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 رقابت

نشسته و  شُپشِت میِز ادارِی دفتر  رضاییمهندس  
محمدرضا با سری افکنده و مظلوم و غمزده در مقابلش 

 ایستاده.

ی یرآمیز( خب بگو ببینم دردت چیه که پاشنهقلحنی تح)با نگاه و  رضایی
سغام میدی که بیای حرف از جا کندی و هی پیغام پ  رو دِر این اتاق 

 بزنی

اگه گرفتار نبودم  .رضاییم آقای مهندس به خدا شرمنده محمدرضا
خداگواهه اصاًل مزاحمتون نمیشدم. ولی خب شما که در جریاِن 

 مشکالِت من هستین
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دونم که تو چه یک سر دارم هزار تا سودا. من چه می من رضایی
 مشکالتی داری؟ حاال حرفتو بزن

حق دارین، خب باالخره شما هم گرفتارین، ولی خب االن با این  محمدرضا
 ماه آقای مهندس من سه ماهه که حقوق نگرفتم

خب که چی؟ االن حقوقت تو جیِب منه که اومدی اینجا اینو به  رضایی
 من میگی؟

 .نه آقا، خداشاهده من جسارت نکردم حمدرضام

 خب پس چی؟  رضایی

 یحقیقت خواستم ببینم االن وضعیتمون چه جوری میشه؟ کِ  محمدرضا
 ، من هم گرفتارم. رضاییحقوق میدن؟ به خدا آقای مهندس 

کنی من بیکارم؟ یا از دِل خوشم تو فکر میباز میگه گرفتارم.  رضایی
ر و کّله بزنم؟ ها؟ االن همه گرفتارن.اومدم اینجا نشستم با تو   س 

فرمایین. ولی خب خداشاهده سه ماهه حقوق نگرفتم. درست می محمدرضا
االن ماشینم به خاطِر پونصدهزارتومن مونده تو تعمیرگاه ندارم برم 
همونو درستش کنم که الاقل برم باهاش شبا مسافرکشی کنم 

 م در بیاد. خرِج زن و بّچه

نت خرابه، اون یکی موتورش خرابه، یکی زنش زاییده، تو ماشی رضایی
ش مریضه،یکی یه روز شکم درده، اون یکی اون یکی دیگه بّچه

ِکِش همه. یا شاید فکر کردین درده، واّله ما اینجا شدیم ستمکون
  ها؟ ست ما هم شفا میدیم.اینجا ضریِح امامزاده
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 ؟خب شما بگین من االن چه کار کنم محمدرضا

کاِرتو درست انجام بده، پول بیاد شماره حساِب تک تکتون هست  رضایی
 خواد برهمیزنن به کارتتون دیگه. یک ِقرونش تو جیِب من که نمی

شما که بهتر میدونین آقای مهندس من سِر وقت میام، سِر وقت  محمدرضا
خداوکیلی برین بپرسین یا بیاین میرم. از کارم بگین زدم نزدم. 

ری کار میکنم. اضافه کاری هم وایستادم. مثِل ببینین من چه جو
 بقیه هم نیستم که از زیِر کار در برم.

 کنیاّله. اصلش همینه. پولتو حالل میتر( خب باریک)نرم رضایی

ای از نونی که سِر سفره برای خوام ذّرهخداشاهده من اصاًل نمی محمدرضا
 م میبرم حروم باشه. زن و بّچه

دونم کی تو این شرکت درست کارشو ی من نمیکنتو فکر می رضایی
 ومداربسته  کنه کی از زیِر کار در میره؟ اون زمان که دوربیِن می

م و تشکیالت نبود من از ُپشت همین دیوار می ی فهمیدم کاین د 
زنه. االن که دیگه همه چی کنه کی کون به زمین میداره کار می

همچین وضعیتیه،  حاال که یک کنه.رو دوربین داره ضبط می
کنن باید امثاِل تو که آدمای درستی هستن و سالم کار می

زنن ی بیان ِنق بخودشونو نشون بدن، باید همکاری کنن. نه که ِه 
و گردنشونو برای صد تومن دویست تومن و یک قرون دوزار جلوی 

م کنن.  مدیر و معاون و کارمند خ 

 درست میگین محمدرضا
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زبانی( امثاِل تو باید یک کم عّزت نفس داشته چرب)با مهربانی و  رضایی
باالخره همیشه که اینجوری  کرامِت انسانی داشته باشن. باشن.

