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ســام، خــدا جــان! امــروز بســیار خوشــحال هســتم.  چــرا؟  
ــه  ــم رفت ــا مادرجان ــروز ب ــدم اســت. دی ــردا روز تول چــون ف
ــم. مــادرم  ــا شــمع و پوقانه هــای رنگــی بخری ــازار، ت ــودم ب ب
ــرد.  ــن می گی ــدم را جش ــود تول ــه ب ــش گفت ــد روز پی از چن
ــم و  ــود می بودی ــن خ ــا در وط ــکی م ــم، کاش ــادرم گفت ــه م ب
جشــن می گرفتیــم. مــادرم گفــت خیــر اســت کــه در جشــن 
تولــدت پســران کاکا و مامایــت نیســتند، امــا توریالــی و 
ــدم.  ــوش ش ــم. خ ــوت می کنی ــت را دع ــد همصنفی های فری
امــروز وقتــی فهمیــدم کــه مــن در روز تولــد پیامبــر مهربــان 
مــا بــه دنیــا آمــده ام بیشــتر خــوش شــدم. خــدا جــان تشــکر. 
از فــردا هشــت ســاله می شــوم.  خــدا جــان بــه انــدازه عمــرم 
از تــو تشــکر می کنــم کــه در روز تولــد حضــرت محمــد، مــرا 
ــرا  ــه چ ــم ک ــاال می فهم ــه دادی.. ح ــادرم تحف ــدر و م ــه پ ب
تمــام ســرک ها و کوچه هــا چراغــان بودنــد. خــدا جــان 

تشــکر، تشــکر

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ماســت.  پیامبــر  محمــد)ص(  حضــرت 
پیامبــر مهربانــی کــه همیــن چنــد روز 
ــم  ــه ه ــود. هم ــدش ب ــن تول ــش، جش پی
ــا  ــد. کوچه ه ــد گرفتن ــن تول ــش جش برای
می رفتیــم  هرجــا  کردنــد.  چراغانــی  را 
بابــه  می خوردیــم.  شــیرنی  و  شــربت 
مــا  پیامبــر  کــه  می کنــد  قصــه  کانــم 
بســیار مهربــان بــود. بــا کــودکان دوســت 
بــود. گاهــی نواســه های خــود حســن و 
ــرد و  ــت می ک ــه پش ــین)ع( را در خان حس
ــرت  ــرد. روزی حض ــازی می ک ــا ب ــا آنه ب
بــه  جماعــت  نمــاز  بــرای  محمــد)ص( 
ــده  ــر ش ــم دی ــی ه ــت. کم ــجد می رف مس
بــود. امــا دو کودکــی کــه در کوچــه بــازی 
ــه طرفــش  ــر ب ــدن پیامب ــا دی ــد، ب می کردن
دویدنــد. راه را بســته کردنــد و گفتنــد: 
ــین را در  ــن و حس ــه حس ــنیدیم ک ــا ش »م
خانــه پشــت می کنــی و بــا آنهــا بــازی 
ــا  ــن ت ــت ک ــم پش ــا را ه ــاال م ــی. ح می کن
بــازی کنیــم. مگــر مــا را دوســت نــداری؟« 

رسول مهربانی ها: 

