
فاطمه و ساناز خودشان را بين پارچه ها و رنگ ها پيدا كردند. فاطمه، رؤياهايش را در هيئت 
لباس ها و الگو ها طرح مي زند و اميد را به لباس ها سنجاق مي كند. فاطمه خواهر بزرگ تر 
است و 21 سال دارد. تب استعداد و تالش در وجود فاطمه آرام نمي گرفت و تشنه فهميدن 
و رسيدن بود. با چرخ خياطي و اندك وسايلي شروع كرد و قدم به قدم، پيش رفت. زماني 
نگذش��ت كه خياطي انيس و مونسش شد. پش��ت چرخ خياطي كه مي نشست آرزوهاي 
بلندقامت و خوش تراش خود را مي ديد و هر گلي كه به لباس ها مي دوخت، لبخندي براي 

آينده بود و روزبه روز در كار و زندگي اش رفيع تر مي شد.
 براي خواهر كوچك ترش ساناز 19 ساله مادري مي كند. حاال چند ماهي است كه دو خواهر 
شانه به شانه هم زندگي ش��ان را به تنهايي و ياري خدا مي سازند. به تازگي مزون خياطي 
خود را در شهرستان گرمي افتتاح كرده اند. ساناز در تمام مراحل همدم و همراه خواهرش 
اس��ت. هر دو رزمي كار هس��تند. س��اناز خودش را در آينده اي نزدي��ك در لباس نيروي 
انتظامي مي بيند و فاطمه هميشه مشوق اوست. فاطمه و ساناز در دامان مادربزرگ شان 
قد كش��يده اند و حاال تماش��اي موفقيت دختران زيباترين لحظات را ب��راي پدربزرگ و 

مادربزرگ شان مي سازد. 
وقت گذراندن با مادربزرگ سراسر لذت و آرامش براي دختران است. فاطمه و ساناز براي 
ديدن مادربزرگ شان به روستا مي آيند و مادربزرگ با  آش دوغ و چاي زغالي از نوه هايش 

پذيرايي مي كند. چند س��الي است فاطمه با اش��تياق براي مادربزرگش لباس مي دوزد و 
هنر خود را تقديم او مي كند. اين دو خواهر با وجود مش��غله زياد، رس��يدگي و مراقبت از 
پدربزرگ و مادربزرگ شان را وظيفه خود مي دانند. چند سالي است كه پدربزرگ در بستر 

بيماري است. 
ورزش هاي رزمي يكي از فعاليت هاي جدي اين دو خواهر اس��ت آنها چند س��الي اس��ت 
كه به صورت حرفه اي ورزش مي كنند و موفقيت هاي زيادي در مسابقات ورزشي كسب 

كرده اند.
فاطمه فروغي حرفه خياطي را در 17 ساگي آموخت و به دانشگاه رفت و در رشته طراحي 
دوخت ادامه تحصيل داد. س��اناز هم كه به تازگي دوره دبيرستان خود را به اتمام رسانده 

است، مدتي است خياطي را در كنار خواهرش مي آموزد. 
حدود يك سال است كه فاطمه براي برگزاري كالس هاي آموزشي به روستاهاي اطراف 
مي رود و بيشترين زمان خود را در هفته به آموزش ساكنان چهار روستا مي پردازد. فاطمه 
مايحتاج ضروري كالس هاي خود را تهيه مي كند و با خود به روستا مي برد تا زنان روستا 

مجبور نباشند براي خريد آنها به شهر بيايند. 
زنان به علت فاصله زياد روستاها امكان حضور در كالس هاي آموزشي شهرستان را نداشتند 
اما حاال فاطمه اين فرصت را برايشان ايجاد كرده اس��ت كه با آرامش بيشتر و در نزديكي 

خانه هايشان به يادگيري بپردازند. زنان روس��تايي با افزايش مهارت هاي خود به نوعي به 
يك فعاليت جديد مي پردازند و همچنين بخشي از هزينه هاي زندگي خانوادگي خود را 

