرفته تا شرکت در عملیات. او درباره  خانواده و 
زندگی خصوصی اش حرف زیادی نمی زند که به نظر من یکی از 
بزرگ ترین محسنات کتاب همین است. فصل مربوط به کودکی 
و نوجوانی راوی چیزی کمتر از ۵ درصد کل روایت کتاب اســت 
که حتی در آن حجم کم هم اطالعات کمتر شــنیده شــده ای 
درباره  آن دوره خاص)حوادث مربوط به انقالب( به مخاطب ارائه 
می دهد. مثالً جمع کردن پارچه و دواگلی از خانه ها برای رساندن 
به بیمارستان و رسیدگی به مجروحان. من برای اولین بار چنین 
چیزی را در بین روایت های انقالب مواجه شدم. یا مثاًل فروختن 
عکس امام)ره(؛ »بعضی روزها فردی با ماشین فولکس، عکس های 
امام خمینی)ره( را به محل می آورد؛ انواع عکس های امام)ره( در 
فرانسه و جاهای دیگر، مثل عکسی که ایشان کنار درخت نشسته 
بود. ما از او تعداد ۵0 تا عکس به قیمت یک اسکناس دو تومانی 
می خریدیم، بعد در محل می چرخیدیم و می گفتیم: »عکس های 

جدید امام)ره(« و آن را 2 ریال می فروختیم.«
یکی دیگر از ویژگی های این کتاب نداشتن نویسنده است. یعنی 
کســی نیســت که منتقد او را روی صندلی داغ بنشاند و نقاط 
ضعف و قوت کتاب را برایش ردیف کند. یک شــخص مشخص 
که مسئولیت کتاب را قبول کند. در شناسنامه  کتاب مقابل اسم 
محقق و نویسنده نوشته شــده »گروه تحقیقاتی فتح الفتوح« و 
در خط بعد از مشاور تألیف و ویراســتاران نام برده است. بین ما 
ایرانی ها که کارگروهی چندان طرفدار ندارد تولید چنین کتابی 
قابل تقدیر است. مخصوصاً که کتاب کاماًل لحن دارد و از نظر نثر 
و فصل بندی یکدست است. اگر کسی بدون توجه به شناسنامه 
کتاب، آن را بخواند متوجه نمی شود که این اثر یک نویسنده  واحد 

نداشته است.
در تمام طول روایت مخاطب فقط صدای راوی را می شنود. انگار 
که خود راوی روایت هایش را مکتوب کرده اســت. یک راوی که 
تن به خودسانسوری نداده است. او هم دالوری ها را روایت کرده، 
هم کم وکاستی ها و هم شیطنت ها و ســرپیچی ها را. در فیلم و 
سریال های دفاع مقدس معموالً آدم ها مرزبندی دارند. یک نفر عابد 
و زاهد است. یک نفر لوده و تنبل. یک نفر شجاع و یک نفر ترسو. 
اما روایت سعید بلوری چیز خالف آن چیزی است  که معموال در 
فیلم و سریال ها دیده ایم. یک نفر در عین عابد و زاهد بودن می تواند 
با شیطنت هایش یک پادگان را به هم بریزد و یک نفر در نهایت 
شجاعت در یک موقعیت خاص می ترسد. یک فرمانده در نهایت 
سختگیری می تواند از غصه  رزمندگان تحت امرش گریه کند و... 
او در این کتاب چهره ای متفاوت از جنگ را به تصویر کشیده است. 
تصور ما از جنگ همیشه تیر و ترکش و تفنگ و خمپاره است. اما 
رزمندگان همه  8 سال جنگ را مشغول جنگیدن نبودند. حتی 
گاهی از بیکاری و بی برنامگی در پادگان ها کم حوصله می شدند و 
مجبور می شدند به هر طریقی سر خودشان را گرم کنند. فیتیله  
شیطنت ها و بازیگوشی ها معموالً در این مواقع روشن می شده اند. 
در فیلم و سریال های دفاع مقدس ســهم آموزش را هم همیشه 

