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یک خبر| یک نگاه

برش

شاتر

منوی شهریه مدارس غیرانتفاعي
ماه شهریور، ماه آمادگی برای رفتن به مدرسه 
است. همه در تکاپوی برای رتق و  فتق امور بچه ها 
هس��تند تا آنها را در موعد مقرر راهی مدرس��ه 
کنند. در این میان گاهی موانعی ایجاد می ش��ود 
که مشکالت مدرسه رفتن به جای بچه ها، برای 
والدین به وجود می آید. در خبرها دریافت شهریه 
»هنگفت« توسط برخی دبستان های غیرانتفاعی 
بازتاب یافته بود. مطابق این خبر توس��ط برخی 
مدارس، به والدین دانش آموزان اعالم ش��ده باید 
ش��هریه 11میلیون تومانی برای  سال تحصیلی 

94-93 پرداخت کنند.
نکت��ه جال��ب و درخ��ور توجه این اس��ت که 
این م��دارس، هزینه های موردنظر خ��ود را که 
به ص��ورت منوی رس��توران طراحی ش��ده، به 
والدین ارایه می کنند و حق خارج کردن لیس��ت 
موردنظر را نی��ز به آنها نمی دهن��د و والدین هر 
تصمیم یا مش��ورتی که بخواهن��د بگیرند، باید 
داخل مدرس��ه و همان جا صورت پذیرد. آن طور 
که »ایسنا« گزارش داده اس��ت، ازجمله مواردی 
که در گزینه های این لیس��ت به چشم می خورد، 

اقالم��ی مثل کیف ب��ا قیم��ت 250 هزارتومان، 
لوازم تحریر س��الیانه 300 هزارتوم��ان و تغذیه 
میان وعده + آب معدنی روزانه)!( 600 هزارتومان 
هزینه دربر دارد و همچنین مواردی مثل کالس 
زبان، کتاب های کمک درسی و جزوات، آموزش 
خانواده ه��ا، اردوها و بازدیده��ا و حتی هدیه روز 

معلم)!( در این لیست در نظر گرفته شده است. 
این س��وال که آیا هزینه لوازم تحریر برای یک 
بچه دبس��تانی س��االنه 300هزارتومان هست 
یا ن��ه، یا قیم��ت کی��ف 250هزارتومانی چقدر 
به واقعیت نزدیک اس��ت و وج��ود آنها چقدر به 
آموزش بهتر می انجام��د، هرچند دارای اهمیت 
اس��ت اما از سواالت اصلی ما نیس��ت. سوال این 
اس��ت در زمانی ک��ه از جمعی��ت 75 میلیونی 
ایران، 73 میلیون نفر )درس��ت ی��ا غلط( خود را 
مس��تحق دریافت کمک های دولتی برای اداره 
زندگی می دانند، چه منطق��ی برای دریافت این 
هزینه ها وجود دارد؟ دومین موضوع این است، آیا 
 آموزش با وجود چنین نگاه هایی به طبقاتی شدن

نمی انجامد؟ 

مرد جزامی: سیگار دوست داری؟
پ�اپ�ی�ون)استیو مک کویین(: اگه بتونم پیدا کنم!

مرد جزامی: سعی کن بکشی)درحال سیگار تعارف کردن(...
)پاپیون س��یگار را می گیرد و می کش��د( .....جزامی: از کجا می دون�س��تی من 

جزام خشک دارُم واگیر نداره؟!
پاپ�ی�ون: نمیدونستم!

