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روایتپدرومادروهمرزمان ازشهیدسیدامیرحسینمدنیان

چیزیازپیکرشنماند
مهین رمضانی – هنوزداغ سید امیرحسین تازه
است .ازاشک هایی که درنیمه راه جاری شدن می
ماند و بغضی که درگلویش می دود و فرو می خورد،
پیداست.منیرهخانمرویصندلینشسته،روبهروی
آقایان نجاتی ،پیله چیان ،موالیی و سادات شکوهی
همرزمان امیرحسین درهیئت شهدای ادوات و من
باید این لحظات را ثبت کنم.لحظاتی که اندوه مادر،
دلتنگی ها وگالیه ای که
ازنبودن حاج آقا داشته ،با
سکوت ونگاه های کوتاه
پدردرهممیآمیزدوزمزمه
ای که «:خدا کند قدردان
این نعمت باشیم».
پدر شهید مدنیان
امــــا پــدرشــهــیــد آرام با
دست های لــرزان چای و

شیرینیراتعارفمانمیکند«:شیرینیبیشتربردار
باباجان» .
هیچ نمی گوید ،روی مبلی دورازما می نشیند و با
وسواس نگاه می کند که همه پذیرایی شده باشند
و کسی از قلم نیفتاده باشد.چشم هایی که غمش را
پنهان می کند .سهم او سکوت است و نگاه منتظر.
با صبوری باید دلتنگی های منیره خانم را ،بهانه
هایش را بــرای فرزندانش و اشک های وقت و بی
وقت را مرهم باشد .مثل سیدامیرحسین شیرین
زبانی میکند و کنارخانم می نشیند و می گوید« :
قدر زر زرگر شناسد ،قدر گوهر گوهری»؛ یادآوری
قدرومنزلت حاج آقاست به حاج خانم.همسری که
سال های زیادی درنبود پدر بچه ها را بزرگ کرده
است.منیره خانم می گوید «:حاج آقا منزل نبودند.
هر  25روز یک بار به منزل می آمدند .من بودم وبچه
های کوچکی که باید کارهایشان را انجام می دادم.
حتی مجبور بودم در حیاط را به روی شان قفل کنم
که مبادا بیرون بروند و اتفاقی بیفتد».

•شیطنت هایش را هم دوست داشتم

وقتی از این همه دلتنگی و بی قراری می پرسم ،می
گوید«:من برای بچه هایم زحمت زیادی کشیدهام.
امیرحسین را خیلی دوســت داشــتــم .بــا ایــن که
امیرحسین خیلی پر جنب و جوش بود اما شیطنت
هایش را هم دوست داشتم .بعد از امیرحسین فرزند
دیگرم سید هاشم هم درماموریت درراه طبس
تصادف کرد و درگذشت .داغ این دو فرزند سخت
بود اما خداوند صبرش را می دهد».
وقتی همکارم عکس می گیرد حاج خانم بدون
تعارف می گوید  «:من دوست نــدارم عکسم چاپ
شود .امیرحسین دوست نداشت .بااین که گفته بود
دوست ندارد برایش مراسم بگیریم اما دوبارمراسم
گرفتیم .امیرمی گفت :آدم باید کارش را برای خدا
بکند ،این یعنی چه که برایم مراسم بگیرید .من هم
دوست ندارم ازمن عکس بگیرید و چاپ کنید» .

•  پرانرژی و مهربان بود

هــمــرزمــان شهید از راســـت :مــوالیــی-نــجــاتــی-پــدر شهید-
پیلهچیان -سادات شکوهی

باالخره ســال ها گذشت و امیرحسین قد کشید
و بــزرگ شد .نوجوان شوخ طبعی که جثه اش از

