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 :بررسی رمانجلسات گروه 

به صورت مجازی در واتساپ  15تا  13گروه رمان روزهای سه شنبه یک هفته در میان از ساعت 

کتاب به   17عنوان کتاب بررسی شد که از این تعداد،  25جلسه،  26جلسه داشت و با برگزاری 

 .عنوان ترجمه است 10عنوان نألیف و  7داخل فهرست راه پیدا کرد که 
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 :معیارهای گروه رمان جهت معرفی کتاب برای نوجوانان

 .عاطفی و روانی و مسائل روز نوجوان توجه داردویژگی های و گرایش ها آثاری که به عالیق،  -1

 .می کندادبیاتی که نوجوان را با هویت فردی و اجتماعی خود آشنا  -2

 .آثاری که شناختی از مسائل و دنیای پیرامون به مخاطب بدهد و او را برای ورود به دنیای بزرگسالی آماده کند -3

 .آثاری که زبانی روان و رسا و دور از پیچیدگی دارد -4

 .آثاری که اصول انسانی و اخالقی را ترویج دهد -5

 

 

8 



 نمایشنامه و طنزنویس نویس، داستان پزشک، (1860 – 1904) چخوف

 همین و داشت کوتاهی زندگی چند هر او .است روس برجستۀ نویس

 را او .آفرید ادبی اثر 700 از بیش اما بود، بیماری با همراه کوتاه زندگی

 نویسی نمایشنامه زمینۀ در و شمارند برمی نویس کوتاه داستان ترین مهم

 بر سالگی 44 در چخوف .است گداشته جا به خود از ای برجسته آثار نیز

 .درگذشت مغزی خونریزی اثر
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 پاولوویچ چخوف آنتوان

:دالیل انتخاب  
(1860-1904)از نویسندگان مشهور، سرشناس و بزرگ روسی جهان  -1  
کوتاهداستان های مهم ترین نویسندۀ  -2  
داستان هاایجاز و خالصه گویی در  -3  
او مسائل کتاب های از نویسندگان سرشناس رئالیسم است و در اکثر  -4

.ندیده اندکه بسیاری از نویسندگان آن را می شود سادۀ زندگی مطرح   
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.  ترجمۀ عبدالحسین نوشین. بانو و سگ ملوس و چند داستان دیگر. چخوف، آنتون پاولوویچ
.ص323. 1384نگاه، : تهران  

 
 .است روسیه در مختلف اقشار عادت های و زندگی دربارۀ کوتاه داستان یازده شامل کتاب نای

 الیه های و پرداخته داستان ها فضاسازی و شخصیت پردازی به موجز و ساده روان، بیانی با نویسنده
 فضای .است محاوره ای و معیار زبان .می کند روایت را اجتماعی و فردی روان شناسی ابعاد از مختلفی

  .است نوزده قرن در روسیه روستایی و شهری جامعۀ داستان ها،
 آن در بورژوا خرده جامعۀ کشیدن چالش به آن ها درونمایۀ و انسان ها بین روابط داستان ها موضوع

 .است روسیه دورۀ

 :نوجوان به پیشنهاد دالیل
 جهان ماندگار و فاخر ادبیات با نوجوان آشنایی ـ
 سوسیالیستی انقالب از قبل اجتماعی تحوالت و روسیه اشراف زندگی با نوجوان آشنایی ـ
 داستان قالب در شناسیتیپ و روانشناسی مسائل با آشنایی و مطالعه ازطریق تجربه افزایش ـ
 .کندمی ترغیب مختلف مسائل تحلیل و تجزیه و هم ذات پنداری به داستان قالب در را نوجوان کتاب این ـ



، چاپ 1381نگاه، : تهران. گزیده، ترجمه و با مقدمۀ احمد گلشیری. بهترین داستان های کوتاه. پاولوویچچخوف، آنتون 
 .ص583 .1385چهارم 
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.  موضوع اغلب داستان ها، روابط انسان ها و مناقشات اجتماعی است .استواقع گر داستان کوتاه و نسبتاً بلند 34این کتاب شامل 
درون مایۀ آن این است که شکاف طبقاتی را به تصویر بکشد و ضرورت تغییر جامعه، محیط زندگی و افراد آن جامعه را به مخاطب  

زبانی روان، ساده وگاه شاعرانه و همراه با طنزی . مکان داستان ها کشور روسیه و زمان آن اواخر قرن نوزده میالدی است. بنمایاند
. ظریف دارد  

