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هوا گرم است و سرما خورده ام من / و از اين وضعيت جا خورده ام من
به طوري خورده ام سرما كه چنديست/ نه تنها خم شدم، تا خورده ام من

در اين وضعيت غيرطبيعي/ تمام غصه ها را خورده ام من
زدم از فرط حيرت زير آواز/ آهاهاها آهاها... خورده ام من

خالصه اينكه چيزي نيست در جاش/ خداوندا عجب شور است اين آش

سينوزيت در مرداد
»شرح اوراق عتيق« عنوان سلسله نشست هايي است كه دفتر شعر جوان با هدف آشنايي با متون نظم و نثر فارسي 

در خانه شاعران ايران برگزار مي كند. 
در اين نشست ها، رضا موسوي طبري، شاعر و پژوهشگر به شرح و تفسير مطالب و اشعاري از كتب مختلف نظم و نثر 
فارسي از جمله فيه ما فيه، نفثه المصدور، تاريخ بيهقي و منشآت خاقاني، ديوان اشعار بيدل، سنايي، خاقاني، حافظ و... 
مي پردازد. همچنين بيان لزوم و كيفيت مواجهه با متون كهن فارسي از ديگر اهداف تشكيل اين دوره آموزشي است. 

نشست هاي »ش��رح اوراق عتيق« از هفتم مردادماه، هر يكشنبه ساعت 18 در محل خانه ش��اعران ايران واقع در 
خيابان كالهدوز )دولت( نبش كوچه نعمتي، برگزار مي شود. حضور در اين جلسات كه تا پايان امسال ادامه خواهد 

داشت، براي عموم عالقه مندان، آزاد و رايگان است.

»شرح اوراق عتيق« در دفتر شعر جوان

تيتر مصور|آتش سوزي در جنگل هاي يونان ادامه دارد
فيروز كوتال

در همين حوالي زير ذره بين شكايت به دوستان عارضم به محضرتان

عارضم ب��ه محضرتان كه 
يكي از معضالت جماعت 
ش��اعر پاس��خ دادن ب��ه 
خواس��ته هاي عجي��ب و 
غريب ديگران است. اغلب 
مردم گم��ان مي كنند كه 
وقتي فالني شاعر اس��ت يعني يك كيسه پر از 
ش��عر همراهش دارد و بايد در شرايط مختلف 

به داد ديگران برسد. 
س��اده ترين نوع اين توقع ها توقع نوشتن شعر 
براي س��نگ قبر و كارت عروس��ي است. اغلب 
درخواست كنندگان اين نوع شعرها هم آنقدر 
به تو نزديك هس��تند كه اصال رويت نمي شود 
به آنها نه بگوي��ي. من به ش��خصه به تخمين 
حدود دويست ش��عر براي كارت هاي عروسي 

و سنگ هاي قبر نوشته ام. 
اين شعر نوشتن ها يا انتخاب كردن ها ماجراي 
جالبي است اما عجيب تر و جالب تر از آن توقع 
مديران و رفقاي مديراني است كه مي خواهند 
در س��خنراني ها يا نوشته هاي ش��ان ب��ا به كار 
بردن شعر اظهار فضل كنند. اين گروه اغلب به 
واسطه مس��ووالن روابط عمومي شان جماعت 
ش��اعر را گير مي آورند. به آنها زنگ مي زنند يا 
دعوت ش��ان مي كنند و بعد از دادن يك چاي 
دب��ش درخواست ش��ان را مط��رح مي كنند. 
مثال از ف��الن س��ازمان زنگ مي زنن��د كه آقا 
من فالني ام. وقتي نمي شناس��ي كلي نش��اني 
چپ اندر قيچي مي دهند تا تو تس��ليم ش��وي 
و وانمود كني ك��ه آنها را به ج��ا آورده اي. بعد 
مي گوين��د حاج آقا كه همان مس��وول محترم 
بوده باش��د، قصد دارد درباره فالن موضوع در 
بهمان اختتامي��ه يا افتتاحي��ه صحبت كند و 
دوست دارد حتما شعري هم در سخنراني اش 
بخواند. به خاطر اين ما مزاحم ش��ما ش��ده ايم 
كه ش��عري از ش��ما بگيريم. حاال يا از خودتان 
يا ديگران به تناس��ب موضوع براي ما انتخاب 
كنيد. ح��اال موض��وع چيس��ت؟ مث��ال تاثير 
بهره وري در ساختار شركت هاي دانش بنيان. 
يا مثال سمينار بررسي معضالت طالق. يا مثال 
افتتاحيه كش��تارگاه بهم��ان. بيا و ب��راي اين 

