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زمانی که در میان رفتارهای گذش��ته جست وجو 
می کنم، می بینم برای من هم مانند دیگران شکایت 
از خود وجود داش��ته اما  خوب که بررس��ی می کنم 
مواردش خیلی زیاد نیست. آنچه باعث می شود از خود 
شکایت داشته باشم و در این مجال از خود انتقاد کنم، 
مواردی است که می توانستم حرفی را نزنم اما زده ام 
یا می توانستم  سنجیده تر از آنچه اتفاق افتاده، رفتار 
کنم و سخن بگویم. حتی مواردی است که با دوستی 
شوخی کردم  اما خیلی مناس��ب نبوده و آن طور که 
من تصور می ک��ردم این ش��وخی می تواند موجب 
انبس��اط خاطر او شود، نش��ده و باعث ناراحتی شده 
است. این مورد که پیش آمده بر این اعتقاد هستم که 

می توانستم این عمل را انجام ندهم و از مواردی است 
که در ذهنم هست و باعث نقد می شود و خوب که فکر 

مي کنم باید در نوع شوخي تامل می کردم.  
موردی هم ب��وده که مصاحب��ه ک��رده ام و بعد از 
مصاحبه به این باور رسیده ام که  ای کاش حرف هایی 
را که زده ام به نوع دیگری مط��رح می کردم. مواردی 
در این زمینه در ذهنم هست و البته در برخی مواقع 
هم بوده که امکان برگش��ت وجود داش��ته است و با 
کمک خبرنگارانی که رابطه فرهنگی با من داشته اند 
و دوستی ای در میان بوده، موضوع برگشت داده شده 

و حرف ها تصحیح شده است.  
البته یک یا دو مورد هم بوده که دلم می خواسته 
اصال حرفی را نمی زدم. وقتی بررسی می کنم بیشتر 
در زمینه س��خن گفتن اس��ت که به خود نقد دارم. 
بزرگترین موضوعی که در این میان  بوده، این است 

که گاهی این موارد با تبعاتی هم همراه شده است. 
یک نمونه از این تبعات موقعی بود که در جلسه ای 
حضور داشتم و نتوانستم به طور مناسب، پاسخ یکی 
از خبرنگاران که طی تماس تلفنی، سوالی را مطرح 
کرده بود بدهم. به طور معمول بسیاری از خبرنگاران 
که با من آشنا هس��تند با این مورد که در جلسه ای 
بوده ام و نتوانستم پاسخ دهم، زیاد روبه رو شده اند و 
بعد از جلسه مجددا تماس گرفته اند اما در این مورد 
وقتی آن دوس��ت خبرنگار مجددا تماس گرفت، باز 
هم نتوانس��تم پاس��خ او را بدهم و به زمان دیگری 
موکول ک��ردم اما مصاحبه کننده اصرار داش��ت در 
همان لحظه پاسخ بگیرد و تأکید کرد باید صحبت 
کند. در این مورد من ب��دون عصبانیت اظهار کردم 
که اینطور نیس��ت و من هر زمان که بدانم درس��ت 
اس��ت در مورد موضوعی صحبت می کنم. هر چند 

لحن من در آن گفته، ب��دون ناراحتی بود اما ظاهرا 
چنین برداشت شد و آن دوست محترم پس از این 
ارتباط، در گزارش خود نامی هم از من آورده بود و بر 
پاسخگو نبودن من تأکید کرده بود.   ذکر این نکته به 
این دلیل است که تاکید شود ما باید فرصت انتقاد از 
خود را غنیمت بدانیم وگرنه با انتقادهای جدی تری 
مواجه می ش��ویم. در این مورد هم از خود نقد دارم 
و معتق��دم کاش در آن موقعیت توضیح بیش��تری 
می دادم تا موجب دلخوری نباش��د.   کاش بیش��تر 
تامل می کردم زیرا آن خبرنگار اولین بار بود که با من 
تماس می گرفت و شناخت کافی نداشت.  به هرحال 
م��وارد زیادی هم ب��وده که ما هرط��ور حرف زدیم 
موضوعی را به حقوقی ترین شکل هم بیان کرده ایم، 
اما هو و جنجال بلند شده است که اینها مهم نیست 
مهم آن زمان هایی اس��ت که ما می توانستیم گزک 
دست دیگران ندهیم اما داده ایم که باید در این موارد 

بیشتر تامل می کردیم.  

