
حاجمحمودشكررابهقيمتقبلميفروشد
صبح زود مقابل مغازه آدم زيادي صف كشيده و منتظر 
فروش اجناس هستند. حاج محمود وقت سر خاراندن 
ندارد و گاهي به خاطر ازدحام حساب و كتاب از دستش 

در مي رود. 
مغازه اش يك دكه قديمي است با دكوري قديمي تر كه 
كمتر جواني را ترغيب مي كن��د از آنجا خريد كند، ولي 
بعضي روزهاي خاص آنجا غلغله مي شود. با كنجكاوي 
علت ش��لوغي را از زني ميانس��ال كه در نوبت ايستاده، 
مي پرسم. ش��كوفه قرائي با رويي گشاده مي گويد: حاج 

محمود از كسبه قديم اين محله است. 
خدا را شكر اهل خدا و پيغمبر است. حاال كه همه جا شكر 
ناياب شده و با قيمت باال مي فروشند، حاج محمود اعالم 
كرده چند كيسه ش��كر از خريد قبل در انبارش مانده و 

مي خواهد بفروشد. 
با همان قيمت! طبيعي است كه س��رش شلوغ باشد. او 
وقتي هيچ كدام از اين هايپرها در محل وجود نداش��ت 
كاسبي مي كرد. هواي دارا و ندار را داشت. نمي گذاشت 

آبروي كسي برود. 
يك دفتر داشت و هنوز هم دارد كه جنس نسيه مي دهد. 
خيلي ها كه وسع ش��ان تنگ اس��ت بدون اينكه كسي 
جز حاج محمود اسم و رسمش��ان را بداند جنس نسيه 

مي خرند. 
حتي خيلي وقت ه��ا آن را يادداش��ت نمي كند. يك بار 
به او گفتم حاجي اگر نس��يه دادي و طرف برنگشت چه 
مي كني؟ خنديد و گفت: ان شاءاهلل كه مي آورد، ولي اگر 

نياورد البد دستش تنگ بوده و هنوز گرفتار است. 
من با خ��دا معامله كرده ام پس س��ودم را ج��اي ديگر 

مي ستانم. 
حاال شما فكر كنيد نان اين حاج محمود مي تواند حرام يا 
شبهه ناك باشد؟ او با همين زحمت و درآمد كم توانسته 

سه تا از بچه هايش را به بهترين دانشگاه ها بفرستد. 
من كه مي گويم اين همه نظر لطف به خاطر لقمه حاللي 

است كه سر سفره مي برد. 
خدا مي داند روزي چند نفر به ظاهر يا در دلشان دعايش 

مي كنند. همين براي عاقبت بخيري كافي اس��ت. حاال 
عوض اي��ن مغازه، رفت��م فروش��گاه لوازم التحرير براي 
دخترم يك قمقمه بخرم. قيمتش 30 هزار تومان بود و 

من آن روز قدرت خريد نداشتم. 
دو روز بعد با همسرم به همان مغازه رفتيم و همان قمقمه 

را درخواست كرديم. 
اين بار گفت 40هزار تومان. يا خدا مگر مي شود؟ دو روز 
پيش 30تومان بود. فروشنده گفت: خانوم دالر هر لحظه 
نوسان دارد. ممكن اس��ت فردا از اين هم گران تر باشد. 
لبخند تلخي تحويلش دادم و گفتم: آقا جنس شما كه 

مال امروز و ديروز نيست. 
يك سال است من اين قمقمه را در ويترين مغازه مي بينم. 

يعني شما براي خريد آن ضرري نكرده اي. 
به قيمت ارزاني خريده اي و حاال داري با قيمت دالر امروز 
به مردم مي فروش��ي. خنديد و با قيافه حق به جانبش 
گفت: كاسبي يعني همين. اگر وا بدهم كه بايد مغازه را 

جمع كنم و بروم دنبال كارم. 
آيا اس��م كارش خون مردم در شيشه كردن نيست؟ در 
موقعيتي كه مردم به نان ش��ب محتاج  هس��تند چنين 
س��تم هايي رواس��ت كه از جيب مردم ماه��ي بگيرند؟ 
حاالست كه قدر حاج محمود را بيشتر مي دانم. راز شلوغ 
بودن مغازه اش همين مرام كاسبي است كه سودش را از 