موضوع شعر گير بيار. 
راس��تش اواي��ل م��ن عصبان��ي مي ش��دم و 
جواب هاي ب��دي به آنها م��ي دادم. بعد كم كم 
براي��م عادي ش��د و فهمي��دم كه تص��ور اين 
دوس��تان از شاعر همين اس��ت و آنها به خيال 
خودش��ان دارن��د در ح��ق ش��اعر محبت هم 
مي كنند كه اجازه مي دهند او ش��عر سخنراني 

فالن مدير را انتخاب كند. 
يكي دوباري ه��م به آنها گفت��م بابا جان فالن 
مدير دندش نرم، اگر دوس��ت دارد اظهار فضل 
كند خودش زحمت بكش��د و برود دو تا كتاب 
بخواند و ش��عر انتخاب كند. اما هي��چ كدام از 
اينها كارس��از نبود. ب��دي ماجرا اي��ن بود كه 
حتي اگر در رودربايستي ش��عري هم انتخاب 
مي كردي مدير محترم پدر شعر را درمي آورد 

و آن را غلط و غلوط تحويل مخاطب مي داد. 
آنه��ا  عتيقه تري��ن  درخواس��ت ها  بي��ن  از 
درخواس��ت يك مديركل بود ك��ه گفت فالن 
وزي��ر مي خواه��د ب��ه ش��هرمان بياي��د و من 
مي خواه��م دختربچه ام جل��وي او در فرودگاه 
شعري بخواند لطفا ش��عري درباره او بگوييد و 
اسمش را هم توي شعر بياوريد. عصباني شدم 
و گفتم خب صد سال سياه نيايد. او هم تلفن را 
قطع كرد و بعد پيام داد ك��ه ماجراي وامي كه 

خواسته بودي كنسل شد. 

گردش��گري و س��فر، نه 
به معناي اينك��ه در خانه 
وس��ايل را جابه جا كنيم 
و رنگ مب��ل را از قرمز به 
زرد تغيي��ر دهيم، بلكه به 
معناي اين اس��ت كه بايد 
از خانه هاي مان بيرون بزنيم و در ايام مختلف 
س��ال از جمله همين روزهاي گرم تابستان، با 
تمام قدرت انتقام س��ختي از طبيعت بگيريم. 
بايد به زير آبش��ار و داخل رودخانه ها و تنگه ها 
برويم و ب��ا تبديل رن��گ آب��ي و زالل به رنگ 
قهوه اي نس��كافه اي، ثابت كنيم ما انسان هاي 
طبيعت گرد و گردش��گران خاصي هستيم كه 
با تمام وجود مي توانيم براي گرفتن س��لفي با 

خويش انداز به همه چيز گند بزنيم. 
ام��ا واقعيت پش��ت پ��رده چيزي نيس��ت جز 
نبود »فرهنگ س��فر«؛ گذري بر تاريخ س��فر 
و گردش��گري نش��ان مي ده��د جابه جايي و 
حركت، بنياد سفر بوده و در زمان هاي مختلف 
اه��داف و انقالب هاي��ي، جريان هاي س��فر را 
تغيير داده اس��ت. در روزگاران نخستين، غذا 
و ف��رار از دش��من و پناهگاه دليل س��فر بود و 
بعدها، تج��ارت، مذهب، چرخ، ج��اده، دانش، 
سياست، اكتشاف، پرواز، قطار، ماشين، تفريح 
و درنهايت تجربه و آگاهي داليل و نقاط عطف 

سفر شدند. 
در گذش��تن از اين مس��ير، اف��رادي بودند كه 
آگاهانه س��فر مي كردند و با اشتراك گذاشتن 
تجربه ها و سفرنامه هاي ش��ان، ب��ه مردم براي 
سفرهاي شان خط فكر مي دادند. چگونه سفر 
رفت��ن و آداب گ��ردش، با خواندن و همس��فر 
شدن و پا به سفر شدن، رشد كرد و در هر نقطه 
دنيا، به عن��وان نوعي خرده فرهن��گ به وجود 
آمد، تا جايي كه در سال هاي گذشته، كدهاي 
اخالقي و رفتاري گردش��گري به نوعي قانون 