:دالیل پیشنهاد به نوجوان  
 ـ شناخت بیشتر روسیه و طبقات اجتماعی آن در اواخر قرن نوزده میالدی

ـ ساختار قوی داستان ها موجب می شود خوانندۀ اثر بتواند با شخصیت ها همذات پنداری کند و به تفکر و پرسشگری ترغیب 
.شود  

 ـ لذت خواندن ادبیات ماندگار



.ص178. 1383نگاه، : تهران. ترجمۀ احمد گلشیری. دوئل. چخوف، آنتون پاولوویچ  
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 امکانِ که هاستانسان ضعف مبارزۀ داستان دوئل

 برای را زندگی مسیر تغییر و خودشناسی بخشیدن،

 تأثیر و شخصیت تحول بیان .شودمی متصور انسان

 .است کتاب این مثبت نکات از اجتماعی روابط بر آن

 

 :نوجوان به پیشنهاد دالیل

 از دنیا فاخر ادبیات آشنایی با توأم مطالعۀ لذت تجربۀ

 با نوجوان چنینهم و است کتاب این مطالعۀ مزایای

 و شودمی آشنا پیش قرن یک روسیۀ اجتماعی شرایط

 مختلفی روحیات و هاشخصیت خواننده، کندمی کمک

 به توجه با .دهد تشخیص دارند وجود جامعه در که را

 این با خواننده روحی، واکاوی و پردازیشخصیت

 تجربۀ و کند پنداریهمذات تواندمی هاشخصیت

 .دهد ارتقا را خود زیستی

 چاپ اولین از سال سی و یکصد گذشت با داستان این 

 هایشخصیت با پنداریهمذات و خواندن جذابیت آن،

 .دارد را دوئل داستان

 



:  تهران. گلکار؛ ویراستار مهدی نوریجمۀ آبتین تر(. های یک مرد سالخورده از یادداشت)داستان مالل انگیز . چخوف، آنتون پاولوویچ

 .  ص108. 1398، چاپ پنجم 1393ماهی، 
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:دالیل پیشنهاد به نوجوان  

آشنایی با ادبیات فاخر جهان-  

و تحوالت اجتماعی، . م19آشنایی با روسیۀ قرن -
آن... فرهنگی، هنری و   

افزایش تجربه از طریق مطالعه-  

 مختلف مدال های و نشان ها دارای و دانشگاه چند استاد که سالگی، 62 سن در است پروفسوری حکایت

 خودنوشت، روایتی در و گذراند می را زندگی های ماه آخرین کند می تصور بیماری، دلیل به و می باشد

 خود، مورد در همکار، و دوست استاد، پدرخوانده، همسر، پدر، منظرهای از را خود نظرات و دیدگاه احساسات،

 .کند می بیان اجتماع و اطرافیان
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متـرجم سـیمین   . باا  آلااالو  . پـاولوویچ  چخوف، آنتون 
. 1393، چـاپ یـازدهم   1383نشر قطـره،  : تهران. دانشور

؛  نمایش نامۀ خارجی.  10؛  تئاتر و ادبیات نمایشی. )ص110
4) 

 

باغ آلبالو در چهار پرده به سبک امپرسیونیسم با نمایشنامۀ 
موضـوع زوال فئودالیسـم و اشـرافیت روسـی و درونمایــۀ     
افرادی که انگیزه و تالشی برای تغییر شرایط خود ندارنـد  

وقایع ایـن نمایشـنامه، اواخـر قـرن     . استقربانی نیستند، 
نوزدهم و در ملک خانواده رانوسکی در روسـیه بـه وقـوع    

نمایشنامۀ باغ آلبالو، آخرین اثر چخوف است که . می پیوندد
این اثر نمایـانگر دورانـی   . نوشته شده است 1903در سال 

است که جامعۀ روسیه در حال تحول و طبقۀ نوکیسـه در  
 .حال ظهور است

 

 

 

 :دالیل پیشنهاد به نوجوان

 19 ـ آشنایی با ادبیات قرن

ـ لذت خواندن نمایشنامه ای که جزء ادبیـات مانـدگار   
 .جهان است

 ـ آشنایی با روسیۀ قیل از انقالب

ـ آشنایی بـا زوال فئودالیسـم در روسـیه و چگـونگی     
 تحوالت اجتماعی که

 . پیامد آن به وجود می آید 

   



