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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با اكرم اسماعيلي، خواهر شهيدان عبدالحميد و مهدي اسماعيلي

براي شهادت عبدالحميد  بي تابي کردم و براي مهدي سکوت!
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 صغري خيل فرهنگ
گفت وگو با اكرم اسماعيلي، خواهر شهيدان 
عبدالحميد و مهدي اس�ماعيلي برايم بسيار 
جالب بود. اين خواهر شهيد مي گويد: »پيكر 
عبدالحميد را كه ديدم، دس�تانش پر از خاك 
بود. در آخرين لحظات حياتش به خاك چنگ 
زده ب�ود. خش�كي لب هايش نش�ان مي داد 
بيش�تر از يک روز آب نخورده ب�ود. حميد را 
در بد ش�رايطي ديدم. آنقدر بي تابي كردم كه 
خبرش به گ�وش مهدي رس�يد. مهدي گفت 
راضي نيستم در ش�هادت من اينطور شيون 
كني. مهدي كه شهيد شد، صدايم درنيامد.«
هشت س�ال دفاع مقدس مملو از صحنه هاي 
دل كندن از عزي�زان بود؛ م�ادران و پدراني 
كه چند فرزند ش�هيد داش�تند، نوعروساني 
ك�ه خيل�ي زود همس�ر ش�هيد مي ش�دند، 
خواه�ري كه ب�ه برادرانش عش�ق مي ورزيد 
و ه�ر دو ب�رادر را در جن�گ از دس�ت داد 
و خ�ود ني�ز در جبهه هاي جنگ حاضر ش�د. 
گفت وگوي ما با خواهر ش�هيدان عبدالحميد 
و مه�دي اس�ماعيلي را پي�ش رو داري�د. 
عبدالحمي�د در عملي�ات الي بيت المق�دس 
و مه�دي در كرب�اي5 آس�ماني ش�دند. 

خانواده اي ك�ه دو ش�هيد مي دهد بايد 
پيشينه اي از فعاليت هاي انقابي داشته 

باشد. 
ما اصالتاً خوزس��تاني و س��اکن اس��تان مرکزي 
هس��تیم. پدرمان کارمند ش��رکت نف��ت  بود و 
معموالً چن��د صباحي  به  خاط��ر مأموریت هاي 
 کاري  ایش��ان، مجب��ور ب��ه  مهاجرت  و اس��کان 
 در اس��تان هاي دیگر مي ش��دیم. ما آن زمان  به 
مدرسه اس��المي مي رفتیم.  از س��ال  54 به  بعد 
برادرهایم  فعالیت هاي  انقالبي  خودشان  را شروع 
 کردن��د. پخش  اعالمی��ه و  حضور در مس��اجد و 
جلس��ات  مس��تمر از عمده  فعالیت هایشان بود. 
من آن زمان محصل بودم. همه ما از این دس��ت 
فعالیت ها داشتیم اما هیچ کدام جلوي همدیگر 
بروز نمي دادیم. برادرم مه��دي عالقه خاصي به 
انقالب داشت. همان س��ال 54 فعالیت هایش را 
آغاز کرد. به ما هم که در خانه بودیم، کارهایي را 
مي سپرد. گاهي نان زیادي تهیه مي کرد و به خانه 
مي آورد و از ما مي خواست با آنها لقمه نان و پنیر 
درست کنیم یا س��یب زمیني هاي پخته  را لقمه 
بگیریم. مي گفت فردا راهپیمایي داریم. اگر مردم 
حین راهپیمایي در جایي گی��ر کردند و مجبور 
شدند س��اعت ها پنهان ش��وند یا شرایط خاصي 
برایشان پیش آمد، از این لقمه ها بتوانند استفاده 
کنند.گاهي هم نوارهاي سخنراني امام را به خانه 

مي آورد تا ما آنها را پیاده  کنیم. 
خود شما هم فعاليت انقابي داشتيد؟

من  و برادرم مهدي با تشکیل س��پاه، وارد سپاه 
ش��دیم. من از همان  ابتدا در دفتر حزب با شهید 
بهشتي در امور فرهنگي همکاري داشتم. کمي 
بعد همراه با دوستانم دوره امدادگري را گذراندیم 
 و آموزش ه��اي  الزم را دیدیم  که ب��ا آغاز جنگ 
تحمیلي به عن��وان امدادگ��ر در مناطق جنگي 
حضور پیدا کردم. با آغاز جنگ همه اهل خانه ما 

