
بعضي مش��اغل با »س��ختي كار« همراهند. 
كس��ي كه زير زمين در مع��دن كار مي كند 
ع��اوه بر حق��وق مت��داول مبلغي هم به اس��م س��ختي كار 
مي گيرد. سختي كار اختصاص به معدن ندارد. بوي بد، گرماي 
طاقت فرسا، سايدافكت هاي فيزيكي و شيميايي و از اين قبيل 
در ذيل س��ختي كار تعريف و طبقه بندي مي ش��وند. دوري از 
شهر و خانواده هم درصدي به حقوق مي افزايد. فرق است بين 
كس��ي كه در ديار خود، كنار قوم و خويشش زندگي مي كند با 
كسي كه در بيابان و بين وحوش. »حق توحش« هم براي خود 
حقي است... منظور اينكه مشاغل عين هم نيستند و هركدام با 
گرفتاري هايي همراهند كه بايد در فيش حقوقي لحاظ شوند. 
كس��ي كه مي رود اداره و پشت ميزش مي نشيند و با خودكار و 
استامپ و سوراخ كن و پوشه و كازيه سر و كار دارد قابل مقايسه 
با آتش نشاني نيست كه جانش را كف دست مي گذارد و به ميان 
خطر مي رود. يا كس��ي كه در كارخانه س��لفون روي توليدات 
مي كشد در حقوق و مزايا نمي تواند برابر با آن كارگري باشد كه 
پاي كوره حدادي مي ايستد و در فرآيند ريخته گري با جانش 
بازي مي كند... در مديريت هم همي��ن تفاوت ها وجود دارند. 
مديري كه ريس��ك پذيري اش باالتر است و كارش با استرس 
و خطر توام اس��ت حتما بايد حقوق و مزاياي بيش��تري بگيرد 
از مديري كه ماش��ين امضاس��ت و كاري جز پاراف نمي كند... 
دم سخن را قيچي كنم و بروم سر اصل حرف. تقريبا سختي كار 
براي شما آشناست و بهتر از من به چند و چون آن آشناييد اما در 
نظام اداري كشور ما يك سختي منحصر به فرد هم وجود دارد كه 
كمتر از آن سخن مي رود؛ در فيش هاي حقوقي هم به آن اشاره 
نمي شود، قدرش را هم كسي نمي داند: »سختي تلفن«. عرض 
مي كنم خدمت تان. بعضي مديران جلوي چشم نيستند و ملت 
از كم و كيف كارشان خبر ندارند. بپرسي هم كسي نمي داند كه 
اينها دقيقا چ��ه مي كنند و چه تصميم هايي مي گيرند. صداي 
تصميمات ش��ان بعدا درمي آيد اما بعضي مديران هم هستند 
مثل مديران تلويزيون يا مديران ارش��اد جلوي چشمند و آب 

كه بخورند هزاران نفر واكنش نش��ان مي دهند... اكثر مديران 
ش��هرداري كارش��ان عين نانوايي نيس��ت كه هر روز حاصل 
كارشان را داغ داغ از تنور دربياورند و روي منبر بيندازند تا ملت 
نوش جان كنند اما يك جايي مثل »زيباسازي« را هر كس در 
شهر بچرخد مي داند و مي بيند كه مديرش چه كرده و چه پخته 
و چه درس��ر دارد و از آنجايي كه كارش تا حد زيادي با سليقه و 
عاطفه خايق مربوط اس��ت؛ لذا موافق و مخالف هم زياد دارد. 
چپ برود، راست بيايد به او خرده مي گيرند و كارش را به جاهاي 
عجيب و غريب نسبت مي دهند... نديد مي توانم تصور كنم كه هر 
روز مدير زيباسازي كه به سر كار مي رود تا چه حد بايد تلفن هاي 
عام و خاص، بلكه در بعض��ي موارد تلفن هاي اخص الخواص را 
جواب بدهد و كرده و نكرده اش را توجيه كند.  مدير زيباسازي 
مطمئنم كه بايد پشت تلفن صدا صاف كند و به افراد پشت خط 
بگويد به چه دليلي تابلوي خوان ميرو يا پل گوگن يا واس��يلي 
كاندينسكي يا حتي كاظم چليپا و ايرج اسكندري را در معابر 
عمومي به نمايش درآورده. كار ساده اي نيست توضيح و توجيه 
»نگارخانه اي به وسعت شهر« به تلفن كننده اي كه در عمرش 
يك بار ه��م نگارخانه نرفت��ه و چيزي از نقاش��ي و هنر مدرن 
نمي داند، سهل است چيزي از تبليغات محيطي نمي داند... تصور 
يك روز خوش مدير زيباسازي شهرداري تهران سخت نيست. 
او به ه��زار زور و زحمت تهران را به يك نگارخانه باكاس بدل 
كرده. سعي كرده آثار دم دستي را كنار بگذارد و فقط كارهاي 
درجه يك را به ديوار بچس��باند. تهران هم حال و هواي خوبي 
پيدا كرده. زنبق هاي ونگوگ در هلند و فرانسه هم روي بيلبورد 
نمي رود. بعد او شادمان و راضي از اين كار ارزشمند به سركارش 
مي رود... اما تلفن ها يكي پس از ديگ��ري به صدا درمي آيند و 
الينقطع زنگ مي خورند. جواب اي��ن را ندادي،  دومي، دومي 
قطع نكرده سومي، سومي را راضي نكردي، چهارمي... اما كوتاه 
نمي آيد و از اين نگارخانه عقب نمي نشيند. دمش گرم. واقعا اگر 
بخواهند به اين مدير خوش سليقه سختي كار، بلكه سختي تلفن 
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در حاشيه، در متن