بهتریِن کارها پس از ایمان به خدا، دوستی با مردم است

پیامبر مهربان
سام باغ



ــت.  ــاز اس ــت نم ــاال وق ــا ح ــت دارم، ام ــم دوس ــما را ه ــت: »ش ــد گف ــا لبخن ــم ب ــر ه پیامب
ــم«  ــازی کنی ــم ب ــاال می خواهی ــن ح ــه، همی ــد: »ن ــم گفتن ــودکان ه ــود.« ک ــر می ش ــاز دی نم
ــا  ــد. ام ــا آن هــا را راضــی کنن ــا آنهــا حــرف مــی زد ت ــی ب ــا مهربان حضــرت محمــد)ص( ب
ــد،  ــر کردن ــر دی ــرت پیامب ــه حض ــد ک ــی دیدن ــذاران، وقت ــدند. نمازگ ــی نمی ش ــا راض آنه
بــال را فرســتادند. بــال وقتــی آمــد و دیــد کــه دو کودکــی راه پیامبــر را گرفتــه اســت، 
خواســت کــودکان را دورکنــد. امــا پیامبــر مهربــان بــه بــال گفــت: کارشــان نداشــته بــاش. 
بــرو در خانــۀ مــا هــر چــه چارمغــز تــازه بــود، بیــاور. وقتــی بــال رفــت، حضــرت محمــد بــا 
ــه کــودکان گفــت: »فکــر کنیــد مــن شــتری هســتم کــه ســواری نمی دهــد.  خوشــرویی ب
ــا  ــد ت ــا چن ــما ب ــود را از ش ــم خ ــن می توان ــید. م ــتر را بفروش ــن ش ــد ای ــما می خواهی ش
چارمغــز تــازه بخــرم و بــروم؟« کــودکان بــا خوشــحالی گفتنــد: »خیلــی خــوب اســت« همان 
وقــت هــم بــال بــا هشــت دانــه چارمغــز تــازه رســید. حضــرت محمــد هــم چارمغزهــا را 
ــدن چارمغزهــای  ــا دی ــه ب ــروم؟« کــودکان ک ــم ب ــه کــودکان داد و گفــت: »حــاال می توان ب
تــازه خــوش شــده بودنــد، گفتنــد: خــدا حافــظ. بلــه حــاال می توانــی بــروی« آن گاه پیامبــر 

ــت ــجد رف ــرف مس ــه ط ــد ب ــا لبخن ــا ب مهربانی ه

پیامبر مهربان
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زهرا نوری

دروازه حویلــی را بســتم. َگــّرِس ماشــین خیاطــی مــادر هنــوز بــه گــوش می رســید. پیســه را 
در جیبــم مانــدم. دســتمال نــان روی دســت هایم بــود. اول بایــد بــه نانوایــی می رفتــم و نــان 
می خریــدم. بعــد هــم بــه بــازار می رفتــم و مقــداری روبــان ســرخ می خریــدم. تــا روز جشــن 
تکلیــف، دو روز دیگــر مانــده بــود. مادرجــان برایــم چادرنمــاز ســفید گل دار مــی دوزد. بــه 

گفتــه مادرجانــم، بعــد از آن، مثــل خواهرکانــم چــادر ســر می کنــم و نمــاز می خوانــم.
ــه  ــادم هســت ک ــا ی ــود، ام ــه ســاله شــده ب ــش ن ــه پی ــک هفت ــا ی ــر همســایۀ م ــوم، دخت ُکلث
مــادرش بــرای او چــادر ســفید نخریــد. او چارقــد هــم ســر نمی کنــد. امــا از دو روز دیگــر، 

ــی روم. ــی م ــه نانوای ــم و ب ــر می کن ــفیدم را س ــادر س ــن چ م
ــا  ــود. نــوک موهایــم ت ــه موهایــم کشــیدم کــه مادرجــان دیشــب آن هــا را بافتــه ب دســتی ب
ــّد  ــود. هم ق ــتاده ب ــرک ایس ــۀ س ــه در گوش ــاد ک ــری افت ــه دخت ــمم ب ــید. چش ــرم می رس کم

تصویرگر: مهدیه حسینی
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خــودم بــود. حتمــا او هــم نــه ســاله بــود کــه چارقــد 
بــود. گوشــه هایش را هــم  بــر ســرش  ســیاه رنگی 

محکــم زیــر گلویــش بســته بــود. بــه دســتمالی ســیل کــردم 
ــردم.  ــر می ک ــد س ــود. کاش می ش ــتم ب ــه در دس ک

وقتــی بــه نانوایــی رســیدم، نانــوا هنــوز تنــور را روشــن نکــرده بــود. تصمیــم 
ــازار بــه دکانــی  ــازار بــروم و روبــان ســرخ رنگ بخــرم. در ب ــه ب گرفتــم اول ب
رفتــم کــه چنــد روز پیــش مادرجــان از آن جــا پارچــه گل دار برایــم خریــده بــود؛ 

همــان کــه گل هــای ســرخ دارد. حتمــا مادرجــان روبــان ســرخ رنگ را بــرای همــان پارچــه 
ــگ شــود. ــا گل هــای چــادرم هم رن ــا ب ــد ت می خواه

از همــان دکان، روبــان خریــدم و بــه نانوایــی رفتــم. از دور، کلثــوم را دیــدم کــه پیــش نانوایی 
ایســتاد اســت. اول شــک کــردم کــه او باشــد. کمــی نزدیک تــر کــه رفتــم، شــناختم. 