برشی از فیلم پاپیون به کارگردانی »فرانکلین شافنر«

پاپیون

واقعا روزی می ش��ود که من از خواب بیدار ش��وم 
و تمام موضوعاتی که این روزها ش��اهد آن هس��تم 
را دیگ��ر نظاره نکن��م و این موضوع��ات را به صورت 
دیگری مش��اهده کنم. این موضوع یکی از آرزوهای 
من یا بهتر بگویم یکی از رویاهای من اس��ت که این 
روزها زمان هایی ک��ه قصد رویاپ��ردازی دارم به این 
موضوع فکر می کنم. فکر می کنم که این امکان دارد 
روزی از خواب بیدار شوم و ببینم در مواجه با دنیایی 
هستم که مقررات به خوبی اجرا می شود و می دانید 
و می دانیم زمانی که مقررات در یک جامعه به خوبی 
اجرا شود، ش��هروندان آن ش��هر از خوشبخت ترین 
مردمان می توانند قلمداد شوند. زمانی که چشمانم را 
باز کردم دوست دارم ببینم شهری که در آن هستم، 
با نظم و انضباط به کار خود ادامه  می دهد؛ اجتماعی 
که به حقوق یکدیگر احترام می گذارند و با مهربانی با 
هم رفتاری کنند. دوست دارم پدر و مادری از هم جدا 
نشوند؛ نه به خاطر خودشان بلکه به خاطر فرزندی که 
بی پدر و مادر در این شهر می تواند چه اتفاقاتی را تجربه 
کند. دوست دارم قانونمدار باشیم دوست دارم از اولین 
س��المی که به هم می دهیم با صداقت باش��د تا آخر 
آن. نمی خواهم و دوست ندارم در شهری که زندگی 
می کنم، کس��ی دیگری را گول بزند و س��ر هم کاله 

بگذاریم. دغدغه  رانندگی نداشته باشیم به خاطر یک 
سبقت همدیگر را به قصد کشت کتک نزنیم. دوست 
دارم این هنجارهایی که امروز ش��اهد آن هستیم را 
دیگر نبینم! می خواهم بگویم دوست دارم در شهری 

که زندگی می کنم، احساس خوبی داشته باشم.  
با فراق بال در این ش��هر راه ب��روم از زمانی که از 
خانه بیرون آمده ام دغدغه این را نداشته باشم که 
یا با چاقو   یا ب��ا خودرو به من نزنند. مایلم به جایی 
برس��یم که به حقوق خودمان ک��ه هیچ به حقوق 
جانوران نیز احترام بگذاریم به محیط زیست مان 
به حرف مان به اعتماد مردم مان همه و همه مانند 
یک قطار در ریل های مش��خص حرکت کنیم این 
موضوع هیچ عیبی ندارد پذیرش و دوست داشتن 
هم نوعی ایراد محس��وب نمی شود. برای هر اتفاق 
کوچک صداها باال نرود، یقه ها گرفته نشود، بلکه 
صدای خنده باال رود و سخنانی در باب ستایش از 

افراد گفته شود.  
دیگر نباید م��ردم را درحال ه��راس و ترس دید یا 
پلیس هایی که از اق��دام بعدی یک ف��رد در تکاپو و 
اس��ترس قرار گیرند که آیا چه اتفاقی صورت خواهد 
گرفت. به شهری می اندیش��م که در آن، عمر مردم با 
استرس و ناراحتی طی نشود. اما اگر این موضوعات به 
تحقق بپیوندد انرژی نا خودآگاهی آزاد خواهد شد که 

باعث تجلی یک شهر می شود »شهری روشن«؛ شهری 
که دیگر انسان ها از خانه ها و خیابان ها فراری نیستند 
و به دنبال جایی غیر از آن ب��رای آرامش نمی گردند. 
هیجان ها دیگر منفی نیس��ت و در درگیری ها خرج 
نمی شود. اگر غیر از این باشد فضایی با لبخند و آرامش 
خواهیم داشت. دیگر هیچ کس از آینده نگران نیست 
و از قبال نگرانی آینده دس��ت به کارهای غیرمعقول 
نمی زن��د. دیگر بازار اختالس داغ نیس��ت کس��ی از 
رانت استفاده نمی کند، کس��ی حق کس دیگر را به 
زور تصاحب نخواهد کرد. کسی بابت پارتی و ارتباط 
از کس دیگر ناعادالنه پیش��ی نمی گیرد. افراد زیاده 
خواهی و فرصت طلبی نمی کنن��د. دیگر 6 میلیون 
پرونده در قوه قضائیه وجود نخواهد داشت. دادگاه های 
ما خالی خواهند ب��ود، دیگر ش��اکی در خانه ها را با 
فریاد نمی کوبد و ساحت صاحب خانه را با بی ابرویی 