سختي كار، سختي تلفن

كرگدن نامهتيتر مصور|فلسفه در خيابان

بي ترديد كساني كه فلسفه مي خوانند 
يا با فلسفه آشنايي دارند، الاقل يك بار 
با اين پرسش از س��وي ديگران مواجه شده اند كه براي 
ورود به فلس��فه از كجا بايد آغاز كرد؟ به هر حال فلسفه 
نام پر طمط��راق و دهان پركني براي مجموعه متنوع و 
عظيمي از آثار و كتاب ها و مقاالت و انديشه ها و نام هاست 
كه تاريخي دست كم 2500 ساله را طي كرده و همواره 
اين وسوس��ه را )دست كم آنها كه از نيازهاي اوليه شان 
فارغ ش��ده اند( ايجاد مي كند كه با آن آشنا شوند تا سر 
در بياورند كه در آن چه خبر است و فلسفه ورزي دقيقا 
به چه معناست. ضمن آنكه مدام تاكيد مي شود فلسفه 
مادر علوم است يا مبناي بسياري از ديگر دانش ها را بايد 
در آن جست و پرسش هاي بنيادين در آن طرح مي شود 
و اگر مي خواهيد عميق شويد، فلسفه بخوانيد. برخورد با 
همين ادعاها خودش انگيزه اي مي شود براي هر جوياي 
فهمي تا بخواهد ولو اندكي از فلس��فه س��ر در بياورد و 
چشم اندازي كلي از آن داشته باشد. اما در پاسخ به اين 
پرسش كه »از كجا فلسفه ورزي را آغاز كنيم؟« مي توان 
روشي متداول و متعارف را در پيش گرفت. مثل اينكه 
به پرسشگر سيري مطالعاتي پيشنهاد كنيم، يعني به 
او بگوييم در گام نخس��ت الزم است منطق بداني، پس 
كمي منطق بخوان، قديم و جديد. بعد يا همزمان با آن 
سعي كن نگاهي كلي به تاريخ فلسفه داشته باشي، يعني 
يكي از ساده ترين و دم دستي ترين و در عين حال قابل 
اتكاترين تاريخ فلسفه هاي موجود را بيابي تا مثا بداني 
كه اوال فلسفه به مثابه يك معرفت از كجا آغاز شده، چه 
كساني آن را تاسيس كرده اند و چه انديشمنداني در چه 
توالي تاريخ��ي اي آن را پيش برده اند، ضمن آنكه فايده 
مطالعه يك تاريخ فلس��فه كلي و خاص��ه به ما كمك 
مي كند دريابيم هر انديشمندي چه سوال هاي اساسي 
و چه ايده هاي مركزي اي داشته اس��ت، اين ايده ها در 
پاسخ به كدام پرس��ش ها طرح ش��ده اند، او بر آنها چه 
چيزي افزوده اس��ت، مكتب هاي فلسفي چطور پديد 
آمده اند و... بعد از آش��نايي با تاريخ فلس��فه ديگر اقدام 
بسيار مفيد مطالعه كتاب هايي با عنوان كليات فلسفه 
است. در اين كتاب ها معموال شاخه هاي مختلف فلسفه 
از متافيزيك و معرفت شناسي گرفته تا زيرشاخه هاي 
آن مثل فلسفه سياست و فلسفه منطق و فلسفه اخاق 
و فلسفه هنر و... معرفي مي شوند و مخاطب در مي يابد 
كه وقتي از فلس��فه حرف مي زنيم، به چه موضوعات و 
مسائلي اش��اره داريم. فايده ديگر اين مطالعه آن است 
كه مخاطب درمي يابد جواب هر دس��ته از س��وال ها را 
در كدام بخش از مباحث فلس��في پيدا مي كند. بعد از 
همه اين كارها، حاال فرد عاقه مند به فلسفه با داشتن 
يك چشم انداز كلي از تاريخ فلسفه و موضوعات فلسفي 
مي تواند جدي تر به فلسفه بپردازد، كتاب هاي اصلي خود 
فيلسوفان را بخواند و... الخ. آنچه آمد تقريبا روشي است 
كه در بيشتر برنامه هاي رسمي آموزش فلسفه توصيه 
و اجرا مي شود، يك روش كاما كاسيك از قضا در اين 
سلسله يادداش��ت ها نيز پيش تر )14 فروردين( با ارايه 
مصاديق مشخص به همين روش اشاره كرده بوديم كه 
البته برخي در صحت و سقم آن ترديد كرده اند، اگرچه 
در دانشگاه هاي ما همچنان بر اساس آن عمل مي شود. 
فعا فرصت نيست به همه اين انتقادها اشاره شود، تنها 
اش��اره مي كنيم كه برخي منتقدان آن روش معتقدند 
مهم تر از آن اطاعات كلي ياد گرفتن روش فكر كردن و 
انديشيدن است. ضمن اينكه عاقه مند به فلسفه قبل از 
هر چيز بايد جسارت سوال كردن و مستقل انديشيدن 
را داشته باشد و به همين خاطر الزم است دست كم در 
كنار آن آگاهي ها، اين توانمندي نيز در او تقويت ش��ود 
كه بتواند و جرات كند با وجود همه آن تاريخ فلس��فه و 
انديشه هاي فلسفي، خودش بينديشد و سوال كند. امري 
كه متاسفانه در نظام آموزشي فلسفي ما جايگاهي ندارد 
و معموال دانشجوي فلسفه مرعوب نام ها و انديشه هاي 
»بزرگ« مي شود. به ديگر سخن شك نيست كه فلسفه 
مثل هر دانش ديگري از مسائل و موضوعات مشخصي 
تشكيل شده كه در تاريخ و جغرافياي مشخصي، آدم هاي 
معيني كه فيلسوف خوانده مي شوند، به آنها پرداخته اند و 
درباره شان آثار مكتوبي پديد آورده اند و در نتيجه ورود به 
فلسفه به معناي درگير شدن با اين مجموعه آثار است. اما 
شايد يك ويژگي اساسي فلسفه ورزي همان چيزي باشد 
كه ايمانوئل كانت، فيلسوف آلماني در آغاز مقاله اي بسيار 
مشهور در پاسخ به پرسش »روشنگري چيست؟« بر آن 
تاكيد كرده است، اينكه آدم مستقل از ديگران شجاعت 
انديشيدن و مخاطره كردن داشته باشد. كانت البته اين 
نكته را در زمينه اي ديگر و براي مس��اله اي ديگر به كار 
برده، اما به نظر مي آيد مي توان آن را ش��رط اصلي ورود 
به فلسفه دانست: »جس��ارت آن را داشته باش كه فهم 