بقیه بزرگتر بود؛ تنومند ،پرانرژی و مهربان .برای
خرید لباس عید به اومــی گفتم :مــادر ،امیر جان
چه لباسی برایت بخرم؟ دوست نداشت لباس نو
بپوشد .برای بچه های دیگر لباس می خریدم و او
هیچ نمی خواست تا این که روزعید بچه ها به سراغ
لباس هایشان می رفتند و می دیدند نیست .باالخره
سراغش را که می گرفتیم معلوم می شد امیر آن
هارا پوشیده و چون بزرگ تراز بقیه بود بعضا لباس
وجوراب پاره می شد و سر و صدای بچه ها درمی آمد.
اوهم می خندید و می گفت  «:باالخره شما هم که می
پوشیدید ،پاره می شد».
 13سالهشدهبودکهدیدیمنامهایگذاشتهوخودش
به جبهه رفته است ،گویا شناسنامه اش را دستکاری
کرده بود .من به هرجا که بگویید سرزدم ،همه می
گفتند«:خانم ما بچه ای با این سن وسال را اعزام
نمی کنیم ».تا این که برادرم از اهواز تماس گرفت
که امیرحسین این جاست .گفتم «:او که آموزش
ندیده به چه درد می خورد که به جبهه برود».

•خاطره همرزم

حاج آقا نجاتی که آن زمان مسئول ادوات لشکر5
نصربوده اســت ،در خاطره ای از امیرحسین می
گوید «:عصر روز قبل ازعملیات (والفجر )8در سنگر
قرارگاه نشسته بودم ،گفتند یک نفر بیرون سنگر با
شماکاردارد.بیرونرفتمودیدم یکبسیجیبالباس
خاکی و شال سبز دورگردنش ایستاده که من را دید
وسالمکرد».
اوگفت«:منمسئولتجهیزاتمینیکاتیوشاهستم
اما می خواهم از شما اجازه بگیرم تا شب با نیروهای
خطشکنبروم».منبهاواجازهندادم.اواصرارمیکرد
وپاسخمنفیمنراکهشنید،گفت«:منیکقایقبرای
خودمکنارآبگذاشتهامکهامشببروم».
من گفتم «:شما کار بدی کرده ای ،این قایق برای
11نفراست».
امااو گفت«:مننیروهاراهمباخودممیبرم».
منگفتم«:اجازهنمیدهم.اگرمیخواهیبرویبرو،
اگرشمارفتیوشهیدیاجانبازشدیبهراهدلخودت
رفتهاینهبرایرضایخدا».
امیرحسین شروع کرد به گریه؛ اشک می ریخت و

تمرین آمدند و ما با آن ها در ارتباط بودیم .فقط با
تلفن هر  8 ،7روز با خانواده تماس می گرفتیم که ما
اهوازهستیم و چه و چه ...تا عملیات لو نرود.نیروها
یک هفته قبل ازعملیات آمدند ومنطقه شلوغ شد.
دیگر باید به خط می زدیم .من بی سیم چی فرمانده
آقای نجاتی شدم.صبح عملیات قراربود امیرحسین
تمام قبضه ها را به آن طرف آب ببرد .روز چهارم
وپنجم عملیات حدود  24بهمن من دردیده بانی
بــودم ،از امیرحسین جدا شده بــودم ،امیرحسین
کنار اسکله باید خودروی مهمات 506را با چند نفر
دیگربهخطمنتقلمیکردند.قرارشددراینانتقال
شهید قهرمانی راه بلد گروه شود.

•فقط یک مچ دست شهید قهرمانی را
یافتیم

مجبورمکرداجازهبدهمو ازاوقولگرفتمکهفرداباید
سرمسئولیتخودشباشد.همرزمشرضاطباطبایی
نیزمیگوید«:بعدازمجروحشدنآقاینجاتیوانتقال
اوبهپشتجبههبازهمامیرحسیندرخواستمیکند
بانیروهایخطشکنبهجلوبرود»

•باید تا جایی که الزم بود سالم می ماند

اوبیشترازمسئولیتوانتظارفرماندهانکارمیکرد.
برای همین باید تا جایی که الزم بود سالم می ماند.
به قــول دوستانش آچــار فرانسه بــود ،هر کــاری از
دستش برمی آمد ،انجام می داد.پدرمی گوید«:من
هم برای ماموریت به جبهه می رفتم .یک بارامیر
حسین را دیــدم .دوستانش خیلی راضــی بودند و
میگفتند«:حاج آقا خدا شما را خیربدهد ،فرزندی
کهبهجبههفرستادهاید،هرکاریازدستشبرمیآید
و آن قدر با ما شوخی می کند که ما احساس دلتنگی
نمیکنیم».