مونه. شرکت به این عظمت پوِل کارگرشو نبوده، اینجوری هم نمی
 خوره؟می خواد بخوره.که نمی

 نه آقا محمدرضا

 کارگرای قابِل  تو هم که تازه کار نیستی که... سابقه داری. جزء رضایی
 کنیم.اعتماِد شرکتی. ما روی تو حساب می

شود( به خدا آقای مهندس من آدِم قدرنشناسی نیستم )خر می محمدرضا
خره هر چی نباشه چند ساله تو این شرکت دارم زحمت اصاًل. باال 

میکشم. االن هم که اومدم چون خیلی حقیقت فشار روم بود 
ی دیدین من بخوام برای حقوق مزاحِم شما شدم. وگرنه اصاًل کِ 

 بیام زاری ذّمه کنم

ای پهن شده که هر تو خوب میفهمی که اینجا یک سفره رضایی
دونی، هر کدوممون یک لقمه نونی ببریم. خودت هم خوب می

کی احتراِم سفره رو داشته باشه اون یک لقمه نون گیرش میاد، 
 دیر و زود داره ولی سوخت و سوز...؟

 نداره محمدرضا

آفرین. سوخت و سوز نداره. ولی هر کی لگد بندازه و نق بزنه و  رضایی
آی چرا غذا دیر شد، چرا به من کم رسید،  ،هی بگه آی گشنمه

چرا چنین شد و چنان شد، بهش میگن برو آقاجون، برو خدا 
 تو جای دیگه حواله کنه، غیره اینه؟روزی
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 نه واّله... همینه که شما میگین. محمدرضا

کسی که احتراِم سفره رو نگه نداره بهش میگن خوش اومدی،  رضایی
اال حکایِت ح ست بیاد بشینه سر سفره.برو بذار یک نفر که گرسنه

 ست، قبول داری؟اینجا هم حکایِت همون سفره

 فرمایینبله. درست می محمدرضا

بعد هم یک چیزایی هست که  آورد()صدایش را پایین می رضایی
شما در جریان نیستی، منتهی تو چون کارگِر قابِل اعتماِد شرکتی 

 بهت میگم، فقط پیِش خوت بمونه...

خیالتون راحت آقا. من اصاًل به کارگرای دیگه کاری ندارم. من  محمدرضا
 سرم تو کاِر خودمه.

 یگم؟م واد تعدیِل نیرو بکنه. متوّجه هستی چیشرکت شاید بخ رضایی

 تعدیل نیرو؟ محمدرضا

 میدونی تعدیل نیرو یعنی چی؟ رضایی

 خوان تعدیل نیرو کنن؟کیا رو می محمدرضا

ندازن. اونایی که کارشونو درست انجام گد مینگ و ل  اونایی که لِ  رضایی
و گوِش ت کهکنن. اونایی حرمتی مینمیدن. اونایی که به سفره بی

کنن که به خاطِر چهار روز ِزر ِزر می کنن وِپچ میاین و اون ِهی ِپچ
به خاطِر  ،اینطرف اونطرف شدن و دیر و زود شدن حقوق

ارزش، به خاطِر دو ساعت کم یا زیاِد کار میگن چهارقرون پوِل بی
 و بخوابونیم.ر کاِر شرکت 
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آورد(خدا شاهده آقا من گفتم، یعنی )ترسیده ولی به روی خود نمی محمدرضا
م تو الِک خودمه.خداوکیلی من یک نف ر   ر که ُکاّلً س 

نچیزی بگی. تو فکر میتو اصاًل الزم نیست  رضایی  وکنی الکی م 
گذاشتن اینجا؟ طرف پاشو بذاره تو شرکت من از راِه دور بهت 

 میگم یارو امروز اومده کار کنه یا اومده گربه برقصونه.  

