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۲۴۹۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(ییامغَی تسا یکُرت ارم ،ناناملسم ،ناناملسم
ییاهنت هب دناّردب ار ناریش یاهفص وا هک

لد ار نامسآ دزرلب ،دنابنجب نوچ ار نامک
ییPاب ز هرهز و هم واِ میب ز دتفاورف

ناج یXب نم شیپ و قشع شمان قلخ شیپ هب
ییاساین یو اب زج هک نیریش یتنحم و Xب

یکیرات و رفک دنامن ،دیامنب راسخر وا وچ
)۳(ییاسَرت هن ،َدنام نید هن ،دیاشگب شیوخ )۲(ِدعَج وچ

دیابیم ْتناج را ،شومخ :دیوگیمه تریغ ارم
ییابیکش دراد رگا ،مرازیب شیوخ ناج ز

)۴(ندییاخ ریجنز زج هب هناوید هراچ درادن
ییاخیم ریجنز رگا ،تتسلXح ،تتسلXح

؟یسرتیم هچ نارایشه ز ،نونجم یا رارسا وگب
؟ییاپیم هچ ار تمایق ،نودرگ یا فاکشب ابق

دجنگیمن ملاع نیا رد وت ِقشع ِزاورپ رگو
)۶(ییاقنَع و یغرمیس هک ،َرپ )۵(تبرق ِفاقِ یوس هب

یدرم رغاس هد نم هب ،میوگ قح هک یهاوخ رگا
ییانیب و مشچ یا ،آرد ،منیب هر هک یهاوخ رگو

یدیشروخ وچمه نت همه ندوب تدیاب شتآ رد
ییازفا رون و )۷(ایض ار ملاع هک یهاوخ رگا

یهاوخ رگا ،هام صرق وچ ندوب تدیاب نازادگ
ییاریذپ دشاب ار وت )۸(نادیشروخ ِدیشروخ زا هک

ور ،هجرب ،تسا )۹(ریگاپ هن هناخ دش ریگلد رگا
ییادوس ِناجیگ َِرب نیشنم ،یلد کزان رگو
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ییادوس ِناجیگ َِرب نیشنم ،یلد کزان رگو

ادوس ِدساف ینامز ،نیب دساف یادوس یهگ
ییام هقرخمه رگا ،ود ره نیا زا وش مگ یهگ

ار ودنه ِنایور هیس )۱۰(رتیلوا کُرتِ کَرت هب
ییPP تسار ودنه و یزابناج تسار ناکُرت هک

هم نوچمهِ کُرتِ مXغ }ادمحب یراب منم
ییابیز دنراد وا زا ینودرگ ِنایور هم هک

نم متفگ کُرت شمان هک ددنخیم قشع ناهد
)۱۱(ییان وا و مییان ام هک ،ام رد دمدیم وا نیا دوخ

؟ییان دمدرد هکنآ زج ،هراچیب یان دلان هچ
ییآیم وچ ناتسروگ هب ،هتسکشِا یاهین نیبب

ییایوگ هن ،هدنام ناج هن ،ییان مد زا هدنامب
ییام و نم ام زا تفر :هک دیوگ ناشلاح نابز

شتآ نیا رب مزیه هنم ،نک سب Xه ،نک سب Xه
ییPاب ِهار دریگب شتآ نیا هک مسرتیم هک

۴۹۳ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

میمیلست هطقن ام تمسق هریاد رد
ییامرف وت هچ نآ مکح یشیدنا وت هچ نآ فطل

۸۰ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

اههدکیم رد تشخ و نم میلست رس
تشخ و رس وگ نخس مهف دنکن رگ یعدم

۱۴۷۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متسجب ریجنز ز رابرگد رابرگد
متسجب ریگ نوبز ماد نیا زا و دنب نیا زا

)۱۲(ییاغَد و رحِس زا رپ ییاتود ریپ کلف

متسجب ریپ نیا زا وت ناوج لابقا هب

مدیرب زور و بش ز مدیود زور و بش



Page 3 of 11

668_Qazal & Mathnavi 7/19/17 8:57 AM

مدیرب زور و بش ز مدیود زور و بش
متسجب ریت نوچ هک دیسرپب خرچ نیز و

۱۵۳۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درک یتشآ یهاوخ گرم زا دعب وچ
میناحتما رد تمغ زا رمع همه