نانوشته سفر براي همه جهانيان شد. 
روايت 10 سال گذش��ته جريان سفر در ايران 
بسيار پيچيده اس��ت ولي آنچه مشخص است، 
س��فر هيچگاه از ما برنمي گردد و ديگر س��فر 
كاالي لوكسي نيس��ت، بلكه بخش��ي از سبد 

خانوار محسوب مي شود. 
پارك ها، مناط��ق تفريحي، تعطي��الت و آخر 
هفته هاي ايرانيان نش��ان از اين دارد، كه چادر 
دفي يا خودرو ش��خصي، گاز پيك نيك، كتلت 
و آش، زيرانداز حصيري، هم��راه با چاي و قند 
و اس��تكان هايش، بخش��ي از فرهنگ سفر در 
ايران است. و اين فرهنگ وامانده فرهنگ سفر 

انبوه قرن نوزدهم اروپاست. 
آنچه امروز ايران براي فرهنگ س��فر نياز دارد، 
از مهدكودك تا دورهمي هاي س��المندان در 
پارك ها، آگاهي و آموزش عمومي و سراسري 
ايرانيان از اث��رات منفي گردش��گري ناپايدار 
پيك نيكي و ارايه راه حلي به اس��م گردشگري 
پايدار و طبيعت گردي مسووالنه به همه اهالي 

سفر است.
 آنچه ما داريم ب��ه عنوان فع��االن اين صنعت 
درآم��دزا و مف��رح مي بينيم، انحط��اط منابع 
گردشگري و هرز رفتن منابع اقتصادي حاصل 
از گردشگري است كه با بي برنامگي مسووالن 
 و اج��ازه ن��دادن ب��ه دخال��ت كارشناس��ان

و  برنامه ري��زي  ام��ور  در  ف��ن  اهال��ي  و 
در  عجيب��ي  س��رعت  ب��ا  سياس��تگذاري، 
 ح��ال زمين خ��وردن اس��ت. اي كاش ب��ودن

 س��ازماني به ن��ام گردش��گري، گره گش��اي 
داستان باشد، نه گره كور!

 محيط بانان در ايران با مش��كالت متعددي 
دس��ت و پنجه نرم مي كنند. آنها بر اساس 
دس��تورالعمل يگان محيط زيست بايد 18 
ش��بانه روز در ماموريت باش��ند كه عددي 
معادل 432 ساعت در ماه است. با وجود كار 
در شرايط سخت و در مناطقي كه براي چند 
روز حتي امكان تماس با خانواده هاي شان را ندارند، حقوقي به اندازه 
يا كمتر از س��اير كاركنان دولت دريافت مي كنند. بيمه مسووليت 
از ديگر كمبودها در زندگي كاري محيط بانان به ش��مار مي آيد، به 
اين ترتيب آنها بايد هزينه هاي درماني ناشي از اتفاقات روي داده در 

محل كار را خودشان پرداخت كنند. 
جليقه هاي ضدگلوله قرار اس��ت صدمات وارده به اين قش��ر را در 
درگيري ها كاهش دهد ، اما اين جليقه ها فارغ از وزن زيادي و فقدان 
كارايي در برابر برخي اس��لحه ها، به همه محيط بانان تعلق نگرفته 
است. اين در حالي است كه همچنان بر اساس قواعد بنياد شهيد، 
تنها زماني محيط بانان شهيد به حساب مي آيند كه در درگيري با 
اش��رار، گروهك هاي ضدانقالب و... كشته شوند. سازمان حفاظت 
محيط زيست نام ش��هيد را بر محيط بانان كشته شده در درگيري 
با ش��كارچيان مي گذارد، اما  تنها تع��داد انگشت ش��ماري از آنها 

توانسته اند تحت پوشش بنياد شهيد قرار گيرند. 
مس��ائل محيط بانان تنها به جليق��ه ضدگلول��ه و حقوق خالصه 
نمي شود. در بس��ياري از مناطق آنها براي گش��ت زني هاي خود با 
معضلي به نام كمبود س��وخت به واس��طه بودجه اندك س��ازمان 
حفاظت محيط زيست مواجهند. آنها ناچار مي شوند با توجه به اين 
محدوديت صرفه جويي كرده و گشت هاي خود را كاهش دهند. به 
نظر مي رسد براي رفع اين معضل بايد بنزين به شكل نامحدود در 