ترجمـۀ سـیمین   . دشمنان. چخوف، آنتون پاولوویچ
. 1397، چـاپ سـیزدهم   1376نگاه، : تهران. دانشور

ــان؛ . )ص320 ــات کالســـــیک جهـــ  (16ادبیـــ
 
 

کتاب دشمنان مشتمل بر سیزده داستان بـه سـبک    
مـیالدی   1887گرا است کـه چخـوف در سـال    واقع

نوشته و خانم سیمین دانشور آن را از زبان انگلیسـی  
به فارسی ترجمه کرده است و در مقدمۀ کتاب ضمن 
معرفی چخوف به نقش او در چگونگی شکل گیـری  

های داستان. ادبیات رئالیسم در روسیه پرداخته است
ها با خود و با دیگـران  روابط انسان این کتاب دربارۀ

هـا  رفتارهای انسان و نتیجه رفتارها در داستان. است
ــت  ــخص اس ــالت   . مش ــی از معض ــین بعض همچن

ــتان  ــز در داسـ ــاعی نیـ ــت اجتمـ ــده اسـ ــا آمـ  .هـ
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 :  دالیل پیشنهاد به نوجوان

 بر حاکم فضای و نوزده قرن روسیۀ با آشنایی- 
 کشور آن انقالبِ از قبل جامعۀ

 جهان فاخر ادبیات با آشنایی-
   کوتاه داستان های بنیانگذار با آشنایی-
 کالسیک ادبیات با آشنایی  آشنایی-
   جامعه اجتماعی ـ فرهنگی معضالت با-
   شناسیشخصیت و اجتماعی روابط شناخت افزایش-
  چخوف کوتاه هایداستان خواندن با وجوانن-

 مسائل، تحلیل و تجزیه و پنداریذات هم با تواند می
  .کند کمک خود تجربۀ و دید افزایش به



 هرمان هسه  
 برندگان از  .پرداخت می نیز نقاشی به نویسندگی بر عالوه که (1887-1962) سوئیسی – آلمانی نویسندۀ

 ترین پرخواننده و بود (1955) آلمان فروشان کتاب صلح جایزۀ و (1946) گوته ادبی جایزۀ ،(1946) نوبل جایزۀ
 .است شده ترجمه ایرانی و انگلیسی زبان های به او کتاب های و می رود شمار به بیستم قرن در اروپایی نویسندۀ

 دو این بین تعادل دنبال به هنرمندانه نگرشی با و نموده ترسیم را زندگی و روح جاودانۀ مبارزۀ آثارش در هسه
 استقبال بسیار شرقی کشورهای و ایران در و است منتقدین توجه مورد هایش کتاب.است فرسوده قلم پدیده

 .شود می

 :انتخاب دالیل

 نوبل جایزۀ برندگان از-1

 .است جوان و نوجوان هایش، داستان اصلی شخصیت -2

 .است ساده  کتاب ها زبان-3

 .دارد بسیاری خوانندگان ولی است قبل قرن به مربوط اینکه علیرغم و است پرفروش کتاب هایش-4

  .پردازد می سازی انسان به مربوط مسائل و شرق عرفان به-5
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 .ص 462. 1392آلما، : تهران(. ماکان)ترجمۀ محمد بقایی . نارسیس و گلدموند. هسه، هرمان
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 :نوجوان به پیشنهاد دالیل
 .دارد همراه به مخاطب برای را خوانش لذت تجربۀ و است خوانخوش و روان و ساده کتاب ـ
 آن با نوجوان هر که درونی هایکشمکش و احساسات همۀ با است، نوجوان اصلی شخصیت ـ

 .کندمی ترغیب پرسشگری و تفکر به را مخاطب و روستروبه
 آن به و کرد بررسی مجزا قاب یک در توانمی را کدام هر که دارد برانگیزی تأمل جمالت ـ 

 .پرداخت

ترین آثار ترین و پرخوانندهنوشته شده و یکی از معروف 1930داستانی فلسفی است که در سال 
موضوع کتاب در مورد عقل واحساس و درونمایۀ آن این است که زندگی . هرمان هسه است
 . کند که عقل و احساس با هم استوقتی معنا پیدا می



