
جدول

پاسخ جدول شماره 5311

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5312

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

از باال به پايين
 1- نوعی پاپوش- زماني ورودي شهر حافظ و س��عدي بود   2- طايفه کوچ نشین- يار همايون - شهري نزديك 
اردبیل  3- شهر و استانی به همین نام- روسا- شیطان- پسوند ش��باهت  4- غالف شمشیر- از قهرمان سابق 
کشتي کشور- مچ پیچ  5- فرهنگ لغت فرانسوی - مخزن اسرار- پديدار  6- سربار- گوشه اي که در آخر افشاري 
نواخته مي شود- پرنده سیاهرنگ دزد  7- موش رايانه- طايفه کريم خان- لقب ضحاك  8- خیس- زن و فرزند- 
شرط بندي- از نت هاي موسیقي  9- جنبش ناشي از وزش باد- رطوبت- از نشانه هاي بیماري  10- میت- گدايي- 
پدر شعر نو  11- نش��ريه ادواري غیر روزانه و صحافي شده- لقب پادش��اهان روس- از آالت موسیقي  12- ذره 

باردار- اتاق خواب- تنبلي و کاهلي  13- پوزه- زدني نارفیق- کارگزاران و عاملین حكومت - از آن وارد مي شويم
 14- صلح-  پیاده شطرنج- بخشش   15- جزو خاکي آجیل- از شهداي مظلوم مدافع حرم

از راست به چپ
 1- احوال پرس��ی ک��ردن- از ش��هرهاي اس��تان هرم��زگان  2- نوع��ی بس��تنی- نوران��ی ت��ر- زرتش��تي 
 3- گرد بتونه- از گل های خوشبو- از ظروف آزمايشگاهي- اسم آذري  4- پايتخت کره- ضمان و کفالت- بوته 
اولیه برنج  5- واهمه- ترش��ي بادنجان- س��وگ و عزا  6- نوعی س��از کوبه ايرانی رايج در جنوب ايران- فلزات 
گرانبها- ارگ علیشاه از ابنیه تاريخي اين شهر اس��ت  7- بلندترين استخوان بدن- عدد يك رقمي- تیمي معتبر 
در فوتب��ال ايتالیا  8- عالمت پیروزي- رباعي س��راي نامي کش��ورمان- از فروع دين- حرف فق��دان  9- واحد 
شمارش يك خانواده مستقل- مرواريد- چشم  10- زشت- گرويي- نمايش و نوشته خنده دار  11- از شعراي 
قرن هشتم آذربايجان که به سبك سعدي شعر مي سرود- از کلمات سوالي- اسلوب و روش سخن  12- نام اصلي 
مجنون- رنگارنگ- درخت جوان نورسته  13- رود فرانس��وي- از توابع استان فارس- واحد مايعات- باري که به 
منزل نمي رسد  14- باالي کوه- پايه گذار حساب آنالیز- چاپ مقاله در نشريات  15- بخشي از سیستم گوارش 

نشخوارکنندگان- تعريف از کاال براي فروختن آن

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

گزارش

گذري بر موزه شهدای منطقه 18 تهران
  غالمحسين بهبودي

م�وزه ش�هدا ابت�كار جالب�ي اس�ت که 
در گوش�ه و کنار ش�هرها، چش�م مردم و 
رهگ�ذران را به دي�دار لحظه اي با ش�هدا 
پيوند مي ده�د. اخي�راً دي�داري از موزه 
ش�هدا در منطق�ه 18 تهران داش�تيم که 
گ�زارش اي�ن دي�دار را پي�ش رو داري�د. 
کنار پارك بزرگ قائم که يكي از بزرگ ترين 
پارك هاي جنوب تهران اس��ت، اتومبیل ها 
و رهگذران بي توجه به اط��راف در حال گذر 
هستند. خیابان جانبي پارك اسم با مسمايي 
دارد؛»شهداي دانش آموز«. انتهاي اين خیابان 
نسبتاً بلند به س��اختمان آجري مي رسد که 
نماي خارجي اش با معماري خاص و تا حدي 

منحصر به فرد، توجه آدم را جلب مي کند. 
جلوتر که مي روم، تابلويي کاشي کار شده بر 
سر در بنا، نشان مي دهد که به »موزه شهدا« 
رسیده ام. موزه اي که فقط يك تابلوي کوچك، 
يك کیلومتر دورتر، خبر از وجود آن در چنین 