نک یتشآ مَدرُم رادنپ نونک
میناگدرم نوچ ام میلست رد هک

۱۱۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیلقتیب ،تریصب بحاص ،ار یادخ دوب صلخمٔ هدنب هک ل+ه ٔهصق - ۳۲ شخب
یریما دوب )۱۳(ِسیاسٔ هدنب ،ناشیا ریغ و رهاظِ یور زا فسوی و نامقل هکنانچ ،زجع زا هن ،تحلصم تهج ناقولخمِ یگدنب رد هدش ناهنپ  

روک اما دوب ناملسم ریما نآ و ،ار

دران رد مهو هب ینوچ کیل        دراد یردام هک یمَعا دناد

هک دبای ص+خ یمع زا هک دوب نکمم ،دنک ردام نیا میظعت شناد نیا اب رگا

َبيَغْلا اَمِهِبُ هَرsَصبُيِل ِهِبْلَق ینْيَعَ َحتَفً اْريَخ ٍْدبَعِبُ iاَداَرا اِذا

دنیبب ود نآ اب ار بیغ ات دیاشگ ار وا بلق مشچ ود دهاوخ ریخ یا هدنب یارب دنوادخ هاگ ره .

۲۰ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق

َنيِدِها�زلا َنِم ِهيِف اُوناَكَو ٍةَدوُدْعَم َمِهاَرَد ٍسْخَب ٍنََمثِبُ هْوَرَشَو

.دنتشادن وا هب یتبغر چیه هک ،دنتخورف مهرد دنچ هب ،کدنا یاهب هب ار وا

۱۸۴۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دشاب جرف بجوم لاؤس زا ربص هک تین نیا اب ،ندرک لاؤس زا تخاسیم اههقلح دواد هک دید نوچ نامقل ندرکربص

افَص ِدواد یوس نامقل تفر
اههقلح نهآ ز درکیم وک دید

دنگفیم رد رگد مه اب ار هلمج
دنلب هاش نآ ،دPوپ نهآ ز

دوب هدید مک وا )۱۴(داَّرز تعنص
دوزف شساوسو ،دنامیم بجعرد
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دوزف شساوسو ،دنامیم بجعرد

وزا مسرپ او ؟دوب دیاش هچ نیک
؟وت هب وت هقلح ز یزاسیم هچ :هک

تسا رتیلوا ربص :تفگ دوخ اب زاب
تسا ربهر رتوز دوصقم ات ربص

دوش تفشک رتدوز ،یسرپن نوچ
دوب رتناّرپ هلمج زا ربص غرم

دوش لصاح رترید یسرپب رو
دوش لکشم تیربص یب زا لهس

نامز رد مه ،)۱۵(دزب نت نامقل هکنوچ
نآ دواد تعنص زا مامت دش

وا دیشوپ رد و دیزاس هرز سپ
وخربص میرک نامقل شیپ

یَتف یا تسا سابل وکین نیا :تفگ
ار مخز عفد ،گنج و )۱۶(فاصَم رد

)۱۷(تس یمد وکین مه ربص :نامقل تفگ

تس یمغ اج ره عفاد و هانپ هک

نXف یا درک نیرق قح اب ار ربص
*ناوخب هگآ ار رصَعلاَو ِرِخآ

 تسا مزP سپ .تسا هدرک قح اب نراقم ار ربص ،یلاعت قح ،ینXف یا(
).یناوخب هناهاگآ ار رصعلاو هروس ینایاپ شخب هک

دیرفآ قح ،ایمیک نارازه دص
دیدن مدآ ،ربص وچمه ییایمیک

)۱۰۳( رصعلا هروس ،میرک نآرق *

)۱( ِرْصَعْلاَو

)۲( ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنِْ�ا �ِنإ
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)۲( ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنِْ�ا �ِنإ

 )۳( .ِْرب�صلاِب اْوَصاََوتَو �قَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلا�صلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذ�لا �Pِإ

