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 11/30/3310                                                                                  نگارگر .ا .م
 

 تالشی درراه رفع سؤتفاهم های رنگارنگ 
 ستاد هاشمیانهِن ااز ذ

 
 وهکن آوازۀ داردــبه کــــــاِرعشقبـــــــــــازی ک

 ست در شیرشبه غوغا می فروشد هر که آبی ه
 (؟ )

 
 ځیپوهن موضوع تدريس در و ِ مخلوط با آِب خويش را به غوغا بفروشند که شیر تالش ورزيده اند استادمتأسفانه جناب 

آدِم  خبرباش که با با بگويند خود به طرِف و روی دايره بريزنده ب خويش را ډی .اچ.پی درجه های ماستری و ادبیات و
 را از وعطار میکرد اعالم خود بوی خوشش را ،که اين ِمشک دادند زه میاجا استادکاش   !استی برو رسم رو صاحب اسم و

 . ساخت می ازاعالِن دم به دم بی نی
 

 دستور. نه يک سال و ادبیات درس داده ام  ځیپوهن بايد عرض کنم که من شش سال در استادتفاهم وء برای رفع نخستین س
مقدمۀ آن  رحوم درم استاد به همکاری من آماده شده و داشته اند آنرا تدريِس افتخار استادنگهت سعیدی که  ادزبان جناب است

 ۀخوانند من از و بحث ما هیچ اثری ندارد گونه موضوعات دراين چند هر) .کرده اند تشُکر آوری وياداز همکاريی من  کتاب 
 .(مدرسی که خوانده ام صحبت کن و بارۀ خود شده ام در خواهم که مجبور صمیمانه عذر می خود

 

 زبان ن خود ايشان رازيرا که م، کند نمی موضوع زياد چیزی بر شناسی بگويند زبان بارۀ تسلِط خود بر در استادهرچه 
همین  دی ندارم ولی ماستری از .اچ.پیشناسی  زبان در استاد ماننِد هگرچ)که من میدانم  اجتا آن .شناِس بی بديل خوانده ام

  .(کرده اند شناس ياد پهلوی خود به عنوان زبان من در از نگارش های قبلی يکی از در خود استاد اتفاقًا و ، انگستان دارم
 

 بالغِت متکلم نیز مه وعلوم ادبی با فصاحِت کل ديگر نکه معانی واالح گیرد و زبان به طورعام عالقه می شناسی با  زبان
مردم  ۀ کارُبردشیو شناسی که متکی بر ديدگاه زبان از .ستشناسی نی های اين علوم همان معیارعام زبان معیار و عالقه دارند

کرده ام به اين  را قید صحبت خود الهاِم مرحوم استاد صحبِت خود با من در  .غلطی وجود ندارد ان اصواًلزب است در
 اربسی( عیمعنای وض تکیه بر) اين کند و راب میخ زبان را، معنای وضعی کلمات راه تکیه بر شناسی از موضوع که زبان

است فهمیده نمی  شاعر که تابع ابتکاِر کلمات را سمبولیِک استعاری و های تشبیهی، شناسی معنی که زبان مهم است زيرا
 يا دو حالت و دو ،شی يک عالقه بین دو گرفتن تنها درنظر با اين معانی برای کلمات وضع نشده بلکه شاعر چون تواند

 امانت می شخِص ديگر يا حالت و برای شی، يا يک شخص را يک حالت و يک شی، يا (تشبیه) کند باهت میکشِف ش شخص
 .بی پیرايه قرارداده اند سمبوِل حقیقت عريان و مجسمه سازيی مغرب زمین زِن برهنه را نقاشی و در يا و (استعاره) گیرد

 وجود ندارد نمی حاِل حاضر در ی آنچه راشناس اين زبان بر م پهنای نامحدود دارد بنازسمبولی و استعاره  چون دامنۀ تشبیه،
خود به خود  بیدل به معنای وضعی کلمات آويخته اند شعِر درهاشمیان  استادچون جناب  و کند احتوا تواند عماًل نمی تواند

بفهمد ادبیات  شناس ممکن است بسیار هر زبان .ات نیستیادب و ندانستِن اين موضوع ندانستن شعر . مرا ثابت کرده اند حرِف
 را یشناس انگلیس ممکن ادبیاِت انگلیس چنانکه هر زبان .زباِن ادبی کوتاه بیايد ولی از باز کردن برخی از سمبول ها در