خون مردم درنمي آورد. 
لقمههايحراميكهآتشميشود

پيرمردي با محاسن سپيد روي يك چارپايه چوبي كنار 
مغازه در نوبت ايستاده است. وقتي موضوع گفت وگو را 

مي شنود، مي گويد: دخترم چرا راه دور برويم؟ 
اين روزها هر جا كه بروي فاصله حرام و حالل اندازه مو 
باريك است. اگر حواست نباشد و بند را آب بدهي خيلي 

زود لقمه ات حرام مي شود. 
هر كس��ي فكر مي كند زرنگ است و س��ر ديگري كاله 

مي گذارد. 
مي روي 30ليتر بنزين مي زني ول��ي آنقدر هوا دارد كه 
در واقع 25ليتر زده اي. مي روي نان مي خري، ولي نصف 

نان ها سوخته يا خمير است. 

به تو برنج به اسم درجه يك مي دهند، پولش را مي دهي، 
ولي بعد مي فهمي چه كاله گش��ادي سرت رفته و برنج 
خوب و بد قاط��ي دارد. براي بچه ات لب��اس مي خري، 
آنقدر فروشنده قس��م و آيه مي خورد كه جنسش حرف 
ندارد و ال و بل است كه شما قانع مي شوي. پول جنس 
خوب مي دهي، ولي در واقع صاح��ب يك لباس بنجل 

مي شوي. 
هر روز ميوه فروشي هاي زيادي مي بينم كه ميوه هايشان 
ته جعبه مانده و پش��ه زده ،اس��ت ولي حاضر نيستند از 

همان بي كيفيت ها به يك بنده خدا بدهند. 
پول آن آشغال ها را هم حساب مي كنند. حاضرند هر روز 
ضايعات زيادي دور بريزند، ولي دست خلق خدا ندهند. 

اين يعني مردم آزاري و خودخواه بودن. 
شركت ها هم خدا خيرش��ان بدهد هر روز به بهانه تورم 
و گراني مواداولي��ه اجناس را گران، ولي مقدارش��ان را 

كم مي كنند. 
خيلي ها فكر مي كنند اگر 100گرم لبنيات يا س��بزي 
كمتر دست مشتري بدهند، يعني زرنگ اند و پول روي 

پول مي گذارند، ولي اشتباه مي كنند. 
اين پول ها خوردن ندارد، پولي كه آه پشتش باشد خيلي 

ماندگار نيست. سوار تاكسي مي شويم. 
مصوب نرخ كرايه 4 هزار و 500 تومان است. كسي پول 

خرد ندارد يا 500 تومان بدهكار مي شويم يا طلبكار. 
در ه��ر دو صورت يك س��وي اين محاس��به حرام خوار 
مي ش��ود. گاه راننده و گاهي مس��افر. خيلي ها يادشان 

مي رود بليت مترو بدهند. 
بعضي ها در صف نمي ايستند و حقوق ديگران را پايمال 
مي كنند. اين روزها شغلي كه مثل دو لبه شمشير است، 
مش��اور امالك اس��ت. به نظرم فاصله اي ميان بهشت و 

جهنم نيست. 
كافي است آب در هاون دالل ها و صاحبخانه هاي بي غم 
بريزند و حقي از يك مستأجر مظلوم پايمال كنند. هرچه 

مشتري اه بكشد، نان امالكي حرام تر مي شود. 
واقعاً خودمان متوجه نيس��تيم با اين حرام خوري ها چه 
آتشي براي خود مي خريم و به هيزم آن دنيا مي دميم، در 

حالي كه كاسب بايد حبيب خدا باشد. 
حالمانبداستچونحاللنميخوريم

سپيده همراه، 30ساله مي گويد: دختر من كالس سوم 
اس��ت و امس��ال بايد غيرحضوري از طريق شاد درس 
بخواند. اسمش در ليست شاد هست، ولي اگر شما فيلم يا 

عكس از آموزش معلم ديديد ما هم ديده ايم. 
او اصرار دارد بچه ها را حض��وري درس بدهد. بي خيال 