محیط خلوتي مي داد. 
نماي بیروني موزه با آجر سه سانتي، دلچسب 
و جذاب به نظر مي رس��د. کشش��ي دارد که 
شايد بخشي از آن مربوط به جاذبه شهدايي 
باش��د که تصاويرش��ان روي کاشي هاي آبي 
رنگ نقش بسته و سراسر ديوار بیروني موزه 
را پوش��انده اند. همراه با تصاوير ش��هدا، وارد 
محوطه اي مي ش��وم که در ندارد. موزه شهدا 
بدون هیچ قید و بندي آغوش باز کرده تا هر 
کس که خواهان ديدار لحظه اي با شهداست، 

بتواند بدون کمترين دغدغه اي وارد شود. 
حیاط اينجا با گرانیت س��فید، فرش شده و 
اولین چیزي که جلب توج��ه مي کند، مزار 
يك شهید گمنام است که غريب و تنها، روي 
سكوي کوچكي در گوشه حیاط آرمیده است. 
غربت اين شهید ش��ايد به خاطر تنهايي اش 
باش��د. کمي آن طرف تر، در پ��اك قائم، پنج 
شهید گمنام دفن ش��ده اند و حاال اين شهید 
عملیات خیبر که اطالعات روي سنگ مزارش 
نشان مي دهد 25 مهرماه 1394 رجعت کرده 

است، به تنهايي در حیاط موزه قرار گرفته و به 
مردم و رهگذران خوشامد مي گويد. 

وارد س��اختمان اصلي موزه مي ش��وم. هیچ 
کس نیست جز مردي که پشت میز نشسته 
و مي گوي��د نگهبان رفته و موقت��اً به جاي او 
نشس��ته اس��ت. فضاي داخلي خیلي بزرگ 
نیست، اما تاريك اس��ت و کسي پاسخگويم 
نیست! در همان بخش ورودي، ماکت ايستاده 
شهید همت، ش��هید حس��ن باقري، شهید 
همداني و... ديده مي شود. ديوارها هم که به 
رسم همیشگي موزه ها، پذيراي قاب عكس 
ش��هدا و مقام معظم رهب��ري و حضرت امام 

هستند. 
بعد از ظهر است که وارد موزه شده ام و در همه 
اتاق هاي محیط داخلي بسته هستند، جز دري 
که انگار بخش اصلي موزه را شامل مي شود. 
روي يكي از اتاق هاي در بسته، تابلوي کوچكي 
نشان مي دهد که آنجا اتاق نمايش است. گويا 
در اين اتاق براي میهمان ان ويژه فیلم هايي به 
نمايش در مي آيد. منظورم از میهمانان ويژه 
جمعي است که بیش��تر از مِن تنها، حداقل 

نفراتي در خود دارد. 
بخش اصلي موزه محیطي کوچك است که 
فقط قاب عكس ش��هدا در آن ديده مي شود. 
البته اول از همه چراغ ه��اي بخش را خودم 
روش��ن مي کنم. چون نفري که پش��ت میز 
نگهباني نشس��ته مي گويد ج��اي کلیدها را 
بلد نیست و بايد صبر کنیم نگهبان برگردد. 
به هرحال در بخش اصلي تصاويري از شهدا، 

انقالب، جبهه هاي دفاع مقدس و عكس هايي 
از موزه عبرت قرار داده شده است. گشتن در 
اين محیط نه چندان بزرگ شايد به دو دقیقه 
هم نمي کشد. موقع خروج باز خودم چراغ ها را 

خاموش مي کنم تا اسراف نشود!
بازديد از موزه ش��هدا خیلي طول نمي کشد. 
اينجا خلوت ت��ر از آن اس��ت ک��ه فكرش را 
مي کردم. ش��ايد يك دلیلش ب��ه خاطر نبود 
تبلیغات درست باشد. يا جايي که موزه در آن 
قرار گرفته براي مردم عادي کمي دورافتاده به 
نظر مي رسد و خیلي ها آدرس آن را نمي دانند. 
هرچه هس��ت اين موزه، با همه کاستي ها و 
خلوتي اش، تلنگري براي کساني است که از 
شلوغي شهر به محیط دنجي که بوي شهید 
مي دهد، پناه ببرند. البته به شرط آنكه با کمي 
تبلیغات بیشتر و بهتر، مردم را متوجه چنین 