من به هیچ وجه  .بماند عاجز («جان ملتن»بهشِت گم شدۀ ) يا «جان دان» های شعِر سمبول برخی از بازگشايی از اما بفهمد
مناسباِت من  درکه  ده اندیشحتی کوچه  گر به ايشان برگردانم کرده اند من وارد بر استادِب که جنا را یواهم تهمت هاينمی خ

هروقت که جرمنی رفته ام  و بزرگ ديده ام  را همیشه به چشِم برادِر اسیر استادمن  .افشانی کنند نوعی خار اسیر ستادا با
ستاد اِب اننگاشته ام ولی ج را ودــــــخ مقدمۀ کتاِب شان نظِر در شان نیز مورِد شعر در و وجیبۀ خود پنداشته ام  ديدار شان را
هاتف  استادهنگامی که  و ها ندارم  چیز ن قبیلــــاي ملک الشعرا و به که من اعتقاد دانند ديگران می بیشتر از و هاشمیان بهتر

 تقريظی که بر در را رخی ازآن احتراِم خودب احترامی که به آن مرحوم داشتم و همه محبت و با کردند بدين لقب ملقب را نیز
که جناِب  يقین دارم و نه برای شان تبريک گفتم  خواندم و ملک الشعرا ديواِن شان نوشته ام انعکاس داده ام ولی نه ايشان را

چیزی کم کرده من  ازنه  چیزی افزوده و يشانشخصیِت ا يعنی اين لقب نه بر با اکراه بدين لقب تن داده اند یزن اسیر استاد
که  پنداشته اند امريکا کابل و های ماستری کورس صالحیِت تدريس در و دی .ِاچ .نامۀ پیشهادت رورـغ که در استاد اما .است

سخت برآشفته  (شیوۀ بیان بیدل غافل مانده اند حتی از موارد بعضی در) که من نوشته ام وقتی خوانده اند ندمیدان را ه چیزهم
 :نظامی گنجوی می گويد : مثالی روشن کنم با ازه بدهید موضوع رااج. ه ايشان دست داده استسوادی ب احساِس بی و اند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/negargar_mi_talash_dar_rah_rafe_suetafahom.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/negargar_mi_talash_dar_rah_rafe_suetafahom.pdf
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 الله می ِکشت بنفشه می درود ودهقاِن َانِگشت       به باِغ شعله در،
 

گرِه پیچیدۀ  دتوان ولی نمی خوانده می تواند را شعر صاحب سواد است اين  ايی دارد وفارسی آشن کس که با رسم الخِط  هر
 نظامی چیست؛ اما کسی که با شیوۀ بیان نظامی آشنايی دارد میداند که منظوِر براين نمی داند بنا و کند استعاراِت نظامی را باز

قوِغ آتش ( الله)باالخره از دود و( بنفشه) از زغال و (دهقاِن َانِگشت) از آتشدان و مجمر يا( باِغ شعله) نظامی از وِرکه منظ
 خوانندۀ خود حِس کنجکاوی را در خواهد عین زمان می در زيباست و نظامی که هدفش شیوۀ بیاِن شاعرانه و است و

 اين حقیقِت ساده بود ی امروز وسیلۀ سرگرمی نیزروزنامه ها همانند معماهای جدولی در گذشته ها شعر که در برانگیزد زيرا
امی ظاما بیاِن شاعرانۀ ن .زغال به قوغ های آتش بدل شد و گرديد نابود پارچه های زغال از دودآتشدان  کند که در رابیان می

همین قماش است  از .ه می کاردالل و کند می بنفشه دَرو باِغ شعله دهقان َانِگشت سرگرِم کاراست و طوری است که در
 :شعرخاقانی

 

 فرياِد اوِج مريخ از تیغ مه صقالشگرفت ربع مسکون         مرکِز مثلث ب در
 

به معنای  اين شعراساسیی  کند چون هیچ يک از کلماِت دوا نمی اين گونه موارد دردی را شناسیی عمومی در های زبان معیار
ماننِد هرعلم  شناسی نیز زبان شناس نیست زيرا زبان توهین به زبان واين مسأله هیچ گونه  اما، .وضعی به کار نرفته است

