
 دجسم نیا دراو هک یناسنا ره و تسا شک نامهم هک دنکیم نایب ار يدجسم تیاکح يونثم موس رتفد رد انالوم

  .دوشیم هتشک ،دوشیم

 .دریگیم ار دجسم نآ غارس و دسریم هار زا یبیرغ یبش

  ؟يراد راکچ دجسم نآ اب :دنسرپیم و دننکیم تریح وا راک نیا زا مدرم

 .مباوخب دجسم نآ رد بشما مهاوخیم :دیوگیم نانیمطا و يدرسنوخ اب بیرغ درم

 وا ات ،وا ندرک تحیصن و ندرک تمالم هب دننکیم عورش و يا هدش ریس تناج زا رگم دنیوگیم هدز تریح مدرم

  .دنکیم يراشفاپ دوخ میمصت رپ و دنکیمن یهجوت مدرم حیاصن هب بیرغ درم اما ،دنراد زاب دجسم هب نتفر زا ار

 و دشکب ینهذ نم هب ار همه دهاوخیم یگدنز هک تسه هظحل نیا ییاتکی ياضف شک نامهم دجسم زا روظنم

 هنابلطواد هک تسا یقداص یقشاع ناسنا ،دباوخب دجسم رد دهاوخیم هک يرفاسم زا روظنم و دنک هدنز شدوخ هب

 و ندرم زا ار وا هک مدرم تادیدهت و شیاهیگدینامه نتخادنا و ینهذ نم هب ندرم زا و دنکیم راک شدوخ يور

 اج دسرتیمن نهذ تادیدهت زا و درادن یکاب ،دنناسرتیم هار ياه یتخس و تارطخ و اهیگدینامه نداد تسد زا

  .دنزیمن

 عورش موس رتفد 4088 تیب زا تایبا نیا و دنناسرتیم ار وا هک تسا یناسک هب نامهم نتفگ باوج تمسق نیا

 .دش ریسفت روضح جنگ 896 همانرب رد هک دوشیم

 
 مین ناوید نآ زا نارای يا تفگ

 میپ دیآ فیعض یلوحال ز هک

 4088 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ییاهمدآ هتسد نآ زا نم ،نارای يا :دیوگیم ،دنناسرتیم ار وا و دنراد ینهذ نم هک مدرم هب باطخ صخش نیا

 .ما هداتسیا روضح و هدش هدوشگ ياضف يور نم .دزیرب ورف مداینب ،مدرم ندناسرت هدرخ کی اب هک متسین

 رارف و مسرتب امش ندناسرت اب و دشاب تسس میپ و مداینب هک ما هداتسیان اه یگدینامه و اهرواب و اهرکف يور 

  .منک

 ادخ تیاهن یب هب و دریمب شا ینهذ نم هب اتقیقح دهاوخیم هک دنکیم فیصوت ار یناسنا تمسق نیا رد انالوم

 اروف و دزیریمن ورف مدرم ندناسرت و تمالم اب دنکیم لمع ییاشگاضف اب هک یناسنا نینچ نیا و دوش هدنز

 .دوشیمن نامیشپ و ددرگیمنرب

 لوصحم هب ات دنک رود رازتشک زا ار ناگدنرپ هکنیا يارب و دوب رازتشک کی نابهگن هک دنزیم لاثم ار یکدوک انالوم

 چیه رگید دوب هدز ار کلبط نیا سب زا و دننک رارف و دنسرتب ناگدنرپ ات دزیم ار یکچوک لبط کی ،دنناسرن ررض

 .دیایب رازتشک نآ فرط هب تشادن تارج سرت زا يدب هدنرپ

 

 يدُب یتشِک سراح وک یکدوک



 يدزیم ناغرم عفد رد یکلبط

 

 تشک ز کلبط نآز غرم يدیمر ات

 تشگ فوخ یب دَب ناغرم زا تشک

 4090 ،4089 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 كدوک روضح ظاحل هب دنشاب هک ینس ره رد هک دنتسه ینهذ ياه نم ،کچوک لبط ندز و كدوک زا روظنم