محیط دنج و باصفايي کنیم. 
موقع رفتن چند قدم که از موزه دورتر مي شوم، 
برمي گردم و ساختمان آجري اش را بار ديگر 
نگاه مي کنم. مثل نگیني زرد در دل شلوغي 
شهر مي درخشد و چش��مك مي زند. جاذبه 
نام ش��هید خود بهترين تبلی��غ براي چنین 
موزه هايي است. به ش��رطي که خود ما  هم 
کمي همت و چنین اماکن دوست داشتني را 

به يكديگر معرفي کنیم. 

 صغري خيل فرهنگ 
فق�ط کافي اس�ت لحظه اي عكس ه�اي مادر 
شهيدان موسي و عليرضا رمضانپور را تماشا 
کنيم. ديدن تصوير سفره عقد شهيد عليرضا 
رمضانپور دل ها را مي لرزان�د. اين بار حكايت 
مادري است که حجله عشق مي بندد تا پيكر 
شهيدش از راه برس�د. آينه و شمعدان، قند و 
ش�يريني، گالب و خرمايي که در سفره چيده 
مي شود تا به اس�تقبال پيكر خونيني برود که 
عروسش شهادت بود.  ديدن تصاوير مادر پاي 
سفره حجله شهادت فرزندش بهانه اي شد تا به 
دنبال ديدار با اين مادر باشيم. تنها نشاني که از 
شهيدان داشتيم اين بود که اهل ساري هستند. 
بعد از پرس و جوي زياد توانستيم نشاني از مادر 
ش�هيدان پيدا کنيم. مصاحبه گرفته شد،اما 
منتشر نشد. همين چند روز پيش باز هم سراغ 
اين م�ادر را گرفت�م که گفتند ايش�ان درکما 
هستند و پدر شهيدان دچار آلزايمر شده است. 
اين نوشتار را تقديم مي کنيم به مادر و پدران 
ش�هدا که در نبود دردانه هايش�ان روزگاري 
سخت گذراندند اما دم بر نياوردند.  آنچه درپي 
مي آيد گفت وگوي ما با حبيبه مهدي زاده مادر 
ش�هيدان موس�ي و عليرضا رمضانپور است. 

اولين شهيدتان موسي بود يا عليرضا؟
اول موسي شهید شد. موسي مهربان، باايمان و با 
خدا بود. در بحبوحه انقالب در مقطع دبیرستان 
تحصیل مي کرد. موسي دو سال از علیرضا بزرگ تر 
بود و هر دو کشتي گیر بودند. در تظاهرات مردمي 
شرکت مي کردند. هم درس مي خواندند و هم به 
پدرشان کمك مي کردند. همسرم کارگر شیشه بر 
بود. بعضي از کارهايش را به عهده پسر ها گذاشته 

بود. 
بهم�ن م�اه ک�ه مي ش�ود بزرگ تر ه�ا 
ناخودآگاه ي�اد خاطرات انقالبي ش�ان 
مي افتند. شما خاطره اي از  ايام پيروزي 

انقالب  داريد؟
همینطور است زمستاني که به لطف خدا به بهار 
تبديل ش��د. در بحبوحه انقالب اسالمي بود که 
موس��ي با معلمش درگیر و از مدرسه اخراج شد. 
گويا معلم به ام��ام توهین کرده بود و پس��رم که 
عالقه زيادي به امام داش��ت به معلم گفته بود تو 
چرا به امام توهین کردي؟ معلم هم يك سیلي به 
صورت موسي زده و گفته بود که تو به چه حقي به 

من تذکر مي دهي؟
بعد هم موسي را از مدرسه بیرون کرده بودند. 12 
روزي بود که به مدرسه نمي رفت و من از اين اتفاق 
بي خبر بودم. موسي صبح ها مثل همیشه از خانه 