16نفري كه در خانه هستند و كالس نمي روند!
بعد از تحقيق دانس��تم اين معلم در شرف بازنشستگي 
است و برايش آموزش بچه هاي مردم مهم نيست. به نظر 
من در ش��رايطي كه همه به كمك هم نياز داريم و بايد 
گرهي از يكديگر باز كنيم اين جور درآمدها واقعاً حرام 
است. درست مثل همان هايي كه ماسك احتكار كردند 
يا هر روز گوشي دستشان است كه بفهمند كدام جنس 
ناياب ش��ده تا همان را احتكار كنند و با قيمت باالتر به 
خورد ملت بدهند، اصاًل چرا راه دور برويم همين كه براي 
يك لقمه نان هزار و يكي دروغ مي بافيم و س��ر يكديگر 
كاله مي گذاريم، يعني حرام ان��در حرام. وقتي خيلي ها 

خمس مالشان را نمي دهند، يعني مالشان حرام است. 
وقتي در معامالت تقلب مي كنند، نانش��ان حرام است. 
وقتي زميني را همزمان به چند نفر مي فروشند و عين آب 

خوردن كاله مي گذراند، يعني نانشان حرام است. 
ما ناخودآگاه در دام اي��ن حرام خواري ها افتاده ايم و زير 
دندان مان مزه كرده است. به همين دليل هر روز آرامش 
رواني مان كمتر و مشكالت و بيماري هاي روحي رواني 

در جامعه زياد مي شود. 
استرس مال حرام و نگراني از نارضايتي مردم خواب را از 
انسان مي ربايد و هميشه فرد را در يك اضطراب و ترس 

نگه مي دارد. 
وقتش رسيده كمي خودمان به يكديگر و اول از همه به 

خودمان رحم كنيم. 
وقتي مي خواهيم سر كسي كاله بگذاريم يا كم فروشي 
كنيم، يادم��ان بيايد كه خ��دا ناظر بر اعمال ماس��ت و 
نمي توان س��ر او را را ش��يره مالي��د. او روي حق الناس 

حساس است و سفارش كرده از آن نمي گذرد. 
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سبكقناعت

زنانيكهاهلپساندازبودند
هانيهسماواتي/45ساله/كارمند

اواي��ل ازدواجم��ان در شهرس��تان زندگ��ي 
مي كرديم. خانه مان دور از شهر بود و همسرم 

تا دير وقت سركار بود. 
آن وقت ها نه خب��ري از كارت بانكي بود و نه 
مثل حاال اپليكيشن هايي كه به سرعت پول را 

جابه جا مي كنند. 
مادرم مي گفت آدم بچه دار هميش��ه بايد در 

خانه پس انداز داشته باشد. 
ش��ايد ش��بي نصفه ش��بي پ��ول الزم ش��د. 
مي خواهي در خان��ه چه كس��ي را بزني؟ آن 

وقت ها خريد با من بود. 
خريد كه مي كردم از فروشنده تخفيف خوبي 
مي گرفتم يا اگر قرار بود ب��راي بچه ها كيف و 
كفش بخرم حتماً طوري برنامه ريزي مي كردم 

كه كمي از آن باقي بماند. 
آن وقت ه��ا زن ها پس اندازش��ان را تبديل به 

طال مي كردند. 
من ه��م هرازگاه��ي ك��ه پول هاي��م به حد 
نصاب مي رس��يد براي خودم ي��ا دخترم طال 

مي خريدم. 
جالب است كه آن روزها بازار قرض دادن هم 
داغ بود و اگر كسي نياز مالي داشت بدون هيچ 
ترس و واهمه اي پول را به او قرض مي داديم. 

اين حس گره گشايي از ديگران جذاب بود. 
آدم هاي زي��ادي مي شناس��م كه ب��ا همين 
پس اندازها س��فر كربال يا حج رفته اند. كسي 
را مي شناسم تمام عيدي و پس انداز پسرش را 

تبديل به طال مي كرد. 
وقت��ي در اوج ت��ورم پس��رش را دام��اد كرد، 

پس اندازها به دادش رسيدند. 
اينها ه��م از آينده نگري زن ها ب��ود، ولي حاال 
چه؟ به خيلي از اين زن ها پول بده بروند خريد، 
پس انداز كه نمي كنند هيچ، وس��ط كار زنگ 
مي زنند كه پدر يا همسرش��ان براي آنها پول 
بريزد. توجه بيش از حد به برندها و مد س��ال، 

ميانه خوبي با پس انداز ندارد. 
نه اينكه با جنس خوب خريدن مخالف باشم. 

