
برگرفته از کتاب رساله دلگشا 
اثر عبید زاکانی

مسلمانی خطبا
خطيبي را گفتند: مسلماني چيست؟ 

با مسلماني  گفت: من مردي خطيبم، مرا 
چه كار.

قاضی رشوه گیر
تركماني با يكي دعوا داشت. پستوئي پر گچ 
كرد و پاره اي روغن بر سر گداخت و از بهر 

قاضي رشوت برد. 
قاضي بستد و طرف تركمان گرفت و قضيه 
و  كرد  آخر  مي خواست  او  خاطر  چنانكه 

مكتوبي مسجل به تركمان داد.
كرد.  معلوم  روغن  قضيه  هفته اي  از  بعد   
تركمان را بخواست كه در آن مكتوب سهوي 

هست بيار تا اصالح كنم. 
تركمان گفت: در مكتوب من هيچ سهوي 

نيست اگر سهوي باشد در پستو باشد.
حکایت پل صراط

واعظ  شد.  حاضر  وعظ  مجلس  در  لركي 
از  و  باشد  باريكتر  موي  از  صراط  ميگفت: 
شمشير تيزتر و روز قيامت همه كس را بر او 

بايد گذشت.
هيچ  آنجا  موالنا  گفت:  و  برخاست  لري   
داربزيني يا چيزي باشد كه دست در آنجا زنند 

و بگذرند؟
 گفت: نه.

 گفت: نيك به ريش خود مي خندي، واهلل 
اگر مرغ باشد نتواند گذشت.

دعوی پیامبری
شخصي دعوي نبوت كرد. پيش خليفه اش 

بردند. از او پرسيدكه معجزه ات چيست؟ 
گفت: معجزه ام اين كه هرچه در دل شما 

مي گذرد مرا معلوم است.
چنانكه اكنون در دل همه مي گذردكه من 

دروغ مي گويم.
هضم طعام

حاكم نيشابور شمس الدين طبيب را گفت: 
من هضم طعام نمي توانم كرد تدبير چه باشد؟ 

گفت: هضم شده بخور.
سمت و سوی قبله

شخصي در خانه قزويني خواست نماز گذارد. 
پرسيد كه قبله چونست؟

اين  در  است كه  دو سال  گفت: من هنوز 
خانه ام. كجا دانم كه قبله چونست؟
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در آستان دوست 

قاضی رشوه گیر جهان به روایت تصویر

حضرت حافظ

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید
تبارک اهلل از این فتنه ها که در سر ماست

جالل شاهنامه شناسی ایران

مذاكرات صلح كمپ دیوید

رضا عبدی - فعال مدنی
اين  طی  ايران  در  »خانواده«  كلمه  مفهوم 
سال ها همواره در كشمكش بين نهادی مقدس 

و باندی شبه تبه كار در حركت بوده است.
محدوديت  برای  قدرت  نهادهای  كه  آنجا   
كار  به  از  حتی  زنان  بيشتر  كنترل  اعمال  و 
در  خانواده  كلمه  دارند،  ابا  نيز  زن  لفظ  بردن 
مفهومی  به عنوان  پربسامد  و  تقليلی  رويكردی 
جای  به  و  می شود  قلب  ارزشمند  و  مقدس 
و  فردی  آزادی های  كه  آنجا  و  می نشيند  زن 
سبك زندگی امروزی نوجوانان خالف سنت ها 
می كند،  جلوه  حكومت  رسمی  ايدئولوژی  و 
ارزش های  ضد  مفهومی  عنوان  به  خانواده  از 
آنچه  تشديد  برای  عاملی  همچون  و  رسمی 
و  می شود  تعبير  می خوانند،  فرهنگی  تهاجم 
ميان  در  خيابان  و  كار  كودكان  پای  كه  آنجا 
باندی  و  تبه كار  نهادی  همچون  آن  از  است 
و  می كند  خيابان  روانه  را  كودكان  كه  مخوف 
نام   می كند  سواستفاده  و  بهره كشی  آن ها   از 