نادیده می گیرند.
یک بار یک نوشته ای درباره  ترس خواندم که بعد از مدت ها هنوز 
در ذهنم حک شده است. شجاعت نترسیدن نیست، مقابله با ترس 
است. سعید بلوری هم از ترس هایش گفته و هم از مقابله با ترس ها. 
او نماینده  نسلی است که از مرز ترس عبور کردند و شجاعانه در 
برابر دشمن سینه سپر کردند. ای کاش تا این نسل هستند و نفس 
می کشند به سراغ تک تک شان برویم و روایت های دست اول را ثبت 
و ضبط کنیم. چون خواه ناخواه روزی می رسد که آخرین نفر از این 
نسل هم چهره در نقاب خاک می کشد و اگر روایت های دست اول 

ثبت و ضبط نشوند دیگران به جای ما روایت خواهند کرد.

بهیادشهدای
نهضتجهانیاسالم

اولین اجالسیه کنگره ملی شــهدای قم با عنوان 
گرامیداشت 1۳۳0 شــهید نهضت جهانی اسالم 
20 مهرماه در ســالن بیداری جامعه الزهرا)س( 
برگزار می شود. علی اکبر خوشگفتار مقدم، رئیس 
کنگره ملی شهدای قم با بیان اینکه فعالیت های 
کنگره ملی شهدا با ســرعت در حال انجام است و 
به اجالسیه پایانی نزدیکی می شویم، عنوان کرد: 
»پیش از اجالســیه نهایی که در آبان ماه و شب 
شهادت شــهید زین الدین اجرایی خواهد شد، ۷ 

اجالسیه برگزار می شود.«
خوشگفتار مقدم در ادامه گفت: »اولین اجالسیه 
چهارشنبه 20 مهر برگزار می شود و اجالسیه های 
بانوان شهیده، اجالسیه شهدای فراجا، اجالسیه 
شهدای ارتش و اجالسیه سنگر سازان بی سنگر نیز 
از دیگر اجالسیه های پیش رو است.« وی با اشاره 
به اینکه فعالیت های فرهنگی جانبی نیز در کنگره 
ملی شهدای قم ازجمله ساخت 60 مستند در حال 
انجام است، یادآور شــد: »حدود ۵0 عنوان کتاب 
توسط انتشارات جمکران برای صنوف مختلف در 
حال چاپ و تدوین است، شعر سمفونی شهدای قم 
به عنوان خط شکنان در مرحله نوشتن نت برای اجرا 
است. همچنین فیلم شهدای استان تحت عنوان 
نهر خین به کارگردانی جواد افشار ساخته خواهد 
شد و  از طرف وزارت ارشاد حمایت کامل خواهد 
شد. همچنین در راستای برنامه های کنگره ملی 
شهدای قم 2ســریال مربوط به شهید زین الدین 

تولید خواهد شد.«

فراجا13هزارشهید
تقدیمکردهاست

 رئیس مرکز امور ایثارگران فراجا: »نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی خدمت به مردم را افتخار خود دانسته و تقدیم بیش 
از 1۳هزار شهید باعث سرافرازی است.« سردار سرتیپ دوم 
»یونس عبدی« به مناسبت هفته »بزرگداشت نیروی انتظامی 
)فراجا(« با اشاره به تعداد شهدای فراجا گفت: »ماموران جان 
برکف فراجا از دوران 8سال دفاع مقدس و پس از آن همیشه در 
میدان مبارزه با اخاللگران نظم و امنیت ایثارگرانه و با روحیه 
جهادی حاضر بوده اند. 1۳هزار و 26۷شــهید فراجا گواهی 
بر این مدعا هســتند. 8هزار و 109نفر از نیروهای فرماندهی 
انتظامی جمهوری اســالمی در دوران 8ســال دفاع مقدس 
به درجه رفیع شــهادت نایل شــدند. همچنین فراجا ۵هزار 
و 118شــهید را برای برقــراری نظم و امنیــت تقدیم نظام 
مقدس جمهوری اسالمی کرده است. افزون بر این، از ابتدای 
ســال جاری تا امروز نزدیک به 40نفر از همکاران در راستای 
تامین نظم و برقراری امنیت در اقصی نقاط کشور به شهادت 
رسیده اند. تقدیم بیش از 1۳هزار شهید باعث سرافرازی است.«
او در ادامه افزود: »تبیین و شناساندن فرهنگ ایثار و شهادت 
از عوامل مهم برای روشــنگری در اذهان عموم مردم در برابر 
هجوم فرهنگ بیگانه است. مرکز امور ایثارگران فراجا در این 
حوزه تالش می کند با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و 
رسانه های موجود نسبت به بیان ایثارگری های شهدا، جانبازان 
و آزادگان فراجا که در راســتای حفظ امنیت و آرامش مردم 
و پاسداری از مرزهای جمهوری اسالمی جانفشانی کرده اند 
بپردازد. در برنامه های فرهنگی با استفاده از بستر فضای مجازی 
که نقش مهمی در شکل گیری تفکر جوانان دارد، می توان نقش 
پلیس را به مردم معرفی کرد. همچنین صدا و سیما با توجه به 
مخاطبین فراوانش نقش مهمی را در معرفی پلیس به عنوان 