نمی آالید.   
اگر شهرهایمان اینچنین باش��د، کشور گلستان 
می شود؛ سیاستمداران ما با اخالق می شوند، کسی 
افراط نمی کند و مرد الیقی را از کار برکنار نمی کنند. 
اف��راد حرمت نگه می دارن��د به راحتی آب��روی افراد 
را بر زمی��ن نمی ریزند. درواقع تنش ه��ای بی فایده 
بین قوا به وج��ود نمی آید که از باب��ت آن مردم ضرر 
کنند. صدای مردم به همه جا می رس��د کس��ی قادر 

نیست حق مردم را بگیرد کس��ی نمی تواند با رابطه، 
کاخ بس��ازد درحالی که دیگران در خیاب��ان آواره اند. 
درختان و فضای س��بز ما را کس��ی از بین نمی برد. 
دکان ویژه خواران تعطیل می شود. چند روز پیش به 
شهر جدید هشتگرد رفتم و دیدم آن جا هم که هنوز 
به درستی کامل نشده است، بازار رانت و کالهبرداری 

توسط عده ای باب شده است.  
دیدم فرصت جوانان به راحتی از آنها گرفته می شود 
و به افراد س��ودجو تعلق می گیرد؛ افرادی که به هیچ 
عنوان لیاقت چنین فرصت هایی را ندارند زیرا اگر به 
مناصفه فرصت ها تقسیم شود آنها در انتهای صف قرار 
خواهند گرفت. اما باز به خودم می گویم این موضوع 
جدیدی نیس��ت تا بوده از این رفتارها دی��ده ام و نه 
درست شده است و نه برای آن اقدامی کرده ایم. برای 
این موضوعات حاکمیت کاری نمی تواند انجام دهد 
خودمان باید احساس مسئولیت داشته باشیم و وارد 

میدان شویم.  
ما دارای فرهنگ غنی هستیم که باید روی آن کار 
کنیم تا دوباره آن را بازیابیم ما بیش از هر زمان احتیاج 
به آرامش داریم تا بتوانیم یکدیگر را بازیابیم. حقوق 
صلح طلبان را تبیین کنیم تا پیشرفت داشته باشیم. 
مصالح کشوری را اولویت دهیم. تمام سخنان من برای 
مردم این شهر اس��ت. اکنون هر یک از ما وظیفه ای 
داریم و باید ب��ه آن عمل کنیم. مهم نیس��ت در چه 
جایگاه اجتماعی هستیم مهم این موضوع است که ما 

مانند یک زنجیر به یکدیگر وصل هستیم.    

دوست دارم در شهری روشن زندگی کنم

خیابان ولی عصر تهران با 18 کیلومتر طول به عنوان طوالنی ترین خیابان خاورمیانه در 
7 دی سال 1390 به ثبت ملی رسید. کارشناسان معتقدند؛ سازمان ها و نهادها موظف به 
دریافت استعالم از سازمان میراث فرهنگی برای انجام هر طرحی در این خیابان هستند. 
مسئوالن شهری هم می  گویند حذف سر شاخه های خشک درختان خیابان ولی عصر به 

منظور جلوگیری از خطر سقوط انجام شده است.
عکس: امین جاللی

امروز با موالنا 

زیرا که تویي کارم زیرا که تویي بارم
من صید جگرخسته تو شیر جگرخوارم

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمي دارم
از قند تو مي نوشم با پند تو مي کوشم

بی مناسبت

شهربانو امانی
فعال سیاسی

داستانک 
همین چند روز پیش، پرستار بچه   هایم را به اتاقم 

دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم.
به او گفتم:  بنش��ینید  می    دانم که دست و بالتان 
خالی اس��ت اما رودربایس��تی دارید و آن را به زبان 
نمی   آوری��د.  ببینید، م��ا توافق کردی��م که ماهی 

سی   روبل به شما بدهم این طور نیست؟
-  چهل روبل.

 -  نه من یادداشت کرده    ام، من همیشه به پرستار 
بچه  هایم سی روبل می   دهم.  حاال به من توجه کنید. 