برده می شود.
معنايی  مفهوم  به  تجاوز  از  مورد  آخرين  در 
انوشيروان  پيش  هفته  همين  خانواده،  كلمه 
محسنی بندپی رئيس سازمان بهزيستی كشور 
در  طرحی  اعمال  از  رسانه ها  با  گفت وگو  در 
كودكان  اگر  آن  اساس  بر  كه  داد  خبر  كشور 
كار و خيابان برای سومين بار توسط اورژانس 
كه  ذاتی اش  وظيفه  جز  به  البد  )كه  اجتماعی 
درمان آنی ناهنجاری های اجتماعی و حمايت از 
قربانيان خشونت و آسيب های اجتماعی است، 
دارد( دستگير  قضايی هم  و  پليسی  مسئوليت 
نه  بكشد  بهزيستی  مراكز  به  كارشان  و  شوند 
از  بلكه  نخواهند گشت  باز  خانه  به  ديگر  تنها 

خانواده شان هم سلب حضانت می شود. 

نام طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان 
است.

بيداری  و  خواب  برای  تلخ  كابوسی 
بی سروسامان ها به بهانه حذف كودک از خيابان 
از  انتقام  و  كالن شهرها  چهره  پاک كردن  و 
خانواده های متهم به بی مسئوليتی و تبهكاری. 
بهزيستی  سازمان  رئيس  كه  بود  خردادماه 
درباره  دوازدهم  دولت  برنامه های  از  كشور 
گفت  و  كرد  رونمايی  خيابان  و  كار  كودكان 
كه سازمان بهزيستی طبق برنامه ششم متولی 
اصلی سر و سامان دادن به وضعيت كودكان كار 
معاونت  با  رايزنی هايی كه  با  و  است  و خيابان 
از جرم قوه  قضائيه صورت گرفته و  پيشگيری 
می شود،  بررسی  مجلس  در  كه  اليحه ای  طی 
اورژانس  بار توسط  از ۳  چنانچه كودكی بيش 
از  كودک  حضانت  شود،  پذيرش  اجتماعی 
والدين سلب و در اختيار سازمان قرار می گيرد 
تا اين چرخه به حالت اول برنگردد و ما دوباره 

كودک را در خيابان نبينيم.
اين  اعالم  از  ماه   ۳ گذشت  از  پس  حاال 
همزمان  آن  اجرای  نشانه های  نخستين  خبر، 
جمع آوری  ضربتی  طرح  دوباره  اجرای  با 
و  است  شده  هويدا  خيابان،  و  كار  كودكان 
اورژانس  بار توسط  از كودكانی كه ۳  آن دسته 
به  شده اند  پذيرش!  بهزيستی  اجتماعی 
جدا  والدينشان  از  و  منتقل  بهزيستی   مراكز 

می شوند.
امنيتی  نگرش  به وضوح حاصل   طرحی كه 
گروه های  از  يكی  به عنوان  خانواده  نهاد  به 
آسيب پذير از شرايط اقتصادی و سياسی كشور 
سامان بخشی  متوليان  ذهن  در  گويی  است. 
صرفا  خانواده  اجتماعی،  بی سامان  اوضاع  به 
كه  است  خيابان  و  كار  كودک  توليد  دستگاه 

حضور  از  استفاده  با  را  شهر  منفعت طلبانه 
به  تا  می كند  قربانی  خيابان  در  كار  كودكان 

ثروت و جايگاه مافيايی اش افزوده گردد.
طراحان  می شود:  تكرار  مدام  كه  سوال هايی 
اين  به راستی  كه  معتقدند  اگر  مزبور  طرح 
خانواده ها هستند كه مجرمانه همچون باندهای 
مخوف تبه كار كودكانشان را به خيابان های شهر 
روانه می كنند، چرا اورژانس اجتماعی آن ها را 
شناسايی و ساماندهی )شما بخوانيد بازداشت( 
نمی كند؟ و چرا هر بار به بهانه پاكسازی چهره 

شهر، به تهی دستان و فقرا حمله می شود؟ 
شهريار  گورخواب های  و  می ريزند  يك بار 
می خواهند  يك بار  می كشند،  آتش  به  را 
برای  يك بار  كنند،  عقيم  را  كارتن خواب  زنان 
كارگرانی كه خواستار حق و حقوق معوقه شان 
هم  حاال  و  می برند  حبس  و  شالق  هستند 
از  خيابان  و  كار  كودكان  اجباری  جداسازی 