)۱( .رصع هب دنگوس

 )۲( .تسا یراکنایز رد ىمدآ هك

)۳( .دندرك شرافس ربص و قح هب ار رگيدكي و دندرك کین ىاهراك و دندروآ ناميا هك اهنآ رگم

۱۴۶۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار نامقلِ یکریز ،نامقل ٔهجاوخ ندرک ناحتما - ۳۰ شخب

دوب کاپٔ هدنب هک ار نامقل هک هن
؟دوب کPاچ یگدنب رد بش و زور

شیپ ،راک رد یتشادیم شاهجاوخ
شیوخ نادنزرف ز یدید شرتهب

دوب دازهدنب هچرگ نامقل هکنآز
دوب دازآ )۱۸(اوه زا ،و دوب هجاوخ

نُخس ردنا ار خیش یهاش تفگ
نُک تساوخرد نم ز ششخب زا یزیچ

ار وت رم دیان مرش ،هش یا :تفگ
آ رترب نیز ؟ارم ییوگ نینچ هک

ریقح ناشیا و مراد هدنب ود نم
ریما و دنا نامکاح وت رب ود نآو

تسا )۱۹(ت�لَز نیا ؟دناهچ ود نآ :هش تفگ
تسا توهش ،رگید ،و مشخ کی ،نآ :تفگ

تسا غراف یهاش ز وک ناد نآ هاش
تسا )۲۰(غِزاب شرون ،دیشروخ و هَم یب

تسوا تاذ ،نزخم هک دراد نآ نزخم
تسودَع یتسه اب هک دراد وا یتسه

۱۹۵۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۹۵۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

اهَل اوُض }رََعتَف 'َ�ا ٍتاَحَفن مُکِرْهَدِ ماَّیا یف مُکsبَِرل }ِنا هک ثیدح نیا نایب رد - ۹۸ شخب

.دیهد رارق نآ ضرعم رد ار دوخ سپ ،دراد ییوبشوخ یاه مد ،امش ناراگزور لوط رد امش یادخ انامه

قَح )۲۱(یاه تَحَفن هک ربماغیپ تفگ
)۲۲(َقبَس درآیم ماّیا نیردنا

ار تاقوا نیا دیراد شُه و شوگ
ار تاحَفن نینچ نیا دییابُر رد

تفر و دید ار امش رم دمآ هِحَفن
تفر و دیشخب ناج تساوخیم ار هک ره

شاب هاگآ ،دیسر رگید ٔهِحَفن
)۲۳(شاتهجاوخ ،ینامناو مه نیزا ات

یشُک شتآ وز تفای شتآ ِناج
یشبنج یو زا تفای هدرم ناج

)۲۴(افِطنِا یو زا تفای یران ناج

ابق وا یاقب زا دیشوپ هدرم

نیا تسا )۲۵(یبوط شبنج و یگزات
نیا تسین ،ناویح یاه شبنج وچمه

نامسآ و نیمز رد دتفا رد رگ
نامز رد ددرگ بآ ناشاههرَهز

اَهتنُمیبِ مَد نیاِ میب ز دوخ
**اَهنْلِمْحَی َْنا َنَْیبأَف :ناوخ زاب

.دندز نت نآ لمح زا نامسآ و نیمز ،ادخ تناما و تیاهن یب مد �مه ميب زا

؟یُدب نوچ )۲۶(اهنِم َنَْقفَْشا دوخ هنرو
؟یدش نوخ هُک ِلد شمیب زا هنرگ

؟دنتشاد میب و فوخ ،تناما نآ لوبق زا نامسآ و نیمز ،یک ،دش یمن نوخ اهتنا یب مد نیا زا هوک بلق رگا

تسد دادیم نیا )۲۷(ِنوَل رگید ،شود
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تسد دادیم نیا )۲۷(ِنوَل رگید ،شود
تسبب هر ،دمآرد یدنچ ٔهمقل

