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 ةسمه تعالی و ةذکر ولیّه صاحب الزمان علیه السالم

  نمایشنامه ةاران رحمت

 

 ةَ ٌام خداوٌد ىِرةان   :صحٌِ هی ضَد ٍ هی گَیذ ٍاردراٍی  

: ةچَ ُای غزیزم اىروز ىی خّام یک كػَ ةراجّن  تعذ در حالی کِ کتاتی در دست دارد تِ آى ًگاّی هی اًذاسد ٍ هی گَیذ

 جػریف کٍو ،از طيا ُو ىیخام خّب ةَ ایً داشحان گّش کٍیً.ةِحره ةریو شر كػَ   آی كػَ كػَ كػَ ٌّن و پٍیر و پصحَ

 : سپس گَضِ ای رٍی صٌذلی هی ًطیٌذ ٍ هی گَیذ

 ا اةر کٍار ُو زٌدگی ىی کردن.یکی ةّد یکی ٌتّد ، جّی آشيّن ةزرگ، ةاالی شر یَ دطث شرشتز شَ ج

 در ایٌجا سِ تا اتز ٍارد هی ضًَذ

: واااای کَ چلدر خصحَ ام و خّاةو ىیاد.)شپس ةانظث را روی زىیً ىی گذارد و اتز خَاب آلَد ٍارد صحٌِ هی ضَد ٍ هی گَیذ

 ىی خّاةد(

 :خصحَ طدم خصحَ ی کَتذ ، هی گَیذاتز عصثاًی در حالی کِ عصثاًی است ٍ دستص را تِ کوز سدُ ٍ پایص را تِ سهیي ه

 :شالاااام دوشحان شالااااام اتز هْزتاى تا خَش رٍیی ٍ خٌذُ ٍارد هی ضَد ٍ هی گَیذ

ةهَ ةچَ ُا ُيٌّعّر کَ خّدجّن دیدیً اشو ایً شَ اةر خّاب آنّد ، غػتاٌی و اون یکی ُو ىِرةان ةّد و صاال ةاُو ىی  : راٍی

 ةیٍیو ةلیَ داشحان رو

 حٌِ خارج هی ضَد() ٍ اس ص 

 : آخ کَ چلدر خصحَ طدم اغال دیگَ ٌيیخام ةتارم ایٍّ ةاید ةَ کی ةگو؟اتز عصثاًی چٌذ ثاًیِ تعذ اس خارج ضذى راٍی هی گَیذ

 : چرا، ةرای چی؟ ىگَ ىا ةَ جّ ةدی کردیو؟ةرای چی ٌاراصث ُصحی؟اتزهْزتاى تالفاصلِ هی گَیذ 

 صحيا خّاةض ىیاد آره صحيا خّاةض ىیاد.را اس تالطت تلٌذ هی کٌذ ٍ هی گَیذ:اتز خَاب آلَد خویاسُ ای هی کطذ ٍ سزش 

خّاةيو ٌيیاد .ىً)ىکخ چٍد داٌیَ ٌَ خیر جّ ُيیظَ خّاةی ىً ىذم جّ ٌیصحو اتزعصثاًی پایص رٍ تز سهیي هی کَتذ ٍ هی گَیذ 

 ٍَ ىً جٍِای جٍِا ىی جٌّو ةتارم.ای( ىً فلط از دشث گٍسظک غػتاٌی ام.ُيض ىیاد ةَ ىً ىیگَ ةتارةتار،خیال ىی ک

: خب ایٍکَ ٌاراصحی ٌداره.نزوىی ٌداره جٍِا ةتاری ىً و خّاب آنّدم ةَ جّ کيک ىی کٍیو ُرشَ جایی ةاُو ایٍلدر ىی  اتز هْزتاى

 ةاریو جا جيّم دطث پر ةظَ از ةّی ةارووون.

وای ٌَ ٌَ ىً اغال صّغهَ طّ  کطذ هی گَیذ : اتز خَاب آلَد حزف اتز هْزتاى را قطع هی کٌذ ٍ در حالی کِ خویاسُ هی

 ٌدارم جا ةتارم.آخَ خّاةو ىیاد.)خيیازه ىی کظد و ىی خّاةد(

: اةر ىِرةّن خیهی خّةَ، خیهی خیهی خیهی خّةَ.ىً کَ ُصحو ،خّاب آنّد ُو ةاید ةیاد، ةَ زور ُو کَ طده  اتز عصثاًی هی گَیذ

 ةاید ةتاره.