 یسک رگید هکیروط هب دنناسرتیم ینهذ نم هب ندرم زا ار ناناوج و دنا هدرکن دشر روضح هب تبسن ینعی دنتسه

 .تسین ،تسادخ هب ندش هدنز هک یلصا هناد لابند یسک و درادن ار ینهذ نم هب ندرم تارج

 روبع اجنآ زا دندوب ریگ کلم و نکش فص و هوبنا نامسآ ناگراتس دننام هک یهاپس هارمه هب دومحم ناطلس 

 دوب یلکیه يوق رایسب رتش ،دومحم ناطلس میظع هاپس نآ نایم رد .دز همیخ اجنآ رد تحارتسا يارب و درکیم

 .دوب عیرس و كالاچ سورخ دننام رتش نیا و دوب سوک لاّمح هب و دندوب هدرک وا راوس ار گرزب ياه لبط هک

 

 میرک دومحم هاش ناطلس هکنوچ

 میظع همیخ فرط نآ دز رذگ رب

 

 ریثا هراتسا وچمه یهاپس اب

 ریگ کلُم ردفص و زوریپ و هُبنا

 

 سوک لاّمح يدُب وک دب يرتشا

 سورخ نوچمه وَر شیپ دُب ییتخُب

 

 بشو زور يو رب لبط و سوک گناب

 بلط رد و عوجر ردنا يدزیم

 4094 ات 4091 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 گنر خرس و لکیه يوق رتش :ییتخُب

 

 ناسنا دننک کمک دنهاوخیم هک دنتسه یتادوجوم ای اهناسنا شهاپس و تسا دنوادخ دامن اجنیا رد دومحم ناطلس

 .دسرب روضح هب



 و دنتسه ور شیپ سورخ دننام هک تسانالوم دننام یگرزب ياهناسنا دامن تسا یلکیه يوق رتش هک سوک لامح

 هدرک تداع گرزب ياهزیچ گرم يادص هب ینعی لبط يادص هب رتش نیا ياه شوگ و دننزیم ار يرادیب لبط

 ار گرزب و کچوک ياهیگدینامه بترم هک ییاهناسنا ینعی ،دناسرتیمن ار وا كدوک نآ کلبط يادص و دوب

 هعرزم دراو رتش نیا ،ناتساد همادا رد .دنراد بلط و دندرگیمرب یگدنز يوس هب و دنزادنایم و دننکیم ییاسانش

 .ندز کلبط هب دنکیم عورش ،تالوصحم ظفح و وا ندناسرت يارب كدوک و دوشیم كدوک نآ

 

 رتش نآ دمآ رد عرزم نآ ردنا

 رُب ظفح رد دزب کلبط نآ كدوک

 

 وا هک کلبط نزم شتفگ یلقاع

 وخ تسا شنآ اب ،تسا لبط هتخُپ

 4096 و 4095 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ياهشوگ نوچ ،نزن رتش نیا يارب ار کلبط نیا :دیوگیم كدوک هب ور دنکیم روبع اجنآ زا هک یلقاع ناسنا کی 

 وا هب يرثا هک وت کچوک لبط يادص ،دناسرتیمن ار وا گرزب ياه لبط يادص و هتفرگ وخ لبط يادص هب وا

 .تسوت لبط ربارب تسیب هک دنکیم لمح ار یتنطلس لبط وا ،درادن

 

 ؟لفط وت كاروبَت دوب هچ وا شیپ

 لفِک تسیب ،ناطلس لبط وا دشَک هک

 4097 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تمسق ، هرهب :لفک

 

 :دیوگیم مدرم باوج رد دوشب شک نامهم دجسم دراو دهاوخیم هک یقشاع همادا رد

 هظحل ره نم ینعی ،منکیم نابرق و منکیم ال اروف دهدیم ناشن منهذ هک ار يزیچ ره ،متسه ال نابرق نم

  .ما هدیرخ ناج هب ار الب نم هکیلاح رد ،دنناسرتیم یلامتحا نایز زا ارم امش ،مریمیم

 
 ال نابرق هتشک ،نم مقشاع

 الب لبط هگتبون نم ناج

 