ورگ ینامقل هتشگ ،همقل رهب
ورب همقل یا ،تسا نامقل تقو

)۲۸(راخراخ نیا یا همقل یارب زا

راخ دیرآ نورب نامقل فک زا

تسین زین شهیاس ،و راخ وا فک رد
تسین )۲۹(زییمت نآ ،صرح زا ناتکیل

یاهدید امرخ هک ار نآ ،ناد راخ
یاهدیدان سب و )۳۰(روک نان سب هکنآز

تسادخ ِناتسلگ هک نامقل ِناج
؟تسارچ یراخ ٔهتسخ ،شَناجِ یاپ

راوخراخ دوجو نیا دمآ رتُشا
راوس رتُشا نیرب یدازیفطصم

تسوت تشپ رب یلُگ )۳۱(ِگَنت ،ارتُشا
تسُر رازُلگ دص وت رد شا میسن زک

گیر و تسا )۳۲(نXیغُم یوس ،وت لیم
)۳۳(؟گیر هدرُم ِراخ ز ینیچ لُگ هچ ات

وک هب وک زا بلط نیز هتشگب یا
؟وک و وک ناتسلگ نیک ییوگ دنچ

ینک نوریب اپ ِراخ نیک نآ زا شیپ
؟ینک نوچ نPوج ،تسا کیرات مشچ

ناهج رد دجنگنیم وک یمدآ
ناهن ددرگ یمه یراخ رس رد

۷۲ هیآ ،)۳۳(بازحا هروس ،میرک نآرق **

ْ ا َانْضَرَع ا�ِنإ ْ اَو ِتاَواَم�سلا ىَلَع َةَناَمَ َْ�َبأَف ِلَاِبجْلاَو ِضْرَ اََهنْلِمْحَي َْنأ َ  
Pًوُهَج اًموَُلظ َناَك ُه�ِنإۖ  ُناَسْنِْ�ا اَهَلَمَحَو اَْهنِم َنَْقفَْشأَو
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ْ ا َانْضَرَع ا�ِنإ ْ اَو ِتاَواَم�سلا ىَلَع َةَناَمَ َْ�َبأَف ِلَاِبجْلاَو ِضْرَ اََهنْلِمْحَي َْنأ َ  
Pًوُهَج اًموَُلظ َناَك ُه�ِنإۖ  ُناَسْنِْ�ا اَهَلَمَحَو اَْهنِم َنَْقفَْشأَو

 دندز نت نآ ¦شادرب زا اهنآ ،میتشاد هضرع اه هوک و نیمز و اه نامسا رب ار تناما ام انامه
.تسا نادان و راکمتس وا ،تشادرب ار تناما نیا ناسنا .دندرک ادیپ میب اب هتخیمآ دجو تلاح و

------لVه ناتساد-----

لXِب ِفاصوا یضعب یدینش نوچ
لXِه ِفعض ٔهصق نونکا ونشب

شور ردنا دوب شیب وا لXِب زا
)۳۴(شِشُک ُدب هدرک شیب ار دب یوخ

یرتسَپ مَد ره هک ورسَپ وت وچ هن
یرهوگ زا یوریم یگنس یوس

دیسر نامهم ار هجاوخ ناک نانچنآ
دیسر رب شلاس و مایا زا هجاوخ

رسپ یا ؟تسا لاس دنچ ترمع :تفگ
رمش رب و دزُدَم رد و وگزاب

هدزناش دوخ ای هدفه هدجه :تفگ
هدناوخردارب یا ،هدزناپ هک ای

ترس هریخ یا سپاو سپاو :تفگ
تردام نطب هب ات وریم زاب

۱۱۱۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نخس نیمه ریرقت رد تیاکح - ۳۳ شخب

ریما زا درک بلط یپسا یکی نآ
ریگب ار )۳۵(بَهَشاِ پسا نآ ور :تفگ

؟نوچ :تفگ ،مهاوخن نم ار نآ :تفگ
)۳۶(نورَح سب و تسا ورسپاو وا :تفگ

نُب یوس وا دوریم سپ سپ تخس
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نُب یوس وا دوریم سپ سپ تخس
نک هناخ یوس هب ار ش�مُد :تفگ