کاشبیشترتاملمیکردم

یک خبر| یک نگاه

شاتر

اولتیماتومبدونمخاطب
آموزش روندی یکپارچه و دایمی است. این که 
گفته می شود: زگهواره تا گور دانش بجوی؛ داللت 
بر همین موضوع دارد.   کارشناسان حوزه آموزش 
معتقدند اگر روندی موجود باش��د که آموزش ها  
درس��ت و به موقع و با اس��تانداردهای مناس��ب 
انجام شود، در زمان بزرگسالی افراد، غیر از این که 
می توان بر علم آنها تکیه کرد، بر مسئولیت پذیری 
اجتماعی و مطالبه گری و دیگر مهارت های مورد 
نیاز زیس��ت اجتماعی نیز می توان به آنها اعتماد 

داشت.   
در سیس��تم آموزش ما »مقطعی« مانند »مهد 
کودک« است که گرچه به صورت رسمی در نظام 
آموزشی تعبیه نشده است اما در  این زمان، بخش 
زی��ادی از بچه های این مرز و ب��وم به این مکان ها 
در سنین حساس سپرده می ش��وند و این مراکز 
هم عمال کار آموزش��ی انجام می دهند که از قضا، 

اهمیتش بیش از آن چیزی است که تصور شود.   
طی سال های اخیر اخبار متفاوتی از این مراکز 
شنیده شده و غیر از مواردی که مربوط به آموزش 
حرکات م��وزون بوده، همین چن��د ماه پیش بود 

که تصویر خشونت مربی یکی از مهدهای کشور، 
تن و ب��دن والدین ایرانی را لرزان��د. حاال مضاف بر 
این موارد تخلف، اخبار حاکی از آن اس��ت که این 
مراکز کالس های غیرقانونی پیش دبستانی برگزار 

می کنند.     
محم��د دیمه، مع��اون مقطع ابتدای��ی وزارت 
آموزش و پرورش  نیز به این خبر واکنش نشان داده 
و گفته است: درحال حاضر آموزش و پرورش برای 
مقابله با مهدهایی که به صورت غیرقانونی کالس 
پیش دبستانی برگزار می کنند، اقدام حقوقی کرده 
است. این مقام مسئول البته تأکید هم کرده است 
که ب��رای ممانعت مهدهای ک��ودک در برگزاری 
کالس های پیش دبستانی بارها هشدار داده اند اما 

هنوز توفیقی حاصل نشده است.  
این نکته هم ش��اید قابل تذکر باش��د که آقای 
مسئول بدانند اگر قرار بود با هشدار و اقدام حقوقی، 
موضوعات به س��رانجام منجر شود، که مسئوالن 
آموزش و پرورش می توانس��تند جل��وی آموزش 
حرکات موزون را بگیرند نه این که کاشف به عمل 

آمده است نوع حرکات موزون تغییر کند.  

ای��ن روزها تمام فکر و ذهن��م درگیر موضوعاتی 
اس��ت که  اطرافمان می گذرد، فرقی هم نمی کند 
کجا باشم و با چه کسانی؛ هرجا باشم و هرجا وقتی 
باشد که از کار فارغ شوم و وقتی برای فکر کردن به 
وجود بیاید، تمام آن لحظات، به موضوعات پیرامونی 
می گذرد که فکر می کنم و به آنها می اندیش��م، هر 
زمان که تلویزیون را روشن می کنم و از جایی سراغ 
می گیرم فقط و فقط کشتار مردم را می بینم و فقط 

می توانم آن را نظاره کنم! 
این روزها با توجه به وسعت ارتباطات و گستردگی 

دامنه اطالع��ات، می ت��وان از 
این س��و و آن س��وی دنیا، خبر 
کسب کرد. خبر هم که بگیریم 
و به ه��ر ج��ای دنیا ک��ه نگاه 
می کنیم، ب��از می بینیم اخبار 
مربوط به این اس��ت که عده ای 
در گوش��ه و کنار دنی��ا، گرفتار 
اعمال تروریس��تی هس��تند و 
در ای��ن میان افرادی هس��تند 
ک��ه بی گن��اه، در کام این آتش 
برافروخته شده، اسیر شده و به 
قتل می رسند! نمی دانم چرا؟! 
اما شب ها که می خوابم، نگرانم؛ 
می دانم صبح که بیدار ش��وم، 
حتما در گوشه کنار دنیا باز هم 
آدم هایی جان خود را از دس��ت 
داده و کشته شده اند. به عراق که 
می نگریم داعش را می بینیم؛ به 
اوکراین هم که نظری بیفکنیم، 
یک جور دیگ��ر! غزه هم که 50 
روز کشتار بود. برای همین است 