كاهش مي دهند. 
فاطمه و ساناز فروغي آرزوهاي خود را روي كاغذ ها طرح مي زنند و با هنرشان آينده شان 

را مي سازند. 
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سبك نگرش

   ريشه ها و جلوه هاي چشم و هم چشمي
چشم و هم چشمي داليل متفاوتي مي تواند داشته باشد. يكي از 
مهم ترين داليل اين است كه شخص هميشه و همه جا خود را با 
ديگران و باالتر از خود مقايس��ه مي كند. دريغ از آنكه در ماراتني 
نابرابر شركت كرده است. اين گونه افراد هميشه در زندگي شكست 
خورده و سركوب شده اند و هميشه از زندگي شخصي خود ناراضي 
هستند. چه بسا كه افراد بايد بدانند از لحاظ درآمد و دخل و خرج و 

امكانات و... همه با هم در جامعه فرق دارند و متفاوت هستند. 
يكي ديگر از مسائلي كه در رابطه با چشم و هم چشمي وجود دارد 
سبك تربيت فرزند در خانه و خانواده اس��ت. كساني كه اميال و 
آرزوهايشان در خانواده سركوب شده است و به نوعي نتوانسته اند 
به آرزوهاي خود برس��ند و همه چيز را از دس��ت رفته براي خود 
قلمداد كرده اند بعد از اينكه دس��تي از آس��تين درآورده اند و به 
قول معروف دست چپ و راست خود را ش��ناخته اند مي خواهند 
با چشم و هم چشمي اميال سركوب شده خود را تحقق ببخشند 
و به آرزوي ديرينه خود برس��ند. گاهي جوانان، خانواده خود را با 
خانواده هاي ديگران مقايسه مي كنند، آن هم مقايسه اي به غلط. 
در حقيقت آنها نبايد گول ظاهر و ظواهر زندگي ديگران را بخورند. 
بعضي ها صورت خود را با سيلي سرخ نگه مي دارند تا بتوانند گليم 
خود را از آب بيرون بكش��ند. اينكه دل به ظاه��ر زندگي ديگران 
ببنديم و بگوييم آنها از ما بهتر هستند و بيشتر دارند و بيشتر خرج 
مي كنند كاماًل غلط است. ما از اساس و پايه زندگي هيچ شخصي 
اطالع نداريم و هر كس به اندازه درآمد خود و توان مالي خود چرخ 
زندگي اش را مي چرخاند و اينكه جوانان درآمد پدر خود را با پدران 

ديگران مقايسه مي كنند اشتباه است. 
چشم و هم چشمي حتي در فرزندان در سنين ابتدايي هم كاماًل 
مشهود است. اينكه مادري به مش��اور مراجعه مي كند و مي گويد 
كه فرزندش به خاطر اينكه دوس��ت و هم س��ن و ساالنش وسايل 
بازي هاي آنچنان��ي اعم از بازي هاي كامپيوت��ري و... دارند و او از 
داشتن اين وسايل محروم مي باش��د، نافرماني و سرپيچي فرزند 

خود را عنوان مي كند و اينكه فرزند حرف پ��در و مادر را در خانه 
خريدار نيست. اين گونه فرزندان هميشه در چالشي سخت با خود 

و جامعه هستند و هيچ گاه از زندگي خود راضي نبوده اند. 
   زندگي خود را با ديگران مقايسه نكنيد

يكي از مواردي كه باعث مي شود زندگي كساني كه دچار چشم و 
هم چشمي شده اند آسيب ببيند و حتي منجر به طالق شود اين 
است كه زندگي خود را با ديگران مقايسه مي كنند. آنها مي خواهند 
دخل و خرج خود را با ديگران مقايسه كنند. كارهايي كه ديگران 
در زندگي شان انجام مي دهند را دوست دارند انجام بدهند. دريغ 
از اينكه هر كس براي زندگي خودش با درآمد و خرج و هزينه اي 
كه دارد برنامه ريزي مي كند. شايد آنان درآمدشان بيشتر از شما 
باشد. بنابر اين خرج شان هم باالتر است. هيچ گاه نبايد در زندگي 
شخصي نگاه تان به زندگي ظاهري ديگران باشد و هيچ گاه نبايد 
ظاهر زندگي ديگران را با باطن زندگي خود مقايسه كنيد. هستند 
كساني كه به  خاطر چشم و هم چش��مي و به خاطر اينكه در ديد و 
اذهان اقشار جامعه خوب ديده ش��وند و به چشم بيايند دست به 
خيلي كارها مي زنن��د و از خيلي راه ها پول درمي آورند و كس��ب 

