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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جنوری ٢٨
  

  !برخی ابھامات را بايد با استفاده از عقل و منطق حل کرد
  بخش اول

چون اينترنتم .  يکی از دوستان  بسيار عزيز برايم روايت کرد٢۵/٠١/٢٠١٧ را شام روز "ھاشميان"نوشتۀ اخير آقای 

.  رفتمفرزندانچند روزی ست که اشکال دارد، باالخره امروز برای خواندن مقاله و نوشتن جواب آن به منزل يکی از 

دن خود شان بود، مقاله را خواندم، چيزی که بيشتر از آن استنباط شد، تکيه بر زبان شناس نبودن من و زبان شناس بو

باوجودی که من به دفعات گفته ام که من زبان شناس نيستم و ازعلم زبان شناسی به گونۀ مسلکی و در حد يک زبان 

شناس اکادميک که از چيستی زبان، پيدائش زبان، تاريخ زبان، تحول و تکامل زبان، گونه ھای مختلف و متعدد زبان، 

 تعداد زبان ھای زنده و مردۀ دنيا، ارتباط انسان و زبان، علت مرگ و مير ارتباط و تأثير زبان ھا بر يک ديگر،

 ۀ و در عين زمان به چندين زير مجموع آگاھی ندارم؛ زيرا اين علم، تخصصی و بسيار وسيع... بسياری از زبان ھا و

تياج دارد که من با عقل علوم ديگر ارتباط می گيرد که دانستن ھمه به راستی به يک انسان مافوق انسان ھای عادی اح

  . ناچيز خويش نمی توانم به آن درجه ای از ھوشياری و فضل برسم و جرأت کنم که خود را جامع الکماالت بخوانم

اگر من کدام وقت در عالم جوش و جنون چنين سخنی را بر زبان آورده باشم، که به ھيچ صورت نياورده ام، می خواھم 

بدون ترديد، اگر چنين حرفی از زبان من خارج شده باشد، من خود را خجل .  تذکر بدھند منبع نوشته را"ھاشميان"آقای 

  ! احساس خواھم کرد؛ در غير آن بسيار غيراخالقی و بد است که کسی را بی گناه و بی جھت متھم به کاری کنيم

ه نبوغ و عقل جوشان و ، برای وی با ھم"ھاشميان"من عنوانی جامع الکماالت را، مانند سائر عنوان ھای آقای 

  ! به ايشان بھتر می زيبد تا به من" حکيم"اين لقب ھم، مانند لقب . خروشانی که دارند مبارک می خوانم

ًعالوه براين، آن گونه که قبال نيز ياد آور شده ام و ايشان ھم به اين امر مذعن ھستند، اين علم در کشور ما عمر طوالنی 

 آن آگاھی کامل يا فھم درست و مسلکی ندارند، نبايد آن ھا را ــ با سعۀ صدر، علو، احتشام ندارد و اگر عامۀ مردم ما از

  !! دارند ــ به جرم اين که زبان شناسی نمی دانند، به محکمه کشيد و تشريح و تحقير کنندتادانو فھم واالئی که اس

 ما می ۀاين را ھم. انشی ست جديد و ناآشنازبان شناسی برای خيلی از ما افغان ھا، تحصيل کرده و تحصيل ناکرده، د

 چه را می خواھند ثابت کنند؛ که چون ايشان زبان "ھاشميان"بنابراين با بار بار ياد کردن اين موضوع آقای . دانيم

شناسند، بايد ھر نودۀ خشک و بی ثمر و ناجوری را که با نودۀ ناجور و خشک و بی ثمر ديگری پيوند می زنند، ما 

ً زبان شناسی ھستند ــ درحالی که اصال از زبان شناسی به  مدعیرست است، چون آن نوده را يک انسان کهبگوئيم د

  زنند؟  بيش نيست ــ به اين علم پيوند زده يا پيوند می"  روباھیۀقبال"گونۀ بنيادی معلوماتی ندارند و آنچه دارد تنھا 
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ست، اگر نيک ديده شود، بلکه بر سر يک سلسله مطالبی ست که بوده و نه اه با اين، بحث ما بر سر علم زبان شناسی ن

در : مربوط می شود به دستور زبان و بحث معنای لغوی و دستوری و معنای مستقل و غيرمستقل يک لغت در دو حالت