راهي جبهه شدند. پدرم به منطقه اعزام  شد. 
عبدالحمید دیگر شهید خانواده مان از سال 59 
یعني از اولین روزهاي جنگ تا زمان شهادتش در 
عملیات الي بیت المقدس حضور داشت و برادرم 
مهدي که پاس��دار بود، از همان ابتداي جنگ تا 
زمان ش��هادتش در عملیات کربالي5 به جبهه 

رفت. خانه اول مهدي مناطق جنگي بود. 
اولين شهيد خانه تان كدام برادر بود؟

برادرم  عبدالحمید که متولد 1337 بود. 

چطور برادري بود؟ كمي از شاخصه هاي 
اخاقي اش بگوييد. 

از همان دوران کودکي ش��اد و بشاش بود. عالقه 
فراوانش به امیرالمؤمنین)ع( باعث شد تا توجه 
و مطالعه زیادي بر خطبه هاي  نهج البالغه داشته 
باشد. مخلص کالم عاشق امام علي )ع( بود. آنقدر 
عاشق بود که در عملیات الي بیت المقدس و با رمز 
علي بن ابیطالب)ع( به شهادت رسید. در میالد امام 
علي)ع( هم به خاک سپرده شد. پدر به عبدالحمید 
پول تو جیبي مي داد تا براي خودش لباس بگیرد. 
بعد از مدتي مي دید همچنان عبدالحمید با همان 
لباس قبلي اس��ت، مي گفت: مگر من پول ندادم 
لباس بگیري؟! بعدها متوجه مي شدیم با آن پولي 
که به او مي دادیم، مایحتاج خانواده هاي نیازمند 
را تهیه مي کرد.  عبدالحمید بع��د از اخذ دیپلم 
فني به هنرس��تان رفت و با توجه به نیاز مناطق 
محروم به معلم، ب��راي تدریس به روس��تا هاي 
محروم رفت. برادرم حقوق و پاداشي که براي این 
کارش مي گرفت، تماماً براي روس��تاییان هزینه 
مي کرد. برایشان موتوربرق و موتورآب مي گرفت 
تا مشکلش��ان حل ش��ود. کالس هاي درسشان 
را باز سازي و از ش��هر مواد مورد نیازشان را تهیه 
مي کرد.  برادرم عبدالحمید خیلي باسلیقه بود. 
یک مقطعي در جبهه سنگرهایش��ان نم داشت. 
وقتي آمده بود مرخصي مقداري نایلون خرید و 
به جبهه برد. براي اینکه بچه ها اذیت نشوند، تمام 

سنگر را نایلون کشي کرده بود. 
اطراف منطقه ش��ان زمین بایر بود. عبدالحمید 
تخم گل، سبزي و خیار گرفت و در آن زمین بایر 
کاشت. همیشه دنبال این بود که بقیه را خوشحال 
کند. مي گفت بچه ها روحیه ش��ان کسل نباشد. 
دنیا ارزش ندارد ک��ه آدم بخواهد زانوي غم بغل 
بگیرد و ناراحت باشد. خدا شادي را خلق کرده تا 
بنده هایش شاد باشند و باقي عمرشان را روحیه 
بگیرند. ش��اد بودن یکي از ناب ترین ویژگي هاي 

عبدالحمید بود. 
برادرم مهدي خیلي مجروح مي ش��د. هر بار که 
مهدي با مجروحیت مي آمد، عبدالحمید به مهدي 
مي گفت: »تو هنوز رزم را یاد نگرفتي، نگاه کن من 
این همه در منطقه هستم اتفاقي برایم نمي افتد.« 

اما خودش زود تر از مهدي شهید شد. 
قبل از رس��یدن خب��ر ش��هادت عبدالحمید، ما 
عزادار شهادت پس��رعمه ام مرتضي که 16سال 
داشت، بودیم. پسرعموي پدرم هم تازه به شهادت 
رسیده بود.  از اردیبهشت سال 61 گفتند مرحله 
اول عملیات الي بیت المقدس به اجرا درآمده است 