 .بی سوادی هیچ ارتباط ندارد درِک شیوۀ بیاِن شاعر به سواد و. ُبرِد آن اليتناهی نیست رحوزۀ به کا را دارد و محدوديِت خود
" خوب" که الهام صاحب لفِظ شاعِر کرده اند فکر و آورده اند بوده اند حتی از بديهیات نیز انکار بس برافروخته از استادجناِب 

 .استند همه به يک درجه شاعر و شاعِر بد وجود ندارد  خوب و ِرشاع استادجناِب  برده اند يعنی اينکه از نظِرن به کار را
 خوب و اما شاعر و .نظم از يکديگر داشتند تفکیِک شعر و فارانی درهمین پورتال مقاله ای جالب در چندی پیش جناب مسعود

 .ولی طواف رفته اند وممرح و فورًا به سراِغ مرحوم صوفی عشقری استادکه  هم درجۀ سواد اشخاص معین نمی کند بد را
 .آن هم نظمی ُخُنک می آفريند و گفتۀ جناب فارانی نظم  شعر يا به شاعِر بد کسی است که فطرِت شاعرانه ندارد ولی به زور

نوشته ام " بیِت بوزينه"بارۀ  برده اند که آنچه من در ياد از َغَلیاِن احساسات اين موضوع رانیز در استادجناِب  سوی ديگر از
 در ِبیدل بوده است و مورد در استادقبل از تماِم نگارش های  و" رشید" عبدالخالق استادند با نگارِش دوسِت ارجمنِد من پیو در

 که پنداشته بودند "رشید"فقط به موضوع نگارش جناِب  و شود ستاد ديده نمیرمستقیم راجع به اآن هیچ اشارۀ مستقیم يا غی
منتفی  را استاد وهِم مبتنی بر نتیجه اينکه آن نگارش اين پندار .گرفت است رابطه می "بودينه" بیدل بوزينه نیست و نظوِرم

افغانستان که يکی  "ملک الحکمای" راآنهم اين مسألۀ مبتذل که چ و روشن شدِن حقیقت از رــــغی سازد که انگیزه ای ديگر می
محروم گذاشته  مرا ونموده  اسیر استادبخشی را برای ساختن ديگران است اين لک  وظايِف خود برگزيدۀ شان ملک الشعرا از
 .داشته باشد نگارِش من وجود به عنوان انگیزه در اند
 به همان دلیل که قباًل عرض کرده ام گفته ام و اين را و واديی عرفان می لنگد در استادگفته ام که ُکمیِت  من اين را اما، و 

می گويم که حضرت موالنا وقتی از رسول  برای شان ان استند من همین قدرجوی وادی عرف ُجست و واقعًا در استاد اگر
 :صحبت میکند می گويد( رض) فاروق برابِر حضرِت عمر قیصر در

 

 های روانش ياد دادسفر داد             وز دمنازل های جانش يا از
 

که مِن  وادی عرفان بروند هفت به " رهای روانسف" و " منازِل جان"جوی  عالقه داشته باشند می توانند در جست و استاد اگر
 گفته است که قرِن بیست و ستادنمی دانم چه کس به ا .را نیافته ام آن خبردارم ولی توفیق سفر از بدبخت به وسیلۀ شیخ عطار

 ون نیويارک دردولتی بنگهمت پوهنتونحال آنکه  و ريم کرده استتح حضرِت امام غزالی را ِل قول ازـدر زمینۀ عرفان نق يکم 
اِب نمی ترسم ج .با متِن عربیی آن يک جا چاپ کرده است به انگلیسی ترجمه و میالدی ُتهافة الفالسفۀ الغزالی را1991ساِل 
هیچ  شمار در و "خشره"داده است  .دی. ِاچ .پی استادهای امريکا به استثنای همان که به  که ديگر يونیورستی بفرمايند استاد

 والنا وم سنايی، عطار، شبلی، حالج، بايزيد، ابوالحسن خرقانی، ابن عربی، آنکه ُجنید، ُکلیت است، کرفان يع .دناست
های  ستون غزالی يکی از .می ماندفهِم بیدل نیز در در نباشد اصطالحاِت شان محشور با و وخته باشدمنیا ديگرعرفا را