 اهدیدهت نیا تسا كاروبت دوخ



 اهدید نیا تسا هدید هچنآ شیپ

 

 متسین اهنآ زا نم نافیرح يا

 متسیب هر نیا رد یتالایخ زک

 4100 ات 4098 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینعی دومحم ناطلس سوک هک متسه رتش نیا دننام نم ،مسرتب کلبط يادص زا هک متسین ناگدنرپ نیا دننام نم

 امش ياه ندناسرت و امش تادیدهت نیا و دوشیم هدز گرم ياه لبط نم ناج رد و منکیم لمح مراد ار ادخ

 هک متسین ییاهمدآ هتسد نآ زا نم اقفر يا ، نافیرح يا .تسا کچوک ياه لبط يادص لثم ،تسا كاروبت لثم

 .منک فقوت هار نیا رد دیآیم مرس هب هک ییاهرکف هلیسوب

 
 رذَح یب منایلیعامسا وچ نم

 رَس ز مدازآ لیعامسا وچ لب

 

 ایر زا و قارُطمُط زا مغراف

 ایب ار مناج تفگ اولاعت لق

 4102 و 4101 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نم لقع و رس مناوتیم هک متسه لیعامسا دوخ لثم هکلب دندیسرتیمن هک متسه هیلیعامسا هقرف نآ لثم نم

  .ما هدش دازآ يزاسرهاظ و هبدبد و هوکش زا نم .منک نابرق یگدنز لقع ربارب رد ار ینهذ

 

 فلسلا یف اج هک ربمغیپ تفگ

 فلخلاب نقیت نم هیطعلاب

 

 ضوِع دص ار اطع رم دنیب هک ره

 ضرغ نیز ار اطع دزاب رد دوز

 4104 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رد سک ره ینعی .دنکیم یگدنشخب ایند رد ،دشاب هتشاد نیقی ترخآ رد ضوع هب سک ره تسا هدومرف ربمایپ

 هدش هدوشگ ياضف ،هظحل نیمه ینعی ،ترخآ رد شضوع هب دهدب ار اه یگدینامه نیا رگا هک دنادب هظحل نیا

 .دسرتیمن یگدینامه نداد ای ندیشخب زا تروص نیا رد ،دشاب هتشاد نیقی نیا هب و دریگیم ار



 ،دننیبیم ار يرتهب دوس ،دنتسه اهنآ قشاع هک ناشیاهالاک ضوع رد یتقو هک ار نارجات دنزیم لاثم ،انالوم

 ،میریگیم ار یگدنز ،اهیگدینامه نداد اب هک میشاب هتشاد نیقی رگا مه ام .دننکب لد ناشیالاک زا دنوشیم رضاح

 .دوشیم درس یگدینامه فلتخم ياهتمسق هب تبسن نامقشع نارجات نآ دننام تروص نیا رد

 

 زیزع دشاب ناج ،تسین ناج زا هِب ات

 زیل زیچ دش ناج مان ،دمآ هِب نوچ

 4110 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 

 هکنیمه یلو تسا زیزع یلیخ ناتیارب ینهذ نم ،دیا هدیدن ینهذ نم ناج زا يرتهب زیچ هکیتقو ات دیوگیم انالوم

 ینهذ نم ناج تروص نیا رد ،دیشچب ار یقیقح یگدنز و یلصا ناج معط و دوش زاب ناتنورد رد اضف رادقم کی

 .دوشیم شزرا یب و ریقح ناترظن رد

 

 ار لفط ناج دَوُب ،هدرُم تَبعُل

 از لفط ،یگرزب رد وا تشگن ات

 

 تسا تبعُل لّیخت نیو ،رّوصت نیا

 تسا تجاح تَنادب سپ ،یلفط وت ات

 4112 و 4111 تیب ،موس رتفد ، يونعم يونثم ،يولوم

 

 زا هکیتقو ات دننکیم يزاب و دننزیم فرح ناج یب و هدرم کسورع اب هک دنزیم لاثم ار اه هچب رتخد انالوم