. 
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  .ص191 .1392 جامی، :تهران .فیروزآبادی سعید ترجمۀ .دیگر هایداستان و زیااست جوانی .هرمان هسه،

 (109 ادبیات مجموعۀ)
 

تغییـرات و  . تشیوۀ زندگی خویش اسگر  انتخاباین مجموعه داستان، جوانی و درونمایۀ آن این است که انسان موضوع 
هـای ایـن   هـای مشـترد داسـتان   ها در روند زندگی و همچنین بررسی مفهوم زندگی از ویژگـی بودن انسانگر  انتخاب

 .مجموعه است

 :دالیل پیشنهاد به نوجوان

 .م 20ـ آشنایی با یکی از نویسندگان بزرگ ادبیات جهان در قرن 

 .دانندها در جستجوی معنای زندگی هستند و رسیدن به خوشبختی و آرامش را در یک الگو نمیهای داستانشخصیت -

 .کندها مخاطب را به فکر کردن ترغیب میداستان -

آن ها هایش از اش به بسیاری از نویسندگان، موسیقیدانان و دیگر هنرمندان، در داستانهرمان هسه تحت تأثیر عالقه -
 .برد و این نکته موجب آشنا شدن بسیاری از خوانندگان کتب او، با نویسندگان و هنرمندان بزرگ جهان استنام می

 .کتاب دارای نثر روان و ترجمۀ خوبی است -



.  1399، چاپ چهارم 1392جامی، : تهران. ویراستار همایون جوانمردی. ترجمۀ امیر فریدون گرگانی .سیذارتا. هسه، هرمان
 (114 مجموعه ادبیات؛. )ص 152

 
موضوع آن، چگونگی رسیدن به . شودخطی از دید سوم شخص نامحدود روایت می صورترمان در بستری از عرفان شرق به 

. جویی، قدرت تفکر و تحلیل اوستعالوه بر کمالداستان ترین ویژگی شخصیت اصلی مهم. وحدت با هستی استکمال و 
این تفکرات باعث تحول . دائم در مورد خودش و مسیرش تفکر می کند. شخصیت اصلی دائم در حال کشمکش با خود است

 .  دهد و او را به کمال می رسانداو می شود و مسیر زندگی اش را تغییر می
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 :دالیل پیشنهاد به نوجوان

 .باشد همازآنجا که موضوع داستان همیشه از دغدغه های ذهنی بشر بوده، بی شک ممکن است سؤال ذهنی نوجوان  -1

هایی را از آن، که پردازش به آن، به گونه ای است که هر نوجوانی متناسب با دانسته های پیشین خود می تواند درس -2
 .همانا درس زندگی است، بگیرد

 .سن مخاطبان استاین کتاب از کتاب های پرفروش بوده است و شخصیت اصلی آن هم -3

 آشنایی با عرفان و فلسفۀ بودایی و برهمایی   -4

 لذت بردن از یک رمان زیبا و ناب  -5



.  ص288. 1397افق، : تهران. ترجمۀ رضا نجفی؛ ویراستار احمد پور امینی. داستان جوانی امیل سینکلر و تفسیر دمیان:  دمیان. هسه، هرمان
 (  1میراث هسه؛ . ادبیات امروز)
 

 :نوجوان به پیشنهاد دالیل

 متعالی دغدغۀ و است نوجوان رمان این شخصیت-1
 شخصیت تکامل به رسیدن راه در سلود و سیر و شدن

 ذره ای آن، ادبیت و جذابیت از بودنش، تربیتی و دارد را
 .نمی کاهد

 و اراده قدرت بر تأکید تردید، و پرسشگری بر تأکید -2
 فردیت و تمامیت به رسیدن و مشخص هدف به رسیدن
 .است کتاب بارز نکات از یافتن،

 هسه هرمان و آلمان ادبیات با نوجوان آشنایی -3

 غربی عرفانی ادبیات با آشنایی -4

 

 سینکلر امیل رسیدن پختگی به خامی از داستان
 دمیان، راهنمایی و تأثیر تحت ابتدا که است

 نیازبی و شناسدمی را خود هویت شود،می متحول
 سینکلر .گیردمی پی را زندگی دمیان، راهنمایی از

 به رسیدن برای است رمان اصلی شخصیت که
 خود با کشمکش حال در دائم تعالی و تکامل
  و حوا بانو مادرش و دمیان مسیر این در و است