و تعدادي هم شهید داده ایم و کسي به ما نگفت 
که عبدالحمید هم در میان این شهداست. البته 
ما با توجه به شرایط جس��مي عبدالحمید اصاًل 
احتمال شرکت در عملیات و ش��هادت برادرم را 

نمي دادیم. 
مگر چه مشكل جسمي اي داشت؟

یکي از زانوهاي عبدالحمید در یکي از پاتک هاي 
دشمن قبل از عملیات آزادسازي خرمشهر مشکل 
پیدا کرده ب��ود. به طوري که وقت��ي راه مي رفت 
 کش��کک زانویش حرکت مي کرد و پایش خالي 

مي شد. دکتر تأکید بر عمل جراحي داشت. 
وقتي به مرخصي آمد، به عبدالحمید گفتیم حاال 
که دکتر تش��خیص داده زانویت عمل شود، این 
کار را خیلي زود انجام ب��ده. او هم پذیرفت و قرار 
شد تا معاینات، آزمایشات و اقدامات قبل از عمل 
را انجام بدهد. عبدالحمید عکس و آزمایش هاي 
قبل از عمل را انجام داد و مهیاي عمل شد. همه 
چیز آماده بود که یک روز به خان��ه آمد و گفت: 
من باید به منطقه بروم. ما گفتیم: تو که قرار بود 

زانویت را عمل کني؟ گفت: نه بای��د بروم، همه 
مدارک و عکس ها و آزمایش هایم را مي برم تا در 
منطقه زیر نظر دوستم که پزشک است،  این کار را 
انجام دهم. ما هم به تصور اینکه او همه مدارک را 
با خودش برده است و زانویش را عمل خواهد کرد، 
پذیرفتیم. اصالً فکرش را نمي کردیم با این زانودرد 

وارد عملیات شود. 
خبر شهادت را چه كسي به شما داد؟

ما هم این طرف درگیر مراس��م شهداي خانواده 
بودیم که با خبر شدیم رزمنده ها در مرحله اول 
عملیات الي بیت المقدس  شهداي زیادي داده اند. 
مسئولیت یکي از عمو هایم این بود که اگر استان ما 
شهید داد به راه آهن برود و شهدا را تحویل بگیرد. 
در راه آهن وقت��ي عمویم تابوت چند ش��هید را 
برمي دارد، چشمش به تابوتي مي خورد که روي 
آن نوشته شده بود: شهیدعبدالحمید اسماعیلي. 
عمو از قطار پیاده مي ش��ود. حال��ت گنگي به او 
دس��ت مي دهد. با خودش مي گوید: نه این قطعاً 
تشابه اسمي است. بعد دوباره به قطار برمي گردد 
و تابوت را مج��دد بیرون مي کش��د. تابوت هاي 
شهدا را به معراج منتقل مي کنند. وقتي در معراج 
شهدا در تابوت را باز مي کند، چهره غرق به خون 
عبدالحمید را مي بیند و مطمئن مي شود که برادرم 
به شهادت رسیده است. برادرم 10اردیبهشت در 
دارخوین در مرحله اول عملیات الي بیت المقدس 
به شهادت رس��یده بود. عمو با برادرم مهدي که 
در منطقه ب��ود تماس مي گیرد و خبر ش��هادت 
عبدالحمی��د را مي ده��د و از او مي خواهد که به 
خانواده اطالع بدهد ام��ا مهدي به عمو مي گوید 
که من درگیر عملیات هس��تم، شما خودتان به 

خانواده اطالع بدهید. 
عمو که چاره اي نداش��ت با عموي دیگرم تماس 

مي گیرد و موضوع را با ایشان در میان مي گذارد. 
وقتي عمو با پدرم تم��اس گرفت ما تصور کردیم 
که براي مه��دي اتفاقي افتاده اس��ت، چون فکر 
مي کردیم عبدالحمید به خاط��ر عمل زانویش 
در عملیات شرکت نکرده اس��ت اما بعد متوجه 
شدیم که عبدالحمید به ش��هادت رسیده است. 
اوضاع و احوال خیلي ب��ه هم ریخته  بود و گفتند 
به خاطر بمباران هاي شهرها، تشییع جنازه باید 
دسته جمعي انجام ش��ود که مردم دچار سانحه 