 ینهذ نم ،میا هدیسرن درخ شیاز و تیقالخ هجرد هب هکینامز ات مه ام ،دنوش راد هچب ناشدوخ و دنیآ رد یلفط

 زاب ام نورد رد اضف ینعی دوش غلاب و دسرب یلفط زا ام ناج یتقو یلو ،دراد ناج نامیارب تسا هدرم کسورع هک

 .دوب میهاوخ تالایخ و ریوصت و اه سح زا دازآ تروص نیا رد دنک عولط ام رد یگدنز دیشروخ و دوش

 

 لاصو رد دش ،ناج تسر یلفط ز نوچ

 لایخ و ریوصت و تسا سح زا غراف

 4113 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 انف ِنازیر ،دنا فرب نت و لام

 يرَتشا هللا هک ،شرادیرخ قح



 

 تَتس یلوَا نَمَث زا نآ ز اه فرب

 تتسین ینیقی ،کش رد ییوت هک

 4116 و 4115 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

 .تساهنآ رادیرخ دنوادخ و دنزیرب انف هلیسوب دیاب هک دنتسه فرب دننام اهیگدینامه ینعی نت و لام

  .تسا هدیرخ تشهب ياهب هب ار ام ياهیگدینامه مامت دنوادخ :يرتشا هللا هیآ هب هراشا

 لوصالا یلع و دننکیم دیلوت درد و دنتسه درس اهیگدینامه نوچ ،دنکیم هیبشت فرب هب ار اهیگدینامه انالوم

 و اهب رظن زا تلع نیا هب یگدینامه ياهفرب نیا دیوگیم .تسا نییاپ شاعترا و درد ياج ،تسامرس ياج نهذ

  .میرادن نیقی و میراد کش ام هک ،دنرتالاب ام رظن هب شزرا

 و تسا نیع زا رت نییاپ نیقی و تسا نیقی زا رت نییاپ ملع و تسا ملع زا رت نییاپ رکف هک دهدیم حیضوت انالوم

  .میوش ادج اهیگدینامه زا میناوتب ات مینک یط ار لحارم نیا دیاب ام

 دوجوب ام رد ار نیقی مک مک تایبا نیا رارکت و تسا ملع هب طوبرم ،تایبا نیا و بلاطم نیا ینهذ يریگدای

 .دروآیم

 
 نیهم يا وت رد تسا ّنظ بجع نیو

 نیقی ناتسوب هب دَّرَپیمن هک

 

 رسپ يا تسا نیقی هنشت نامگ ره

 رپ و لاب دیازت ردنا دنزیم

 4118 و 4117 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

 نیقی ناتسوب هب تقو چیه هک هک تسا ینامگ هچ وت نامگ نیا ،يراد يرضم و كانرطخ ینهذ نم هچ دیوگیم

  .درپیمن

 ینعی دیلقت .دوشیم جلف ینهذ نم زا یتمسق ،مینکن دیلقت نارگید زا رگا و تسا دیلقت و کش ياضف ینهذ نم 

  .دنک شدوخ لام ار نارگید لمع و رکف ناسنا ،یسررب و قیقحت نودب

  .دوشیم رتهب نام یگدنز ،یگدنز هب ندش هدنز و ینهذ نم نداد اب هک میتسین نئمطم و میراد کش ام

 نیا ،تایبا رارکت .دهاوخیم بآ هک يا هنشت دننام تسا نیقی هنشت لصا رد ،تسا کش زا رپ هک ینهذ نم ره اما

  .دناسریم نیقی هب ار ام و دنکیم رقتسم ام رد ار ملع

 

 مرتالاب نیقی زا و نامگ زا



 مَرَس ددرگیمن رب تمالم زو

 

 وا ياولَح زا دروخ مناهد نوچ

 وا ِيانیب و متشگ نشور مشچ

 

 مور هناخ نوچ ،خاتسگ مَهَن اپ

 مور هناروک هن ،منازرلن اپ

 4128 ات 4126 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

 ضوع ار ما هدیقع ،مدرم تمالم اب نم :دیوگیم ،دورب شک نامهم دجسم هب دهاوخیم هک صخش نیا لاح