)تعذ تالطتص را رٍی سهیي هی کَتذ . خویاسُ هی : ٌيیام ٌيیام ٌيیام  اب آلَدگی هی گَیذاتز خَاب آلَد تا عصثاًیت ٍ خَ

 کطذ ٍ سزش را تزرٍی تالطت هی گذارد(

 دیدی؟دیدی؟ اتز عصثاًی هی گَیذ :

 :  اتز هْزتاى در حالی کِ دستص را تِ ًطاًِ سکَت هی گذارد رٍی دهاغص ٍ تِ اتز عصثاًی هی گَیذ

 جاه ةیا ىً راضیض ىی کٍو چٍدنضظَ غتر کًةاةا خیهّخب جّ کّ
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خّاب آنّد زٌّو ةیا كتّل کً ةاُو ةتاریو .جّرو خدا راضی طّ راضی  سپس اتز هْزتاى کٌار اتز خَاب آلَد هی آیذ ٍ هی گَیذ :

 طّ راضی طّ دیگَ...اگَ كتّل ٌکٍی ُيَ از جظٍگی ىی ىیرن .جّ دوس داری اوٌا ةيیرن؟آره دوس داری؟

: پرواٌَ زّن طٍیدی ُيَ جظٍَ ُصحً  ٍاًِ ٍارد صحٌِ هی ضًَذ ٍ تاّن احَالپزسی هی کٌٌذ.گٌجطک هی گَیذگٌجطک ٍ پز 

 و اب ىی خّان؟ 

: ىِرةّن ىِرةّن فػػتاٌی ، خّاب آنّد کساییً؟زود ةاطیً زود ةاطیً ُيَ جظٍَ ٍ در حالی کِ ًفس ًفس هیشًذ هی گَیذ

 ان.غسهَ کٍیً.ُيَ آب ىی خّ ُصحً خّاُض ىی کٍو زود ةاطیً

: گهِا چی ؟ رز و ةٍفظَ و  ّزسِ تا اتز تا ّن تا ًاراحتی ٍ تعجة تِ گٌجطک ًگاُ هی کٌٌذ ٍ ّزسِ تا یک صذا هی گَیٌذ

 ٌرگس چی ؟

 : ُيَ،ُيَ صحی رز و ةٍفظَ و ٌرگسگٌجطک

 ّزسِ اتز دستطاى رٍ تِ ًطاًِ ی ًاراحتی رٍی صَرتطاى هی گذارًذ.
 : صاال چیکار کٍیو؟اغال چیکار ىی جٌّیو ةکٍیو؟ اتز عصثاًی

 : ىً کَ غلهو ةَ ُیچ زایی ٌيی رشَ. اتز خَاب آلَد

 : دوشحای ىً ، ىً دوشاغحَ دارم ةَ طيا ىی گو چکار ةاید ةکٍیو و راه صهض چیَ.گٍسظک ُو االن گفث. اتز هْزتاى

 : آره ةاید ةتاریو،ةاید ةتاریو.  ّزسِ اتز تاّن هی گَیٌذ

 تِ حالتی کِ هثال تاد هی ٍسد آًْا اس صحٌِ خارج هی ضًَذ.سپس 

 در ایٌجا سِ گل رس ٍ تٌفطِ ٍ ًزگس ٍارد هی ضًَذ:

 : ةٍفظَ زٌّو ٌرگس زٌّو دوشحای خّةو صانحّن خّةَ؟ گل رس

 : ٌَ دوشث خّةو داری چَ صانی چَ اصّانی ىیتیٍی کَ دارم از جظٍگی ُالک ىیظو. گل تٌفطِ

 صانو خّب ٌیصث اغال رىق صرف زدن ٌدارم. : ىٍو اغال گل ًزگس

 : ةٍفظَ زٌّو چرا دوشحاىّن خّاب و آنّد و ىِرةّن و غػتاٌی ُیر گل رس

 : واال ىٍو ٌيی دوٌو. گل تٌفطِ

 : خدایا ای خدای ىِرةّن خّدت کاری کً کَ اوٌا ةتارنگل رس تِ تاال ًگاُ هی کٌذ ٍ هی گَیذ 