•نمره قبولی را گرفت

مادر ازامیر حسین قول می گیرد که امتحاناتش را
بدهد و بعد برای رفتن به جبهه آماده شود اما او به
دنبال نتایج امتحانات هم نمی رود و نمره قبولی را
از مدرسه جهاد در راه خدا می گیرد و دلش راضی
است.مادر می گوید  «:دوست داشتم بچه ها مذهبی
تربیتشوند.ازهفتسالگینمازمیخواند.ازجبهه
که می آمــد ،شب ها گوشه ای می نشست و راز و
نیازمی کرد».

•لحظه شهادت به روایت  2همرزم

ح ــاج آق ــا مــوالیــی وحـــاج آق ــا رضــایــی هــمــرزمــان
سیدامیرحسینازلحظهشهادتاومیگویند.
سخت اســت درحضور پــدر ومــادرازنــحــوه شهادت

مرورخاطراتسیدمحمدخلیلی
جانباز70درصددفاعمقدس

غفوریان-اگرچهحضوردرعملیاتوالفجر 8وقطع
دوپایش،سرنوشتزندگیسیدمحمدرابرایهمیشه
تغییرداداماهمچنانازآنروزهاباذوقوشوقتعریف
می کند و این حسرت را دارد که چرا نتوانست با
دوستانشهیدشهمراهشود20.بهمن 64عملیات
والفجر 8بارمزیازهرا(س)آغازوآقایخلیلی 19روز
پس از آن در تاریخ 9اسفند در جریان انفجار خمپاره
،120مجروحشدودوپایشراازدستداد.
امروز با سیدمحمد خلیلی ،جانباز 70درصد خنده
رو که محل تولدش کاظمین عراق است ،همکالم
می شوم تا از حماسه اش در سال های دفاع مقدس
برایمروایتکند.

•موقعمجروحیت16سالونیمداشتم

قبل از مجروحیتم در والفجر ،8در اسفند 1364دو
نوبت اعزام شده بودم که در مجموع یک سال و چند
ماه می شود .موقع اعزام اول ،سن من برای رفتن به
جبههکمبودبرایهمینمانندبرخیدوستانممجبور
شدم در کپی شناسنامه دستکاری کنم تا بتوانم به
جبههاعزامشوم.
به هر حال ،در نوبت سوم که 16سال و نیم سن و به
عنوانخدمهخمپاره 120دروالفجر 8حضورداشتم،
مجروح و جانباز شدم .آن موقع از نیروهای بسیجی
اعزامیدرگردانادواتلشکر5نصربودم.
ساعت 8صبح در حال آموزش به تعدادی از نیروهای
جدید بودیم و باید چند شلیک آزمایشی انجام می
دادیمکههنگامشلیکسوم،موشکخمپارهدربدنه

شهید خوجانی-جانباز خلیلی

•از اعزام اول تا اعزام سوم

از آقای خلیلی درباره لحظه انفجار و قطع دو پایش
می پرسم که می گوید :باور کنید تمام آن لحظات
برایم دانشگاه معرفت بود .در تمام لحظات پس از
انفجار ناخودآگاه ذکر یا صاحب الزمان و یا مهدی بر
لبداشتم.
خاطرم هست نوبت اولی که اعزام شدم ،دعا کردم
که خدایا من را مجروح نکن ،نوبت دوم که اعزام شدم
دعایماینبودکهاسیرنشومودفعهسومدیگردعاهایم
اینطورنبودکهبهتعبیرخودمبرایخداتعیینتکلیف
کنم و دعا کردم که هر طور خواست خودش و صالح
مناستنصیبمکند.

•خط آماده عملیات شد

امیرحسین بنا ب ــود ،پشتیبان ب ــود ،پیک بــود،
سنگرسازبود،مسئول آتشبار و تدارکات هم بود
و همیشه چهره خندانی داشــت که خسته نمی
شــد .من بعضی وقــت ها گریه ام می گرفت امــا او
تکان نمیخورد ،اگرما یک کیسه را دونفری حمل
می کردیم او با هردست یک کیسه را
جا به جا می کــرد .تا این که
خط آمــاده شد .بعد از
آن غــواص
ه ــا ب ــرای