آيا کسی پیدا  يک حقیقِت بديهی يعنی مسلمان بودن بیدل بیهوده قلمفرسايی کرده اند مورد در ستادا .ُاستوارعرفان اسالمیست
به جای اين  ولی کاش  کند؟ می آشکار را هويدا چه چیز بديهی و پرداختن به يک امر  دل مسلمان نبود؟که بگويد بی می شود

اين هرکس که  بعد از .ردی بینديشندا اندکی خونسخود باند  ايم کردهقبارۀ پرنسیپ نادرستی که  در بار ط يکفق ادبديهی است
ان ش برابِر شعر يک عالمۀ سؤالیه در استاد اننِدهم بگشايد شاعران فیلسوف را ديگر خاقانی و ،م بیدلزره سمبولیوانست گتن

 دردش نیست  که خو آنچه گفته است نظِر و بیان کرده  عوام مردم را انکاری نظِرم اهبه شیوۀ استفمیگويد شاعر  و گذارد می
همین معضله  گرفتار استاد صوفی وعارف نیز وردم در .برچیده می شود گونه تحرک فکری در شعرت گلیم هراين صور

ای آن اينکه مرحلۀ آغازيِن نمع .عارف نیست ضرورتًا عارف حتمًا صوفی است ولی هر صوفی که هر ُعرفا می گويند .استند
 به راستی در استادُکمیِت  اگر .مقام برتر ولی عارف در دارد قرار مقام فروتر در صوفی .ان تصوف استواديی عرف در سفر

درعرفان نوعی  .به عرفان نمی رسد لۀ تصوف نگذرد هرگزکه تا عارف از مرح دانستند می استاد وادی عرفان نمی لنگید،
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 .پوهنتون است استاد رِق يک محصل بادو ف فرِق هرم ریبگ کار مثال از اگر .تصوف ندارد که در عمِق فلسفی وجود دارد
 استادمحصل نباشد هرگز  رسد ولی تا می استاداِم آيد حتمًا به مق های سخت بدر زمايشآعهدۀ  از تالش ورزد و محصل اگر

  .نمی شود
ی ُپشِت زندگ در دورۀ نامطلوب را ديگران يک تا گرفته عطار سنايی و از جام ژنده پیل و احمد بن عیاض گرفته تافضیل  از

همین است که نفس بدان گناه بازگشت  معنای توبه نیز است وبوده  "توبه" هرکداِم شان عرفانی سفِر سرآغاِز و سرگذارده اند
 گیرد نمی ناوقت است که مورِد پذيرش قرار ارتوبه های بسی که توبۀ فرعون از دانیم روی کالم اهلل مجید می از اما باز دنکن

گناه بی موقع  ردم گناِه پیری رامبودِن دروازۀ توبه عرِف  باز وجود با اما، شود دروازۀ توبه بسته می کجا گفته ام که من در
 .ها آنقدر زياد است که من می ترسم به بديهیات بپردازم مثال اين مورد در .داند می

 

به دلیِل همین "  .گناه با آن مقايسه نمی شودزندگیی تو گناهیست که هیچ " حیاُتَک ذنٌب الُيقاس بِه ذنٍب"  :جنیِد بغدادی می گويد
 متوت ه مورِد آن شعرهای بیدل که به دو در اما و( جوانی توبه کردن خصلت پیغمبريست در) :توبۀ به موقع است که گفته اند

 استاده فاروق پیش از تشُرف به اسالم است، اکنون ک اشاره به گناِه حضرِت عمر من گفته بودم که اين همانند نمی ارزد
من ( ت وضع متین که دارداين دوردوِرحیزاس)اين مطلع است که  شعری با 414ديواِن بیدل چاپ کابل ص  اصرار دارند در

 .برای ديگران نقلش کنند ُجرأت کردند اگر توانند بدان مراجعه کنند و خود می استادمعذورم ولی  ِل آنازنق
شیوۀ شناس  ديدگاِه زبان عرض کردم ازباال  اين است که همان طورکه در نمبرسا بايد استادکه به عرِض  آخرين مورد اما و

ادبیات فصاحِت کلمه وبالغِت متکلم  زبان وجود ندارد ولی درنگارش و اين ديدگاه غلطی در ُبرد مردم مهم است از به کار
 از بدون استثناء ُکل و ورــبه ط را خود که افراد( هیچ)است و خود تمام افراد برگیر که در (هر) به همین دلیل اهمیت دارد و