خــودش بــود بــا موهــای آویــزان. نــی چــادر داشــت، نــی چارقــد. بــه دســتمال 
نــان کــه روی دســتم بــود، ســیل کــردم. بــه گوشــه ای رفتــم و بــازش کــردم و 
مثــل یــک چارقــد ســر کــردم. کمــی برایــم کان بــود، امــا فکــر کــردم کــه 

ــه  ــی ب ــا خوش حال ــم و ب ــاال گرفت ــرم را ب ــده ام. س ــر ش مقبول ت
طــرف نانوایــی دویــدم.
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سومین 
دوره مسابقات قرآنی ویژه 

مهاجران شهرستان ورامین برگزار شد. 

قرائــت،  بخش هــای  در  نفــر   46 مســابقات،  ایــن  در 
حفــظ، ترتیــل و اذان در رده هــای ســنی خردســاالن، نوجوانــان 

و بزرگ ســاالن حضــور داشــتند. مقام هــای برتــر ردۀ ســنی 
ــه از  ــه  هم ــد ک ــی کردن ــی معرف ــان را داوران ــاالن و نوجوان خردس

ــد. ــور بودن ــی کش ــاز و بین الملل ــان ممت قاری
بخش ترتیل: )نوجوانان زیر 16 سال(

ــاس  ــوا و الی ــرآن پیش ــت  الق ــو بی ــرور(، عض ــیدی )س ــی جمش عل
ــاز  ــا امتی ــاد ب ــتای حبیب آب ــرآن روس ــو دار الق ــری، عض جعف

ــدی  ــد. مه ــت آوردن ــه دس ــام اول را ب ــر دو مق ــر، ه براب
ــید  ــوا دوم و س ــرآن پیش ــت  الق ــو بی ــیدی، عض جمش

ســجاد حســینی از کاظم آبــاد ورامیــن  نیــز 
ــد.   ــوم ش س

محمدظاهر کریمی
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 بخش ترتیل: )خردساالن زیر 10 سال(
محمدرضا خاوری، عضو بیت  القرآن پیشوا، اول؛ سید روح اهلل کاظمی از روستای کاظم آباد 

ورامین، دوم و حسین حیدری از روستای حبیب آباد پیشوا، سوم شد.
بخش حفظ: )بیش از یک جزء(

ســید ابوالفضــل مظفــری از روســتای کاظم آبــاد ورامیــن، اول؛ محمدطاهــا خــاوری  از دار القــرآن 
ثقلیــن امرآبــاد ورامیــن، دوم و ســید علــی حســینی از دار القــرآن جلیل آبــاد، ســوم شــد

بخش ترتیل خواهران: )نوجوانان زیر 16سال(
زینــب کریمــی، عضــو مجمــع قاریــان قرچــک، اول؛ فیــروزه نایبــی از دار القــرآن حبیب آبــاد و 

مهدیــه رحیمــی، عضــو دار القــرآن روســتای طارنــد بــا امتیــاز برابــر، دوم شــدند.
بخش قرائت: )نوجوانان زیر 16 سال(

ــی،  ــدی رضای ــاد، اول؛ محمدمه ــادی)ع( از جلیل آب ــام ه ــرآن ام ــو دار الق ــری، عض ــد جعف محم
عضــو بیــت  القــرآن امــام صــادق )ع( پیشــوا، دوم و ســید روح اهلل موســوی از کاظم آبــاد ورامیــن، 

ســوم شــد.            
 بخش اذان: )نوجوانان زیر 16سال(

علی رضا جعفری، اول و علی جمشیدی، دوم شدند.                                                                   
 ســومین دوره مســابقات قرآنــی مهاجــران ســاکن شهرســتان ورامیــن بــه همــت بیــت  القــرآن 
ــاه  ــم م ــت  و پنج ــهر در روز بیس ــن ش ــی ای ــای قرآن ــر نهاده ــکاری دیگ ــادق)ع( و هم ــام ص ام
جــدی )دی( بــا حضــور قاریــان ممتــاز و بین المللــی کشــور در منطقــه پیشــوای ورامیــن برگــزار 
شــد. مقام هــای برتــر ایــن مســابقات، جوایــز و لــوح ســپاس خــود را در میــان تشــویق حاضــران 
دریافــت کردنــد. برگزارکننــدگان ایــن مســابقات قرآنــی وعــده دادنــد کــه برنــدگان ایــن دوره 