خود را كار بگيري.«

محسن آزموده
 بدون شرح

محسن ظريفيان 

از امروز كار مجلس دهم آغاز مي ش��ود. 
طبعا موضوع��ات زيادي درباره فعاليت 
اين مجلس مطرح است كه مهم ترين آن را بايد تعيين 
هيات رييسه مجلس و نيز تصويب برنامه ششم توسعه 
دانس��ت. دراين باره و نيز درب��اره اولويت هايي كه اين 
مجلس بايد در دستور كار خود قرار بدهد، طبعا مطالب 
فراواني از سوي صاحبنظران سياسي و خود نمايندگان 
مطرح ش��ده و خواهد شد اما آنچه در اين نوشتار كوتاه 
درصدد توجه به آن هستم، برجسته سازي يك الگوي 
نمايندگي در چند مجلس اخير اس��ت. علي مطهري 
را همه مي شناس��ند. وي به دليل انتسابش به يكي از 
متفكران انديشه اس��امي معاصر، شهره است و طبعا 
نام خانوادگي وي، بس��ياري از زمينه ها را براي فعاليت 
سياسي وي هموار ساخته است. نسبت خانوادگي اش 
با رييس مجلس نهم )الريجاني( هم بر نفوذ سياس��ي 
وي موثر بوده ول��ي آنچه علي مطهري را در اين مقطع 
به ش��اخصي براي نمايندگي مجلس شوراي اسامي 
تبديل كرده، ش��خصيت و مواض��ع و عملكرد خودش 
اس��ت و اين امر را مديون هيچ فرد ديگري نيست.علي 
مطهري داراي تئوري راهنماي عمل اس��ت و مواضع 
خود را بر اس��اس آن مباني تنظي��م مي كند.  برخاف 
بس��ياري از افراد كه اصول ثابتي در مواجهه با مسائل 
سياسي ندارند و عمل گرايانه و بر اساس منافع حركت 
مي كنن��د، وي داراي مبان��ي نظري مش��خص درباره 
حكومت ديني و مسووليت هاي يك روشنفكر مسوول 
در مقابله با انحرافات احتمالي آن اس��ت و از اين منظر 
كمتر مواضع و عملكردي از وي را مي توان نش��ان داد 
كه از قبل درباره آن نينديشيده باشد و صرفا بر اساس 
منافع شخصي يا دستاوردهاي كوتاه مدت اعام موضع 
كرده باش��د. وي خود را محصور در يك جناح سياسي 
خاص نكرده است زيرا در عمل به اين نتيجه رسيده كه 
هيچ كدام از اين جريان هاي سياسي نمي توانند مدعي 
حق مطلق ش��وند و همه مواضع و عملكرد خودش��ان 
را قابل دفاع جلوه دهند. اساس��ا نوع مواضع و عملكرد 
مطهري به گونه اي اس��ت ك��ه در چارچوب يك طيف 
سياس��ي نمي گنجد و جناح زدگي را برنمي تابد. وي با 
انحصار حزبي و خطي و تشكياتي ميانه اي ندارد و در 
اعام مواضع خود، تابع اين نيس��ت كه فان جريان از 
وي راضي شود يا از او حمايت كند. وي مواضع مستقل 
خودش را مبتني بر مباني و با تكيه بر تشخيص فردي، 
تعيين و اعام مي كند و كاري به همسو شدن با جناح 
سياسي خاص ندارد و به همين دليل، برخي از مواضع 