 : خدا زّن ازت خّاُض ىی کٍیو. ّز سِ گل تاّن

 : ةچَ ُا ةچَ ُا یَ ختر خّب ز ٍ تال هی سًذ ٍارد صحٌِ هی ضَد ٍ هی گَیذگٌجطک در حالی کِ خَضحال است ٍ پ

 : چَ ختر خّةی ؟ گل رس

 ک زود ةاش زود ةاش ةگّ دیگَ گل ًزگس

 : ةِحریً ختر واشَ ىا ةاریدن ةاروٌَ. گل تٌفطِ تا ًاراحتی هی گَیذ

درشث گفحی ةٍفظَ ةارون. كراره ةارون ةیاد االن خّاب آنّد و  دٍر آًْا هی چزخذ ٍ پزٍ تال هی سًذ ٍ هی گَیذ: گٌجطک

 غػتاٌی و ىِرةّن کاری ىی کٍٍد کَ ازطّن ةارون ةتاره.

 : ةارون ...زٌّيی زّن ةارون ّزسِ گل لثخٌذ هی سًٌذ ٍ یکصذا تاّن هی گَیٌذ

 چٌذ ثاًیِ تعذ ّز سِ اتز ٍارد صحٌِ هی ضًَذ.سپس ّوِ اس صحٌِ خارج هی ضًَذ ٍ 

 : خب ةچَ ُا ةاید دشث ةَ کار ةظیو ةاید ةَ ُو ةخّریو جا ازىّن ةارون ةتاره. اتز هْزتاى

 ةچَ ُا زود ةاطیً ىً فلط ةَ خاظر دوشحاىّن روی ظيیً گهِای رز و ةٍفظَ و ٌرگس ىیاىا وگرٌَ ٌيیّىدم. اتز عصثاًی :

 ّاةو ىیاد پس زود ةاطیً زووود: ىٍو خ اتز خَاب آلَد
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 :  ّزسِ اتز سعی هی کٌٌذ تِ ّن تخَرًذ اها ًوی تًَي ٍ در ایي ٌّگام ّزسِ تا ّن هی خًَي

 ىی جٌَّ شیراب کٍَ یَ كعره ةارون  –فلط یَ كعره ةارون، یَ كعره ةارون 

 فلط یَ كعره ةارون ، یَ كعره ةارون  –ُيَ جظٍَ ُصحً جظٍَ ی ةارون 

 فلط یَ كعره ةارون ، یَ كعره ةارون  –ةظً ةا كعره ةارون  جا کَ شیراب

 سپس در حالی کِ هی تیٌٌذ اس آًْا تاراى ًوی تارد تا ًااهیذی تِ ّن ًگاُ هی کٌٌذ.
ان ةچَ ُا ىا ٌتاید ٌااىید ةظیو طاید خیر و غالصی جّایً ةّده کَ  االن از ىا ةارون ٌتاره ، خب ةیایً یکتار دیگَ اىحض اتز هْزتاى :

 کٍیو.

 .ّزسِ تِ ّن ًگاُ هی کٌٌذ ٍ دٍتزاُ ّواى ضعز را هی خَاًٌذ اها دٍتارُ ًوی تَاًٌذ تِ ّن تخَرًذ

 : ةازم کَ ٌظد.. اتز عصثاًی اخن هی کٌذ ٍ دستص را تِ کوز هی سًذ ٍ تا عصثاًیت هیگَیذ

 : ىً ىیرم کَ ةخّاةو...و ىی خّاةد. اتز خَاب آلَد

 : ةرای چی ؟ةرای چی ٌيیظَ؟رٍد ٍ هی گَیذاتز هْزتاى در فکز فزٍ هی 

 : وای ایً چَ وضػیَ  گٌجطک ٍارد صحٌِ هی ضَد ٍ تا تعجة هی گَیذ

 : ایً کَ خّاةَتِ خَاب آلَد اضارُ هی کٌذ ٍ هی گَیذ 

 : ایٍو کَ ُيض غػتاٌی و اخيّ ُصحض  تا اضارُ تِ اتز عصثاًی هی گَیذ

 ؟شریع ةتارید دیگَ ُيَ جظٍَ ُصحً.جّ فکره ةاةا آخَ چرا ىػعم ىی کٍیً : ایٍو کَ تا اضارُ تِ اتز هْزتاى هی گَیذ