نعمت حالت بسيط و در حالت مرکب، که ھر انسانی، اگر کمی با قواعد و دستور زبان آشنائی داشته باشد، و کمی ھم از 

عقل سليم و فياض و پويا بھره برده باشد و چھار روزی پای درس استادان واقعی و با ظرفيت نشسته باشد و بتواند با 

 استنتاجات سالم از موضوعی کند و روش صحيح فکر کردن را بداند و با معانی و مفاھيم کلمات ھم ،استفاده از منطق

  .  نظری ارائه کند و بداند که کدام سخن درست است و کدام غلطوقوف کامل داشته باشد، می تواند در آن باره

 صحبت آن ھا را به ميان کشيدند و شکل "ھاشميان"فونيم ھا نبود که آقای   يا phoneticsًبحث ما اصال بحث آواشناسی 

ند که اين دو لغت را تشريح و بيان داشتند؛ گوئی مردم در تلفظ اين دو لغت مشکل دارند و نمی دان" گه"و " گاه"تلفظ 

ًکه، ھمانگونه که قبال نيز ياد کردم کسی نيست در کشور ما، از باسواد و بی سواد، که  چگونه اداء می شوند، حاالن

 هماند که جناب شان ھمه را کودکان صنوف دو و س اين عمل ايشان به آن می! نداند اين دو کلمه چگونه تلفظ می شوند

  ! زمان" ادريس"ر تصور کرده باشند و خود را مکتب ابتدائی و از جھان بی خب

گاه : معنای لغوی و دستوری سه کلمه(بحث من در واقع، از يک جنبه اگر ديده شود، شامل گوشه ای از بحث مورفيم ھا 

 بدون اين که به درستی به معنی و تعريف و زمينۀ "ھاشميان"بود؛ آما آقای ) و دانش و ترکيب آن ھا که دانشگاه باشد

 کلمۀ مورفيم آشنا باشند و بی آن که معلومات الزم و اساسی در بارۀ چيستی مورفيم ھا برای کم سوادان و بی ۀتفاداس

 کرده اند تا به ديگران نشان داده باشند که در ءسوادانی مانند من بدھند، تنھا با ذکر خشک و خالی کلمۀ مورفيم ھا اکتفا

  . محق ھستم، که داريمینھا من زبانش شناس با آن ھا  آشنا و در بحثزبان شناسی چنين کلماتی وجود دارند، و ت

 نمايانگر اين حقيقت است که جناب شان يا به درستی نمی دانند اين گونه "ھاشميان"اتخاذ چنين موضعی از سوی آقای 

د با استفاده از اصطالحات چه معنی دارند و تعريف و جای و زمان کاربرد و استفادۀ شان چه وقت است؛ يا می خواھن

اين اصطالحات دھن پرکن که برای بيشترين مردم ما ناآشنا می باشند، خوانندگان مقالۀ خويش را متقاعد به اين امر کنند 

 آشنا می باشند، گفته ھای ی، چون زبان شناس ھستند، و با معانی و تعاريف چنين اصطالحات"ھاشميان"آقای ! که؛ بلی

ًکه قطعا و به ھيچ وجه چنين   زبان شناسی و استداللی که می کنند، معقول است؛ حاالنشان ھم بر پايۀ اساسات علم

  ! نيست

 ھا، ]جای[نام شخص، جا "نگھت سعيدی" مرحوم ۀآقای ھاشميان می فرمايند که گاه اسم نيست؛ زيرا اسم به اساس گفت

ر جمله می باشد و در موقف فاعل و وجه مشخصۀ اسم آنست که به شکل نام يا ضمير د... چيز ھا و مفھوم ھاست

 ھا و مفاھيم جمع ھستند، ولی شخص مفرد نوشته شده است؟ به تعريف اسم به یچرا اشياء، جا (...  قرار گرفته ميتواند

زبان انگليسی در ھمين نوشته مراجعه کرده ببينيد که استادان کارآزموده، واقعی، متعھد و وظيفه شناس چگونه به 

چنين کوتاه فکری و بی مباالتيی برای يک انسان عادی زياد قابل نکوھش نيست، اما ! قت می کنندکوچکترين مسائل د