که می گویم و می بینم به ه��ر طرف که می نگریم، 
فقط کشت وکش��تار می بینیم. این افکار این روزها 
در ذهن من اس��ت، در چند روز گذشته، امروز، فردا 
و تا روزی که ای��ن اتفاق ها بیفتد، در ذهن من باقی 

خواهند ماند.  

 به بچه های خودم فکر می کنم و می گویم خدایا 
ش��کر که وضع در ایران آن گونه نیس��ت اما چهره 
بچه ها در نقاط دیگر دنیا، ناراحتی و بی کسی شان 
را که می بینم، مرا آزار می دهد. اما همیشه وقتی به 
چند و چون این موضوعات فکر می کنم، موضوعات 
را کنار هم قرار می دهم و برای خودم تحلیل می کنم 
به این نتیجه می رس��م که این رفتارها، فقط و فقط 
زیاده خواهی برخی افراد است که از جان مردم سیر 
نمی شوند، تشنگی شان برای قدرت، سیرابی ندارد. 
و هرچه بیش��تر در این وادی قدم می گذارند، گامی 
بیشتر پیش می نهند و برایشان فرقی هم نمی کند تا 
چه حدی، جلو می روند و چه تعداد از آدم ها در دنیا 
کشته خواهند شوند؛ البته برای این افراد نه تنها این 
مسائل اهمیتی ندارد بلکه درون خود، جذابیت هم 
دارد.  این اوضاع ترسناک، بیشتر اوقات مرا به این فکر 
می برد که اوض��اع بر این منوال 
باقی نخواهد مان��د و جهانی با 
امید و مهربانی ش��کل خواهد 
گرفت، نه! این گونه نخواهد بود 
و این گونه نخواهد ماند.  هرچه 
به جلو حرکت می کنیم به نظر 
می آید جهانی داشته باشیم که 
کامل تر و توانمندتر و با تعامل 
بیشتر داشته باشیم. اما باز ترس 
م��را فرامی گیرد ک��ه این گونه 
نیست. زمانی فکر می کنم باید 
فرار کنم و ب��روم! بروم به آفریقا 
ام��ا می بین��م آن جا نی��ز ابوال 
اس��ت؛ هیچ جای دنی��ا در این 
زمان محل خوبی برای زندگی 
نیست و شرایط عجیب و غریبی 
در همه جای دنیا وجود دارد. اما 
در آخر به این نتیجه می رس��م 
که بای��د به م��ردم کمک کرد 
باید به مردم سراسر دنیا کمک 
کرد؛ باید برای آنها سرپناهی به 
وجود آورد؛ فکر می کنم چگونه می شود از کودکان 
بی سرپرست نگهداری کرد و با آنها مهربان بود و قوت 
قلبی برای آنها شد. همه اینها حکایت از این موضوع 
دارد که همه از این مدل زندگی خس��ته شدیم و از 

کشتارها روز به روز غمگین تر می شویم. 

|طرح نو| از ظهر گذشته بود سراسیمه سوار قطار 
مترو شدم. مترو نه آن قدر شلوغ بود که نتوانم نفس 
بکشم نه آن قدر خلوت که جایی برای نشستن وجود 
داشته باشد. سرپا ایس��تاده بودم که قیافه »خاوری« 
یک زوج توجهم را جلب ک��رد. زوج »چینی« بودند 
و چهره ش��ان مثل تمام افراد نژاد زرد، از چهره هایی 
بود که همیشه به نظر می رسد لبخندی به لب دارند. 
چهره هایی به یاد ماندنی که البته در به خاطر سپردن 
و تش��خیص تفاوت هایش همیش��ه دچار مشکل 
می شوم. لبخندی به نشانه دوستی حواله شان کردم. 
پاس��خ لبخند، لبخند بود. گفت وگو به همین یک 
لبخند گل انداخت.   صحبت هایی از گوشه و کنار بود 
و البته بیشتر درباره مردم ابر شهر تهران. می گفتند: 
تهران مردم خوبی دارد! آدم هایش به نظر با محبت 