   .می گذارند تأثیر تکاملش روی پیستوریوس
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 اسماعیل فصیح
 60 دهه های در کتاب هایش که (1313-1388) ایرانی مترجم و داستان نویس

 در توانست او .بود معاصر نویسندگان کتاب های ترین پرفروش از شمسی 70 و
 به را بسیاری خوانندگان و باشد مدرن نویسی رمان پیشتاز ایران در 70 دهۀ
 متوسط طبقۀ که است ایرانی نویسندۀ اولین فصیح اسماعیل .کند جذب خود

 شراب» های رمان .کرد فارسی رمان وارد را طبقه این مناسبات و شهری
  .است او های داستان مشهورترین از «جاوید داستان» و «اغما در ثریا» ،«خام
 .است شده ترجمه زبان چند به آثارش از تعدادی  اخیر، های سال در

:دالیل انتخاب  

از نویسندگان معاصر و موفق ایرانی-  

کتاب هاپرفروش بودن -  

.در البه الی داستان ها، به معرفی کتاب هایی از دیگران هم می پردازد-  

رمان پردازی واقع گراست و ناسازگاری های موجود در جامعه و تضادهای -
.اجنماعی را در داستان ها نشان می دهد  
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 .ص 359. 1399، چاپ چهاردهم 1386آویز، ذهن: تهران .شراب خام. فصیح، اسماعیل
 
 

 زیاد استقبال ضمن که .گراست واقع و اجتماعی و است فصیح رمان نخستین کتاب، این 
 متوسط طبقۀ کتاب، موضوع .شودمی ساخته رشیدی داوود بازی با و آن اساس بر فیلمی مخاطبان،

 را جامعه آن افراد بیمار، جامعۀ که است این آن درونمایۀ و است 30 دهۀ تهران شهری جامعۀ در
   .کندمی خود مسائل درگیر

 :نوجوان به پیشنهاد دالیل
 طنز با توأم و ساده زبانی روان، نثری با ایرانی پرفروش رمان یک خواندن ـ

 بزرگ شعرای و نویسندگان از تعدادی و کتاب نویسندۀ با آشنایی ـ

 30 دهۀ تهران متوسط طبقۀ با آشنایی ـ

 رغمعلی داستان اصلی شخصیت کهاین و داستان قالب در جامعه شخصیت های بیشتر شناخت ـ
 .کندمی کمک دیگران به و شودنمی غرق غم در بسیار رنج و مشکالت
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 .ص 370. 1400ذهن آویز، چاپ بیست و چهارم : تهران . ثریا در اغما. فصیح، اسماعیل 

 

به بررسی اوضاع ایران بعد از انقالب اسالمی و اوایل جنگ تحمیلی ایران و عراق  با راوی اول شخص و زبانی روان و دلنشین است وواقع گرا ی رمان

 .پردازدمی
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   :نوجوانان به پیشنهاد دالیل

 که جنگ، دوران سخت شرایط و عراق و ایران جنگ خصوصبه کشورمان، تاریخ از ایبرهه حقایق از بعضی نقل-1
   .باشد آموزعبرت و مفید تواندمی اند،نکرده تجربه را ایدوره چنین که نوجوانانی برای

 عنوان به کتاب عنوان از و کرده نمادین دشوار چندان نه ظریفی طور به را داستان از ایالیه ،گرایی واقع عین در-2
 .است شده استفاده داستان در نمادی

   .پردازد نمی جنگ تبلیغ به-3

   ایران نویس روان و مطرح نویسندگان از یکی با آشنایی-4

 (.کند خارج ارز ایران از ثریا بیمارستان هزینه برای نشد حاضر باالخره آریان جالل) مختلف شرایط در وطن از حمایت-5

 



 .ص 328. 1398، چاپ هشتم 1366علیشاه، صفی: تهران .درد سیاوش. فصیح، اسماعیل
 

24 

  جنایی ژانر قالب در اول شخص راوی و روان و ساده زبانی با گراواقع داستانی
 و است اجتماعی و ایاسطوره تاریخی، وقایع از تلفیقی داستان این .است اسطوره ای
 با مرفه، طبقۀ به تعلق وجود با که است سیاوش نام به جوانی داستان، اصلی شخصیت

 زندگی از شدن دور برای و کند می نزدیکی و همدلی احساس جامعه فرودست طبقات
 .می کند زندگی انزوا در کرج در باغی در و شود می جدا خانواده از اشرافی،