نشوند. 
پیکر برادرم عبدالحمید همراه با 57 شهید دیگر 

این عملیات با هم تشییع و تدفین شدند. 
وصيتنامه اي از ايشان در دست هست؟

بعد از شهادت عبدالحمید وقتي در گیرودار انجام 
مراس��م بودیم از داخل صندوقچ��ه در زیرزمین 
مجموعه عکس ها، آزمایش ها و مدارک پزشکي 
عبدالحمید را که قرار ب��ود همراه خود به منطقه 

ببرد، پیدا کردیم. 
وصیتنامه اي از برادرم به دس��تمان نرس��ید اما 
دستنوشته هایي از ایش��ان به یادگار مانده است 
که در مورد نامه امام علي)ع( به مالک نوش��ته یا 
توصیه هایشان به امام حسن مجتبي )ع ( است که 

آنها را براي دل خودش نوشته بود. 
مهدي ش�هيد دوم خانه تان ب�ود، از او 

بگوييد. 
مهدي متولد 1331 و از عبدالحمید بزرگ تر بود. 
مهدي بالفاصله بعد از تشکیل سپاه وارد این نهاد 
انقالبي شد.  در سال 58 و در آغاز درگیري هاي 
ضدانقالب همراه با لشکر17 به غرب رفت. آنجا 
در جبهه هاي بازي دراز و نودوشه فعالیت داشت. 
یادم هست در زمان انجام یکي از مأموریت هایش 
در ب��ازي دراز مجروح مي ش��ود و ت��ا زماني که 
مي خواستند او را به پایین برسانند، دچار یخ زدگي 
مي شود. آن حادثه خیلي به بدنش لطمه مي زند. 
مهدي در حماسه پاوه حضور داشت و در نودوشه 

همسنگر و همرزم شهید احمد کاظمي بود. 
او مرتب مجروح مي ش��د؛ هر از گاهي با خانواده 
تماس گرفته مي شد که مهدي مجروح شده است 
و پدر مجبور مي ش��د بیمارستان هاي شهرهایي 
مثل شیراز، مش��هد، اصفهان، تبریزو...  بگردد تا 
خبري از وضعیت مهدي بگیرد. یک بار برادرم تا 

شهادت پیش رفته و از سردخانه برگشته بود. 
يعني او را به عنوان ش�هيد به سردخانه 

فرستاده بودند؟
بله، مهدي در عملیات محرم سخت مجروح شده 
بود. ایشان به مقر فرماندهي ارتش عراق رفته بود. 
بعثي ها از فاصله یک متري نارنجک پرتاب کرده 
بودند که سمت راس��ت بدنش کاًل مثل گوشت 
کوبیده له ش��ده بود. 10 روز ما خبري از مهدي 
نداش��تیم. گویا مهدي به عنوان شهید به معراج 
شهدا منتقل و بعد به تهران اعزام و در سردخانه 
نگهداري مي شود. بعد از گذشت 10 روز، زماني 
که مي خواهند پیکر ش��هدا را که مهدي هم در 
میانش��ان بوده جا به جا و به اس��تان هاي زادگاه 
خود منتقل کنند، متوجه مي ش��وند نایلوني که 
روي صورت مهدي کش��یده ش��ده بخ��ار کرده 
است. خیلي سریع نایلون را باز  و نبضش را چک 
مي کنند، نبضش ضعیف بود. ایش��ان 10روز در 
میان ش��هدا بود و عمو و پدرم  استان به استان به 
دنبالش بودند. همرزمان��ش هم اطالع دقیقي از 
وضعیتش نداشتند. آنها مي گفتند ما پیکرش را به 
عقب نیاوردیم و فقط از معرکه به عقب کشیدیم. 
در همین ایام یک روز بعد از نماز صبح تلفن خانه 
زنگ خورد. من تلفن را برداشتم. نفر پشت خط 
گفت: شما کسي به نام مهدي اسماعیلي دارید؟! 