را بــه ســفر زیارتــی بــه شــهر قــم می برنــد.
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ــام  ــی ن ــتان، غورس ــودکان افغانس ــان ک ــذاب و پُرهیج ــای ج ــی از بازی ه یک
دارد. ایــن بــازی مخصــوص پســران اســت و بیشــتر بــه صــورت گروهــی بــازی 
ــان  ــه بازیکن ــد. هرچ ــر باش ــا ده نف ــر ت ــه نف ــد س ــم می توان ــر تی ــود. ه می ش
ــاز  ــازی در فضــای ب ــن ب ــری دارد. ای ــازی بیشــتر باشــد، هیجــان زیادت ــن ب ای
ــود.  ــازی می ش ــد، ب ــته باش ــرم داش ــاک ن ــا خ ــن ی ــه چم ــی ک ــن صاف و در زمی
ــم  ــه روی هــم می ایســتند. ســرگروه هــر دو تی ــم روب ــازی، دو تی در شــروع ب
گوشــه ای از زمیــن بــازی را مشــخص می کننــد و بــه اصطــاح بــازی می گوینــد: 

ــت«.  ــی« اس ــا »ُقمپ »این ج
بــازی بــا قرعــه آغــاز می شــود. هــر تیــم کــه در قرعه کشــی پیــروز شــد، حــق 
انتخــاب دارد کــه گوســاله را بگیــرد یــا یــک را. تیــم برنــده، همیشــه یــک را 
ــده هــم بهتریــن بازیکــن  ــم بازن ــه دارد. تی ــد؛ چــون حــق حمل انتخــاب می کن
ــواب  ــب را ج ــم رقی ــه تی ــد حمل ــه بتوان ــد ک ــی می کن ــاله معرف ــود را گوس خ

بدهــد.
غورســی، قانــون مخصــوص خــود را دارد. بازیکنــان در ایــن بــازی بایــد روی 
پــای چــپ یــا راســت خــود بــازی کننــد. در وقــت بــازی، بازیکــن بــا یکــی از 
دســتان خــود، از پشــت پــای خــود می گیــرد تــا راحت تــر بــازی کنــد. بازیکــن 
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نمی توانــد بــا دســت آزادش، یــار حریــف را بگیــرد یــا بزنــد. او بایــد در حــال 
جســت وخیز و نزدیــک شــدن بــه رقیــب، بــا شــانه زدن، تعــادل رقیــب را بــه 
هــم بزنــد تــا او بیافتــد. بازیکــن هــر تیمــی کــه بــه زمیــن بیافتــد، بــه اصطــاح 
ــم  ــان تی ــود. بازیکن ــارج می ش ــازی خ ــوخته از دور ب ــار س ــوزد. ی ــازی می س ب
داخــل زمیــن کوشــش می کننــد از بازیکنــی کــه بــه نــام گوســاله معرفــی شــده 
ــا  ــد ت اســت، محافظــت کننــد. آنهــا همیشــه دور گوســاله جســت وخیز می کنن
بازیکــن  رقیــب حملــه نکنــد. هــر وقــت تیــم حریــف موفــق شــد گوســاله را 
ــدان  ــروز می ــاند، پی ــی« برس ــل »ُقمپ ــود را در مح ــم خ ــد ه ــد و بع ــن بزن زمی
ــد و دور  ــت می کنن ــده را پش ــم برن ــاران تی ــده، ی ــم بازن ــت تی ــت. آن وق اس

ــان می رســد. ــه پای ــاد ب ــا هیجــان زی ــازی  هــم ب ــد. ب ــن می چرخانن زمی
ایــن بــازی خوش بختانــه هنــوز هــم طرفــداران بســیاری در کشــور مــا 
ــازی  ــی  ب ــاد غورس ــۀ زی ــا عاق ــاالن ب ــی بزرگ س ــوان و حت ــران نوج دارد. پس
می کننــد. ایــن بــازی هــم ورزش اســت و هــم ســاعت تیری. نوجوانانــی 
کــه ایــن بــازی محلــی را انجــام می دهنــد، تــن ســالم و بــدن ورزیــده 
ــا  ــور م ــات کش ــۀ والی ــازی در هم ــن ب ــوب. ای ــک ورزش کار خ ــل ی ــد مث دارن
ــاد  ــه ی ــردان ریش ســفید هــم ب ــداران مخصــوص خــود را دارد. گاهــی م طرف