اتفاقا برعكس. 
جنس خوب و باكيفيت را كس��اني مي خرند 
كه مي خواهند يك كفش را براي چند س��ال 
بپوش��ند يا اگر لباس��ي خريدند تا چند سال 

برايشان كار كند. 
اين فكر درست اس��ت و همين يك بار جنس 
باكيفيت خريدن ضامن چند سال يا چند ماه 
خريدن نكردن اس��ت، ولي نمي فهمم آنهايي 
كه هر فصل لباس هاي خود را كنار مي گذارند 
و جديدترين لباس هاي ب��ازار را مي خرند چه 
لزوم��ي دارد كه هر بار گران تري��ن را انتخاب 

كنند؟!
شايد كسي كه درآمد خوبي ندارد بچه هايش را 
با لباس هاي شيك ببينيم و در دلمان بگوييم 
فالني اگ��ر پول ن��دارد پس چ��را بچه هايش 
هميشه ش��يك مي پوش��ند؟ولي به اين فكر 
نمي كنيم كه همان زن لباس ها را چند س��ال 
يا حداقل تا زماني كه ديگر اندازه شان نشود به 

آنها مي پوشاند. 

تمامفكروذكرمخريدخانهاست
راحلهفالح/37ساله/خانهدار

اين روزه��ا پس اندازكردن هن��ر مي خواهد. 
بايد خيل��ي جاها پا روي دلت بگ��ذاري و اگر 
خواس��ته ات خيلي مهم نيس��ت، بي خيالش 

بشوي. 
مثاًل اگر خيلي اهل س��فر هستي در اين دوره 
س��خت بايد آن را كم كني و پول س��فر را به 

زخم هاي ديگر زندگي بزني. 
اگر وس��ايل زندگي ات آبرومند است دست از 
خرج تراشي هاي بيهوده برداري و مدام با مد 
روز دكوراسيون عوض نكني. خريدكردن عشق 

همه زن هاي ايراني است. 
وقتي پاساژ يا مركز خريد مي روند حال دلشان 
خوب مي ش��ود. حتي اگر خري��د نكنند! ولي 
من با شناختي كه از خودم دارم سعي مي كنم 
اين ميل را كنترل كرده و كمت��ر به اين جور 

مراكز بروم. 
خريدهاي ض��روري را از همي��ن مغازه هاي 
دم دستي انجام مي دهم تا به قول معروف چشم 

نبيند و دل نخواهد. 
اگر بروي و دلت چيزي خواست يا بايد افسوس 
بخوري يا ش��رمندگي فرزند را تحمل كني يا 
بايد بخ��ري و آن قول و قراره��اي مالي كه با 
خودت گذاشته اي را فراموش كني، اگر كسي 
براي پس اندازهايش اراده و هدف داشته باشد 
راحت مي تواند از نيازهاي غيرضروري بگذرد و 

خيلي جاها پا روي دلش بگذارد. 
به نظر من ولخرجي كردن هنر نيس��ت. من 
مي خواهم از ش��ر مس��تأجري خالص شوم و 
چند سال اس��ت كه اين هدف اول و آخر من 

و همسرم است. 
وقتي به لذت صاحبخانه ش��دن فكر مي كنم 
از خير تغيير دكوراس��يون، ي��ا فالن مهماني 

و... مي گذرم. 
قرضالحسنهبهدادمرسيد

حبيبهكرمي/32ساله/كارمندشركت
خصوصي

اوايل مي گفتم من ي��ك زن جوانم. االن دلم 
مي خواهد شيك بپوشم و تفريح كنم. 

وقتي پا به سن گذاشتم و بچه ام بزرگ تر شد 
ديگر حتي اگر پول داشته باشم شايد مثل االن 

ذوقي برايم نمانده باشد. 
پس انداز خوب اس��ت ولي به اندازه. نمي شود 
كه مدام براي آينده اي كه معلوم نيس��ت چه 
مي شود امروزت را خراب كني. آدم بايد زندگي 
كند. اين طرز فكر من بود. بارها مادرم س��عي 
كرد قانعم كند كمي پس ان��داز كنم، ولي من 

گوش ندادم. 
بارها تمرين كردم، ولي هر بار كمي كه جمع 
مي ش��دن را خرج مي كردم تا اينكه به اصرار 
خواهرم در صندوق هاي قرض الحسنه خانگي 