خانواده.
و اگر به واقع به دنبال حل مسئله كار كودک 
در خيابان و برگرداندن حق كودكی و تحصيل 
به او هستند چرا دست به دامان ادغام مفهوم 
با كار كودک می شوند؟  كودک كار و خيابان 
چرا به دنبال راه حل های اساسی برای مسئله 
نيستند؟  آن  فراگير  مفهوم  به  كودک  كار 
چشم  توی  را  خودش  نكته  اين  كه  اينجاست 
می زند: به  نظر می رسد كه  مسئله خيابان است 

و نه كودک!
ما فعاالن حقوق كودک حق داريم از متوليان 
اقتصادی و اجتماعی كشور بپرسيم چرا يك بار 
حمايت گرانه  طرح  يك  شعبده شان  آستين  از 
كه  كودكی  رد  يك بار  چرا  نياورده اند؟  بيرون 
نگرفتند  را  می كند  دستفروشی  خيابان  در 
توسعه ای  و  تعديلی  سياست های  آن سر  به  تا 

كجا  برسند.  سال ها  اين  در  اقتصادی شان 
و  اخراجی  كارگران  روبه فزونی  آمار  نتايج  بايد 
كشاورزی  زمين های  و  ورشكسته  كارخانه های 
اين  و  بدهد؟  نشان  را  خودش  شده،  خشك 
مراكز  كه  می آيد  كجا  از  نفس  به  اعتماد 
مناسب تر  و  بهتر  را  مديريتشان  تحت  اقامتی 
از فضای زيست كودكان كار و خيابان، در كنار 
خانواده شان می دانند؛ مراكزی كه روزی نيست 
آب می دهند  به  كاركنانش  كه  دسته گلی  خبر 

رسانه ای نشود. 
بين المللی  پژوهشگران  سال هاست 
و  كودكان  حقوق  مدافع  سازمان های 
كارشناسان بانك جهانی به درستی تنها دليل 
كار كودكان را فقر و نابرابری اجتماعی می دانند 
و به دولت ها توصيه می كنند برای محو پديده 
كودكان  مفهوم  با  )كه  خيابان  و  كار  كودكان 
كار متفاوت است( تالش كنند امكانات سالمتی 
قرار  كودكان  اين  دسترس  در  بهداشتی   و 

بدهند. 
آموزش  و  تحصيل  شرايط  آن ها  برای 
همه  از  مهم تر  و  كنند  فراهم  را  رايگان 
و  توانمند  را  خانواده هايشان  كه  كنند  سعی 
كه  هشدارهايی  همه  گويا  اما  كنند.  قدرتمند 
نابسامان  وضعيت  اجتماعی  مخاطرات  درباره 
شرايط  در  برخوردار  كمتر  گروه های  زندگی 
و  پاكسازی  برابر  در  می شود  داده  تبعيض آميز 
نمادهای  و  فقر  از  كالن شهرها  چهره  به سازی 
به  و  ندارد  اهميتی  كمترين  محروميت  زنده 
انسانی  عامالن  زودتر  چه  هر  بايد  بهانه  اين 
)بازداشت(  ساماندهی  را  شهر ها   زشتی 

كرد.
تشديد  زمينه  كه  كسانی  ساماندهی  راستی 

كار كودكان را فراهم كرده اند، چه می شود؟

جادوگر احتیاج به بغ بغو ندارد آقای تتلو!

انتقام از خانواده به سبک سازمان بهزیستی

هومن عباسپور 
مطلق،  خالقی  جالل  دکتر  استاد  شهریور  هجدهم 
هشتادساله  جهان،  شاهنامه شناس  برجسته ترین 
و  بود  خود  کار  آغازگر  خود  که  پژوهشگری  شد. 
بدون  تنها،  و  یکه  غربت،  در  نبود.  هیچ کس  ادامه  
سال  چهل  از  بیش  نهادها،  حمایت  از  برخورداری 
انسانی  خالقی  کرد.  شاهنامه  تصحیح  صرف  عمر 
است باوقار، نیکوکار، باشرف، باذوق، صمیمی، معلم، 
نقدپذیر، خوش بیان، خوش مشرب، با طنزی سنجیده 

و دل نشین.
اشراف او بر شاهنامه و ادبیات حماسی بی نظیر و بر 
دو  به  شاهنامه پژوهی  است.  کم نظیر  فارسی  ادبیات 
مرحله  پیش از جالل خالقی مطلق و پس از او تقسیم 