درآمد مي كنند كه گاهي آن درآمد مي تواند شبهه ناك هم باشد 
چراكه هميشه اين فكر را نمي كنيد كه ش��ايد طرف مقابل شما 
ظاهرش را اين گونه نگه داش��ته اس��ت تا به قولي خود را از آب و 
تاب نيندازد و بگويد من هم هس��تم! اما وقتي در بطن و در درون 
خانه شان مي روي واقعاً چيزي ندارند و فقط و فقط بر طبل خالي 

كوبيدن است. 
   زخم هايي كه از چشم و هم چشمي مي خوريم

هستند كساني كه مخصوصاً افراد جوان و زوجيني كه تازه تشكيل 
زندگي داده اند به خاطر چش��م و هم چشمي همسر خود را داخل 
منگنه مي گذارند كه تو هم بايد مث��ل فالني چنان كني و بهمان 
كني. هس��تند خانواده هايي ك��ه هنوز چند صباحي از تش��كيل 

زندگي شان نگذشته منجربه جدايي و طالق مي شود. 
يك��ي از مس��موم ترين و كش��نده ترين كارها در رابطه با چش��م 
هم چشمي زير بار قرض رفتن اس��ت. افرادي هستند كه به خاطر 
اينكه خود را به پاي زندگي و ظواهر زندگي ديگران بكشانند زير 
بار قرض و وام مي روند. اين افراد هميشه مقروض اين و آن هستند، 

چون هيچ گاه چشم و هم چشمي آنان پاياني ندارد. 
از جمله مضرات چش��م و هم چشمي اس��ترس و اضطراب است. 
كس��ي كه نتواند خود را و زندگ��ي خود را مث��ل زندگي ديگران 
بسازد ناخود آگاه استرس و اضطراب مي گيرد و حتي ديده شده 
روان پريشي و گوشه نش��يني از ديگر مضرات آن است. چون فرد 
هميشه در اين فكر است كه چه چيزي از ديگران كم دارد، چه كار 
بايد بكند كه نكرده و... چون هيچ گاه نه درآمدش و نه هزينه اش 
مطابق طرف مقابل نبوده و نيس��ت، اين گونه افراد از لحاظ رواني 
پريشان مي شوند و نمي توانند درست زندگي كنند. پر خطر ترين 
و خانمان سوز ترين زيان چشم و هم چشمي كسب مال حرام است. 
چراكه كارمندي كه حقوق ماهانه مشخص و ثابتي دارد، كارگري 
كه دستمزد روزانه اش تعيين شده است و كاسبي كه درآمدش از 
فروش روزانه اجناس داخل مغازه اش مي باشد مجبور است براي 
پر كردن هزينه هاي اضافي زندگي اش به درآمد حرام رجوع كند 

اما امان از روزي كه مال حرام وارد زندگي شخص شود، حال به هر 
نوعي كه باشد پايه و بنيان خانه را از هم مي پاشد. 