شما دو ماه برای من کار کردید. 
-  دو ماه و پنج روز

 -  دقیقا دو ماه، من یادداشت کرده   ام.  که می  شود 
شصت روبل.  البته باید نُه تا یکشنبه از آن کسر کرد.  
همان طور که می     دانید یکشنبه   ها مواظب »کولیا« 
نبودید و ب��رای ق��دم زدن بیرون می  رفتید.   س��ه 
تعطیلی... »یولیا واسیلی     اونا« از خجالت سرخ شده 
بود و داشت با چین  های لباسش بازی می   کرد ولی 

صدایش درنمی   آمد. 
-  سه تعطیلی، پس ما دوازده روبل را می   گذاریم 
کنار. »کولیا« چه��ار روز مریض ب��ود آن روزها از او 
مراقبت نکردید و فقط مواظ��ب »وانیا« بودید فقط 
»وانیا« و دیگر این که س��ه روز هم ش��ما دندان درد 
داشتید و همسرم به ش��ما اجازه داد بعد از شام دور 

از بچه   ها باشید. دوازده و هفت می  شود نوزده. تفریق 
کنی��د. آن مرخصی   ه��ا؛ آهان، چهل و ی��ک   روبل، 

درسته؟
چش��م چپ »یولیا واس��یلی     اِون��ا« قرم��ز و پر از 
اشک ش��ده بود. چانه   اش می  لرزید. ش��روع کرد به 
س��رفه کردن    های عصبی.  دماغش را پ��اك کرد و 

چیزی نگفت. 
-  و بعد، نزدیک سال نو شما یک فنجان و نعلبکی 

شکستید.  دو روبل کسر کنید. 
فنج��ان قدیمی   تر از این حرف   ها ب��ود، ارثیه بود، 
اما کاری به این موضوع نداریم.  قرار اس��ت به همه 
حس��اب    ها رس��یدگی کنیم. موارد دیگر: به خاطر 
بی    مباالتی ش��ما »کولی��ا« از یک درخ��ت باال رفت 
و کتش را پاره ک��رد. 10 تا کس��ر کنید. همچنین 
بی    توجهیتان باعث شد که کلفت خانه با کفش   های 
»وانیا« فرار کند ش��ما می  بایست چش��م  هایتان را 
خوب ب��از می    کردید.  برای ای��ن کار مواجب خوبی 

می   گیرید. 
پس پنج تا دیگر کم می  کنیم. 

 در دهم ژانویه 10 روبل از من گرفتید... 
»یولیا واسیلی       اِونا« نجواکنان گفت: من نگرفتم. 

-  اما من یادداشت کرده   ام. 
-  خیلی خوب شما، شاید؟

-  از چهل ویک بیست و هفت تا برداریم، چهارده 
تا باقی می   ماند.  چش��م   هایش پر از اشک شده بود و 
بینی ظریف و زیبایش از عرق می   درخشید.  طفلک 

بیچاره!
-  من فق��ط مقدار کم��ی گرفت��م. در حالی که 
صدایش می   لرزی��د ادامه داد: من تنها س��ه روبل از 

همسرتان پول گرفتم... ! نه بیشتر. 
-  دیدی حاال چطور ش��د؟ من اص��اًل آن را از قلم 
انداخته بودم.  سه تا از چهارده تا به کنار، می   کنه به 
عبارتی یازده تا، این هم پول شما سه   تا، سه   تا، سه   تا... 

یکی و یکی. 
-  یازده روبل به او دادم با انگش��تان ل��رزان آن را 

گرفت و توی جیبش ریخت . 
-  به آهستگی گفت: متشکرم!

-  جا خوردم، در حالی که س��خت عصبانی شده 

بودم شروع کردم به قدم زدن در طول و عرض اتاق. 
-  پرسیدم: چرا گفتی متشکرم؟

-  به خاطر پول. 
-  یعن��ی ت��و متوجه نش��دی دارم س��رت کاله 
می  گذارم؟ دارم پول��ت را می   خ��ورم؟ تنها چیزی 

می   توانی بگویی این است که متشکرم؟
-  در جاهای دیگر همین مقدار هم ندادند. 

-  آنها به شما چیزی ندادند! خیلی خوب، تعجب هم 
ندارد. من داشتم به شما حقه می  زدم، یک حقه    کثیف 
حاال من به شما هشتاد روبل می    دهم. همشان این جا 

توی پاکت برای شما مرتب چیده شده. 
ممکن اس��ت کس��ی این قدر نادان باش��د؟ چرا 

اعتراض نکردید؟ چرا صدایتان در نیامد؟
ممکن است کسی توی دنیا این قدر ضعیف باشد؟
لبخند تلخی به من زد که یعنی بله، ممکن است. 