  .) برای يک داکتر، زبان شناس و استاد ادبيات و نمی دانم چه و چه و چه فکر می کنم کمی مايۀ شرم خواھد بود

 ـ تعريف جامع و بدون تعقيد و شبھه "ینگھت سعيد" اين تعريف شما ـ يا مرحوم استدالل من، اما اين بود و است که

بار ديگر به تعريف خويش در باال نظر کنيد و  يک(شما دو استاد وجه مشخصۀ اسم را فاعل بودن آن می خوانيد . نيست

ھمان مثال شريف و . ، درحالی که خيلی از کلمات ھستند که فاعل نيستند، ولی اسم يا ضمير ھستند)ببينيد که اتھام نيست

احمد که از شريف لت می خورد، با آن که فاعل نيست، اسم است؛ ھمين طور مرد :  مرد نابينا را در نظر بگيريداحمد و

  . نابينا که در ارتباط با احمد مورد آزار قرار گرفته است
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 يا مرد آيا احمد که در جملۀ مورد نظر در موقف فاعل قرار ندارد، در ارتباط با مير محمد شريف، نمی تواند اسم باشد؟

در ارتباط با احمد؟ اگر می گويند که است، پس بايد بپذيرند که وجه مشخصه اسم تنھا فاعل بودن نيست، بلکه ) نابينا(

  !!می تواند برای کسی يا چيزی که فعلی بر او واقع شده باشد ھم باشد

ا به ارتباط با شخص مشخصی، از ًنقد من بر اين نکته بود که بايد شما آن را منفردا، يعنی موقف ھر يک از اشخاص ر

نظر دستور زبان تشخيص نموده معرفی کنيد، و بگوئيد که آيا احمد و مردنابينا که اولی در برابر شريف و دومی در 

  برابر احمد حالت مفعولی دارند، اسم ھستند يا نه؟ 

ھر .  شناس نبودن ارتباط نمی گيردِفھميدن غيرمنطقی بودن اين تعريف، يا عيب داشتن آن، به زبان شناس بودن يا زبان

 اين نقيصه شود و به نادرستی آن پی ببرد؛ مانند من که با باوجود زبان هد با کمی عقل و فراست ھم متوجمی توانانسانی 

نبودن، با استفاده از يک دقيقه تفکر و يک ھزارم حصۀ يک گرام عقل به کمی و کاستی آن ... شناس و داکتر و استاد و

  !  ھم در اين باره ابراز نظر کندپی بردم،

" گاه"و " گه" آن را به آواشناسی و "ھاشميان"کجای اين مطلب به آواشناسی و فونيم ھا ربط می گرفت که شما آقای 

  ًکشانديد و بعدا اين دو شکل يک لغت را که دارای عين معنی ھستند، دارای دو معنی خوانديد؟ ... و

زنم، چون خاک شان را باد برده است و ھيچ يک   نظر به فرمايش شما حرف نمی"دادھخ" و آقای "معين"من از آقای 

نگھت "درحالی که شما به خود حق می دھند از کتاب آقای (در اين ماه و سالی که ما زندگی می کنيم، زندگی نمی کنند 

 ديگر "معين" و "دھخدا"، يعنی پنجاه و ھشت سال قبل تدوين شده بود، شخصی که ھمچون ١٣۴٨ که در سال "سعيدی

فرھنگ بزرگ "بلکه از کسانی صحبت می کنم، از بيشتر از شصت نفر، که در تدوين ) در ميان ما نيستند، صحبت کنند

... نقش داشته اند؛ اشخاصی که ھمه داکتر و زبان شناس و استاد ادبيات و شاعر و نويسنده و فيلسوف و مؤرخ و" سخن

" گه"و " گاه"اين جميعتی کم و بيش شصت نفری . وزگار ما حی و حاضر می باشندھستند و اکثريت شان در ھمين ر

  :توجه کنيد. را از نظر دستور زبان و معنی يکی می دانند

. ف شيخ و زاھد گاه ھست و گاه نيستورنه لط/بندۀ پير خراباتم که لطفش دائم است: ـ زمانی؛ وقتی؛ گاھی١.) قـ  (١گاه

  !"ھاشميان"ی شماــ آقای ..."گه... گه"، و "گه"ھم معنی با (

يعنی مکان [آزمايش گاه، زايش گاه، گردش گاه ": مکان"ـ  جزء پسين بعضی از کلمه ھای مرکب؛ به معنی ١) ِا (٢گاه