می آیند هر جا که می رویم کمک می کنند.   
راستش را بخواهید در برخی مواقع خیلی با آنها 
موافق نب��ودم. چه آنکه اینها اگ��ر »افغان« می بودند 
آن وقت می فهمیدند عده ای )البته فقط عده ای که 
خیلی به چشم می آیند( هستند که تصور می کنند 
بر افاغنه، رجحانی دارند! تص��ور می کنند احتماال 
نژادشان نس��بت به افاغنه برتر است اما جالب است 
همیشه همان کس��ی که خود را در مقابل »افغانی« 
یک سر و گردن باالتر می بیند و در تاکسی، اتوبوس 
و مترو به محض این که یک افغان کنارش می نشیند، 
خود را جمع می کند به محض این که یک اروپایی، 
یا همتای ژاپن��ی و ک��ره ای آن افغ��ان را می بیند، 

می خواهد او را در آغوش بگیرد!
بگذریم. داشتم از گوشه و کنار با دو چینی حرف 
می زدم که قطار ترمز ش��دیدی گرف��ت، طوری که 
یکی از مسافران »خاوری« یک متر آن طرف تر پرت 
ش��د. خودش را جمع وجور کرد و در همین هنگام 
قطار ایس��تاد. دیگر راه نیفتاد. بنده خدا ماتش برده 
بود و پرسید: همیشه قطارها اینطور است؟ پاسخی 
دادم که در آن اندکی نمک پرانی یا به قول خودمان 
»تیکه« هم بارش ب��ود.   گفتم: نه همیش��ه اینطور 
نیست اما خراب ش��ده. می دونید که چینیه دیگه 

کاریش نمی شه کرد!
بنده از حرفش خوشش آمد با تایید، لبخندی زد. 
بعد درحالی که قطار داخل تون��ل بود گفتند پیاده 
شوید. مردم که هنوز نمی دانستند چه شده است. از 
در واگن اول که از تونل بیرون آمده بود )مابقی قطار 

داخل تونل بود( خارج ش��دند. ولوله ای بود.   معلوم 
نبود چه اتفاق افتاده است. کم کم خبر درز پیدا کرد و 
گفته شد: خانم جوانی خود را زیر قطار مترو انداخته 

است.   
مردم ب��ا هیج��ان از همان ی��ک در ک��ه از تونل 
بی��رون مانده بود، خارج می ش��دند. ع��ده ای حس 
کنجکاویشان گل کرده بود داشتند زیر قطار را نگاه 
می کردند. نمی دانم چطور می شود انسان می تواند 
تحمل دیدن یک چنین صحنه ای را داشته باشد که 

بخواهد دنبال دیدنش باشد.  
مردی میانسال با ریش هایی متوسط و بی سیمی 
در دست با س��رعت تالش داشت مردم را ترغیب به 
خروج از قطار کن��د. مردم هم ک��ه کم کم موضوع 
را فهمی��ده بودند هر کدامش��ان نگاه��ی زیر قطار 
می انداختند ش��اید چیزی ببینند. همین موضوع 
باعث می شد تردد کندتر باشد. جلوتر مرد دیگری 
که گویا شاهد ماجرا بود درحال پاسخ گفتن به سیل 
جمعیتی بود که گردش حلقه زده بودند. س��وال ها 
مختلف بود. یکی می پرس��ید: خ��ودش  را انداخت 
یا هلش دادند. دیگ��ری از این که ج��وان بود یا پیر 
می پرسید. بنده خدا که عصبی هم به نظر می رسید، 

سعی داشت به همه سواالت پاسخ دهد.   
نکته جالب آن که نفهمیدم آن وس��ط چه کسی 
فهمیده بود کس��ی که اقدام به این عم��ل کرده، از 
دادگاه خانواده آمده اس��ت چون همین که مردم از 
کنار هم رد می شدند، بین حرف هایشان این موضوع 
شنیده می ش��د که قبل از حادثه در دادگاه خانواده 

بوده است؟!
ظاهر امر چنین برمی آمد که خانم جوان یادداشتی 
نوشته و روی کیفش گذاش��ته است و وقتی قطار از 
تونل خارج ش��ده همان اول تونل، خودش را جلوی 
قطار انداخته اس��ت. آن طور هم که آنجا زمزمه شد، 