که بیا کار و خدا شاهده آقا صد بار اومدن تو گوِش من خوندن  محمدرضا
ا به ارواِح خاِک پدرم گفتم برین ب ، کار و تعطیل کنیم،بخوابونیم

من کار نداشته باشین. من اومدم اینجا کار کنم یه لقمه نوِن 
 م.ی زن و بّچهحالل ببرم سِر سفره

اّله. اینایی که دنباِل این داستانا هستن یا از روی شکم باریک رضایی
شونه. کسی که گشنه باشه که دنباِل این نفهمیسیریه، یا از روی 

 شون که نسوخته.داستانا نیست. اونا دلشون به حاِل زن و بّچه

ن. ولی خب از روی نفهمی یک اونا هم بدبختا گرفتارن، گرسنه محمدرضا
 خوان بکنن. کاری می

گفتم که، آدِم نفهمی که احتراِم سفره رو نگه نداره چه کارش  رضایی
 کنن؟می

 چی بگم واّله... محمدرضا

 درسته یا نه؟ کنن.از سِر سفره بلندش می رضایی

 بله آقا. محمدرضا
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حاال تو سعی کن حواست به کارت باشه، حواست به دور و اطرافت  رضایی
این وضعیت باید خودتو نشون بدی. فکر  یهم باشه. تو االن تو 

توی  . رقابتست، باید رقابت کنی با بقیهکن االن یک مسابقه
سالم کار کردن. رقابت توی مفید بودن. رقابت توی جلِب اعتماِد 
مدیرای شرکت. یه کاری بکنی که فردا که خواستن لیست رد کنن 

مو بگیرم باال و  رضاییمِن مهندس  ،برای تعدیِل نیرو ر  گم این بس 
آقا محمدرضا کارگِر خوبیه، هر کیو بیرون کردین این یه نفر و نگه 

خوره، احتراِم مدیر و معاون دمیه که به درِد شرکت میدارین. این آ
شکنی نکرده. اینجوری توی یک و کارفرماشو حفظ کرده. حرمت

 رقابِت سالم برنده شدی. متوّجه شدی

 بله آقا. محمدرضا

حواست هم باشه اگه باز کسی اومد دِر گوِشت  ِزر ِزر کرد و خواست  رضایی
 از کار بندازت یک ندایی به من بده

م مهندس گفتم من که خداوکیلی محمدرضا ور خبا کارگرای دیگه اصاًل د 
 نیستم.

ه به اونا ک ی تو که نیستن.اّله... اونا که به فکِر زن و بّچهباریک رضایی
اونا که قرار نیست دست بکنن تو  فکِر پیشرفِت تو نیستن.

 جیبشون حقوِق تو رو بدن. ها؟

 بله دیگه، نخیر. محمدرضا

من خودم قول میدم جزء اّولین  حاال انشاّله اّولین پولی که برسه رضایی
 نفرایی باشی که حقوقشون رد بشه.
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ون نکنه مهندس. ما دیگه امیدمون اّول به خدا تخدا از بزرگی کِم  محمدرضا
 و بعد هم به شماست آقای مهندس.

 برو خیالت راحت باشه رضایی

 من برم سِر کاربزرگواری کردین آقا. پس با اجازه  محمدرضا

 برو به کارت برس.  رضایی

 خداحفظتون کنه. خداحافظ مهندس محمّددرضا

 خداحافظ...  رضایی

 شود.و محّمدرضا از اتاق خارج می 

 

2 

 رفاقت

ی پیش رضایی ُپشِت میِز ادارِی همچون صحنه 
دفترش نشسته و اینبار علیرضا با آرامش در مقابلش 

 ایستاده. 

 بگو ببینم چیه، خیلی وقت ندارم خب؟ زود دردتو رضایی

ما هر موقع خواستیم بیایم باهاتون حرف بزنیم وقت مهندس  علیرضا
نداشتین. میشه بگین دقیقًا ِکی وقت دارین که من برم همون 

 موقع بیام؟
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 تو فکر کردی من بیکارم؟ رضایی

باالخره شما اینجا یا یک مسئولیتی دارین یا ندارین. اینم یکی از  علیرضا
اراتونه دیگه آقای مهندس. مِن کارگر سراِغ شما نیام سراِغ کی ک

 برم؟

خواد به من بگی چه مسئولیتی دارم. کارتو خیلی خب حاال. تو نمی رضایی
 بگو ببینم چیه؟

 با این ماه االن سه ماه میشه که شرکت حقوق نداده علیرضا

 خب کی االن تو این سه ماه حقوق گرفته که تو نگرفتی؟ رضایی

منم نگفتم کسی حقوق گرفته. گفتم شرکت سه ماهه حقوق  علیرضا
 نداده.