می کننــد.   غورســی  بــازی  کودکی هایشــان 
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فاطمــه، زهــرا و ســارا باهــم خواهرانــد. در 
مکتــب »کوثــر« در روســتای طارنــد، در پیشــوای 
ــون  ــتند، چ ــی هس ــد. هم صنف ــن درس می خوانن ورامی
ــال  ــک س ــه  ی ــک ب ــا  نزدی ــتند. آن ه ــی  هس ــه گانگ س
ــته اند.  ــاغ( پیوس ــای )ب ــع غنچه ه ــه جم ــه ب ــت ک اس
ــی از  ــم نمونه های ــن ه ــوند. ای ــنده ش ــد نویس می خواهن
داســتان ایــن ســه گانگی هــای هشــت ســاله کــه بــرای 
ــم ــم می خوانی ــا ه ــته اند. ب ــاغ نوش ــان ب ــۀ خودش مجل

حسین قلندری
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یــک روز بــه مدرســه رفتــم. یــادم نیســت کــه زنــگ چنــدم بــود. پیــش از مــن، تنهــا دو 
نفــر آمــده بودنــد؛ یکــی، نرگــس و  دیگــری، ســاجده. وقتــی همــه بچه هــا بــه کاس آمدنــد، 

ــی از بچه هــا مبصــر شــده  ــد و پرســید: »چــه کســی مبصــر نشــده اســت؟« خیل ــم آم ــم معل خان
بودنــد. تعــدادی از هم کاســی های مــا گفتنــد: »خانــم، اجــازه، مــا مبصــر نشــدیم«. خانــم معلــم 

بــه خدیجــه گفــت: »ایــن هفتــه، تــو مبصــر کاس هســتی«. 
خدیجــه در گــروه مــا بــود. اســم گــروه مــا یاســمن اســت. خیلــی خوش حــال شــدم کــه یــک نفــر 
از گــروه مــا مبصــر شــده اســت. می خواســتم بــه خانــم معلــم بگویــم کــه ســه شــنبه و چهارشــنبه 
هــم تعطیــل بودیــم، ولــی نگفتــم. خدیجــه، بهتریــن دوســت مــن اســت و خوش حــال شــدم کــه 
ــا هــم رفتیــم و در حیــاط، مدرســه بــازی و ورزش کردیــم. خانــم معلــم  او مبصــر شــده. بعــد ب
گفــت: »چنــد نفرتــان برویــد والیبــال بــازی کنیــد و چنــد نفرتــان هــم وســطی بازی«. گــروه مــا و 
خدیجــه کــه مبصــر بــود، رفتیــم وســطی بــازی کردیــم. آن روز، روز بســیار خوبــی بــرای مــا بــود.

امــروز مادربزرگــم دربــارۀ مــادر خــودش صحبــت می کــرد. مــادِر مادربزرگــم اآلن پیــش 
ــر  ــدم. فک ــت ش ــی ناراح ــن خیل ــود. م ــه ب ــن گرفت ــرش را پایی ــم س ــت. مادربزرگ خداس

ــود. یک دفعــه  ــچ اشــکی در چشــمان مادربزرگــم نب ــا هی ــد، ام ــه می کن کــردم مادربزرگــم گری
مادربزرگــم خندیــد. مــن خیلــی خوش حــال شــدم کــه مادربزرگــم ناراحــت نیســت.

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود.
ــا  ــودم ت ــه ب ــازار رفت ــروز ب ــی گفــت: »ام ــد. اول ــا هــم حــرف می زدن ــم در کوچــه ب ــا خان دو ت

لباســی بخــرم. در بــازار، پســرکی را دیــدم کــه تنهــا بــود و فکــر می کــرد. پرســیدم: پســر جــان 
ــی؟« ــر می کن ــزی فک ــه چی ب

پسرک گفت: »نمی دانم که چه فکر  می کنم؟«
باز پرسیدم: »از کجا آمدی و خانه ات کجاست؟«

پسرک با بغض گفت: »من گم شده ام؟«
بعد دستش را گرفتم و بردم پیش پلیس تا مادرش را پیدا کنند.