می شود.
 با تصحیح و پژوهش های او بود که نسل تازه ای از 
امروز شاهنامه پژوهی خود  و  بالیدند  شاهنامه پژوهان 
تخصصی مستقل شده است. به همین سبب است 
که بعد از جالل خالقی مطلق دیگر کسی نمی تواند 

به راحتی درباره  شاهنامه سخن بگوید. 
مقاله های او در معرفی نسخه های شاهنامه گنجینه ای 
است از نکته های متن شناختی، و معرفی صورت های 
کهن واژگان و نام ها و آوردن آن ها در شاهنامه  خودش 

گامی بود نرفته  و دانشی بود مغفول.
زمانی شاهنامه های نامعتبر یا کم اعتبار بروخیم و مول 
ولی  بود،  از شاهنامه  ما  زمینه  درک  یگانه  و مسکو 
دیگر سال هاست شاهنامه  جالل خالقی مطلق جایگاه 
شایسته  خود را میان جامعه ی فرهنگی یافته و در میان 
شناخته  شاهنامه  سالم ترین  و  بهترین  کتاب خوانان 
می شود. خالقی حدود پنجاه سال است که در آلمان 
سکونت دارد و فقط در سال های اخیر گه گاه به ایران 

می آید و چند روزی می ماند. 
ما نیز هربار افتخار داشته ایم که در این فرصت های 
برای  و نشست هایی  ببریم  بهره  از حضورش  اندک 

شنیدن سخنانش برگزار کنیم.
 استاد، با وجود دوری از وطن، از اخبار فرهنگی در ایران 
آگاه است و ازجمله اینکه از مشوقان تاسیس »انجمن 
صنفی ویراستاران« و، پس از تاسیس، خود اولین عضو 

آن بود.
تبریک می گوییم  را  استاد جالل خالقی مطلق  تولد 
و وجود نازنینش را قدر می دانیم. آرزو می کنیم عمر 
از  همچنان  تا  باشد  مستدام  سایه اش  و  سالمت  و 

نوشته های بی نظیر او بیاموزیم.

امروز  26 شهریور ماه مصادف با هفدهم سپتامبر 
سالگرد انجام مذاکرات صلح »کمپ دیوید« بین 
پایان  با  است.  صهیونیستي  رژیم  و  مصر  سران 
اکتبر  در  اسرائیل  و  اعراب  چهارم  جنگ  یافتن 
یک  شاهد  اسالم  جهان  و  خاورمیانه  1973م، 
تحول عجیب و یک تصمیم جدید در میان یکي 
بود.  صهیونیسم  با  مبارزه  سردمدار  کشورهاي  از 
از  پس  مصر  وقت  رئیس جمهور  سادات،  انور 
سرخوردگي از شکست در برابر رژیم صهیونیستي 
ژوئیه  در  غرب،  به  نزدیکي  سیاست  اتخاذ  و 
نیروهاي  خروج  ازاي  در  کرد؛  اعالم  1977م 
اشغالي  سرزمین هاي  از  صهیونیستي  رژیم 
با  صلح  قرارداد  امضاي  به  حاضر  سینا،  صحراي 
ماه  چهار  وي  بود.  خواهد  قدس  اشغال گر  رژیم 
جهان  بهت  میان  در  1977م  نوامبر   19 در  بعد 
اسالم و کشورهاي عرب در یک سفر خفت بار به 
سرزمین هاي اشغالي فلسطین با مقامات اسرائیلي 
صهیونیستي  رژیم  پارلمان  در  و  کرد  دیدار 