به خاطر ب��ازی بی  رحمانه   ای که ب��ا او کردم عذر 
خواس��تم و هش��تاد روبل��ی را که برای��ش خیلی 

غیرمنتظره بود پرداختم. 
برای ب��ار دوم چند مرتبه مثل همیش��ه با ترس، 

گفت: متشکرم!
پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فکر کردم:

 در چنی��ن دنیای��ی چق��در راح��ت می  ش��ود 
زورگو بود...

متشکرم
|  آنتوان چخوف  |

یک هنرمن��د معموال وقتی آث��اری را خلق می کند 
به ای��ن موضوع توج��ه دارد ک��ه بتواند این آث��ار را به 
دید مخاطبان خود برس��اند و فرصتی پی��ش آورد که 
عالقه مندان به هنر آثار او را ببینند. اگر قرار باش��د آثار 
هنری در پس��توی خانه ها بماند آن قدر لذت بخش و 
اثرگذار نخواه��د بود که حضورش در یک نمایش��گاه 
موثر است. می خواهم این نکته را تأیید و تأکید کنم که 
نمایشگاه معموال یکی از مراکزی است که آثار هنری در 
دید قرار می گیرد و هنرمندان هم سعی می کنند هر چه 
توان دارند در بهبود برگزاری نمایشگاه هایشان به کار 
ببرند!  آخرین نمایشگاهی که من برگزار کردم، مهر ماه  
سال گذشته بود که به نظر خودم نمایشگاه قابل قبولی 
بود. اما ای��ن روزها تمام وقت��م را در آتلیه می گذرانم و 
درصدد هس��تم آثار جدیدم را به خوبی ارایه دهم زیرا 
افکار جدیدی در من ش��کل گرفته و قالب شده است 
که تا این زمان این گونه اف��کاری در زمینه کارم به من 
هجوم نیاورده ب��ود اما مایلم بهترین بهره را از این افکار 
ببرم و آثاری را ارایه دهم که با میل مخاطبانم همسان 
باشد و مهم تر از آن، آثاری جدید در کارنامه خودم ثبت 
کنم که امیدوارم این اتف��اق به زودی صورت گیرد. این 
روزها کالس های زیادی برگزار می کنم و شاگردانم در 
کنار من هستند. جالب است بسیاری از مواقع این رفت 
و آمد ش��اگردانم به من انرژی زیادی منتقل می کند و 
باعث تغییر نگرش من در برنامه هایی که دارم می شود. 
اما موضوعی که فکر م��را درگیر خود کرده موضوعاتی 

اس��ت که پیرامون ما درحال وقوع اس��ت ب��رای مثال 
تغییرات و وقایعی که در خاورمیانه درحال انجام است 
)که تأثیر بس��زایی روی ذهن و افکار تمام انسان های 
این ش��هر می گذارد( قطعا روی من هم تأثیر گذاشته 
است؛ در مواقعی که درحال انجام کار هستم ناخودآگاه 
فرکانس هایی درباره این مطالب به من می رسد و روی 
کار م��ن نیز تأثیرگذار اس��ت اما موضوعی که بس��یار 
حایز اهمیت است نکته قابل تش��ابه بین کارهای من 
و موضوعات اجتماعی اس��ت. من مانن��د کاریکاتورها 
نمی توانم موضوعات روزمره را بازتاب دهم و روی کاغذ 
بیاورم. مجس��مه های من به صورت سنگ هایی سرد، 
روابط تهی بین انسان های این روزهای شهر ما را نشان 
می دهد. انسان هایی که این روزها به خوبی هم را درك 
نمی کنند و به راحتی به یاد هم نمی افتند، دوست ندارم 
کار من وجه منفی اجتماع را بازتاب دهد اما تلفیق هایی 
در باب کار من و اجتماع کنونی یا بهتر شهری که در آن 
هستیم وجود دارد. در مجسمه سازی اجسام به صورت 
متقاطع هستند اما همدیگر را قطع نمی کنند این مثال 
جالبی برای جامعه ما است که مردم ما در کنار یکدیگر 
راه می روند اما اهمیتی به ه��م نمی دهند. امروز به این 
موضوع فکر می کردم که چرا این گونه است و این وجه 
تشابه برای من جالب است که مجسمه های سرد، چقدر 
شبیه جامعه کنونی ما هستند اما بهترین راهکار برای 
این موضوع را بحث درك متقابل می دانم، ش��نیدن و 
پذیرفتن!  این یک ایده است، این که ما در واقعیت چقدر 
توان درك متقابل یکدیگر را داش��ته باش��یم، موضوع 
دیگری اس��ت یعنی این که چقدر بتوانی��م از خود و از 
خواسته هایمان بکاهیم و حقی هم برای دیگران قایل 
ش��ویم. در دنیای واقعی رس��یدن به این وضع، تالش 

می خواهد تالش! 