خانم دومی با خوش حالی گفت: »مادر آن پسرک را پیش تر دیدم که دنبال پسرش می گشت«.
آن  وقت هر دوی آن ها رفتند تا به مادر پسرک گم شده بگویند که پسرش پیش پلیس است.

قصه ما به سر رسید؛ کاغک به خانه اش نرسید.
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یخمالک

زیارت سخي جان در دامنۀ کوه تلویزیون است. در یک جایی خوب که هر 
طرفش سرباالیی و سرپایینی دارد. وقتی که برف می بارد، خدا بچه ها را 

می دهد. آنها هرطرف جمع می شوند برای یخمالک خوردن.  
اما چه کنم که کف بوت هایم لَشم نیست. هیچ نمی لخشد. بابه کالنم هم هر 

قدر دنبال چیزي گشت تا خوب تر بلخشد، نیافت. آخر در این برف زیاد 
چیزی هم پیدا می شود؟

زیــادي  بــرف  امــروز 
ــفیدپوش  ــا س ــه ج ــده، هم باری
شــده. مــن و بابه کالنــم، آمدیــم 
بــه زیــارت ســخي جان. بعــد از 
نمــاز هــم وعــده داده کــه مــن 
را ببــرد بغــل کــوه، تــا یخمالک 

ــم. ــازي کن ب

1

2

نوید
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ــود،  ــای خ ــاد کودکی ه ــه ی ــود، ب ــه ب ــزي نیافت ــه چی ــم ک ــا بابه کالن ام
ــرباالیی  ــود از س ــده ب ــود پیچی ــه دور خ ــه ب ــي ک ــا پتوی ــار ب ــد ب چن
ــم.  ــیار خندیدی ــا بس ــر دوی م ــک زد. ه ــخی جان یخمال ــک س نزدی

ــود. ــزه دار ب ــدر م چق
ــه  ــر چ ــرد. اگ ــم بُ ــازي را بابه کالن ــک ب ــابقه یخمال ــم مس ــر ه ــر س آخ
کــم بــازی کــرد. او در نوجوانــی خــود یخمالــک بــاز خــوب محلــۀ خــود 
بــوده. خــودش بــرای مــن گفتــه بــود. زنــده بــاد بــرف و یخمالــک بــازی.

خــدا را شــکر کــه مــن 
در آخــر کار یــک تختــه 
چــوب یافتــم. چنــد 
ــا  ــم و ب ــاال رفت ــه ب دفع
همــان تختــه چــوب 

یخمالــک زدم.

3

4
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پیام تلفنی دختر شش سالۀ یک شهید به 

الو، الو، سام. الال جان، خوبی؟برادرش
ِدق نشــدی؟ مــادرم امــروز بــاز هــم 
گفــت کــه پــدرت پیــش خــدا رفتــه، 
امــا مــن می فهمــم کــه بابایــم شــهید 
شــده و هیــچ وقــت برنمی گــردد. 
ــت.  ــت داش ــیار دوس ــا را بس ــا م باب
هــم هســت،  قبــر  در  اگــر  حــاال 
ناراحــت  مــا  کــه  نــدارد  دوســت 

ــیم.  باش
الال جــان، بابــا همیشــه می خواهــد 
کــه مــا خوش حــال باشــیم. خیــر 
اســت کــه تــو پیــش مــا نیســتی؛ باید 
ــه  ــت ک ــر اس ــی. خی ــال باش خوش ح
ــم کــه  ــا شــهید شــده. مــن می دان باب
ــت دارد.  ــا را دوس ــود، م ــب خ در قل
گاهــی هــم خبــر مــا را می گیــرد. 

ــو، ... .  ــو، ال ال
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ستاره های رنگی 
گل و چراغ و پولک

محمد عزیزم
تولدت مبارک

***
تو چندساله هستی؟

محمد امینم
چقدر شمع باید
برای تو بچینم

***
تولد من و تو 

همیشه است با هم
به خاطر همین روز 

محمد است نامم

شاعر: سعیده موسوی زاده
تصویرگر:  زهرا فاطمی 

تو چند ساله هستی؟
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