 نکره را( ی) آن اگر ال که داده اندثم درهرهفت استاد.قبول نمی کندوحدت ونکره را ( ی) رانددايرۀ دربرگیری بیرون می
فصیح   دّل به حکِم خیرالکالِم قّل و آنبراين کالِم شان با برداشتِن  بنا شود و معنی پديدار نمی کمبود در هیچ نقص و بردارند

کنم که  می تکرار باز اين را ست وبیدل ا م که غلط است ولی گفته بودم مخِل فصاحِت ذاتیی شعِربودمن نگفته  .شود می تر
ايجاب  ضرورتش را اينکه وزِن شعر داخت مگران بايد دور را زانو صورِت رعايِت فصاحت اين پینۀ بدوِن ضرورِت سِر در

 .شود عرشامل مقولۀ الیجوُزللشا کند و
 

ن چیزی نگفته ام پس چون من چنی من به خويشتن داده اند نگارِش از های ناُدُرست استنتاج با استادکه  نسبت بی سوادی را
 ِف خودخواهم عواط کم می به همین دلیل بسیار دانم و را يک موضوع عاطفی خود می من شعر .آن نیستم دفاع از مکلف به

 من شعر تايپ کرده باشند چنِد شعر ده هزار بیش از جناِب شايد و کم سروده ام  بسیار شعر راستی ديگران شريک کنم و با را
 آدم را تايپ کردِن شعر کار اگرکند که  ادبیات کفايت می ځیپوهن خوانی در سابقۀ درسشناسیی شان همان  برای شعر اما،
نابغه های  رداختند بايدپ می نساخ ديوان های شعراست ری به کاِرگذشته ها عم شناس می ساخت آنان که در شعر فهم و شعر

 .فهمی می شدند شعر و سخن سنجی
 

 :مــکه به يکی بگوي بسازد رورــمغ و مست  درــقـهاشمیان آن استاد ماننِد راـداشته ام که مـن خارـتـاف وِرــخ چ کاری درـیـن هـم
 

  "استـاینج اـطـخ بیدل شناس نیی دلبرا"
 

 : ری بگويمبه ديگ و
 

  "استـاینج خطا زبان شناس نیی دلبرا"
 

میان ما  شده باشم که نسبت به مرحوم قندی آغا که در "قدم دار"بیدل شناس به اصطالِح خوِد شان  شانزده سالگی آنقدر در و
به باِد  را چهارمی ناختهنا ش " ديده موزه ره کشیده آبه نا" باالخره به شیوۀ  و  زباِن َتَعُنت بگشايم به ابديت پیوسته اند نیستند و

جان چه گونه توانستید  استاد آخر .می شناختم که بیدل شناس نبود به نام عبید من کسی را که اگرنشانی راست باشد بگیرم انتقاد
  !باسطرال به مدِد رمل و حتمًا ؟به اين نتیجه برسید و  ی ناِم صاحب نوشته انتقاد نمايیدرو از که نخوانده بوديد نوشته ای را

درس آموخته " بیتاب" استاد محضِر داشته ام که از ولی يک خوش نصیبی رانداشته ام  افتخار آری گفتم که هیچ چیِز درخور
 به تکرار که جناب هاشمیان کنیم جمِع آن بحوراست نه ابحار صحبت می موسیقی و بارۀ بحر شعر دانم که وقتی در می ام و
 برای برادری به نام دوست محمدآنالين جرمن  پورتال افغان يادداشِت شان در ارش ونگ همینمراجعه شود به .)ه اندندخوا

 (.وارد استند ِ ات مردادبی زبان و که در ام همان يادداشت های کوتاه شان دريافته بدخشی که من از
 

برای حکومت های  .کنند می ُکّل رد ديروزيان را به طوِر است که امروزيان کاِر فغانستان يک رسم ديرينها در متأسفانه
 کارهای تا هاشمیان آنرا ستاداينک او  وده اندهمه خايناِن مادرزاد ب و مثبت نکرده اند های ديروزی هیچ کار امروزی حکومت

 زبان در که ُکلیاِت دستور گفته اندهمین نگارش خود هم  در و دانند شناس می به عنوان يک زبان ستادا .علمی بسط داده اند