و با حالت انکار گذشته و آرمان هایی که داشتیم با ما
صحبتمیکنندوباید بنشینیمباآنهامباحثهکنیم
که ما در هر دوره ای وظیفه و تکلیفی بر عهده داریم
و آن موقع تکلیف مان دفاع از دین و وطن بوده است
و این که به هیچ عنوان از گذشته خودمان پشیمان
نیستیم.طبیعیاستکهامروزهمهریکازماوظیفه
ایداریم.ازرئیسجمهورگرفتهتایککاسبمعمولی
درجامعه،هرکداموظیفهایداریم.
به هر حال امروز در جامعه افراد زیادی هستند که
می خواهند با نگاه خودشان ما جانبازان را قضاوت و
از طرف ما درباره گذشته اظهار ندامت کنند .اما من
بارهابهآنهاگفتهامکهمنسیدمحمدخلیلیهمین
امــروز هم اگر الزم باشد دوبــاره بــرای وطنم و دینم
حاضر هستم جانم و خونم را تقدیم کنم و از خداوند
هم همیشه خواسته ام که عاقبت عمرم را شهادت در
راهخودشقراردهد.

پاهایمکهجاماندند...
منفجر شد .فاسد شدن موشک یا استفاده زیــاد از
خمپارهدالیلیبودکهآنموقعبرایاینانفجارمطرح
می شد .به هر حال ،آن انفجار رخ داد و سه نفر در
لحظه شهید شدند ،من و آقای صادقیان نیز که امروز
ازدوستانمهستند،مجروحشدیم.ایشانهممثلمن
دوپایشانقطعشد.
موقع انفجار همه جا تیره و تار شد و در تاریکی مطلق
بودیم .چند لحظه ای که گذشت ،شعله های آتش را
دوروبرماندیدم.آنلحظهاولاحساسمیکردمکه
در زمین فرو رفته ام ،چون زمین باتالقی و آب گرفته
بودچنیناحساسیداشتم.بهسختیوباکمکدست
هایمازگودیاطرافخمپارهبیرونآمدم،شایدحدود
 5-6دقیقه بعد از انفجار بود که متوجه شدم دو پایم
قطعشدهاست.

جگرگوشه ای بگویی که در خــودروی مهمات براثر
اصابت گلوله سوخته و پودر شده باشد و بعد ازسال
ها خاطراتی را یــادآوری کنی که بهترین دوستان
وهمرزمانت رفته باشند و توهنوزمانده باشی و هر
روزآرزو کنی کاش توهم زودتــر بروی.روزهایی که
حاج آقا رضایی آرزو می کند ای کاش تمام زندگی
اشرابدهدتابرایساعتیدوبارهدرکنارامیرحسین
باشد.اوباامیرازسهماهقبلازعملیاتآشنامیشود،
درحالی که هیچ آشنایی با او ندارد .سید رضا سمت
دیدهبانیلشکر 5نصررابرعهدهداشتهاست.وی می
گوید«:منبااینسیدسهماهازنزدیکآشنابودم.دیده
بانی مابیندونهربود،هیچسنگرینبودوقراربودما
سنگر بزنیم .یک ماه ونیم کار کندن سنگر و پرکردن
کیسه ها طول کشید.زمین مرطوب کار را سخت
تر می کرد .شب ها باید سنگر می زدیم وسید امیر
حسین روزها محل استقرار قبضه های کاتیوشا را
آماده می کرد .دشمن متوجه فعالیت ما شده بود اما
بهعقلشخطورنمیکرددراینمنطقهعملیاتانجام
شود .شهید مدنیان پیک دیده بانی هم بود و گزارش
هایمنرابهقرارگاهمنتقلمیکرد».

•یاددوستانم،شهیدانخوجانیوتدین

در اعــزام های اول و دوم در تیپ  21امــام رضــا(ع)
دوشکاچی بــودم و در اعــزام ســوم از طریق لشکر
5نصر اعــزام شــدم که چــون هیکلم درشــت تر بود
مسئولیتخمپاره 120بهمنواگذارشد.بههرحال،
خواستخدااینبودکهتوفیقجانبازیدراعزامسوم
نصیبمشودوحقیقتاامروزبابتاینخواستخداوند
خوشحالموراضیبهرضایاوهستم.