سخنراني نمود.
نیز  و  عربي  کشورهاي  سوي  از  حرکت  این   
تسلیم  عنوان  به  فلسطین  آزادي بخش  سازمان 
شد.  محکوم  شدت  به  و  گردید  قلمداد  محض 
رژیم  دو  سران  میان  مذاکرات صلح  حال  این  با 
این  دنبال  به  یافت.  ادامه  امریکا  میانجي گري  با 
مالقات  ضمن  1978م،  سپتامبر  هفدهم  در  امر، 
وزیر  نخست  و  مصر  و  آمریکا  جمهوري  روساي 
انور  آمریکا،  دیوید  کمپ  در  صهیونیستي  رژیم 
گرفته  قرار  خفت  و  ذلت  مسیر  در  که  سادات 
بلکه  اسالمي،  و  دیني  اعتقادات  به  تنها  نه  بود، 
با  و  نمود  نیز خیانت  ملي  و  آرمان هاي عربي  به 
امضاي موافقت نامه اي، زمینه انعقاد پیمان ننگین 
کمپ دیوید در 26 مارس سال 1979م را فراهم 
آورد. به موجب این قرارداد، پس از تخلیه صحراي 
میان  نهایی  نیروهاي صهیونیستي، صلح  از  سینا 
دو رژیم منعقد مي گردید. هم چنین در این قرارداد 
به تشکیل حکومت خودمختار فلسطیني نیز اشاره 
شد که بعدها به آن نیز عمل نگردید. این قرارداد از 
سوي تمامي کشورهاي اسالمي و عربي محکوم 
شد و بسیاري از این کشورها، روابط سیاسي خود 

را با رژیم مصر قطع کردند.

تلگرام: 09331377742

آخرین مهلت باشگاه های بدهکار

پایان کار پینگ پنگ بازان ایرانی 
در هند

زهرا نعمتی قهرمان جهان شد

کوتاه ورزشی

شهريور   ٢٧ تا  برتری  ليگ  باشگاه های 
روشن  جهت  خود  مستندات  ارائه  برای 
به  خود  بدهی های  پرونده  وضعيت  كردن 
دارند.  فرصت  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون 
كرده  اعالم  اطالعيه ای  در  فوتبال  فدراسيون 
سوی  از  دريافتی  مستندات  و  پاسخ   است: 
ماه(،  )٢٧شهريور  فوق  مهلت  در  باشگاه ها 
كنفدراسيون  به  گزارش  يك  قالب  در  عينا 
مسئوليت  شد.  خواهد  ارسال  آسيا  فوتبال 
مدارک ارسالی و همچنين عدم ارسال پاسخ و 
مستندات، صرفا بر عهده باشگاه های مربوطه 
است و هيچ مسئوليتی تحت هيچ عنوانی بر 

عهده فدراسيون فوتبال نخواهد بود.

برادران عالميان با شكست مقابل نمايندگان چين 
برتر جا  بازيكن  به جمع 8  از رسيدن  و كره  تايپه 
ماندند. رقابت های تنيس روی ميز كاپ آسيا ديروز 
وارد دومين روز خود شد. برادران عالميان به همراه 
ندا شهسواری نمايندگان كشورمان در اين رقابت ها 
حضور داشتند. مسابقات تنيس روی ميز كاپ آسيا 
به واسطه حضور برترين های تنيس روی ميز جهان 
كه بيشتر آسيايی هستند از اهميت زيادی برخوردار 
است. همچنين اين رقابت ها بسيار سخت و دشوار 
است و به سادگی نمی توان در آن به دليل حضور 

برترين های جهان انتظار موفقيت داشت.

زهرا نعمتی بانوی كماندار تيم ملی تيروكمان 
معلوالن در رقابت های قهرمانی جهان كه در 
ريكرو  در  است،  برگزاری  در حال  پكن چين 
مدال طال شد.  به كسب  موفق  زنان  انفرادی 
در ادامه رقابت های تيروكمان قهرمانی جهان 
كه در پكن چين در حال برگزاری است و در 
بخش ريكرو انفرادی زنان، زهرا نعمتی دارنده 
مدال طالی بازی های پارالمپيك ريو موفق به 

كسب مدال طالی قهرمانی جهان شد.

EPA ، 15 سپتامبر 2017
در جریان تظاهرات علیه دولت، پلیس نظامی 
گواتماال از دروازه ورودی کلیسای جامع شهری 

نگهبانی می کند.
عکاس: سانتیاگو بیلی

گواتماال، گواتماال

REUTERS ، 16 سپتامبر 2017
عمار حماشو پناهنده سوری که در قبرس زندگی 

می کند کودکانش را که تازه به کمپ اردوگاه 
پناهندگان کوکینوتریمیتیا در خارج از نیکوزیا 

رسیده اند، از پشت دیوار توری می بوسد.
عکاس:  یونس کورتوگلو

قبرس، نیکوزیا

Telegraph ، 16 سپتامبر 2017
کره شمالی با شلیک دومین موشک خود از 

فراز آسمان ژاپن به سوی آب های اقیانوسی 
مانند آمریکا به چین و روسیه می گوید: 