خادم مردم دارد.«

نقل قول خبر

خبر

 خبر

یادداشت

مادراستدیگر...گاهیدلشمیخواهدصدایدریبشنودوبرودبهاستقبالپسریکهنیست.هوس

النازعباسیانگفت وگو
روزنامه نگار
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آموزش نظامی جواد چریک به رزمندگان

مکث
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کنارماهستندوقدرنمیدانیم.«

شده و برای ادای تکلیف، دوباره راهی جبهه شد. این 
بار هم جواد به عنوان غواص لشکر10سیدالشهدا)ع( 
راهی میدان نبرد شد. 19دی ماه سال6۵، در شلمچه 
و موقعیت کانال ماهی با گلوله مستقیم دوشکا، در 
لباس غواصی جواد را به آرزویش که شــهادت بود 

رساند.
مادر از آن روزها می گوید:»وقتی پیکر جواد برگشت، 
برای تحویل پیکرش رفتیم معراج شــهدا. مسئول 
معراج گفت: مادر شــهید به همراه یــک روحانی 
می توانند پیکر شــهید را ببینند، من و ســیدکریم 
پسرعموی روحانی ام رفتیم پارچه را کنار زدم دیدم 
دستش روی سینه اش هست و ســر در بدن ندارد، 
ســینه اش را بوســیدم و گفتم جوادجان شهادتت 
مبارک! پسرعمو کریم خیلی گریه کرد، اما من اصال 
گریه و شیون نکردم، خدا نیروی عجیبی به من داده 
بود. جواد را تشییع کردند. چه باشکوه بود، عکس های 
تشییع پیکرش یادگاری مانده. خدا با داغ عزیز من 
را زیاد امتحان کرده دخترم! حاج آقا امامی روحانی 
مســجد حمزه بود جواد را خیلی دوســت داشت، 
نمی دانم چندمین سالگرد جواد بود، اما برف سنگینی 
آمده بود، برای روضه خوانی بــه خانه مان دعوتش 
کردیم، هر جوری بود خودش را رساند، توی چارچوب 
در رو به من و پدر جواد گفت: من خیلی سختم بود 
بیایم اما جواد به گردن ما خیلی حق داشــت، زمان 
جنگ کوچه به کوچه و خانه به خانه می رفت به مردم 

محل کار با اسلحه را یاد می داد.« 
سادات خانم داغ ۳پســر دیده؛ بعد جواد، علی پسر 
جوان دیگرش را در 21ســالگی، درست ۳سال بعد 
در ســالگرد جواد، به طور ناگهانی به خاطر بیماری 
مننژیت ظرف کمتر از ۳هفته از دســت داد. جواد 
عابدی از دوســتان علی می گوید آن قدر محجوب 
و بااخالق بود که توی مدرســه شبه شهید صدایش 
می کردیم. چند سال بعد هم محمد پسر سومش در 
مسجد زمین می خورد و زمین خوردن شروع بیماری 
سختی بود که تا 8ســال مهمان خانه شان می شود. 
تا اینکه سال 1۳۷9محمد هم فوت می شود. کمی 
بعد همسرش را هم به خاطر بیماری قلبی از دست 
می دهد. و قصه داغ هایش در کمتر از 2دهه این چنین 
سخت رقم می خورد.  مادر اما می گوید: »من باز هم 
می گویم خدایا! رضایم به رضای تو. داغ جوان از دست 
دادن سخت است. فقط یاد شــهدای کربالست که 
آرام ام می کند؛ یاد مظلومیت حضرت علی اکبر)ع(، یاد 
مصیبت خانم زینب)س(.«  سیدخانم مکثی می کند 
و همان دعای همیشگی اش را نثارمان می کند: »الهی 