شركت كردم. 
ماهي 200ه��زار تومان به اجب��ار بايد مانند 
قسط بانك پرداخت مي كردم و هر ماه به جاي 
خراج تراش��ي مجبور بودم پول قرعه كشي را 

كنار بگذارم. 
وقتي بعد از چند ماه يك باره پول دس��تم آمد 
حيف دانستم خرج چيزهاي بيهوده كنم. اين 

پول نتيجه چند ماه قناعتم بود. 
نمي توانستم به راحتي هدر بدهم. اين بود كه با 

آن پول هر چند كم بود طال خريدم. 
نمي توانستم با اين پول ها طالي كامل بخرم. 
به همين دليل طالي دس��ت دوم يا شكسته 

اندازه پولم خريدم. 
اين طال زي��ر زبانم مزه ك��رد و معتاد وام هاي 

خانگي شدم. 
حاال چند جا س��پرده گذاري ك��رده ام و دلم 

نمي آيد پول ها را الكي خرج كنم. 
من فك��ر مي كن��م آدم هاي��ي مث��ل من كه 
نمي توانند جلوي خريد كردنش��ان را بگيرند، 
بهتر است اين راه را امتحان كنند. قول مي دهم 

پشيمان نشوند. 

ولخرجيهنرنيست

 وقتي زنان 
صندوق پس انداز خانوار مي شوند

مهسامهاجر
يكيازنكاتحائزاهميتدرزندگيمشتركنقشزناندرپساندازكردنوصرفهجويي
است.ايننقشدرقديمهاخيليپررنگبودوبهنظرميرسددراوضاعاقتصاديكنوني
بارديگربايداحياشود.دراينگزارشاينموضوعراباچندبانوبهاشتراكگذاشتهو

نظراتآنانراجوياشدهايم.

روايتيازحاللوحراماينروزهايمان

حبيب خدا باش و براي خودت هيزم آتش جمع نكن !

سبككسبوكار

مرضيهباميري
روزيحاللضامنخوشبختيوس�عادتآدمهاستودراسالمبهآن
سفارشبسياريش�دهودوريازآنموجبهالكتوبدبختياست.
قديميهابهآناعتقادزياديداش�تند،آنهايیكهكاس�ببودندهر
روزسحربيدارميشدندورزقشانراازحضرتحقطلبميكردند.

هركسبهسهمخودقانعبود.
بهبندهخدارحمميك�ردتاخدابهاورحمكند.مقاب�لكوچهراآبو
جاروميكرد.كركرهراباگفتنالهيبهاميدتوباالميزدوبرايكاسبي
خودقاعدهوقانونداشت.مثاًلمشترياولصبحودمغروببرايشان

قداستداشتوبهآنهاتخفيفميدادند.
درهربازاريكصندوققرضالحسنهبودكهكارگرفتارهاراهميافتاد.
آبرويبندگانخداحفظميشد.كمكماقتصاددستجوانترهاافتاد.

آنهاخيليبهرسمورسومتجارتمثلپدرانخودپايبندنبودند.
برايخودشانقوانينخاصوضعكردندودريكرقابتعجيببهكسب

روزيپرداختند.
كمكمكاسبيومعاملهشدراهورسمخيليازآدمها.هركسراديديم
يكماشينحسابدردستشبودوسودمعامالتشراحاالهرچهكه

بود،حسابميكرد.تااينجايكارمشكلينبود.

هردواهلكاسبيبودندفقطشيوههافرقميكردكهآنهمبهخاطر
تفاوتنس�لبود،وليكمكمگرانيهاكهزيادش�دوگذرانزندگيبه

خيليهافشارآورد،كسبهفكردورزدنمشتريهاافتادند.
كاالقاچاقواحتكاركردندودرمعاملهتقلبكردندودرنهايتروزي
خودرابهحرامآلودند.ازهم�انموقعلقمهحرامبهجانآدمهاافتادو
چرخهروزيحرامدومينووارميانمردمچرخيد.چهآنكهظلمميكرد
وحقميخوردچهآنكهحقشخوردهميش�دبهخوردنحرامعادت
كردند.درحالحاضربرايخيليهاكسبدرآمدبههرقيمتيمهمتراز

آناستكهبدانندلقمهشانحاللاستياآغشتهبهحرام.