تسا توهش تسفن )۳۷(ِروتُسا نیا �مُد
تسرپدوخ نآ دور سپ سپ ببس نیز

نُب ز دمآ مُد هک ار وا ِتوهش
نک )۳۹(شیبقُع ِتوهش )۳۸(ل�َدبُم یا

)۴۰(فیغَر زا ار شتوهش یدنبب نوچ

فیرش لقع زا توهش نآ َدُنک رس

تخرد زا یُّربب هک یخاش وچمه
تخبکین خاش ز تّوق دنک رس

فرط نآ ار وا �مُد یدرک هکنوچ
)۴۱(َفَنتکُم ات دور ،سپ سپ دور رگ

ورشیپِ مار ِناپسا )۴۲(اذ�بَح
ورگ ار ینورَح هن ،ورسَپِس هن

میَلک �یسوم مسج نوچ )۴۳(ورمرگ
***میلگ یانهپ وچ َشنیَرحَب هب ات

)۴۴(بُقُح نآ ِهار هلاسدصتفه تسه

بُح )۴۵(ِناریَس رد مزع وا درکب هک

 رادید قشع هب تفرگ میمصت یسوم هک یزارد و رود هار نآ
.دوب هلاس دصتفه یهار ددرون رد رضخ

دوب نیا نوچ شنت ِریس ِتّمه
دوب )۴۶(نییّلِع هب ات شناج ِریس

.دسر یم برق هبترم یلعا هبً املسم وا یناحور ریس ،دشاب هنوگ نیا یسوم ینامسج ریس تّمه هک ییاج رد

دنتخات )۴۷(تقابِس رد ناراوسهش
دنتخادنا هگیاپ رد )۴۸(ناطَبرَخ

 ناقمحا اما .دنداتفا ولج نارگید زا ناقیا و نامیا هصرع نازاتشیپ ینعی .دنتفرگ یشیپ تقبس رد ناراوسکباچ
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 ناقمحا اما .دنداتفا ولج نارگید زا ناقیا و نامیا هصرع نازاتشیپ ینعی .دنتفرگ یشیپ تقبس رد ناراوسکباچ
.دندنکفا تماقا لحر یویند تسپ هبترم رد هرابمکش

۶۰ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق ***

ًابُقُحَ يِضَْمأ َْوأ ِنْيَرَْحبْلاَ عَمْجَمَ غُْلَبأٰ ى�تَح ُحَْرَبأ Pَُ هَاَتِفلٰ ىَسوُم َلاَقْ ِذإَو

لحم هب ات ]مرادن بلط زا تسد[ و تفر مهاوخ هتسویپ :تفگ دوخ ]هارمه [ناوج هب یسوم هک هاگنآ ]رآ دای[ و   
.میامیپب ار ]زارد[ یناراگزور هک دنچ ره .مسرب ایرد ود یقXت

۳۷۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ازغ رد رکشل هب یفوص کی تفر
)۵۰(اغَو و )۴۹(قیراطَق دمآ ناهگان