خارج مي شد و عصر برمي گشت. 
کمي بعد يكي از دوس��تانش نامه اي نوشته و به 
مغازه پدرش رسانده بود که موسي از مدرسه اخراج 
شده است. فرداي آن روز من و پدرش به مدرسه 
رفتیم. اعتراض کرديم وگفتند نمي دانستند ما در 
جريان اين اتفاق نیس��تیم. به آنها گفتم بچه من 
خانواده دارد. پدر و مادر دارد. کارتان اشتباه بود، 
اما وقتي متوجه چرايي اين اتفاق شدم، از ته دل 
خوشحال بودم که موسي غیرت داشت و واليت 
امام خمیني را قلباً پذيرفته بود که از ايشان دفاع 
کرده بود. موسي مي گفت من هر روز از در و پنجره 
مدرس��ه خودم را به کالس مي رساندم اما باز هم 
مدير و معاون من را بیرون مي انداختند. خالصه 
بعد از کمي صحبت موضوع حل ش��د، اما موسي 
گفت من در جايي که به امام توهین ش��ود درس 
نمي خوانم و براي ادامه تحصیل به مدرسه طالقاني 

ساري رفت. 
از همين واليتمداري و ش�ور انقالبي هم 

خودش را به جبهه رساند؟ 

بله، موس��ي يك بس��یجي فعال ب��ود. مي گفت 
مي خواهم لباس بس��یجي ب��ه تن کن��م. بعد از 
درس و مشق همه وقت خود را در بسیج و مسجد 
مي گذراند، اما وقتي دي��د که رزمنده ها به جبهه 
اعزام مي شوند خودش هم تصمیم گرفت که برود. 
آمد و به من گفت مامان من مي خواهم به جبهه 
بروم. مي روم بعد که آمدم درس و مشقم را ادامه 
مي دهم.  من هم گفتم تو بسیجي هستي وظیفه 
داري که بروي. بعد هم راهي شد و رفت. يك شب 
زنگ خانه را زدند. وقتي در خانه را باز کردم موسي 
را دي��دم. گفتم چه زود برگش��تي؟ گفت بچه ها 
نوش��ته بودند که مادرت کمي نگران اس��ت و از 
طرفي مسابقه کشتي هم دارم آمدم که هم شما را 
ببینم و هم مسابقه ام را انجام بدهم. کشتي اش را 
که گرفت راهي شد. اتفاقاً برنده هم شد. چند روز 
بعد به اهواز اعزام شد و مدت زيادي در اهواز ماند. 
بعد مرخصي آمد. دامادم گفت اين بار من با موسي 
مي روم تا مراقبش باشم. کمي از رفتنشان گذشته 
بود که دامادم تنها آمد. به ايشان گفتم پس موسي 
کو، قرار بود مراقبش باش��ي؟گفت مادر جان هر 
زمان عملیات مي شد موسي هر جا که بود خودش 
را مي رساند و داوطلب مي شد و به کسي فرصت 
نمي داد. آخرين اعزام هم به مري��وان رفت. قرار 
بود بچه ها عملیاتي مقابل کومله ها داشته باشند. 
تا من برسم موس��ي رفته بود. معترض شدم که 
چرا اجازه داديد موسي برود من قرار بود مراقبش 
باشم. مسئولمان گفت من چه کنم؟ خودش عشق 
امام و شهدا دارد و همیشه در صف اول است. بعد 
از عملیات هم مسابقه اي گذاشته بودند و موسي 
توانست برنده شود. قرآن و ساعت هديه گرفته بود. 
وقتي آمد در جواب اعتراض من گفت مادر جان 
اگر نروم، چه کسي قرار است برود و بجنگد؟اين 
حرف ها را که شنیدم ديگر چیزي نگفتم. کمي بعد 
گفت مي خواهم بروم سپاه و پاسدار شوم. دوست 

دارم لباس سبز سپاه را به تن کنم. 
توانست عضو سپاه شود؟

طبق قولي که داده بود هم به جبهه مي رفت و هم 
درس مي خواند. زمان امتحان خودش را مي رساند. 
الحمدهلل درس هايش خوب ب��ود و نمرات عالي 
مي گرفت. يك بار در امتحان��ات بنده خدايي به 
قصد کمك به موسي کتاب را برايش باز کرده بود 
و گفته بود پاسخ س��ؤال را از روي کتاب بنويس. 
موس��ي ناراحت ش��ده وگفته بود در امتحانات، 