 خب االن میگی من چه کار کنم؟ رضایی

معاوِن  شما اینجا دونممن فقط می دونم چه کار کنین.من نمی علیرضا
 مثاًل مسئولیت دارین. مدیرعاملین و

 چیه؟ شاید فکر کردی حقوقت تو جیِب منه، ها؟ رضایی

 نم واّله...دونمی علیرضا

خوای شود( ِا... شرم و حیا هم که هیچی دیگه؟ می)عصبانی می رضایی
 بیا جیبای منو بگرد



 

 
12 

 برای نشستن سرِ سفرۀ خالیرقابت 

واّله آقای مهندس من فقط از جیِب خودم خبر دارم وباقِی  علیرضا
کارگرایی که مثِل من سه ماهه حقوق نگرفتن. کاری هم به جیِب 

 فقط اومدم تکلیفمونو روشن کنین. شما ندارم.

 تکلیفتون مشّخصه. رضایی

 چه جوری مشّخصه؟ علیرضا

 خوای یا نه؟تو حقوق می رضایی

کنیم که کنیم مهندس. کار میمحِض رضای خدا که کار نمی علیرضا
 حقوق بگیریم دیگه

   خوای سرتو بنداز پایین کارتو بکن،اگه حقوق میاّله... پس باریک رضایی

 ینه. پس کو حقوق؟واّله االن سه ماهه سرمون پای علیرضا

 فهمی نه؟)کالفه( تو مثِل اینکه نمی رضایی

 فهمه وبالنسبِت شما آقای مهندس گاو هم که مثاًل هیّچی نمی علیرضا
ن ا سرش یه سره پایینه و از اونطرف روز به روز شیرشو می گه دوش 

 یه مّدت آخورش خالی باشه باالخره سرشو میاره باال.

و تپس عّزِت نفست کجاست؟ الت بکش... )با لحنی پدرانه( خج رضایی
 کنی؟ِکرامِت انسانِی خودتو با گاو یکی می

و جلوی این و اون دراز وقتی به خاطِر نداری مجبور بشی دستت علیرضا
ی کرامِت انسانی خونده میشه مهندس. خود فاتحهخودبه یکن
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وقتی فکِر قرض و ِبِدهی اخالِق آدم و توی خونه برای زن و 
 خواد چه کار؟مثِل سگ کنه کرامِت انسانی رو میش بّچه

فرِق انسان که اشرِف مخلوقاته با حیوان باید تو همین شرایط  رضایی
سخت مشّخص بشه. این حرفا برای تو زشته. تو کارگِر قدیمِی این 

 دونم.شرکتی. هر کی ندونه من که می

ای منبر جناِب مهندس رضایی، ِول کن این حرفا رو. من خودم پ علیرضا
 بزرگ شدم. االن داستاِن حقوق چی میشه

 )مهربان( بشین  رضایی

آقای مهندس، شما زیاد وقت ندارین، کارگرا هم اون بیرون  علیرضا
 منتظرن تا من خبِر وضعیِت حقوق رو براشون ببرم.

 گفتم بشین یه دقیقه... رضایی

 بفرما آقا ما در خدمتیم. نشیند()روی صندلی می علیرضا

 میاد خودشو به ،به نظِر تو شرکِت به این عظمت، با این اعتبار رضایی
 خاطِر حقوِق تو خراب کنه؟ ها؟

 کنین مسئله فقط حقوِق منه. آقا شما چرا فکر می علیرضا

پس مسئله چیه؟ منم که از همون اّول بهت گفتم دردتو بگو، تو  رضایی
 تو با گاو و سگ و شغال مقایسه کردیدهی خو

 ه حقوِق ُکّل کارگراست که اون بیرون منتظرن.مسئل علیرضا

 ای؟تو به بقیه چه کار داری عزیِز من؟ مگه تو وکیل وصّی بقیه رضایی
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ه کلی نیست که. شما اگشاّواًل که اونا همه رفیقای منن. بعدشم م علیرضا
 وقت داشته باشین میرم میگم همشون بیان اینجا. خوبه؟

 گردیدنباِل درِد سر مینه... تو مثِل اینکه  رضایی

چه درِد سری آقای مهندس؟ من به نمایندگی از طرِف کارگرا  علیرضا
 اومدم ببینم وضعیِت حقوقمون چی میشه.