روزگارت، روزگار باشه.«

گرد پیری روی چهــره مادر نشســته و داغ جوان 
پرپر شــده، قامتش را خمیده کرده. اما حافظه اش 
خوب یاری اش می کند. مخصوصا وقتی صحبت از 
عزیزکرده اش جواد باشد. به ســال های دور و زمان 
تولد جواد برمی گردد: »نام پدر علی آقا )همســرم( 
جواد بود و او نام پســرمان را به یــاد پدرش جواد 
گذاشــت. بعد از ازدواج، خدا دختری به ما داد که 
پس از یک سال و نیم فوت شد، تابستان 41خدا به 
ما جواد را داد و شد پســر بزرگ مان، سرنوشتش از 
همان بچگی با حادثه گره خورد. به اتفاق همسرم به 
روستای خودمان حسن آبادسادات رفتیم تا خانواده 
کمک حال من باشــند. خودش هم بــرای کار در 
کارخانه شاه پسند به تهران برگشت. چند روز از آمدن 
ما به روستای حسن آبادسادات در بوئین زهرا نگذشته 
بود که زمین لرزید. چه لرزیدنی... .« سرش را تکان 
می دهد و آه می کشد و ادامه می دهد:»توی این زلزله 
خیلی ها زیر آوار ماندند و مردند. نمی دانم چه حکمتی 
بود که من و جــواد زنده ماندیــم.« مادر حکمت 
زنده ماندن جواد را به زبان نیاورد اما بی آنکه او حرفی 
زده باشد، خوب می دانیم که دست تقدیر می خواست 
جواد ذخیره ای باشد برای روزهای مبادا از توانایی ها 
و مهربانی های پسرش تعریف می کند: »جواد بچه 
زرنگی بود. تازه پشت لبش سبز شده بود که علی آقا با 

تفنگ ساچمه ای به او تیراندازی یاد داد. سال هایی 
که مردم صف نفت می ایستادند، محال بود 

پیرمرد و پیرزنی باشد و او برای جا به جایی 
گالون های نفت به کمک شان نرود. بعدها 
در ورزش کاراته هم فعال شد و در زمان 

جنگ مســئول آموزش نظامی ناحیه 
بسیج امامزاده حســن)ع( در منطقه 

شد.«

جوانانقالبی
اهالی حســن آباد آقا سیدطاهر، 
پدربزرگ جــواد را ســیدآقا باال 
خطــاب می کردنــد، در روزهای 

 سردار عبدهللا عراقی
رئیس پژوهشکده دفاع مقدس 

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
شهید سلیمانی 

امــروز معاندیــن می خواهنــد عملیات هــا 
و آموزه هــای دفاع مقــدس را تضعیــف 
کننــد. بــه اســتناد اســناد جنــگ 8ســاله، 
تمامی عملیات های دفاع مقــدس بر پایه 
محاســبات دقیق نظامــی و دانــش روز آن 
دوران انجــام شــدند. دفاع مقــدس تجلی 
بهره گیری از علم، اطالعات، آموزش های 
دقیق و اســتفاده از تجهیزات اســت. مگر 
می شــود که عملیات پیروزمندانه ای چون 
»والفجــر 8« را بــدون محاســبات علمی و 

جوی و جغرافیایی انجام داد.مهر

دلنوشته رضا شاعری؛ برادر شهید
این تفنگ، این چفیه هنوز عطر تو را دارد
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