حزب اللهي دزدي نمي کند. تقلب يك نوع دزدي 
است. اين کار علم دزدي است. به من مي گفت مادر 
جان مي خواهم مانند دکتر بهشتي شوم. هم درس 

بخوانم و مدارج عالي را طي کنم و هم بجنگم. 
آخرين اعزامش را به ياد داريد؟ 

آخرين اعزامش ماه مبارك رمضان سال 1362بود. 
ساکش را که مي بست روزه بود. گفتم موسي جان 
روزه ات را باز کن، راه دور است. تو که نمي تواني با 
دهان روزه اين همه مسافت را بروي. صبح سماور را 
روشن کردم و خواستم صبحانه بخورد و روزه اش را 
باز کند، اما چیزي نخورد. گفتم تو مسافري. گفت 
نگران نباش. با دهان روزه رفت. 25 روز در جبهه 

روزه گرفت. يك دور هم ختم ق��رآن کرده بود تا 
اينكه در عملیات قدس شهید شد. 

با وجود ش�هادت موس�ي، چطور راضي 
شديد که عليرضا هم راهي جبهه شود؟

وقتي پیكر موس��ي را آوردند علیرضا قیامتي به 
پا کرد که من هم بايد بروم. ش��ب ها مي رفت سر 
مزار برادرش گريه مي ک��رد و مي گفت داداش تو 
به خواب مادر بیا تا به من اج��ازه بدهد به جبهه 
بروم. من مخالف رفتنش نب��ودم. کالس چهارم 
دبیرستان بود. کنكور هم شرکت کرده بود. گفتم 
صبر کن امتحاناتت را بده. نتیجه دانشگاه بیايد، 
بعد به وقتش برو. چهارم فروردين ماه بود از ساري 
براي جبهه نیرو مي بردند. آمد و گفت مامان اگر 
براي من اتفاقي بیفتد تصادف کنم و بمیرم يا هر 
چیز ديگر شكايتت را به خانم حضرت زهرا )س( 
مي کنم.  نامه اي نوشت و امضا  کرد و در آن نامه هم 
قول داد که من ديپلمم را مي گیرم و دانشگاه هم 
قبول مي شوم فقط اذن جهاد بدهید. وقتي گريه 
کرد و گفت شكايتم را به خانم حضرت زهرا )س (

مي کند دلم لرزيد. با خودم گفتم نكند تصادف کند 
يا هر طور ديگري غیر از شهادت از دستم برود که 

من شرمنده خانم  شوم. گفتم برو ثبت نام کن. 

پ�س عليرض�ا را ه�م خودت�ان راهي 
کرديد؟

چه بگويم ماجراي راهي شدن علیرضا جالب بود. 
من راضي ش��دم، اما انگار برادر شهیدش موسي 

نه... به قولي 
که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها. 

موسي قبل از شهادت از دوستانش خواسته بود 
هر زماني علیرضا آمد و خواست اعزام شود بدون 
اذن و رضايت مادرم ايشان را ثبت نام نكنید. بايد 
مادرم خودش ش��خصاً بیايد چون مادرم در نبود 
علیرضا اذيت مي شود.  پدرش هم رفت، اما علیرضا 
را ثبت نام نكردند. خودم دستش را گرفتم و بردم، 
گفتم چرا ثبت نام نكرديد؟! گفتند شهید موسي 
قبل از رفتن به ما سفارش کرده بود تا درس علیرضا 
تمام نشده او را اعزام نكنیم. مادرم براي تحصیل 
علیرضا هزينه کرده است. هر زمان درسش تمام 
شد ما درخدمتیم. من از دوستانش خواستم که 
علیرض��ا را ثبت نام کنند. گفتم خود موس��ي در 
وصیتنامه اش نوشته است:»کساني که مي توانند 
اسلحه دست بگیرند بايد به جبهه بیايند.« اتفاقاً 
همان دوست موسي که علیرضا را ثبت نام کرد هم 
بعد ها شهید شد. بعد از ثبت نام و امضا، علیرضا از 
من جدا شد و به خانه آمد. من به مزار شهدا رفتم. 
وقتي به خان��ه آمدم علیرضا نبود. س��راغش رااز 
خواهرش گرفتم که گفت داداش به س��رعت به 
خانه آمد و ساکش را برداشت و رفت. با خودم گفتم 
حتماً فكر کرده که من نمي توانم لحظه جدايي اش 
را ببینم و پشیمان مي شوم براي همین تا من به 