اختيار محيط بانان قرار بگيرد يا الاقل سهميه آنها افزايش يابد. 
براي رفع چالش هاي بودجه اي به وي ژه در پاسگاه هاي محيط باني 
در ماه هاي اخير سازمان حفاظت محيط زيست صدور پروانه هاي 
شكار را در دستور كار قرار داده اس��ت اما هنوز آمار دقيق و شفافي 
از محل هزينه كرد اين پروانه ها ارايه نش��ده است. ما با شكار موافق 
نيس��تيم اما زماني كه س��ازمان حفاظت محيط زيست درآمدي 
ندارد و قانون نيز اين اجازه را به سازمان محيط زيست براي صدور 
پروانه ها داده است، مي توان از آن براي بهبود وضعيت حفاظت بهره 
گرفت. به شرط آنكه ش��فافيت در اين روند همواره رعايت شده و 
همانند پروانه هاي سال هاي قبل نباشد كه درآمد حاصله از آن وارد 

پاسگاه هاي محيط باني و تجهيزات اين مناطق نشد. 

در دهه اول انقالب حساسيت 
ب��ر روي موس��يقي پ��اپ به 
عن��وان مص��داق موس��يقي 
مبتذل چنان ب��ود كه تقريبا 
تولي��د اين نوع موس��يقي به 
صف��ر رس��يد. نوازن��دگان و 
خوانندگان حرفه اي پاپ يا از ايران مهاجرت كردند 
يا ش��غل خود را ت��رك و به ام��رار مع��اش از طريق 
ديگري اقدام كردند. اگر چه برخوردهاي سليقه اي 
با اهل موسيقي همچنان تا دو دهه بعد ادامه داشت 
و آهنگس��ازان و نوازندگان انواع مختلف موس��يقي 
چندان روي خوش��ي نمي ديدند، ام��ا مجموعا فضا 
براي فعاليت اهل موسيقي سنتي ايراني بهتر بود.  اما 
نوازندگان موسيقي ايراني هم ناچار به اخذ مجوزهاي 
ويژه اي براي حمل ساز خود بودند. اگر برحسب اتفاق 
نوازنده اي خطر را مي پذيرفت و با ساز بدون مجوز از 
خانه خارج مي شد، ممكن بود مامورين در بازرسي و 
كشف ساز راسا اقدام به معدوم كردن آلت جرم كنند. 