  .ما هدش وا يانیب و هدش نشور منامشچ و ما هدروخ ار وا ياولَح نوچ ،منکیمن

 ،میوریم رتالاب نیقی و نامگ زا ،میروخیم ار وا ياولح و مینکیم يا هدرتسگ و قیمع ییاشگاضف اتقیقح ام یتقو

  .دوشیمن ضوع نام هدیقع مدرم تمالم اب تروص نیا رد ،میوشیم یگدنز دوخ سنج زا نوچ

 وا قیرط زا و دوشیم نشور ام نامشچ و دهدیم ناشن ار شدوخ ام رد ،ببس یب يداش تروص هب وا ياولح

  مینیبیم

 هدیمهف نالا ،مرادن یسرت رگید ،مرادیم رب مدق خاتسگ ،موریم ییاتکی ياضف ینعی هناخ يوس هب یتقو راب نیا و

 رگید الاح .موش یکی وا اب دیاب و تسادخ هک ییاج ،تسا ییاتکی ياضف نم هناخ ،هدوبن نم هناخ نهذ نیا هک ما

  .مراد يونعم دید و منکیم زاب ار اضف هظحل ره نوچ ،موریمن هار انیبان ياهمدآ دننام و دزرلیمن میاپ

 

 تعیبط مالقا زا یکی مه امش هک دینیبب و دینک هاگن تعیبط هب دیوگیم و دنزیم لاثم ار تعیبط همادا رد انالوم

 و لگ و نیرسن هب و دنکیم تسار ار ورس و دنکیم زاب ار لگ هک یسک نآ دیوگیم .رتالاب رایسب یهتنم دیتسه

 .دنکیم افوکش مه ار امش ،ناکف نک مکح اب ورین نامه ،دهدیم ییابیز سگرن

 
 درک شنادنخ ،قح تفگ ار لگ هچنآ

 درک شنادنچ دص ،و تفگ نم ِلد اب

 

 درک تسار شّدَق و ورَس رب دز هچنآ

 دروخب نیرسن و سگرن يو زا هچنآو

 4130 و 4129 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

 دش زاب هناخداّرز رد نوچ



 دش زادنا ریت ،مشچ ِياهزمَغ

 4134 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

 زادنا ریت مشچ ياه هزمغ عقوم نآ و دنکیم زاب ار ادخ هناخ هحلسا رد ییاشگاضف ،دینکیم زاب ار اضف یتقو

  .دنزیم امش ناج هب هدننک هدنز يژرنا بترم و دوشیم

 

 مرگ تشپ دشاب دیشروخ زا هک ره

 مرش هن ،ار وا میب هن ،دشاب ور تخس

 

 ناهج رد دُب ور تخس ربمیپ ره

 ناهج ِشیج رب تفوک هراوسکی

 4141 و 4139 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

  ؟دورن ولج هنوگچ ،تسوا تشپ دنوادخ هک یسک و تسا دنوادخ نم تشپ دیوگیم

 و ،مرش هن و دراد سرت هن ،تسور تخس ،تسا مرگ هدش هدوشگ ياضف هب شتشپ و دنکیم زاب ار اضف هک یسک

  .دنادرگرب شهار زا ار وا دناوتیمن یسک

 .هدیبوک ناهج رگشل رب هنت کی و هتسکشن ار شدهعت و هدوب ور تخس يربمغیپ ره

 

 خوش مشچ و ور تخس دشاب گنس

 خولک رپ ناهج زا دسرتن وا

 

 دش تخل کی نز تشخ زا خولک ناک

 دش تخس ،ییادخ عنُص زا گنس

 4144 و 4143 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

 ،تسا ینهذ نم دامن هک خولک زا و تسور تخس ،تسا هدش هدوشگ ياضف و روضح دامن هک گنس دیوگیم

 .دسرتیمن

 ،هدش هدوشگ ياضف ،مینکیم زاب ار اضف یتقو نیاربانب ،ادخ هلیسوب گنس اما ،دوشیم تشخ ناسنا هلیسوب خولک