 ُرچی شػی خّدىّن رو کردیو ٌظد کَ ٌظد اتز هْزتاى ًگاّی تِ دٍر ٍ تز خَد هی اًذاسد ٍ هی گَیذ :

سًذ ٍ گٌجطک ًگاّی تِ اتز هْزتاى هی کٌذ ٍ اٍ ّن تِ فکز فزٍ هی رٍد ٍ ّی قذم هی سًذ ًاگْاى یک لحظِ خطکص هی 

 :فِيیدم فِيیدم  هی گَیذ

 : چی ؟چی ؟ چی؟چیّ فِيیدی؟  اتز خَاب آلَد تا صذای گٌجطک اس خَاب هی پزد ٍ هی گَیذ

: آُاااان چیکار کٍیو جا ةتاریو رو؟ةَ ٌظر ىً کَ ةی فایده اس .ةگیریو یَ نضظَ ةخّاةیو جا  خویاسُ ی تلٌذی هی کطذ ٍ هی گَیذ

 ةتیٍیو ةػدا چی ىیظَ.

: چی چی رو ةخّاةیو ،ةخّاةیو،ةخّاةیو؟ جّ ُو کَ ُيَ زٌدگیث طده خّاب، آخَ از  اًی تا ًاراحتی ٍ عصثاًیت هی گَیذاتز عصث

 خّاب چَ خیری دیدی کَ ىا ُو ةتیٍیو؟آره؟

 : ةاةا ةس کٍید دیگَ ةزاریً ةتیٍیو گٍسظک چی ىیگَ. اتزهْزتاى تلٌذ هی گَیذ

 .ّوگی ساکت هی ضًَذ

 و ىی طٍاشو کَ اگَ از ایظّن یاد کٍیو و اطّن ةخّایو صحيا صحيا ةارون ىی ةاره: ىً یَ ٌفر ر گٌجطک

 ایظّن کی ُصحً؟؟راس ىی گی ز هْزتاى :ات

 : ىعيئً ُصحی کَ ةَ ىا کيک ىی کٍٍد؟ اتز عصثاًی

 : راشحی اشيظّن چیَ؟ اتز خَاب آلَد

یَ پدر دنصّز کَ ىاُارو خیهی دوشث دارٌد و اگَ ىا یَ : اىا زّاب شّال جّ ىِرةّن ایظّن یَ ىرد خیهی خیهی ىِرةًٌّ. گٌجطک

ذره ٌاراصث ةظیو ایظٌّو ٌاراصث ىیظً و اگَ خّطضال ةاطیو ةخاظر طادی ىا طاد ىیظً.یَ آكای خیهی دوشث داطحٍی کَ ُيیظَ 

ٍیو صرفِای ىارو گّش ىّاظب ةچَ ُان و ةرای طاد ةّدن ةچَ ُا دغا ىی کًٍ و ُرکسا کَ ایظّن رو غدا ةزٌیو و ةاُاطّن دردل ک

 ىی کًٍ و ةِيّن کيک ىی کًٍ.

کَ گفحی ىعيئٍو ةَ ىا کيک ىی کًٍ یا ٌَ؟ ةاید ةگو کَ اگَ واكػا از جَ دل غداطّن کٍیو و ازطّن کيک  ثاًیعصاىا شّال جّ اةر 
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 ةخّایو صحيا صحيا ةَ ىا کيک ىی کًٍ.

یظّن آخریً اىام ىا طیػیان ُصحً کَ ُيَ ی آدىای ىّىً صحی کَ اشيظّن چیَ ؟ ااىا جّ خّاب آنّد، ةِحریً شّال رو پرشیدی 

گهِا و گیاُان و کّه ُا و زٍگم ُا ُيَ و ُيَ دوشحظّن دارن ونی ىحاشفاٌَ ةَ دالیم زیادی از زهّی چظو ىا پٍِّن ُصحً و ُر 

 ً ىٍظّرم کیَ؟وكث کَ خدا ةخّاد و ةِظّن ازازه ةده ایظّن ظِّر ىی کٍٍد.فک کٍو ةا ایً ىظخػات فِيیده ةاطی

  : اىام زىان )غسم ا.. فرزَ( ،صضرت ىِدی )غهیَ انصالم(؟؟ ّز سِ تاّن

: آفریً ىٍظّرىّ خّب فِيیدیً ، آره اون طخع ةزرگّار صضرت ىِدی غهیَ انصالم ُصحً کَ جيّم ىردم دٌیا ىٍحظر گٌجطک 

 اوىدٌظًٌّ.