يكي از موس��يقيدانان مش��هور فعلي خاطره اي از 
كش��ف تار يحياي بي نظيرش توسط مامورين براي 
من تعريف كرد، چون مجوز را به همراه نداشت، ساز 
شكسته مي شود و نوازنده جوان آن روز گويي روح از 
بدنش مفارقت مي كند، ساعت ها گوشه خيابان گيج 
و منگ بر سر جنازه تار مي نشيند و تا ماه ها نمي تواند 
ضربه س��نگين آن واقعه را از ياد بب��رد.  گمان دارم 
موسيقيدانان سنتي ايران، شرافتمندانه و آرام و صبور 
قرن ها گنجينه موسيقي ايراني را سينه به سينه نقل 
كردند تا به امروز رسيد. در سال هاي پس از انقالب، 
جريان هايي از همين موسيقي حذف شدند و ديگر 
اثري از س��بك و ش��يوه نوازندگي آنه��ا باقي نماند. 
سخت گيري هاي دهه اول جاي خود را به گشايش 
داد و موس��يقي پاپ دوباره به عرصه بازگشت. اوايل، 
موسيقي پاپ توليدي به شدت تحت تاثير موسيقي 
س��ال هاي پيش از انق��الب بود. حت��ي خوانندگان 
سعي در شبيه سازي صداهاي آوازخوانان آن دوران 
داشتند. وزارت ارشاد و مركز موس��يقي - كه در آن 
سال ها هنوز مركز سرود و آهنگ هاي انقالبي بود - و 
صدا و سيما روي خوش به خوانندگان پاپ و آن نوع 
موسيقي نشان دادند.  نوع خاصي از اين نوع ترانه ها و 
تصنيف ها از تلويزيون و راديو پخش مي شد كه بيشتر 
در وصف گل و بلبل و همسايه و در و ديوار بود: »گل 
مي رويد ز باغ گل مي رويد…« خواننده هاي سيما با 
شمايلي مانند كارمندان رسمي و موهايي كه به يك 
شيوه آرايش ش��ده بود، با صورتي جدي، ترانه هاي 
مفرح مي خواندند.  سرمايه گذاري در بازار موسيقي 
پاپ توسط بخش خصوصي شروع شد و سيل اعطاي 
مجوزها و كنس��رت ها و به دنبال آن سلبريتي سازي 
رونق گرفت. بعد از آن انس��داد ش��ديد كار از ابتداي 
دهه نود به جايي رسيده كه هر كس با اندكي هوش و 
سرمايه و بدون نياز به هيچ نوع استعداد، خوش صدايي 
و خوش رويي، مي تواند تبديل به سلبريتي در عرصه 
موسيقي شود.  لبخند استهزاآميز جواني با سبيل هاي 
تابيده بر روي بيلبوردها كه با مهر »تمديد شد« خبر 
از تمديد كنسرت او مي دهند، معنا و مقصودي دارد. 
اگر آهنگ هاي او را بشنويد، يقين خواهيد كرد كه او 
دارد به ريش مخاطبان مي خن��دد، چرا كه با چنين 
بي هنري و بد صدايي، هرگز گمان نمي كرد كه بر روي 
بزرگ ترين صحنه پايتخت برود و تازه در اثر خواست 
مخاطبان برنامه اش تمديد هم بشود! پديده هاي فعلي 
موس��يقي پاپ كه بعضي آيت بدصدايي و بي هنري 
هستند، البته به نجابت و شرافت موسيقيدانان اصيل 
ايراني هم نيس��تند. در تمام امور و نه فقط موسيقي 
خود را صاحب نظر مي دانند. از اشتباهات كي روش در 
سازماندهي تيم ملي تا نحوه برخورد وزير امور خارجه 

با ترامپ هم راي صادر مي كنند. 

لبخندي گشاده بر ريش مخاطبانمحيط باني و هزار و يك دردسر سفر كنيم براي انتقام از طبيعتاي شفتالو،  اي آلبالو خوش آمدي
نيوشا   طبيبياحمد  بحرياشكان بروجغالمرضا طريقي

عكس نوشت 

هميشه هم اين طور نيست كه اوضاع بد باش��د و كاري هم انجام نشود. واقعيت اين اس��ت كه اوضاع به نسبت خبرها و آنچه در 
شبكه هاي مجازي مي خوانيم و مي بينيم بد نيس��ت. در واقعيت روزمره باالخره آدم ها در حال تالش هستند و كساني هم پيدا 
مي شوند كه مسووليت پذير و متعهد، پاي قرار خود ايستاده اند و به مردم كمك مي كنند. آدم هايي مانند همين مرداني كه در 
عكس مي بينيد. مرداني كه براي گازرساني به روستاهاي صعب العبور كردستان، مجبور به حفاري دستي زمين شده اند تا مردمان روستاهاي هويه و 
سرهويه، بيسر و كالتي از بخش كالترزان شهرستان سنندج، زمستان امسال گاز داشته باشند. خبرگزاري مهر اين عكس را منتشر كرده و در توضيح 

نوشته است: »جدا از اين صعب العبور بودن برخي مناطق و عدم حضور لودر براي حفاري كار را عقب انداخته و زمين بايد توسط انسان حفاري شود«.