 ھا ھم معنی بودن آن با کلمات مانند مکان و  مؤلفين فرھنگۀرا ھم" گاه"دليل اسم بودن . [آزمايش و زايش و گردش

اين نکته را ھم نبايد فراموش کرد که قديمی . و يک تعداد اسمائی که آن ھا را قديمی خوانده اند.] زمان می دانند ـ سديد

در به اين معنی نيست که اين لغات باطل و متروک و منسوخ شده اند و ديگر ... ًخواندن مثال سرير و تخت و اورنگ و

کاربردی ندارند؛ زيرا تا وقتی که ما با شعر و ادب و نوشتن و گفت و شنود، ) گفتاری و نوشتاری و شنيداری ما(زبان 

به خصوص شعر و ادب قديم سر و کار داريم و تا وقتی که شعرای ما از اين کلمات در اشعار شان کار می گيرند، اين 

ند، اما جای خود را ھنوز ھم در دل و زبان ما با ھمان شأن و شوکت قديمی ھست.  کلمات از استفاده خارج نمی شوند

  .حفظ کرده اند

ی که شما مثال داده ايد، ھيچ تفاوتی ..."گه... گه"ی مشخص، اگر دقت کنيد، بازھم ياد می کنم که با "گاه"و معنی اين 

و ھمان معانيی را دارد که ) گر اسمو در مورد دي(نيز از نظر دستور زبان در يک مورد قيد است " گه"زيرا . ندارد

  :بازھم مثالی از فرھنگ بزرگ سخن. داراست" گاه"لغت 

به طرف راست صفحه به معنی نگاه کنيد به ترکيب پيش " تير"عالمت [  ١گاه) شاعرانه.) (، قـ. ِا] ( گاه=  [gah ١گه 

ِگه سماع و شراب است و گاه لھو و طرب]: از اين نشانه ِمن زبان نشناس که از .  گه نھادن خوانگه نھادن گنج و/ ِ
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ًاحتماال جناب زبان شناس ما . ادبيات ھم ھيچ اطالعی ندارم، در ھر دو لنگۀ اين بيت ھيچ تفاوتی ميان گه و گاه نمی بينم

  !چشم و ديد و مغز مخصوص و استثنائی دارند

ستم ايشان به آن ھا جواب بدھند، ولی ھزار نکته در پاسخی که من برای شان نوشته ام، وجود دارد؛ که من می خوا

ايشان فقط ھمان چيز ھائی را مانند مال ھائی که در يک جزئی از علم دين وارد و قوی ھستند و ھمی، و در ھر مورد، 

تنھا ھمان جزء را برای گريز از بحث اصلی مطرح می کنند و ديگر به ھيچ حرفی توجه نمی نکنند و نمی خواھند 

 موضوعی که او مطرح می کند، چيزی نه در آغاز بحث و نه در ميان و ۀی کنند، ھر چند در باربپردازند، تکرار م

  ...پايان آن وجود داشته است؛ مانند بحث آواشناسی و

به معنی بی مانند به کار برده " يکتا"به طور مثال وقتی . گفتم که ھر مفھومی را نمی توان اسم گفت" مفھوم"در باب 

نی است و ھم  قابل درک و فھم؛ يا زيبا  و راندن و ديدن و خوردن و وزيدن و سياه و سفيد و دور و شود، ھم دارای مع

صرف نظر از سريع و گرم و . ھمه دارای معنی و قابل فھم ھستند، اما ھيچ کدام اسم نيستند... نزديک و زياد و کم و

 که مفھوم يا قابل درک ھستند، و در برخی موارد يک زياد و کم و خوردن و بردن، آيا عبارات يا اين جمالتی با معنائی

  صفحه را احتوا می کنند، می توانند اسم باشند؟

 ھم از انگليسی به فارسی يا بالعکس تدوين کرده ه ای، چون انگليسی می دانستند و لغتنام"نگھت سعيدی"شايد مرحوم 

می باشد، در تعريف اسم شامل نموده باشند، بدون اين  ، که يکی از معانی آن مفھوم substanceاند، مفھوم را از کلمۀ 

  . ، جوھر و از اين قبيل چيز ھا توجه کنندیء اصلی، ذات، جسم، شۀ آن، مثل مادکه به سائر معانی

، ھمچنان به آن چيز ھائی the meaning or gist, as of speech or writing: به تعريف انگليسی مفھوم ھم بنگريد

  :  شونداسم ناميده میکه 

 احمد ديد؛ احمد ديده شد: احمد؛ در ھر دو شکل فاعلی و مفعولی: شخص.  