 ىی جٌّیو ةتاریو و گهِا رو شیراب کٍیو؟ : خب دیگَ صاطیَ ٌریو ةگّ چسّری از ظریق ایظّن ىا اتز عصثاًی

 : ىً راُظّ ةهدم فلط یَ دغای کّچیک یَ دغای کّچیک اتز هْزتَى

 : آره ةاید ٌام ایظّن رو ةَ زةّن ةیاریو و از ایظّن ةخایو جا ةَ ىا کيک کًٍ و ةػدم ةرای ظِّرطّن دغا کٍیو. گٌجطک

 : ىً فک کٍو اون دغا رو ةهد ةاطو. اتز عصثاًی

 : ىٍو فِيیدم  اتز خَاب آلَد

 : ىٍو ىی دوٌو چی ةاید ةگیو. اتز هْز تاى

 ّزسِ اتز در حالی کِ تِ ّن ًگاُ هی کٌي :
 : انهِو  اتز هْزتاى

 : غسم نّنیک ال اتز عصثاًی

 : فرج اتز خَاب آلَد

 : ای اىام زىان ای اىام خّب ىا اتز هْزتاى 

 : کاری کً جا اتز عصثاًی

 ازىّن ةارون ةتاره:  اتز خَاب آلَد

: ای پدر دنصّز ىا ةَ طيا ىحّشم طدیو و ىٍحظریو جا طيا ُو ةرای ىا دغا کٍیً و ةَ ىا کيک کٍیً جا از ایً شَ اةر ةارون  گٌجطک 

 ةتاره.

 ّزسِ اتز تِ طزف ّن هی رًٍذ ٍ تِ ّن هی خَرًذ ٍ چیشایی هثل تارٍى اس دستطَى هی ریشُ )صذای رعذ ٍ تزق ٍ تارٍى(
 

 : ةچَ ُا....وای ةچَ ُا داره ازجّن ةارون ىی ةاره. کگٌجط

 : وای خدای ىً ةارون ةارون ّز چْار ًفز

 .ایً ُيض ةَ خاظر نعف یَ ٌفر ةّد: اتز هْزتاى 

 : نعف کصی کَ ىذم ىً اغال غػتاٌی ٌیصث و ُيیظَ ىِرةٌَّ. اتز عصثاًی

 : ةَ نعف کصی کَ ُيیظَ ىّاظب ُيَ ُصث. اتز خَاب آلَد

 : ةَ نعف صضرت ىِدی گٌجطک

 : راشحی ةچَ ُا ٌفِيیدیو دوشحاىّن ٌرگس و رز و ةٍفظَ صانظّن چعّره؟ اتز هْزتاى

 : آیا جٌّصحً از آب ةارون اشحفاده کًٍ و شیراب ةظً. اتز عصثاًی تا ًاراحتی هی گَیذ

 : طاید اون نضظَ ای کَ ىا ةی خیال ةّدیو از جظٍگی ُالک طدن. اتز خَاب آلَد

 ٍو یَ شاغحی ُصث کَ ةِظّن شر ٌزدم.گٍسظک : ى
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 ُر شَ داةث ىی ایصحٍد و راوی وارد غضٍَ ىی طّد.

: طيا فک ىی کٍیً گهِای رز و ةٍفظَ و  راٍی ٍارد صحٌِ هی ضَد ٍ تِ فکز فزٍ هی رٍد ٍ لحظِ ای هی ایستذ ٍ هی گَیذ

ک کردن؟ ىً کَ چیز زیادی ٌيی دوٌو ةاید غتر ٌرگس چی طدن؟آیا آب ةارون كصيث اوٌا ُو طد؟آیا اىام زىان ةَ اوٌِا ُو کي

 کٍیو و ةاُو ةلیَ ی ىازرا رو ةتیٍیو جا ةفِيیو چی ىیظَ.