وي را يك جناح مي پسندد و به خاطر برخي از مواضع 
ديگرش، جناح رقيب براي او س��وت و كف مي زند و او 
البته مواضع خودش را بر اساس اصولش تنظيم مي كند 
و نه خوشايند اين و آن.شجاعت از خصلت هاي شخصي 
اوس��ت كه بايد ويژگي همه نمايندگان مجلس باشد. 
وي نگران زير سوال بردن مواضع و عملكرد نيروهايي 
كه صاحب قدرتند، نيس��ت. وي از نقد فهم هاي غلط 
و بدفهمي نس��بت به اصل واليت فقي��ه، ابايي ندارد. 
زيرس��وال بردن عملك��رد رييس جمه��وري و ديگر 
صاحبان قدرت و نشاندن آنان در جايگاه پاسخگويي را 
عين مسووليت يك نماينده مجلس مي داند. از اين كه 
برخي نهادهاي فراجناحي و ملي، كاركرد حزبي دارند و 
به رغم نهي قانوني و رسمي، باز در امور سياسي و خطي 
و جناحي وارد مي شوند، برمي آشوبد. از طرح شكايت 
و كش��انيدن افراد ذي نفوذ به دادگاه به خاطر تخلفات 
علني و آشكارش��ان نمي هراس��د. از برخ��ي مطالبات 
اصاح طلبان��ه بيش از تمامي اصاح طلبان س��خن به 
ميان مي آورد به گونه اي كه در مواقعي تنها نماينده اي 
بوده كه خواستار رفع حصر و مطالباتي از اين دست بوده 
است. همين ايستادگي بر مواضع و شجاعت در پيگيري 
مطالباتي كه حق مي داند، گاهي او را تا به خطر افتادن 
جانش هم پيش برده اس��ت كه نمونه آن را در جريان 
حوادث شيراز شاهد بوده ايم.علي مطهري مي تواند يك 
الگو و نمونه براي نمايندگي مجلس باشد. اين امر پيش از 
آن كه به حيات جمعي و كار عمومي وي مربوط باشد، به 
سلوک فردي و شخصي وي وابسته است. در سال هاي 
متمادي مواجهه با عناصر سياسي، يك نكته به صورت 
واضح و مستند كشف شده كه ميزان استقال افراد در 
مواضع و شجاعت آنان در عمل، تابع ميزان سامت نفس 
شخصي و پاكدستي و مناعت طبع و بدهكار نبودن به 
قدرت و جريان هاي سياسي است. هر نقطه ضعفي در 
زندگي فردي و ش��خصي يك سياستمدار، به سرعت 
خود را در مواضع و عملكرد سياسي وي نشان مي دهد 
و او را محافظه كار يا خاضع قدرت يا چشم پوشي كننده 
بر عملكرد جريان هاي سياسي بار مي آورد. نمايندگان 
مجلس اگ��ر مي خواهند در عرصه سياس��ي زبان دراز 
داشته باشند و شاق نقد را شجاعانه بر پيكر صاحبان 
قدرت و منحرفان از اصول وارد كنند، بايد در س��لوک 
فردي و زندگي ش��خصي خودش��ان به درستي عمل 
كنند و اجازه ندهند كه دس��ت دراز آنان به بيت المال، 
زبان نقد آنان را كند سازد و رويه سازشكاري و كنار آمدن 
با كژي ها را بر آنان تحميل كند. علي مطهري از اين به 
بعد هم الگوي خوبي براي نمايندگاني است كه به تعبير 