 کنی حقوق اومده و به تو ندادن؟تو االن فکر می رضایی

 باز که میگین تو. من تنها که نیستم علیرضا

ت ر ی کارگرفیقا و تو کنی که حقوق اومده و بهباشه. تو فکر می رضایی
 ندادن؟

منم اومدم همینو بپرسم. که حقوق اومده و ندادن؟ یا اگه حقوق  علیرضا
 نیومده چرا نیومده؟

. ایشاّله میاد. منم دعا حتمًا تو راههمن چه میدونم چرا نیومده؟ رضایی
 میکنم که هر چی زودتر بیاد. دیگه چی بگم؟

گفتم، من خودم پای منبر مهندس اگه به دعا کردن باشه که  علیرضا
بزرگ شدم، زنم هم هر روز سِر نماز داره دعای رزق و روزی 

 کنه و به خوردم میده.خونه و به آِب بارون فوت میمی

 میگی دیگه .نیازیخب خدا خیرش بده. االن که از دعای منم بی رضایی
 من چه کار کنم؟
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اینو به من شما  ؟ندازندن و هی عقب میچرا حقوقا رو نمی علیرضا
 بگین، که منم برم به بقیه بگم.

 خوای من چی جوابتو بدم؟ چی بگم؟ ها؟االن می رضایی

ی بگین آقا، هر چی دوست دارین بگین. بگین حقوِق عقب افتاده علیرضا
بلنِد میلیاردی زیِر پای مدیرعامل و کارگرا شده ماشیِن شاّسی

امل و سهامدارای ی مدیر عماشیِن خداتومنی زیِر پای زن و بّچه
دونم... بگین شده ویال تو شمال و ویزای کانادا و شرکت. چه می

کشتِی مسافرتی و توِر اروپا و این چیزا، ما هم بریم روی کرامِت 
 مون کار کنیم.انسانی

کشد( به خدا قسم که انساِن بخیل و حسود همیشه )آهی بلند می رضایی
 در رنجه.

 مهندس؟  بخیل و حسود چیه دیگه علیرضا

آدِم بخیل و حسود که شاخ و ُدم نداره دیگه. آقا تو هم برو کار کن،  رضایی
شاّسی بلند سوار شو. ویال تو شمال  ،زحمت بکش، پول در بیار

 بخر و برو خارج. این چه اراجیفیه دیگه؟ 

هایی که اون بیرون منتظِر خبِر االن به نظِر شما من و این بّچه علیرضا
یم، کردشون وایستادن تو این سه ماه کار نمیدهحقوِق عقب افتا

 نه؟ عاطل و باطل راه میرفتیم؟

 ای مقّدر کرده. خدا برای هر کسی یک رزق و روزی رضایی
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خندد( مهندس، میشه از آقای مدیرعامل بپرسین دعای رزق )می علیرضا
و روزی چی میخونه به ما هم بده بخونیم. یا حّداقل دعای رزق و 

خونین هم بهمون بگین قبوله. چون که خودتون میای روزی
 دعاهای ما دیگه جواب نمیده.

کاشکی شما کارگرا به جای مسخره کردن یه کم به تالشتون  رضایی
 کردین.اضافه می

میدونم اگه به تالشمون اضافه کنیم مدیرعامل و شرکاش  علیرضا
خرن. نه که بخیل باشیم، نه خدا هواپیمای شخصی هم می

 ه... فقط دیگه در توانمون نیست.شاهد

ار در دنباِل کتو اگه زرنگ باشی، اگه تو این وضعیت که همه دربه رضایی
گردن بچسبی به کاِرت و خودتو خوب نشون بدی و تو کاِرت می

هیچ،  هسوار بشی. اون ک تونی شاّسی بلندپیشرفت کنی تو هم می
امل دیر عشی. فکر کردی مبتونی سوار هواپیمای شخصی هم می

ی بلند از شکِم مادرش از آسمون اومده؟ یا از اّول با ماشیِن شاّس 
 .به دنیا اومده

 دونم شکم مادِر اون بنده خدا پارکینگ نبوده.نه مهندس. من می علیرضا
ه شو با اون ماشین زاییده باششکِم زنشم پارکینگ نبوده که بّچه