اس�ترسمالحرامونگرانيازنارضايتي
مردمخوابراازانسانميربايدوهميشه
فردرادريكاضطرابوترسنگهميدارد.
وقتشرس�يدهكميخودمانبهيكديگر
واولازهم�هب�هخودم�انرح�مكنيم.
وقتيميخواهيمسركسيكالهبگذاريم
ياكمفروش�يكنيم،يادمانبيايدكهخدا
ناظربراعمالماس�تونميتوانسراورا
راش�يرهماليد.اورويحقالناسحساس
اس�توس�فارشك�ردهازآننميگذرد

آدم هاي پولدار از روز اول پولدار به دنيا نيامده اند و هميشه 
والدين پولداري نداشته اند كه به آنها تكيه كنند. 

داشتن علم و شم اقتصادي نكته اصلي اين پيروزي هاست. 
اين روزهاي سخت اقتصادي را فقط مي شود با درايت و 

برنامه ريزي صحيح پشت سر گذاشت. 
كاري كه بعضي آدم ها بلد هستند و حتي در اين شرايط 
هم به پيشرفت و سرمايه گذاري فكر مي كنند و عده اي 
نابلد، ناشيانه درآمد خود را صرف روزمرگي ها مي كنند و 

به قول معروف هميشه هشت شان گروي نه شان است. 
البد شما هم در دوست و آش��نا داريد كساني را كه مدام 

پول قرض مي گيرند. 
با وجود يك حقوق ثابت هميش��ه كميت زندگي ش��ان 
لنگ اس��ت و با كوچك ترين تلنگري به ديگران محتاج 
مي ش��وند. اينها از جمله مردماني هستند كه ميانه اي با 

پس انداز ندارند. 
در حال زندگي مي كنند و نگاهي به آينده پيش رو ندارند. 
به همين دليل سعي دارند امروز را خوش زندگي كنند و 

سنگ فرداي نيامده را به سينه نزنند. 
تمام درآمد خود را تا قران آخر خرج مي كنند و وقتي يك 
پس لرزه كوچك اقتصادي برايشان رخ مي دهد، دست و 

پايشان گم مي شود، اما در خانواده هايي كه زوجين قدري 
آينده نگري و عقل مع��اش دارند از بحران هاي اقتصادي 

راحت تر عبور مي كنند. 
س��ال ها پيش من كارمند بودم و درآمد خوبي داش��تم. 
همسرم از حقوقم باخبر بود و با هم از پس مخارج زندگي 

برمي آمديم، ولي من گاهي مناس��بت ها كه اداره كارت 
هديه مي داد، آن را به همس��رم نمي گفتم و قايم ش��ان 

مي كردم. 
يك روز اخبار اعالم كرد، به دليل برگزاري اجالس سران 
كش��ورهاي اس��المي تهران يك هفته تعطيل است. ما 

هر دو غريب بوديم و بهترين فرصت ب��ود براي رفتن به 
خانه پدري ام، ولي درست عصر همان آخرين روز اداري 
دانستيم بيمه ماش��ين مان تمام ش��ده و ما نمي توانيم 

سفر برويم. 
هيچ كدام پولي براي تمديد بيمه نداشتيم و قيافه همسرم 

ديدني بود. 
من پس اندازهايم را رو كردم و او حسابي خوشحال شد. 
همان روز هم بيمه را تمديد كرد، هم در طول سفر پول 

دستمان بود، هم خيالمان راحت. 

كارت هاي هديه به دادمان رسيد
قصهزندگي

اگربرويودلتچيزيخواستيا
بايدافسوسبخوريياشرمندگي
فرزندراتحملكنييابايدبخريو
آنقولوقرارهايماليكهباخودت
گذاش�تهايرافرام�وشكني،اگر
كسيبرايپساندازهايشارادهو
هدفداشتهباشدراحتميتواند
ازنيازه�ايغيرض�روريبگذردو
خيليجاهاپارويدل�شبگذارد

هي�چك�دامپول�يب�رايتمدي�دبيم�ه
نداش�تيموقيافههمس�رمديدن�يبود.
م�نپساندازهاي�مراروك�ردمواو
حس�ابيخوش�حالش�د.هم�انروزهم
بيم�هراتمدي�دكرد،ه�مدرطولس�فر
پولدس�تمانبود،ه�مخيالم�انراحت