•هرکهدادهخودشهمگرفته

پــس از مجروحیت از منطقه عملیاتی فـــاو ،به
بیمارستانیدراصفهاناعزامشدیم.مادرماولینبار
آنجابهعیادتمآمدهبود.خاطرمهستوقتیوارداتاق
شد،اولبهپاهایمدستزدوپرسیدپاهایتکو؟بعدهم
خودشپاسخداد«:هرکهدادهخودشهمگرفته».
مادرم با وجود احساسات مادرانه اش ،روحیه خوبی
داشت و بعدها به من گفت علت این که آن روز دیدار
دربیمارستاناصفهان،بهپاهایتدستزدمکهببینم
هستند یا نه ،این بود که از دست دادن پاهایت را در

نشسته از راست :شهید تدین-جانباز خلیلی
ایستاده از چپ :شهید خوجانی

خوابدیدهبودم.

•تولددرکاظمین

پدرومادرمایرانیبودندکهسالهاقبلبهعراقرفتند
و آن جا ماندگار شدند و من در کاظمین متولد شدم.
تقریبا10سالقبلازجنگ،صدامایرانیهاراازعراق
اخراجکردوماهمبهایرانبرگشتیم.
سال های آخر جنگ که جبهه ها به نیرو نیاز داشتند،
مجدد بــرای اعــزام ثبت نــام کــردم و چــون از پاهای
مصنوعی استفاده می کــردم ،توانستم برگه اعزام
دریافت کنم .اما به دلیل این که اعزام همچون سال
های اول جنگ با هواپیما نبود ،نتوانستم اعزام شوم.
به هر حال اگر می شد که می رفتم حتما در حد خودم
می توانستم حداقل در آموزش نیروها کمک حال آن
روزهای جبهه باشم ،اما نشد و حسرت اعزام مجدد
هنوزبردلمماندهاست.

•برخیازطرفخودشانماراقضاوت
میکنند

از آقای خلیلی درباره حس و حال آن سال های جبهه
در مقایسه با امروز و انتقال آن احساسات و انگیزه ها
برایامروزجامعهمیپرسمکهاینطوربرایممیگوید:
طبیعتاانگیزههاواحساساتیکهجامعهدربارهآرمان
ها در آن سال ها داشت به نظر کمی با امروز متفاوت
شدهاست.حرفهاودیدگاههانسبتبهگذشتهتغییر
کرده است .آن سال ها همه از دفاع و حماسه صحبت
می کردند و امروز گاهی برخی به ما می گویند حیف
شد پاهایتان را از دست دادید .برخی از ما می پرسند
درقبالپاهاوسالمتیتانچهچیزیبهدستآوردید

بخش دیگر گفت وگوی مان در حال و هوای دوستان
شهیدآقایخلیلیمیگذرد.آقایخلیلیعکسهای
دورانجبههاشرانشانممیدهد.دربیشترآنها،دو
نفرحضورپررنگیدارند؛شهیدعلیاصغرخوجانیو
شهید رضا تدین .وی می گوید :ما سه نفر با هم مثل
برادر بودیم .آن قدر با هم صمیمی بودیم که بیشتر
لحظات مان در جبهه نیز با هم می گذشت .خوجانی
و تدین پس از مجروحیت من ،در سال 66به شهادت
رسیدند .من در اعــزام اولــم با آن ها در جبهه غرب
آشنا شدم .آن جا تقریبا سه ماه همیشه با هم بودیم.
خوجانی و تدین از قبل با هم رفیق بودند و من را هم
به جمع خودشان راه دادند .یکی از وعده های عالم
برادریمانباهماینبودکههرکدامشهیدشدیم،در
قیامتشفیعدیگریشویم.

•پروازتدین 2ماهپسازخوجانی

مدتیپسازمجروحیتم،شهیدخوجانیدرمشهدبه
دیدنمآمدوتازمانیکهشهیدشدهمیشهبهعیادتممی
آمدوباوسیلهایکهداشتزمانهاییکهدرمشهدبود
کمک حالم بود .او که نیروی اطالعات عملیات بود،
سال  66در منطقه عملیاتی بانه به شهادت رسید.
موقع تشییع پیکرش در مشهد ،شهیدرضا تدین هم
که خودش مجروح شده بود به مراسم آمد و او هم دو
ماهپسازآنبهشهادترسید.
رضا تدین و علی اصغر خوجانی نیروهای اطالعات
عملیات بودند .خیلی تــاش کــردم که من هم از
گردان ادوات به آن ها ملحق شوم ،حتی شهیدتدین
هم برایم پیگیری کرد و اجازه حضورم را در اطالعات
عملیات گرفت اما فرمانده ما در ادوات اجازه نداد که
بهدوستانمملحقشوم.