فهمیدم بیچاره ناکام بوده و زنده مانده است!
نکته ای که در این میان اهمیت دارد این است که 
وقتی از مترو بیرون آمدی��م، هر چهارطرف خیابان 
ولیعصر بند آمده بود و نه بی. آر.تی و نه تاکس��ی ها 
هیچ کدام کفاف این حجم از آدم را نداش��ت. آن جا 
نمی دانم این س��وال از کجا به ذهنم رسید که: یک 
نفر خودش را جلو قطار انداخت این ولوله برپاشد و 
امکانات کفاف همین می��زان حادثه را نمی دهد اگر 

زلزله 7 ریشتری در تهران بیاید چه؟ 
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نزدیک به زمان انقالب بود. آن روزها در شهر هرج 
و مرج بسیار زیادی حاکم بود اما خوب در ذهنم مانده 
است و انگار همه چیز از جلوی چشمم مثل تصویر، رژه 
می رود. آن روزها، زمانی بود که دیگر فرقی نمی کرد 
چیکاره ای یا اهل کجایی؟ و در این زمان عالقه  داری 
چه کاری انجام دهی؟ انس��جام اجتماع��ی و اتحاد 
اجتماعی در آن زمان فوق العاده بود. همه این دغدغه 
را داشتند که به هم یا کمک کنند یا در کار و عرصه ای 
که پا می گذارند، باری از دوش افراد دیگر بردارند. یادم 
می آید آن زمان من با چند تن دیگر از دوستان همکار، 
نمایش برگزار می کردیم. این نمای��ش را در تهران و 

رشت برگزار کردیم. درآمدی نداشت و دنبال درآمد 
هم نبودیم بلکه هدف واحد باعث شده بود که در آن 
چند ماه، کسی دیگر به فکر منفعت و به فکر کاسبی 
نباش��د. این نمایش را در چند ش��هر مختلف اجرا و 
مخاطبان زی��ادی را جذب کردی��م. موضوع نمایش 
»مادر« بود که اکثر کس��انی که آن را دیدند، احساس 
خوبی داش��تند و از این که به دی��دن نمایش آمدند، 
راضی بودند. این را من نمی گوی��م، همان زمان یادم 
هست که از هر کسی می پرسیدیم، این رضایتمندی 
را اعالم می کردند. اما بحث و موضوع اصلی من حال و 
هوای آن روزهای خیابان های تهران است کاری ندارم 
چه رخ داد بلکه به رفتار و تعامالت آن روزها کار دارم. 
نمی دیدم کسی سر کس��ی داد بزند یا کسی با کسی 

درگیر ش��ود؛ همه برای یک هدف خاص بسیج شده 
بودند و این هدف در موضوعات مختلف نیز دخیل بود. 
به هر جا که مراجعه می کردیم، نمی دیدیم که مردم بر 
سر موضوعاتی با هم اختالف داشته یا دچار سوءتفاهم 
شده باش��ند. این موضوع در همه بخش های جامعه 
این گونه ب��ود. من آن روزها می دیدم ک��ه افراد با هم 
درباره موضوعات مختلف، اشتراکات زیادی داشتند. 
دغدغه همه م��ا این بود که با ای��ن عملی که صورت 
خواهیم داد، باعث گسترش آزادی در کشور و پویایی 
خواهیم شد. زیباترین روزهای زندگی من، آن روزها 
بود. یادم هست، میدانی اطراف شهر بود که ما هر روز 
در آن جا سرودهای زیبا می خواندیم؛ نگاه نمی کردیم 
که چه کسی می بیند یا چه کسی به ما توجه می کند، 

بلکه بحث این موضوع بود که هر کسی، در هر جایی 
که هست برای این هدف مشترک تالش خواهد کرد. 
آن موقع از کس��ی توقعی نداشتیم زیرا مردم به همه 
امور می رسیدند و اجازه نمی دادند که خألیی در امور 
روزمره به وجود بیاید. در یکی از این سفرها که برای 
اجرا به رشت رفته بودیم، کسی از من پرسید: هدفتان 
از این اقدامات چیس��ت؟ فکر می کنی��د با انجام این 
اقدامات، کاری برای انقالب کرده اید یا خواهید کرد؟ 
جواب ما آن زمان به محکم��ی این موضوع بود که ما 
خیالمان راحت است زیرا می دانیم که در جبهه ها و 
جوانب دیگر، همه مسئولیت هایشان را به خوبی انجام 
می دهند و این هم باری بر دوش ما است که باید انجام 
دهیم. موضوع جالب این بود که ساعت ها دیگر برای 
من اهمیت نداشت و مهم نبود. می دیدم زمان هایی 
هست که چند روز بیدارم ولی به خاطر هدفم اهمیتی 

نداشت.