)۵۱(فاعِض و همیخ و هُنب اب یفوص دنام

)۵۳(فاصَم �فص ات دندنار )۵۲(ناسِراف

دندنام اج رب کاخ )۵۴(ِنXَقثُم
دندنار رد ****نوُقِباّسلا َنوُقِباس

۱۱ و ۱۰ یاه هیآ ،)۵۶(هعقاو هروس ،میرک نآرق  **** 

)١٠( َنوُقِبا�سلا َنوُقِبا�سلاَو
  .دناهداتفا شيپ كنيا و دندوب هتسج تقبس هك اهنآ

َلُوأ ْ±ا َكِئٰ )١١( َنُوب�رَقُ
دننابّرقم نانيا

رگ تراغ ،رگامغی :ییامغَی )۱(
رادبات و هدیچیپ یوم :دعَج )۲(
ینارصن ،یحیسم :اسَرت )۳(
ندیوج :ندییاخ )۴(  
بوبحم و ّبحم نایم باجح ندش هتشادرب و زیچ همه زا ندیرب ،}ا یوسام زا عاطقنا ماقم :تبرق )۵(
غرمیس :اقنَع )۶(
ییانشور ،رون :ایض )۷(
لاعتم یادخ :نادیشروخ ِدیشروخ )۸(
دنب و دیق ،¦فر عنام :ریگاپ )۹(
رتهب ،رتهتسیاش ،رتراوازس :رتیلوا )۱۰(
نز ین :ییان )۱۱(
بیرف ،رکم :اغَد )۱۲(
نایاپراهچ هدننک تیبرت ،هدننک بدا :سِیاس )۱۳(
.دزاس یم هرز هک نآ ،رگ هرز ،زاس هرز :داَّرز )۱۴(
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نایاپراهچ هدننک تیبرت ،هدننک بدا :سِیاس )۱۳(
.دزاس یم هرز هک نآ ،رگ هرز ،زاس هرز :داَّرز )۱۴(
ندش شوماخ و ندوب شوماخ :ندز نت )۱۵(
هاگدروآ ،ندیشک فص یاج ینعم هب فَصَم عمج :فاصَم )۱۶(
شوخ و بوخ سفن و مد :مد وکین )۱۷(
سوه و یوه :اوه )۱۸(
اطخ ،شزغل :ت�لَز )۱۹(
نشور ،نابات :غِزاب )۲۰(
.تسا یدنوادخ کرابم مد و اه تمحر و تایانع دارم ،شوخ یوب :تَحَفن )۲۱(
نداتفا شیپ ،¦فرگ یشیپ :َقبَس )۲۲(
دنراد سیئر ای هجاوخ کی هک ینارکون ای مXغ زا کیره :شاتهجاوخ )۲۳(
شتآ ¦سشنورف ،ندش شوماخ :افِطنِا )۲۴(
یتشهب یتخرد ،هزیکاپ و کاپ :یبوط )۲۵(
دندیسرت نآ زا :اهنِم َنَْقفَْشا )۲۶(
گنر :نوَل )۲۷(
بارطضا :راخراخ )۲۸(
صیخشت ،رگیدکی زا اهزیچ ¦خانش :زییمت )۲۹(
هیامورف ،ساپسان و لیخب :روک نان )۳۰(
ناروتس ِراب :گَنت )۳۱(
دیور یم ناتسگیر رد هک راد راخ یتخرد :نXیغُم )۳۲(
تسا راوخ و تسپ یرما زا هیانک اجنیا رد ،ناگدرم ثاریم :گیر هدرُم )۳۳(
¦شک و لتق ینعم هب ¦شُک ردصم زا :شِشُک )۳۴(
.تسا بلاغ شدیفس گنر هک دیفس و هایس زا یطولخم ،گنر یرتسکاخ :بَهَشا )۳۵(
نامرفان و شکرس رتسا و بسا :نورَح )۳۶(
اپراهچ ،روتُس :روتُسا )۳۷(
هدننک لیدبت :ل�َدبُم )۳۸(
تمایق ،ترخآ :یبقُع )۳۹(
نان صرق :فیغَر )۴۰(
دصقم و لزنم دارم اجنیا رد ،هاگهانپ :َفَنتکُم )۴۱(
نیا تسا وکین هچ ،یهز ،اشوخ :اذ�بَح )۴۲(
دورب هار ناباتش و مرگ هکنآ :ورمرگ )۴۳(
 ینامز ههرب و هرود ،بْقُح عمج :بُقُح )۴۴(
شدرگ و ریس :ناریَس )۴۵(
ناگتشرف ملاع ،تشهب ییPاب ۀقبط ،نیرب تشهب ،متفه نامسآ :نییّلِع )۴۶(
¦فرگ یشیپ :تقابِس )۴۷(
هرابمکش و قمحا زا هیانک ،گرزب یباغرم :َطبرَخ )۴۸(
.دوش هدینش گنج ندش اپرب ماگنه هب هک ییوهایه :قیراطَق )۴۹(
دایرف و داد ،وهایه :اغَو )۵۰(
 ناوتان :فیعض عمج :فاعِض )۵۱(
بسا رب راوس :سِراف )۵۲(
 هاگدروآ ،گنج نادیم ،¦سب فص یاج ینعم هب ّفَصَم عمج :فاصَم )۵۳(
ناگ هدش ریگ نیمز :نXَقثُم )۵۴(