گفتم: بله، تو را خدا خبري از ایشان دارید؟
گفت: چه نسبتي با ایشان دارید؟ گفتم: خواهرش 

مهدي سال 54 فعاليت هايش را آغاز 
ك�رد.  گاهي نان زي�ادي تهيه مي كرد 
و به خانه مي آورد و از ما مي خواس�ت 
با آنها لقم�ه نان و پنير درس�ت كنيم 
ي�ا س�يب زميني هاي پخت�ه  را لقمه 
بگيري�م. مي گف�ت ف�ردا راهپيمايي 
داريم. اگ�ر مردم  جايي گي�ر كردند و 
مجبور شدند س�اعت ها پنهان شوند، 
از اين لقمه ها بتوانند اس�تفاده كنند
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هستم. گفت: بیایید بیمارستان. آدرس بیمارستان 
را داد. خواهر کوچک��م را بیدار کردم و گفتم دارم 
مي روم بیمارستان، اگر خبري شد زنگ مي زنم. 
رفت��م بیمارس��تان. مه��دي با هم��ان وضعیت 
مجروحیت و به شکلي که به سختي شناختمش 
کنار در س��ردخانه بود. همه خون ها روي س��ر و 
صورتش خشکیده بود. خون هاي روي صورتش 
را پاک کردم، با دقت نگاهش کردم. خود مهدي 
بود. ترکش وارد عدسي چشمش شده بود و تا آخر 
عمرش هم در چشمش ماند. بدنش مثل گوشت 
کوبیده ش��ده بود. پزش��کان و کادر بیمارستان 
نمي توانستند کاري کنند، فقط پانسمان کردند. 
ترکش هاي زیادي در بدنش بود. وقتي هوا س��رد 
مي شد، ترکش ها یخ مي زد و وقتي هوا گرم مي شد، 

این ترکش ها اذیتش مي کرد. 
نحوه شهادتشان چطور بود؟

قبل از عملیات کربالي5، ما مهدي را در تلویزیون 
در حالي که همراه همرزمانش سوار قایق بودند و 

مي خواستند به سمت دریاچه ماهي بروند، دیدیم. 
همه فریاد زدیم و از دیدن ای��ن تصاویر ذوق زده 
ش��دیم. مه��دي و همرزمانش مهی��اي عملیات 
کربالي 5 مي ش��دند. کمي بعد مهدي در 21دي 
سال 65 بعد از نماز صبح، بر اثر اصابت ترکش هاي 

خمپاره به پهلویش به شهادت رسید. 
ش�نيدن خبر ش�هادت دومين ش�هيد 

خانواده قاعدتاً سخت تر بود؟
همینطور است. دوست مهدي تماس گرفت و از 
من در مورد مهدي پرسید. من هم گفتم: خبري از 
مهدي ندارم و دلم هم شور مي زند. خیلي نگرانم. 
خواب هم دیده ام. گفت: ان ش��اءاهلل خوب است. 
تعبیر خوب کنید، ان ش��اء اهلل تعبیرش عاقبت به 
خیري است. من مهدي را دو روز پیش دیدمش. 
آنها رفتند براي پیشروي، من هم گفتم اگر مهدي 

را دیدید، سالم ما را برسانید. 
نیم ساعت بعد یکي دیگر از دوستانش زنگ زد و 
حال و احوال کرد. با خودم گفتم چه خبر شده همه 
تماس مي گیرند و از مهدي مي پرسند. دلم شور 
مي زد. رفتم مدرسه. معلم مقطع دبیرستان بودم. 
تلفن مدرسه به صدا درآمد. یکي از همکاران گوشي 
را برداش��ت. ناراحت ش��د و رفت پیش مدیریت 
مدرسه، کمي بعد به سراغ من آمدند. پرسیدم: چه 
شده؟ براي کسي اتفاقي افتاده است؟ مدیر گفت: 
خانم اسماعیلي براي همس��رتان مشکلي پیش 
آمده، گویا براي ماشین ایشان اتفاقي افتاده است 
اما در حال حاضر در منزل منتظر شما هستند. با 
همکارم به خانه مان آمدم. همسرم صحیح و سالم 

در خانه بود، پرسیدم: چه شده؟
گفت: پدربزرگتان حالش بد است. زنگ زدند که 
مشکلي پیش آمده که باید برویم اراک. البته راست 
هم مي گفت مدتي بود که پدربزرگم کسالت داشت 
و پدرم و خان��واده به اراک رفت��ه بودند. با کمک 
همکارم وس��ایل را جمع و جور ک��ردم. همکارم 
لباس هاي محمدحس��ین پس��رم را جمع کرد و 
براي من لباس مشکي گذاش��ت و راه افتادیم. در 
راه من به همسرم گفتم: تو را به قرآن، اگر چیزي 