مسئولیتیکهمتوجهمااست

مهناز افضلی
بازیگر
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 امروز به چی فکر می کنی

امروز با موالنا 

پیشتر از کشت بر برداشتند
پیشتر از بحر درها سفته اند

پیش ازین تن عمرها بگذاشتند
پیشتر از نقش جان پذرفته اند

برش

صبح روزي در ش��هرکی 
غریب، در محل��ه اي غریبه. 
همه جا آرام و ساکت است. 
نه، انگارصداهای��ی می آید. 
صداهایی ک��ه قاطعانه بیان 
می شوند. پس��رکی سوت 
م��ی زن��د. در ایس��تگاه راه 
آهن، ازاین جا که ایستاده ام 
صدایش را می شنوم. من در 

محله اي غریبم.
اینجا ساکت و آرام است، 
اما سکوت نیست. یک وقتی 
در دهکده اي نزد دوس��تی 
بودم، می گفت »می بینی؟ 

اینجا هیچ سرو صدایی نیست، سکوت مطلق است« 
می بینید؟

دوست من دیگر این صداها را نمی شنید: صداي 
وزوز حشرات، صداي جاري آبش��ار و از جایی دور، 
صداي تلق تلوق ماش��ین ش��خم زنی و آواز مردي 
که گندم درو می کند. دوستم به این صداها عادت 
کرده بود، صداها را نمی ش��نید. از اینجایی که االن 
ایستاده ام، صداي بکوب بکوب می آد. یکی قالیچه 

اي روي طن��اب آوی��زان کرده، 
می کوبد به قالیچه. از آن دورها 
پسري دیگر فریاد می زند یوهو...

خوب اس��ت آدم مکرر برود و 
بیاید. خوب اس��ت آدم در محله 
اي غریب باش��د. در ایستگاه راه 
آهن، از قطار پیاده می شوي با بار 
و بنه ات. باربرها س��ر بار و بنه ي 
تو دع��وا راه می اندازند. همانطور 
که در ش��هر خودت دیده اي که 
باربرها س��ر بار و بندي غریبه ها 
کشمش می کنند. بیشتر ما، همه 
عمرمثل وزغ زندگی می کنیم. 
آرام و با مهارت می نشینیم زیر 
درخت بارهنگ، تا پش��ه اي، س��نجاقکی بِر ما بال 
بزند. صاف بیاید بنشیند روي زبان ما، تا تو هوا آن را 
بقاپیم بعد هم ببلعیم اش، تمام. به همین سادگی . اما 
چقدر چون و چرا دارد که همیشه هم بی چون و چرا 
می گذرد. آخر این سنجاقک از کجا آمده بود؟ کجا 
داشت می رفت؟ شاید داش��ت می رفت با دلدارش 

بال بزند.
برشی از کتاب »در شهرکی غریب«

صدايوزوزحشرات،صدايجاريآبشار
|  شروود آندرسن| 

بازیخاطره 

چهره بچه ها در نقاط دیگر 
دنیا، ناراحتی و بی کسی شان 

را که می بینم، مرا آزار 
می دهد. اما همیشه وقتی به 
چند و چون این موضوعات 

فکر می کنم، موضوعات 
را کنار هم قرار می دهم و 

برای خودم تحلیل می کنم 
به این نتیجه می رسم که 
این رفتارها، فقط و فقط 
زیاده خواهی برخی افراد 
است که از جان مردم سیر 

نمی شوند، تشنگی شان برای 
قدرت، سیرابی ندارد. و هرچه 

بیشتر در این وادی قدم 
 می گذارند، گامی بیشتر 

پیش می نهند

فاطمه راکعی
شاعر

بهروز بقایی
بازیگر 

وقایع اتفاقیه 