و برن ماشینش که هر چندوقت یه بار بیاد اینجا به کارگرا بگه
بشورن. ولی هر چیزی یه حساب کتابی داره. دو دو تا چهارتای ما 
کارگرا همیشه خیلی اگه زور بزنه سه تا میشه، دو دو تای 
مدیرعامل و امثاِل مدیرعامل میشه چهار میلیون و چهارصد 

 دونین چرا؟میلیون و چهارمیلیارد. می
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 چرا؟ رضایی

های چهارتا یرعامل دارن روی شونهچون مدیرعامل و امثاِل مد علیرضا
کارگر و چهارصد تا کارگر و چهارهزارتا کارگر مثل من حساب کتاب 

ر تونن دو دوتاشون رو چهاکنن. که اگه ماها کار نکنیم اینا نمیمی
و از )کوتاه و امثالهم. شاّسی شاّسی بلند و تا کنن، چه برسه به 

 امری نیست مهندس؟ شود(جا بلند می

 ببین... تو کارگِر خوب و قابِل اعتمادی هستی.  رضایی

قام. علیرضا  منم یه کارگرم مثل باقِی کارگرا مهندس. مثِل باقِی ُرف 

 کنی. تو آدِم باهوشی هستی. تو فرق می رضایی

 دسِت شما درد نکنه.  علیرضا

د( به آور کنم. واقعًا میگم. )صدایش را پایین میباهات تعارف نمی رضایی
خوام یه چیزی بهت بگم که بیِن خودمون ین میخاطِر هم

 بمونه...

 بفرمایین علیرضا

 بشین یه لحظه رضایی

 بگین. راحتم. علیرضا

 بشین گفتم. رضایی

 نشیند( بگین آقا)می علیرضا
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 ببین، شرکت شاید بخواد تا چند وقت دیگه تعدیِل نیرو کنه... رضایی

 تفاوت( خب؟)بی علیرضا

تونی ِدل به کار بدی که فردا که خواستن وزا تا میسعی کن تو این ر  رضایی
د کنن مِن مهندس رضایی سرمو بگیرم باال بگم اگه  لیست ر 
هرکیو خواستین تعدیل کنین و بیرون کنین این آقا علیرضا رو نگه 

ه خوره. این آدمیه که میشدارین، این کارگریه که به درِد شرکت می
 روش حساب کرد و باید نگهش داشت.

 هدّوم اینک اّول اینکه دسِت شما درد نکنه مهندس که خبر دادین. یرضاعل
 نشن الاقل تکلیِف اگه خوشحال  رو بفهمن، قضیه که اینها بّچه

 دونن.خودشونو می

بازی چرا درمیاری؟ قرار نشد به باقِی کارگرا بگی. تو باید از ِخنگ رضایی
دن رقابت موناین فرصت بهترین استفاده رو ببری که بتونی برای 

 کنی.

ممنون که به فکِر من بودین مهندس. ولی من رفاقِت کارگریمو با  علیرضا
رقابت برای عزیزکردِن خودم پیِش کارفرمایی که خودشو 

ش و دور و اطرافیانش از گوشت و پوست و استخوِن خونواده
 کنم. ها دارن باال میرن عوض نمیهمین بّچه

 کار به بقیه داری؟گیر باد نبره. چهتو ُکالِه خودتو محکم ب رضایی

 کرامِت انسانِی ما هم اینجوریه دیگه مهندس.  علیرضا
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ای پهنه، هر کی احتراِم خالصه از ما گفتن بود. اینجا یه سفره رضایی
 ره یه لقمه نون گیرش میاد،رو نگه دا سفره

 شود( حاال من یه چیزی میگم شما خواستی)دوباره از جا بلند می علیرضا
م ها تصمیپیش خودت نگه دار، خواستی به باال اّطالع بده. بّچه

گرفتن اگه تا آخِر این هفته حقوقا رو واریز کردن که هیچ، وگرنه 
 خوابونیماز اّوِل هفته کارو می

 خواین اعتصاب راه بندازین؟کجی( یعنی چی؟ یعنی می)با دهن رضایی

ه که اییدن تو ُسفرهما بهش میگیم اعتصاب، ولی در اصل شاش علیرضا
ای که توش هیّچی نیست، ُجز ِمّنت. با برامون پ هن کردن. سفره

رود و رضایی را در اجازه مهندس... )علیرضا از اتاق بیرون می
 گذارد(...ُبهت تنها می
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