 زمين، آسمان، خانه، شھر و: یجا ... 

 سنگ، چوب، کتاب، ميز، موتر، قلم و: یءش ... 

 جنگ، طوفان، قحطی، خشکسالی و: رويداد ... 

  ماده ـ گاز و آب و روغن فلز و ... 

 ردی و گرمی وچگونگی يا حالت ـ زيبائی و خوشی و س... 

 جان و روان و جوھر و اصل و کنه و  ... 

 :                        به تعريف اسم به زبان انگليسی ھم نگاه کنيد

Noun  is a word that refers to a person, thing, place, event, substance or quality. Example: 

'Doctor', 'coal', and 'beauty' are all nouns. 

ی از تعاليم پيامبر و يک سخنرانی دينی چه خواھد بود غير از دعوت به اطاعت و عبادت از خدا، پيرو) gist(لب پيام 

آيا دعوت کردن به کاری، تشويق و ترغيب نمودن به اطاعت از خدا و به پيروی از تعاليم ... قرآن و خوب بودن و

 را می شود اسم بناميم؟... پيامبر و قرآن و خوب بودن و

  ." ز لفظ فھميده می شودآنچه ا: "تعريف مفھوم در منطق چنين است: "در نوشتۀ پيشين در مورد تعريف مفھوم گفته شد

 لفظ فھميده می معنيیآنچه از ": تعريف جامع تر مفھوم در منطق بايد اين می بود. اين تعريف چندان رسا نيست

  ! ، زيرا لفظ، که در واقع صورت کلمه است، بدون معنی و مصداق چيزی نيست که قابل فھم باشد"شود
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 برای توضيح معانی اصطالحات دستوری ـ زبانی از کلمات "انھاشمي"سؤال ديگرمن اين است و بود که چرا آقای 

ًدری استفاده نمی کنند؟ اگرمعادل اين اصطالحات در زبان ما وجود نداشته باشد، اعتراضی نيست، ولی طوری که قسما 

 ھستند، به درھمين نوشته ديده خواھد شد، ھر کلمۀ انگليسی در زبان ما معادل خود را دارند و اگر ندارند قابل ترجمه

مشخص ) کلمۀ(واحد : "معنی می دھد؛ و مورفيم که می توان آن را اين گونه تعريف کرد" صدا"طور مثال؛ فونيم، که 

مشخص آزاد غيرقابل تقسيم ) کلمۀ( که می توان آن را واحد ،  free morphem ، يا"تقسيم ناپذير لفظی دارای معنی

که استفادۀ آن ھا به زبان خود ما ... ط و کلمات مقيد و جزئی و قاموسی ويا کلمات بسي. لفظی دارای معنی ترجمه کرد

ھم برای يک دست بودن و زيبائی نوشته و ھم برای درک بھتر آن برای کسانی که انگليسی نمی دانند به مراتب الزمی 

  .تر می باشد

يم انگليسی نيم دری و بد ريخت و ترکيبات ن!)  ( فتحه WOVELيا (!)  کسره  woveL به جای"ھاشميان"يا چرا آقای 

مصوت يا " ضمۀ) حرکت(عالمت "، و يا "فتحه) حرکت(عالمت "، يا "کسره) حرکت(عالمت "نامأنوس و بی سابقه 

و ّ و ء ھمه " مد" ٍ و ٌ و ً ھمراه با :صدادار را به کار نمی برند؟  حرکات زير و زبر و پيش، ھمين طور حرکات تنوين

  . د و ايجاد صدا می کننددر زبان ما مصوت ھستن

  :پاسخ به پاره ھای متفرقه

 ھين سخن تازه بگو تا دو :نويسندگی ھنر است، ھمان گونه که موالنا می گويد. ـ خالف نظر شما، من نويسنده نيستم١