آرمان رنه دكارت، فيلسوف بنيانگذار 
فرانسوي در قرن هفدهم دست يافتن 
به انديش��ه هايي واضح و متمايز بود، 
ايده هايي كه همه انسان ها به راحتي 
منظور از آنها را دريابند و از مطالعه يا 
شنيدن آنها دچار سردرگمي و گيجي 
نش��وند. خود دكارت كوشيد با غربال 
كردن مفاهيم و پيرايش و كاهش اصطالحات و ايده هاي پشت 
سر آنها، تا س��ر حد امكان از ابهامي كه بسياري آن را خصلت 
زبان فلس��فه ورزي مي دانند، بزدايد و ب��ه اصطالح ايده هايي 
آشكار و مشخص عرضه كند. اينكه دكارت تا چه اندازه در اين 
اقدام موفق بود و مهم تر از آن اينكه اصوال تا چه ميزان مي توان 
به زبان و بياني روشن و شفاف دست يافت كه جلوي هر گونه 
تاويل و تفسير- احيانا بي ربط- را مي گيرد، مباحث درازدامني 
است كه تفصيلش به طور قطع در اين جوالنگاه تنگ ميسر 
نيست. اما به هر حال، چشم اندازي كه دكارت آن را به تصوير 
كشيد، نشانه  راهي است براي اهل فلسفه تا به جاي مغلق گويي 
و پيچيده نويسي، بكوشند انديشه هاي شان را تا جاي ممكن، 
روشن و واضح بيان كنند.  به ديگر سخن، بسياري از فيلسوفان 
جديد با عنايت به اينكه زبان به نحو عام و زبان فلسفه ورزي به 
طور خاص، رهزن حقيقت و مستعد تاويل و تفسير است، بنا را 

بر آن گذاشتند كه به جاي مبهم نويسي و گفتار پرتكلف، با در 
نظر گرفتن آرمان دكارتي، در جهت وضوح و تمايز در نگارش 
و بيان گام بردارند. بدون ترديد در ميان فيلس��وفان تراز اول 
معاصر برتراند راس��ل و كارل پوپر در نيل به اين هدف از همه 
موفق ترند. در مورد راسل مي توان گفت با توجه به برآمدنش از 
سنت فكري تجربي آنگلوساكسون و اينكه خودش  زاده بريتانيا 
بود و انگليسي زبان مادري اش، اين امر چندان غريب نيست. 
اما در مورد كارل پوپر، به عنوان متفكري كه اصال  زاده اتريش 
بود و زبان مادري اش آلماني بود، ويژگي وضوح و تمايز در گفتار 
و نوشتار، غير از نبوغ و هوشمندي نشان دهنده تالش سترگ 
و ارجمند فيلسوفي است كه همچون بسياري از انديشمندان 
آلماني زبان زمانه خودش، از مغلق نويسي و ابهام رايج به فلسفه 
ايده آليستي آلماني دلزده شده بود و خواهان نفس كشيدن در 

هوايي تازه بود. 
البته مي دانيم كه پوپر در اصل و اساس به دليل قرار گرفتن 
در دل س��نت تفكر تحصلي، منطقي و تجرب��ي به لحاظ 
روش انديش��يدن و موضوعاتي كه بدان ها مي انديش��يد، 
بيشتر فيلسوفي انگليسي محسوب مي شود و اتفاقا شمار 
قابل توجهي از آثارش را نيز به زبان انگليسي نوشته است. 
اما نكته مهم و س��تايش برانگيز در او اهتمامش به نوشتن 
و گفتن ب��ه زباني واض��ح و متمايز ب��ود. كارل پوپر معتقد 

بود كه مغلق نويس��ي و بازي با كلمات، ترفندي است كه از 
سوي كساني كه اندوخته اي در چنته و حرفي براي گفتن 
ندارند، به كار مي رود، آنها كه خودش��ان هم نمي دانند به 
چه چيزي فكر مي كنند و چ��ه مي خواهند بگويند و آنچه 
بدان مي انديشند را به شكل واضح و متمايز درنيافته اند زيرا 
اگر آشكارا و معين و مش��خص، مي دانستند كه به چيزي 
فكر مي كنند، اينقدر حرف شان را نمي پيچاندند و ساده و 
سرراس��ت منظورش��ان را بيان مي كردند. اصوال برخالف 
تصور اوليه، س��اده و سرراست نوش��تن ايد ه هاي فلسفي، 
بارها دشوارتر است از بيان آنها با جمالتي تودرتو و كلماتي 
قلمبه سلمبه. نوشته ها و گفتارهاي به جامانده از پوپر، نمونه 
درخشان و ارزش��مند اين وضوح و تمايز است، به ويژه اگر 
آنها را در زبان شيرين فارسي با ترجمه شيوا و دقيق استاد 

عزت اهلل فوالدوند بخوانيم. 

به مناسبت زادروز تولد فيلسوف اتريشي-انگليسي

واضح و متمايز به سبك كارل پوپر

محسن  آزموده

فلسفه در خيابان

مهدي    استاداحمد