سعدی در ادبیات تعلیمی چیره دست است. سعدی 
علیه الرحمه در واقع در بازنمایی رفتارهای ضد اخالقی، 
رفتار بسیار اخالقی از خود نشان می دهد و از موضوعاتی 
حرف می زند که در متن جامعه وجود دارد در این میان 

او خودش اولین نفری است که به اخالق پایبند است. 
اخالقی که س��عدی درباره آن حرف می زند، کامال 
طبیعی اس��ت. به آدم می گوید در جامعه این س��ری 
اخالق ها مذموم است و باید آن را رعایت کنی. اخالقش، 
اخالقی نیس��ت که در آن باید از جامعه کنار بکشد، از 
موضوعات پس بکش��د و گوش��ه گیری اختیار کند؛ 
او انس��ان را وارد جامعه می کند و به نظر من زیباترین 
پیام های سعدی در همین نوع بیان شکل می گیرد، او 
انس��ان را موجودی بسیار طبیعی می بیند و همانطور 
که هست؛ او را چیزی فوق العاده و جدا نمی داند و حتی 

انسان را فراتر از انسان هم نمی بیند.
سعدی  در بسیاری موارد شماتت می کند و این زبان 
را برای همه افراد جامع��ه حتی اهالی قدرت نیز به کار 
می برد. نمونه ای زیبا در این باره قابل اش��اره است. در 
همین بیت که مد نظر قرار گرفته است او دوستانی را 
که در قامت دشمن نمایان شده اند شماتت می کند و 
آنها را به باد انتقاد می گی��رد. در واقع رابطه اجتماعی، 
از بین رفتن اعتماد جامعه و افراد به یکدیگر را مد نظر 
قرار می دهد و از جامعه ای که در آن نمی توان به دوست 
اعتماد کرد، انتقاد می کند. لحن سعدی در این ابیات 
بسیار شماتت کننده وتند و تیز اس��ت.  او در بازنمایی 

اخالق اجتماعی و نقد از آنچ��ه مذموم می داند، حتی 
اصحاب قدرت را هم نقد می کند در جایی دیگر  در یک 

حکایت آورده است:
درویشي مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حّجاج 
یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت: دعاي خیري بر 
من بکن! گفت: خدایا! جانش بستان! گفت: از بهر خداي 
این چه دعاس��ت؟ گفت: این دعاي خیر اس��ت تو را و 

جمله مسلمانان را.
اي زبر دست زیر دست آزار 

 گرم تا کي بماند این بازار؟
به چ�ه کار آیدت جهانداري؟

  مردنت به که مردم آزادي
در این نمونه در مقابل صاحب قدرت دیگر شماتت 
نمی کند، در قالب دعا، نفرین می کن��د و از این نفرین 
باالتر نیس��ت. یا این نمون��ه دیگر که: یک��ی از ملوك 
بی انصاف پارسایی را پرسید:  از عبادت ها کدام فاضل تر 
است؟ گفت:تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق 

را  نیازاری؛
 ظالمی را خفته دیدم نیم روز

گفتم این فتنه است خوابش برده
وآنکه خوابش بهتر از بیداری است

 آن چنان بد زندگانی مرده به
اینها دیگر شماتت نیست، پرخاش است و اعتراض.  
ولی همه ای��ن پرخاش ها یا اعتراض ه��ا و عصیان ها، 

پرخاشی آموزنده است.

رفتارمان مثل مجسمه ها سرد است  دوست و دشمن

محمدحسین عماد
مجسمه ساز

 امروز به چی فکر می کنی

از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمنست شکایت کجا بریم

|  حسن انوشه  |   استاد ادبیات |

دفتر و دیوان