امام خميني، بايد »مدرس« باشند. 

علي شكوهي

فهم خود را به كار گير!

فاش بك

مردان بدون زنان- ارنست همينگوي 
نيازي نيست انسان ها را امتحان كنيد، كمي صبر كنيد... خودشان امتحان شان را پس مي دهند. 

سيد علي ميرفتاح

سينما و ادبيات 
مجله روز 

وف،  ر كو س��ا ندر  لكس��ا ا
كارگردان مطرح امروز روسيه 
كارگردان چهره  اين ش��ماره 
مجله»سينما و ادبيات« است. 
هوش��نگ گلمكاني، محسن 
اميريوس��في، س��امان سالور 
و ج��واد طوس��ي در ميزگرد 
و عب��اس بهارلو و... هم چهره هاي ديگر اين ش��ماره 

هستند كه با 240 صفحه روي كيوسك آمده است.

 اسفند 94: جانشين منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح 
از موافقت اين س��تاد با پرداخت قسطي جرايم غيبت سربازي 

خبر داد. 
 23 فروردي�ن 95: نمايندگان مجلس ب��ه طرح پرداخت 

اقساطي جريمه سربازي راي مثبت دادند. 
و امروز 

جانشين رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا، از فراهم شدن 
امكان دريافت وام بانكي براي پرداخت مبلغ جريمه خبر داد.

وام بانكي بگيريد؛ جريمه سربازي بدهيد
مرور

روز پن�ج�شنبه 
ل  و ا خ�ب���ر 
اكث��ر روزنامه هاي انگليس��ي و 
امريكاي��ي، غ��رق ش��دن قايق 
پناهجويان در آب هاي مديترانه 
بود. واشنگتن پست عكس يك 
خود را به اين اتفاق اختصاص داد 
و تيتر زد: »فاجعه در مديترانه«. 
اين قايق 100 پناهجو داش��ت 
ك��ه در اي��ن حادث��ه 30 نفر از 
 آنه��ا ج��ان خ��ود را از دس��ت

 دادند. 