 .راٍی اس صحٌِ خارج هی ضَد

 : ىً ىیرم ةتیٍو چی طدن؟آب ةَ اوٌِا رشید ةا ٌَ؟ گٌجطک

 ی ضًَذ.گٌجطک اتتذا اس صحٌِ خارج هیطَد تعذ اتزّا اس صحٌِ خارج هیطًَذ سپس گلْا ٍارد صحٌِ ه
: دوشحای ىً ىً ىی دوٌصحو ىً ىی دوٌصحو کَ ةارون ىی ةاره و ىا رو شیراب ىی کٍَ.ىً ىی دوٌصحو  تٌفطِ تا ضادی هی گَیذ

 خدا نعفظّ از ىا دریؼ ٌيی کٍَ.

 : ىٍو خیهی اىیدوار ةّدم و ىی دوٌصحو کَ دوشحاىّن ىا رو جٍِا ٌيی زارن. گل رس

 دوشحاىّن ىِرةّن و غػتاٌی و خّاب آنّد ةَ دوشحی خّدطّن وفادارن .: ىٍو ىی دوٌصحو کَ  گل ًزگس

 : رز غزیزم، ةٍفظَ زّن ، ٌرگس خّةو صانحّن خّةَ؟ گٌجطک ٍارد صحٌِ هی ضَد  ٍ تا ًگزاًی هی پزسذ

 : آُصحَ جر آُصحَ جر یکی یکی... ّزسِ گل در حالی کِ هی خٌذًذ

دارم صانحّن ةد ةاطَ .خّب ةا جظٍگی زٍگیدیً.اىا ىی دوٌیً کی ةاغخ ایً ةارون  : ةا ایً صانی کَ ىً از طيا ىی ةیٍو طک گٌجطک

 طد؟

 : خب ىػهّىَ دیگَ تٌفطِ

 : دوشحای خّةيّن غػتاٌی رس

 : ىِرةّن ًزگس

 : خّاب آنّد تٌفطِ

 ن طد.: ٌَ ٌَ اوٌا فلط یَ وشیهَ ةّدن ةرای ةاریدن اىا یَ ٌفر دیگَ ةاغخ ةاریدن ةارو گٌجطک تا خٌذُ هی گَیذ

 : اون کی ةّد؟اون کی ةّد؟ ّزسِ تاّن

 : یَ آدم خیهی ىِرةّن کَ دوشث ُيَ ی ىاُاس و یاور ُيَ ی ىظهّىاس اىام زىان غهیَ انصالم گٌجطک

 سپس سِ تا اتز تاّن ٍارد صحٌِ هی ضًَذ.

 : انهِو غسم نّنیک انفرج ّوگی تاّن در حالی کِ دستاضَى رٍ تاال هی تزًذ هی گَیٌذ

 .حال ثاتت ٍ تی حزکت هی ایستٌذدر ّواى 

: آخیض خیانو راصث طد ، خدارو طکر گهِا جٌّصحً شیراب ةظً ةاالخره ایً كػَ ُو ةَ  راٍی ٍارد صحٌِ هی ضَد ٍ هی گَیذ

خیر و خّةی جيّم طد.ُيَ ی ىا فِيیدیو کَ یکی ُصث کَ ُيیظَ ةَ فکر ىاشث ونی ىاُا از ایظّن ؽافهیو.ایظّن ُصحً کَ ةرای 

ا ىی کًٍ ، ُروكث ازطّن ةخّایو ةِيّن کيک ىی کًٍ.راشحی یادىّن ةاطَ ىا ُو ةاید ةرای ایظّن دغا کٍیو جا خدا ةَ زودی ىا دغ

 ازازه ظِّرطّن رو ةده جا ةا اوىدن ایظّن زودجر دٌیا پر از غدل و ٌیکی ةظَ .ةاید یادىّن ةاطَ کَ ُرروز ةَ فکر ایظّن ةاطیو.

یو ةَ صضرت رو ةَ كتهَ شالم کٍیو ، ةرای شالىحی صضرت غدكَ ةدیو ، ُرروز دغای فرج رو ةخٌّیو ىذال غتش کَ از خّاب پا ىی ط

 .ةَ اىید اون روزو از خدا ةخّایو کَ ان طاا.. ظِّر ایظّن رو زودجر ةرشٌَّ 

 خب دیگَ وكث ایً رشید کَ ةگیو )ُيَ ی ةازیگران(:

 ....كػَ ی ىا ةَ شر رشید

 