شده بگو. 
گفت: مي گویند آقا مهدي مجروح ش��ده است. 
گفتم: اگر مجروح ش��ده چرا دارید من را به اراک 
مي برید. من باید بروم بیمارس��تان پیشش. از قم 
تا اراک دعا مي کردم که دروغ باشد، نمي خواستم 
قبول کنم اما همس��رم من را مس��تقیم به گلزار 
ش��هداي اراک برد. رفتم و صحنه اي را دیدم که 
باورش برایم سخت بود. عکس مهدي روي تله اي 
از خاک بود و مهدي را همراه دیگر شهدا به خاک 
سپرده بودند. مهدي کنار عبدالحمید آرام گرفته 

بود. 
تمام زندگ��ي من با خاط��رات برادران ش��هیدم 
مي گذرد، مخصوصاً با آقا مهدي. یک روح بودیم 
در دو بدن. هیچ وقت فک��رش را نمي کردم بعد از 
مهدي زنده بمانم. همیشه به من مي گفت: صبر 

زینبي داشته باش. 
براي تش��ییع و تدفین عبدالحمید ش��وکه شده 
بودم. بي تابي کردم. خیلي اذیت ش��دم. به خاطر 
تش��ییع دسته جمعي ش��ان، اجازه ندادند پیکر 
عبدالحمید را به خانه بیاوریم.  پیکر عبدالحمید 
را که دیدم، دس��تانش پر از خاک بود. در آخرین 
لحظات حیاتش به خاک چنگ زده بود. خاک در 

مشتش بود. ریش هایش پر از خون بود و لب هایش 
خاک خورده بود. قشنگ معلوم بود بیشتر از یک 
روز آب نخورده بود. حمید را در بد شرایطي دیدم. 
آنقدر بي تابي کردم که خب��رش به گوش مهدي 
رسید.  براي همین مهدي به من گفت: نکند من 
شهید شدم بي تابي کني، من راضي نیستم. صبر 
زینبي داشته باش اما درس��ت از همان لحظه که 
عکس مهدي را روي مزارش دی��دم، صداي من 
قطع ش��د. دیگر صدا نداش��تم. تا 40روز صدایم 
درنیامد. کامالً الل شده بودم. مهدي که مي دانست 
من نمي توانم صبر داش��ته باش��م، کاري کرد که 
نامحرمي صداي ضجه ها و شیون هایم را نشنود اما 

جگرم مي سوخت. 
من و مهدي خیلي به هم وابسته بودیم. مي گفت: 
من امروز هر کاري در منطقه انجام بدهم به نیت تو 
انجام مي دهم. اگر یک تیر به سمت دشمن بزنم یا 
یک لیوان آب به کسي برسانم به نیت تو انجامش 
مي دهم. من هم مي گفتم: مهدي من نماز جمعه 
رفتم به نیت تو. این کار خیر را انجام دادم، به نیت 
تو. به عیادت مجروحان بیمارس��تان مي روم،به 
نیت تو. مهدي ه��ر اتفاقي مي افت��اد در دفترچه  
یادداشتش مي نوش��ت. با وجود اینکه اطالعي از 
هم نداشتیم اما آنچه هر دو در آن روز در دفترچه 
یادداشتمان ثبت کرده بودیم، شبیه هم بود و به 
هم ربط داشت. داغ نبودنشان که اصاًل سرد نشده 
اس��ت، حتي به اندازه یک پل��ک زدن از آنها دور 
نیستم. من آنقدر با اینها زندگي مي کنم که انگار 

هنوز هستند. 

پيكر عبدالحميد را كه ديدم، دستانش 
پ�ر از خاك ب�ود. در آخري�ن لحظات 
حياتش به خاك چنگ زده بود. خاك 
در مش�تش ب�ود. ريش هاي�ش پر از 
خون ب�ود و لب هايش خ�اك خورده 
بود. قش�نگ معلوم بود بيشتر از يک 
روز آب نخ�ورده بود. حمي�د را در بد 
ش�رايطي ديدم. آنقدر بي تابي كردم 
كه خب�رش به گ�وش مهدي رس�يد
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