ز  و ر يم��ز«  تا «
جمعه عكس يك 
خود را به درگيري پليس فرانسه 
با معترض��ان به قواني��ن اصاح 
كار اختص��اص داد. خبر دوم اين 
روزنامه ه��م در ادامه حادثه روز 
پنجش��نبه و م��رگ پناهجويان 
در مديتران��ه بود؛ در گزارش��ي 
با تيت��ر: » ناو جنگ��ي انگليس، 
آم��اده پيوس��تن ب��ه ماموريت 
 با مب��ارزه ب��ا قاچاق انس��ان در

 مديترانه«. 

»اكونوميست« اين 
هفته بازه��م با يك 
طراحي و عك��س روي جلد جالب 
روي كيوسك آمده است؛ طرحي از 
رهبر كره شمالي كه به باالي سرش 
به جاي مو، دودهاي ناشي از انفجار 
هس��ته اي دارد. »اكونوميس��ت«، 
ب��راي اين جل��د تيتر زده اس��ت: 
»كابوس هس��ته اي«. در تيترهاي 
روي جلد، تيتري هم مربوط به ايران 
ديده مي شود: »سياست ايراني ها 

بعد از توافق هسته اي«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

يك س��ال و ي��ك ماه بع��د از 
مرگ حسين قندي، همچنان 
ش��وراي ش��هر و ش��هرداري 
تهران نتوانس��ته خياباني براي 
نامگ��ذاري او پي��دا كن��د. در 
ش��هري ك��ه ن��ام خيابان ها و 
كوچه هايش ناگهان تغيير مي كند و ش��هروندان روزانه در مواجهه 
با اين تغيير نام ها هستند، نام دكتر حسين قندي، استاد ارتباطات 
و روزنامه نگار قديمي، همچنان در فهرس��ت 9 نفره نام هايي است 
كه رييس كميس��يون نامگذاري شوراي شهر درباره سرنوشت آنها 
مي گويد: »همچنان در حال بررس��ي جانماي��ي خيابان يا معبري 

مناسب هستيم«.
 اين بررسي ها در ش��رايطي اتفاق مي افتد كه سال گذشته و كمي 
بعد از درگذش��ت حسين قندي، شوراي شهر در طرحي دوفوريتي 
نامگذاري خياباني به نام اين روزنامه ن��گار را تصويب كرد و خبرها 
و گفت وگوها در كنار س��تايش نام و چهره قندي در عالم رس��انه و 
 اهميت او، از نامگذاري س��ريع يك خيابان يا محله در تهران، خبر

 مي داد.
 اما حاال يك س��ال و يك ماه گذشته و همچنان اين قصه نامگذاري 
به بررسي، تاكيد و حتي طرح دوفوريتي ديگر نيازمند است. اتفاقي 
كه باعث مي ش��ود تا بارديگر نام حس��ين قندي، تنها در يك خبر 
كوتاه در كنار اس��امي هش��ت نفر ديگر منتشر ش��ود و ديگر هيچ. 
شايد حاال و بعد از يك سال و يك ماه وقفه در اجراي چنين طرحي، 
وقتش رسيده كه بپرسيم، هدف دقيق و واقعي شوراي شهر تهران 
براي ادعاي چنين طرحي چه بوده؟! چرا يك نامگذاري ساده بايد 
اين قدر طول بكشد؟! يا   ش��ايد هم  با اين شرايط و اين همه تاخير،  
وقتش رسيده كه بخواهيم نام قندي را از فهرست بيرون بياورند تا 
بيش از اين آرامش مردي كه س��ال هاي آخر عمرش در فراموشي 
و حتي بازنشس��تگي اجباري گذشت را نخراش��يم و يادآوري نام و 
خاطره او را به جماعت روزنامه نگاران بسپاريم. روزنامه نگاراني كه 
س��ركاس هاي قندي نشس��تند و هنوز هم در جمع هاي كوچك 
خودماني، خاطره هايش را روايت مي كنند و خوب مي دانند كه اگر 
زنده بود، در مواجهه با خبرهاي عجي��ب اينچنيني، همان لبخند 
 مخصوص هميشگي را مي زد و با آرامش و متانت خاص خود، سكوت 

مي كرد و مي گذشت.  

قندي را به شاگردانش بسپاريد 

چهره روز
نازنين متين نيا