يبا وا رھد از حد جھان، بی حد و اندازه شود، ھنر وا رھاندن جھان و سخن تازه گفتن، پيام تازه و ز/جھان تازه شود

. کسی را که با نگارش، به خصوص نگارش عادی و تکراری روز می گذراند، نبايد نويسنده خواند. است... داشتن و

 "جين آستين"، "موبی ديک" نويسندۀ "ھرمان ملويل"، "جنگ و صلح" خالق "تولستوی"اگر من نويسنده ھستم، پس 

 و ده ھا "رک توين، شکسپير، داستايفسکی، چارلز ديکنزجک لندن، ما"يا نويسندگانی مانند " غرور و تعصب"نويسندۀ 

 نامور ديگر را که بايد قبل مردن حداقل يک اثر شان را به عنوان مردان صاحب ذوق و فرھنگ خواند، چه می ۀنويسند

  ناميد؟  

 اول بايد اين ھنر .ما ھنوز ھنر و قواعد نگارش را به درستی نياموخته ايم! "ھاشميان"من نويسنده نيستم، شما ھم؛ آقای 

 انسانی را و بعد يک اثر ارائه کنيم، بعد ۀو قواعد را بياموزيم، بعد تخيل و ذوق و آگاھی عميق اجتماعی و اخالق پاکيز

از آن، اگر مردمان صاحب فرھنگ و ذوق و ھنر دوست و ھنر شناس از کار ما استقبال کردند، خود را نويسنده بناميم؛ 

  .آنھم با احتياط بسيار

 ۀاگر نويسندگی را به معنی عمل کسی که می نويسد، بگيريم، ھر کسی را که بنويسد، اگر چه نوشت: " کسی نوشته بود

در اين حال، نويسندگی کار دشواری نيست؛ الفبا را .  خرج خانه يا دفتر حساب دکانش باشد، نويسنده بايد خواندۀاو سياھ

  ." ی باشد؛ اما در اصطالح، اين گونه کسان، نويسنده خوانده نمی شوندبايد شناخت و مختصر خطی بايد داشت که خواندن

اگر خواسته باشيد و آدرس تان را روان کنيد، من يکی از کتاب ھائی را که در باال اسم برده ام برای خواندن به شما 

به شرطی که کتاب را بعد از . آن را بخوانيد، و بعد ببينيد که نويسندگان دارای چه مھارت ھائی می باشند. روان می کنم

  !مطالعه به من بفرستيد

  نه در برابر دوست و رفيق از بد"ھاشميان"دھد که شما آقای   را طفل نوزادی خواندن نشان می"قيس کبير"ـ آقای ٢

 ًچرا؟ چون فطرتا آدم کينه توز و بد زبان و بد طينت و بدخلقی. زبانی احتراز می کنيد، نه در برابر مخالف و عدو

نقل از ! نوشتۀ تان را در اينجا نقل می کنم تا فردا منکر نشويد که من چنين چيزی نگفته ام؛ سر شما اعتبار نيست. ديھست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

طفل نوزادی مانند آقای قيس کبير را ": "... آقای سديد خود را جامع الکماالت می خواند"سطر پنجم صفحۀ اول مقالۀ 

  ..." کافی پند و اندرز داده بود

می نوشتيد، مفھوم عبارت فرق می کرد، اما نوشتن آن در ميان ترکيب طفل " طفل نوزاد"را قبل از " مانند"ظ اگر لف

، مردی در حدود پنجاه و پنج ساله و " قيس کبير"ای آقای "  و نهیآر"، بدون کدام "قيس کبير"نوزاد و اسم آقای 

چرا که آقای . ن است ــ و منتھای بی ادبی استتحصيل کرده و صاحب ھوش و منزلتی را تحقير و کوچک نشان داد

  !!  شما نه چيزی نوشته و نه چيزی گفته است که مستحق اين نوع برخورد شما می بوده علي"قيس کبير"

ً است؛ مقصود من تنھا ذکر اين واقعيت بود که واقعا خصلت ھای "قيس کبير"به ھر حال، اين مسأله کار شما و آقای 

  !!"ھاشميان"وقات نمی فھميد چه می گوئيد و چه می نويسيد، آقای بدی داريد و بعضی ا

    ادامه دارد

٢٧/٠١/٢٠١٧  

  

 

 