 :نوجوان به پیشنهاد دالیل
 .ـ رازآلود بودن داستان، حس کنجکاوی و کشف حقیقت را در نوجوان برمی انگیزد

های های شاهنامه، نوجوانان را به تاریخ و اسطورهـ با اشاره به وقایع تاریخی و داستان
 .مند خواهد نمودایرانی عالقه

 ـ نثر خوب و زبان ساده و روان داستان
 ـ توجه به تربیت فرزندان



 .ص 464. ، چاپ دوازدهم1399آویز، ذهن: تهران. ۶۲زمستان . عیلفصیح، اسما
 

 مشکالت آن، درونمایۀ و است عراق و ایران جنگ موضوع با گراواقع رمانی
 راوی .دهدمی نشان را ایران جنوب در 62 زمستان در موجود هایواقعیت و جامعه

  .است معیار گونۀ به و روان و ساده آن زبان و شخصاول داستان،

 
 :نوجوان به پیشنهاد دالیل

 ایران در تاریخی دوران این با خواننده آشنایی-

 آن مضرات و جنگ بیشتر شناخت ـ

 .داردوامی فکر به و کندمی درگیر را خواننده ذهن ـ
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چاپ بیست و . 1374البرز، : تهران. داستان جاوید. فصیح، اسماعیل
 .ص405. 1399چهارم 

 

  هایسال بین زرتشتی نوجوانی زندگی آن، موضوع که واقع گرا داستانی

 نوجوانی زندگی روایت آن، درونمایۀ .است تهران در 1309 تا 1301

 نظام درونی پوسیدگی و است قاجاریه دورۀ اواخر در تهران در زرتشتی

 صورت به روایت و شخص سوم کتاب راوی .دهدمی نشان را قاجار

 جمالت با محاوره ای و معیار کتاب، زبان .است محور گفت وگو و خطی

 .است روان و کوتاه

 

 :نوجوان به پیشنهاد دالیل  
 قاجار سلسله فساد اوج و 14 قرن اول دهۀ در ایران شرایط با مخاطب  ـ 

 .می شود آشنا
 او با می تواند مخاطب و است نوجوان داستان اصلی شخصیت  ـ

 .کندمی ترغیب پرسشگری و تفکر به را او و کند همذات پنداری

 26 کیفیت با رمان یک خواندن لذت  ـ



 مصطفی مستور

 که هاست داستان در ایجاز او نوشته های ویژگی های از ،1343 متولد ایرانی معاصر نویسندگان از

 ماه روی»  رمان .اوست آثار مشخصات از ها کتاب بودن پرفروش و گنجد می مخاطب حوصلۀ در

  خود آن از را «سال رمان بهترین» برگزیدۀ عنوان 1380 و 1379 سال های در «ببوس را خداوند

  دست های و خود استخوان» رمان برای را اصفهان ادبی جایزۀ 1382 سال در مستور .کرد

 صادق نویسی داستان مسابقات دورۀ اولین تقدیر لوح برندۀ همچنین و کرد دریافت «جذامی

   .شد هدایت
:دالیل انتخاب  

از نویسندگان معاصر ایرانی -  
پرفروش بودن کتاب ها -  
دریافت جوایز ادبی -  
پرداختن به موضوعات روز -  
.ایجاز دارد و در حوصلۀ مخاطب می گنجدداستان هایش  -  
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 (161داستان فارسی؛ . )ص 140. 1398چاپ بیست و سه  تهران، چشمه،. عشق روی پیاده رو. مستور، مصطفی
 

 
 آن که داستان دو به جز که داستان دوازده بر مشتمل داستانی مجموعه

 مسائل به و ایران در بقیه می افتد، اتفاق ایتالیا کشور در و خارجی

 با هاداستان .می پردازد جامعه مردم از نمونه هایی روانشناختی ـ اجتماعی

 که است دوم شخص داستان یک در و شخصوسوم اول شخص دید زاویۀ

 قبیل از هاییتکنیک از استفاده با غیرخطی بیشتر و خطی ایشیوه با گاه

 .شودمی روایت ذهن سیال گاه و بکفلش

 :نوجوانان به پیشنهاد دلیل

 آن ممنوعۀ مرز و انسانی و انسانی فرا عشق شناخت-
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 پایان
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 ۱۴۰۰مهر 
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