خانه برگردم، رفته بود. 
بدون خداحافظي رفت؟

به دوس��تش پیام دادم ب��ه علیرضا بگ��و نبايد از 
مادر خداحافظي مي ک��ردي؟ بدون خداحافظي 

مي خواهي از پیش من بروي؟!
شب بود ديدم علیرضا با موتور آمد. گفت مادر در 
مسجد برنامه و سخنراني داشتیم بايد مي رفتم. من 
هرگز بدون خداحافظي از شما به جبهه نمي روم. 
من را بوس��ید وگفتم مراقب خودت باش. گفت 
مامان، من شهیدنمي شوم. گريه مي کردم گفت 
تو يك شهید داده اي چرا اينطور مي کني؟ گفتم 
مي دانم تو شهید مي ش��وي با اين عشقي که تو 
داري مي روي آخر ش��هید مي شوي. همین طور 
هم شد. درس��ال 1365 در عملیات کربالي يك 

درمنطقه مهران شهید شد. 
شهادت پسرانتان برايتان سخت نبود؟

شايد اگر به شما بگويم که مي دانستم دو فرزندم 
شهید مي شوند باورتان نشود. من چهارپسر و دو 
دختر داشتم قبل از اينكه موسي و علیرضا را باردار 
شوم خانمي مؤمن و سیده به من گفت تو دو فرزند 
پسر به دنیا خواهي آورد که آن دو ذخیره آخرتت 
مي شوند. به حق گفته بود به خواست خدا موسي 
و علیرضا ذخیره آخرتم شدند. موسي و علیرضا هر 
دو در ماه مبارك رمضان به دنیا آمدند و هر دو در 

ماه مبارك رمضان شهید شدند. 
ماجراي س�فره عقدي که براي ش�هيد 

عليرضا مهيا کرديد، چه بود؟
وقتي خبر شهادت علیرضا را به من دادند، برايش 
س��فره عقد انداختم. مي خواس��تیم برايش زن 
بگیريم. حتي خودش تحقیق ه��م رفت و گفت 
وقتي برگشتم ازدواج مي کنم. اينطوري اگر شهید 

شدم، آن خانم اذيت نمي شود. 
وقتي خبر ش��هادتش را دادند برايش حجله عقد 
انداختم تا آرزو به دل نمانم. علیرضا مخالف بي تابي 
و گريه بود. خوب به ياد دارم وقتي موسي شهید 
شده بود، من خیلي گريه مي کردم آنقدر که سوي 
چشمانم رفته بود. علیرضا مي گفت مادرجان کم 
گريه کن. خدا را شاکرم به خاطر اينكه من را اليق 

مادري شهدا ديد و اين افتخار را نصیبم کرد. 

گفت وگو با مادر2 پهلوان شهيد موسي و عليرضا رمضانپور که اکنون در بستر بيماري است 

پسرانم از گود كشتي وارد معركه نبرد شدند

7| روزنامه جوان |  شماره 5312 پنج ش��نبه 26 بهمن 1396 | 28 جم��ادي االول 1439 |

88498481ارتباط با ما

وقت�ي پيك�ر موس�ي را آوردن�د 
عليرض�ا قيامتي ب�ه پا ک�رد که من 
ه�م باي�د ب�روم. ش�ب ها مي رف�ت 
س�ر مزار ب�رادرش گري�ه مي کرد و 
مي گفت داداش تو ب�ه خواب مادر بيا 
تا به من اج�ازه بدهد ب�ه جبهه بروم

نماي بيروني موزه با آجر سه سانتي، 
دلچس�ب و جذاب به نظر مي رسد. 
کششي دارد که شايد بخشي از آن 
مربوط به جاذبه ش�هدايي باشد که 
تصاويرشان روي کاش�ي هاي آبي 
رنگ نقش بس�ته و سراس�ر ديوار 
بيروني موزه را پوش�انده اند. موزه 
شهدا بدون هيچ قيد و بندي آغوش 
باز ک�رده تا ه�ر کس ک�ه خواهان 
ديدار لحظه اي با شهداست، بتواند 
بدون کمترين دغدغه اي وارد شود
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