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

براين  غیره وجود نداشته باشد بنا صفت و آن اسم، يعنی زبانی را سراغ نداريم که در .های دنیا يک سان است نهمه زبا
 ولی اين پیشرفت فضِل برای همیشه ُدُرست نیست زبان ارزش مطلق ندارد و هیچ دستوِر و ود دارددرعلم همیشه پیشرفت وج

می گويم  باز و بزرگ بود یغنیمت مبودی هاهمه ک با زماِن خودش ب درزبان بیتاب صاح دستوِر .برد میان نمی از متقدم را
واديی عرفان همین است که آدم ُحرمِت  که يکی از شرايِط سفر در دانستند می لنگید واديی عرفان نمی در استادمیِت که اگر ُک

 به بیتاب را استادرحوم فداری از مطر محکم  من برای اينکه سند اما .زبان به غیبِت شان نگشايد مردگان را نگاه دارد و
مجلۀ ادِب  در بیتاب سروده بودم و استادمعلم برای حضرِت  که به مناسبِت روز را قصیده ای بیت از جناِب هاشمیان بدهم چند

 :نمايندب من انتقاد اين با دستی ُپراز از بعد کنم تا نقل می چاپ شده بود آن روزگار
 

 دارمـیچ نـود هــــــشوريدۀ خ دِل از غیر اب ـحبۀ اـفـتحی ــپ م زــــلــعـم روِز  در
 رارمـش مـن جسته  وـــت سینۀ ُپرسوِز از فاضل  ِرـمــن ای شاع  ن سنِجـسخ استاد

 شمارم چون عقرِب ساعت همه دم روز تاب که بخشی  من در پی آن فیِض جهان
 ارمتان چو غبــــه ُافـلـافـی آن قـپ من در ملِک سخن قــــــافله ساالر در امروز تو

 ارمنثــــــ که به پای تو کان قطرۀ اشکم  م نه همین قــــدر مرا بس ـنباش یچ ـرهـگ
 

تماِم مکتب  مستقیم بر يا غیر که به طور مستقیم  يعنی حضرت بیتاب صاحب بزرگوار استادخاطرۀ آن  من با سپاس از
آوری  هاشمیان عاجزانه ياد استادخدمِت  باز به پايان می آرم و ن نوشته رااي دارند و ی داشتنداستادخواندگان افغانستان حِق 

 استادکسی  اگر شان نبوده ام و تعجیِز فکِر هم در هرگز و  نداشته ام استاد محضِر قصد اسائۀ ادب در اهکنم که من هیچگ می
 :به قول بیدل  .س لمن الملک میزندفهمی کو که درعرصۀ همه چیز غروِر خوِد شان است کرده باشد آن نفس و تعجیز را

 حجاِب آشنايی وهم خويش است          زخود گربگذری بیگانه ات کو
 

اسالم ) تان مقالۀ ۀرژيم طالبان برای مجل تان از قسمِت دفاع های ُپرشوِر همان صراحت لهجه که در با واهمخ من می ولی
 شب در اينکه هر بیکاری مثِل تقاعد و اين روزگاِر در جناِب عالی کهگويم ان ببرای ت باز نوشته بودم را (اسالم کاريکاتوِر

 ۀ تدريس درسابق ديپلوم و حربۀ با آنقدر و کنید نويسی می دراز آنقدر درس بدهید کرده باشید و تدريس باز صنفخواب 
 مزه و اين آش بد و کوبید یهرکس مگردن  و بر سر اامريک کابل و های ماستری دريس در کورسصالحیِت ت و ونوهنتپ

  .می بريد ياد از را دهید که مقصوِد اصلیی نگارِش خود خود میرا به خورد خوانندۀ بدبخِت  ا سوزاشته
 

همه کس  داند و تنها همه کس می را ه چیزهمکه  دانید نمی مگر .سخن بگويد ان به جای عطاردتی هم مشک تم بگذاريد آخر
  ان نیاورده است؟به جه رده مادِر هنوزرا 
  !طالب العلمی می پوشانید لباِس در همه چیزدانی را روِرـکه غ دـويـهیچ کس برای تان نگ تا م باشیدـلـعـراستی طالب الدی َبنچ
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