 و تسا خولک ،ینهذ تفاب نیا ،تسام تسد هتخاس هک ینهذ نم اما ،تسا ییادخ و مکحم زیچ و تسا گنس

 .تسا شزیرورف و رییغت لاح رد مئاد

 



 باسح زا دنا نورب رگ نادنفسوگ

 ؟باصق نآ دسرتب یک ناشیهُبنا ز

 

 دربن رد دسرتن ناپوچ همر زا

 درس و مرگ زا دوب ظفاح ناشکیل

 

 همر رب وا  ،رهق ز یگناب دنز رگ

 همه رب دراد هک ،نآ تسرهم ز ناد

 4148 ،4148 ،4145 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

 نامروضح هجرد هب و میتسه نامدوخ هرادا لوئسم ام ،میتسه دوخ همر لوئسم همه و میتسه ناپوچ ام همه

 .نارگید هب ندوب یعاس و ندناسر کمک لوئسم

 شرهم رطاخ هب وا رهق نیا ،دنزب همر رب یگناب ناپوچ رگا و دنکیم ناشظفح یلو ،دسرتیمن همر یهوبنا زا ناپوچ

 .تسیگدنز رهم زا ود ره مه یگدنز فطل و رهق ،تسا

 
 منک نآز ،نایرگ و نیگمغ ار وت نم

 منک ناهنپ ،نادَب ِمشچ زا تِک ات

 4150 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

  :ام هب تسیگدنز نابز زا نانخس نیا لاح

 نم .منک ناهنپ نادب و ینهذ ياه نم مشچ زا هک منکیم نایرگ و نیگمغ لیلد نیا هب ار وت نم دیوگیم

 نایرگ ،یشاب درد رد وت ارهاظ تسا نکمم ،منکیم راچد یصاخ عضو کی هب ار وت و مریگیم وت زا ار اهیگدینامه

 .شاب داش و دشاب نم اب تلد ،نکن هجوت رهاظ هب وت یلو ،یشاب

 

 ؟ینم ِيایوج و يداّیص وت هن

 ؟ینم ِيار هدنکفا و هدنب

 

 وت ِدرد ،نم ِیپ دیوجیم هراچ

 وت ِدرس ِهآ ،شود مدونشیم

 

 راظتنا نیا یب هک مه مناوت نم



 راذگ هار تمیامنب ،مهد هر

 

 یهراو ،ناروَد ِبادرگ نیا زا ات

 یهن اپ ملاصو جنگ رس رب

 4156 ات 4154 و 4152 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

 ره ،ار وت درس هآ نم و تسا یشیدنا هراچ و ریبدت يوجتسج رد و تسا نم لابند وت ینورد درد دیوگیم یگدنز

 هب هظحل و یشاب میلست دیاب وت طقف ،منک مامت ار راظتنا نیا و مناسرب مدوخ هب ار وت مناوتیم نم ،مونشیم هظحل

 زا و ینک ادیپ هار نم هب ات ،ییازفا راک و نهذ رد ندرک فلت تقو نودب ،دایز راظتنا نودب ،ینک ییاشگاضف هظحل

 .یهنب اپ دنوادخ لاصو و روضح جنگ هب و يوش اهر ینهذ نم منهج و نهذ بادرگ نیا

 
 رقَم ِتّذل و ینیریش کیل

 رفس جنر هزادنا رب تسه

 

 يروخ رب ناشیوخ ز و رهش زا هگنآ

 يرَب اه تنحم و جنر یبیرغ زک

 4158 و 4157 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم

 

 جنر رفس نیا رد سک ره و تسا رفس جنر هزادنا هب هظحل نیا رد ندش رقتسم و دصقم تذل و ینیریش نکیل 

  .دنادیم ار هظحل نیا رد رارقتسا ردق رتشیب ،دشاب هدرب يرتشیب

 هدرب رس هب نطو زا يرود جنر و تبرغ رد ار یتدم هک يربیم تّذل تیونعم ناشیوخ و راید و رهش زا ینامز

  .یشاب

 

  مارتحا و رکشت اب

  يزکرم ناتسا زا نیورپ

✨🕊✨ 

 