»اقدام مستقیم« را در دستور کار قرار داده 
است. تلگراف در گزارشی به تحلیل این اتفاق 

پرداخته است.
AFP عکس از عکاس خبرنگار

کره شمالی

روزی كه تتلو از خودش عكس گذاشت و پيراهن 
نفت طالييه را به رخ هوادارانش كشيد می شد به 
راحتی حدس زد كه جرقه حواشی تازه در تيم علی 

كريمی زده شده است.
مرتضی رضايی: اينكه يك خواننده زيرزمينی به 
و  مشوق  بشود  دارد  زيادی  هواداران  اينكه  دليل 
حامی اصلی نفت تهران، فقط از مالك متمول آن ها 
بر می آيد و بس. از استقالل گرفته تا پرسپوليس و 
پيام صادقيان و ... در چند ماه اخير برای اصول گرايان 
جهت داغ كردن مسائل انتخاباتی، فرجامی غير از 

شكست برايشان نداشته است.
روزی كه تتلو از خودش عكس گذاشت و پيراهن 
نفت طالييه را به رخ هوادارانش كشيد می شد به 
راحتی حدس زد كه جرقه حواشی تازه در تيم علی 
كريمی زده شده، حاال بماند كه اين تيم خودش كم 
حاشيه ندارد و به تازگی بحرانی توفانی را پشت سر 

گذاشته است. تتلو روز پنج شنبه از همه هوادارانش 
به  تبريز  فوالد  گسترش  با  بازی  برای  تا  خواست 
ورزشگاه بروند. هوادارانی كه مجازی هستند و اكثر 
آن ها دختر بچه هايی در رنج سنی 8 تا 14 سال 
اگر  كه  ندانند،  فوتبال چيزی  فلسفه  از  شايد  كه 
هم بدانند محدوديت ها اجازه نمی دهد تا دختری 
14 ساله پايش را به ورزشگاه بگذارد. اين اشتباه را 
سياسيون هم در انتخابات رياست جمهوری انجام 
دادند و با احساساتی كردن فضا و اينكه »تتليتی ها« 
آرا  می توانند  و  هستند  نفر  ميليون   4 از  بيش 
بازی عجيبی شدند.  وارد  بياورند  باال  را  انتخاباتی 
برای بيشتر هواداران تتلو شايد در نهايت يكی دو 
تا آهنگ در مايه های »جيگلی جيگلی« يا »بگو به 
كی فكر می كنی« و ... جذاب باشد، تا اينكه بخواهند 
او پای صندوق های رای بروند يا پرچم  با رهبری 
يك تيم كه نه استقالل است، نه پرسپوليس را در 

ورزشگاهی در دورترين نقطه در شهر تكان بدهند!
اين بار جهانيان، مالك باشگاه نفت طالييه همان 
ريسكی را كرده كه پيش از او خيلی از چهره ها كرده 
بودند. اما اين بار علی كريمی ای در نفت است كه 
اخالقش خاص است. او با هركسی نمی جوشد و اگر 
قرار باشد حرف حرف خودش باشد قطعا اين اتفاق 
خواهد افتاد. همين چند سال پيش كه تتلو سودای 
در  هم  چندبار  حتی  و  داشت  پرسپوليسی شدن 
تمرينات اين تيم شركت كرد، كريمی موضع سختی 
مقابل او گرفت و درباره اش گفت كه »بهتر است اين 
دوست عزيز ما در حيطه ای كه اتفاقا در آن موفق 

است فعاليت كند!«
حاال اين بار تتلو صاف افتاده وسط باشگاه نفت؛ 
آن هم با حمايت همه جانبه مالك باشگاه. كريمی 
كه يك تيم لشكر شكست خورده را تحويل گرفته 
بايد در داخل هم با عواملی اين چنينی بجنگد. البته 

اجازه  كريمی  اصال  كه  است  اين  خيلی ها  عقيده 
آفتابی شدن تتلو در تمرينات را نمی دهد و شايد 
و  حد  در  زيرزمينی  خواننده  اين  برای  همه =چيز 
اندازه همان حمايت اينستاگرامی از تيم محبوبش 

باقی بماند!