حاج آقا موالیی درباره لحظه شهادت می گوید :سید
امیرحسینبرایمندستیتکاندادوردشدندوبعد
ازلحظاتیگلولهایکنارماشینخوردوازماشینهیچ
نماند .تنها مچ دست شهید قهرمانی را پیدا کردیم و
ازنامه ای که در دستش بود شناسایی شد.آقا رضا
طباطباییدیگرهمرزمشهیدهممیگوید«:آشنایی
منباامیرحسینسهماهطولکشید.آنقدربااوانس
گرفته بودم که شما نمی دانید صبح روز بعد که به
منطقهرفتمودیدمهیچاثریازشهیدنماندهچهحالی
پیدا کردم .اگر این سال ها ادامه می داشت هیچ وقت
احساسدلمردگینمیکردم،چهرهخندان،موهای
بلندوسیماینورانیکههیچوقتازدیدناوسیرنمی
شدیهمهچیزرایکجاداشت.حاضرمتمامزندگی
امرابدهمتایکبارهمچونقبلازعملیاتبااوباشم.
همیشه کنارت بود و با اولین نگاه برعمق وجودت می
نشست ».همرزمان شهید خداحافظی ومنزل شهید
را ترک می کنند .مــردان آرام وصبوری که ازرنج
هایشاننمیگویند.آنهابرایدیدارباخانوادهشهید
آمده بودند 24 .بهمن ماه سالروز شهادت سید امیر
حسین مدنیان در والفجر 8است .خاطراتش را مرور
کردند .چشم می چرخانم هیچ عکسی از شهید بر در
و دیوار نمی بینم .مادر می گوید «:من نمی گویم مادر
شهیدهستم،هرکسمسئولکارخودشاست.خدا
کندقدرداناینخونهایریختهباشیم»...

اینروزهاگاهیکهدلمبرایشانتنگمیشود،خودم
را به مزارشان در بهشت رضا(ع) می رسانم و با آن ها
درد دل می کنم و آرام می شوم .به هر حال ،آن ها من
راتنهاگذاشتندوپاهایمتوانرفتنوهمراهیشانرا
ازمنگرفتند.

•ماجرایترکشهاودندانپزشک

چند سال قبل برای دندان هایم به دندان پزشک
مراجعه کردم و پزشک نسخه دستور تهیه عکس
از دهان و دندانم را نوشت .وقتی عکس را دید،
از داخــل اتــاق صدا کرد این عکس بــرای کیست
که این قدر آهن توی صورتش دارد؟ وقتی داخل
رفتم ،گفت :آهــان ،شما جانباز هستید .تقریبا
 5-6سال قبل بود .تا آن موقع نمی دانستم در
صورتم ترکش ها باقی مانده است .اما به دلیل این
که کوچک هستند هنوز برایم مزاحمتی ندارند و
من هم کاری به کارشان ندارم .بزرگ ترین ترکش
روی صورتم تقریبا اندازه یک دانه عدس است که
زیر لب پایینم جا خوش کرده است .سال های قبل
یک ترکش هم قسمت پایین پای چپم بود که برای
استفاده از پای مصنوعی مجبور شدم با جراحی آن
را بردارم ولی بقیه ترکش ها هنوز با من هستند و با
هم خوش هستیم.بخش پایانی گفت وگوی مان با
«سیدیوسف» فرزند آقای خلیلی است .او متولد 69
و طلبه حوزه علمیه است .با افتخار از پدرش صحبت
می کند و می گوید :سال های کودکی مان سخت
بود و به علت جانبازی پدر ،خیلی نمی توانستیم
تفریح و بازی های پدر و فرزندی داشته باشیم اما او،
حضورش و جانبازی اش همیشه برای ما جز افتخار
چیز دیگری نبوده است .امروز دوست دارم همه جا
فریاد بزنم که سیدمحمد خلیلی جانباز 70درصد
پدر من است و همه بدانند که پدرم یک اسطوره
است .درست است که او امروز از نظر ظاهری دو پا
ندارد اما از نظر روحیه و انگیزه صدها
گام از من و امثال من جلوتر است.
پدر ،امروز و همیشه برای ما
مایه امید و دلگرمی است
و بــا وجـــود اوســـت که
مــن مــی تــوانــم نفس
بکشم...