   چشم و هم چشمي را درمان كنيم
اما هر دردي را درماني است حتي دردهايي كه جسمي نيستند. 
بايد با تغيير نگرش و ديد و باور خود بتوانيم بستر مناسبي براي از 
بين بردن اين معضل فراهم كنيم. با كار بيشتر و خدمت به جامعه 
نه تنها باري از دوش جامعه برمي داريد و در خودكفا بودن كشور 
خود مي كوشيد بلكه سعي كرده ايد با كار و تالش درآمد بيشتري 
را به دست بياوريد كه با اين كار خيلي راحت تر مي توانيد دخل و 
خرج زندگي خود را متعادل كنيد و هم اينكه باعث اشتغالزايي در 
جامعه شده ايد. وقتي بر اين باور باشيد كه درآمد زياد از كاركردن 
فرآوان و تالش پي درپي به دست مي آيد خيلي راحت تر مي توانيد 
چرخ زندگي خود را بچرخانيد اما اينكه تالش و كوششي نكنيد و 
يك شغل معمولي داشته باشيد كه دخل تان با خرج تان يكي نباشد 
هيچ گاه نمي توانيد هزينه هاي خود را مانند باالدست خود افزايش 
دهيد و به ناچار به گناه و حرام و اشتباه و عدم آسايش روح و روان 
مي افتيد. البته كار وتالش هم حدي دارد و قرار نيست فقط براي 
كاركردن زندگي كنيد. بهتر است نيازهاي خود را تعديل و معقول 

كنيد تا به دام مصر ف گرايي و چشم و هم چشمي نيفتيد. 
به فرزندان خود از كودكي نحوه صرفه جويي و استفاده صحيح از 
پس انداز، رقابت مثبت و نه منفي را آموزش دهيد تا از اوان كودكي 

نحوه صحيح زندگي كردن و مديريت درست آن را ياد بگيرد. 
رقابت با افرادي كه از لحاظ معنوي و اخالقي و اجتماعي از ما باالتر 
هستند خيلي هم خوب است. اينكه ياد بگيريد چگونه خود را از 
لحاظ معنوي ارتقا بدهيد، اينكه س��طح آگاهي و شناخت خود را 
باال ببريد. اينكه چگونه بتوانيد دانسته هاي خود را افزايش دهيد 
و... اين ها مي تواند چشم و هم چشمي و رقابت خوب باشد. اينكه 
فرد بتواند خود را بشناس��د و بداند كه كيست و از كجا آمده و چه 
مسئوليتي دارد و بايد در اين دنيا چه كارهايي انجام بدهد و از چه 
كارهايي را پرهيز كند و چگونه سطح آگاهي خود را باال ببرد، در 
اين موارد اگر خود را با ديگران مقايس��ه كنيم، خيلي هم خوب و 

يك چشم و هم چشمي پسنديده است. 
بياييم از طفوليت به كودكان مان ارزش ه��ا و آموزه هاي ديني و 
درس��ت را آموزش بدهيم و تنها به يادگيري در مدرسه و فضاي 
مجازي اتكا نكنيم چراكه در اكثر مواقع خانواده ها نقش مؤثرتري 
در نظام تعليم و تربيت رس��مي دارند. در خاتم��ه بايد گفت بهتر 
است س��اده زندگي كنيم تا اينكه مجبور باشيم با سيلي چشم و 

هم چشمي صورت خود را سرخ نگه داريم. 
* روانشناس باليني و مشاور
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درباره چشم و هم چشمي و آثار زيانبار آن

صورت خودت را با سيلي سرخ نكن!

يك�ي از مس�موم ترين و كش�نده ترين كارها 
در رابطه با چش�م و هم چش�مي زير بار قرض 
رفتن است. افرادي هستندكه به خاطر اينكه 
خود را به پاي زندگ�ي و ظواهر زندگي ديگران 
بكش�انند زير ب�ار ق�رض و وام مي رون�د. اين 
افراد هميشه مقروض اين و آن هستند، چون 
هيچ گاه چشم و هم چشمي آنان پاياني ندارد

بعضي ها صورت خود را با س�يلي س�رخ نگه 
مي دارند تا بتوانند گليم خ�ود را از آب بيرون 
بكش�ند. اينكه دل به ظاهر زندگ�ي ديگران 
ببندي�م و بگوييم آنه�ا از مابهتر هس�تند و 
بيشتر دارند و بيشتر خرج مي كنند كامالً غلط 
است. ما از اس�اس و پايه زندگي هيچ شخصي 
اطالع نداريم و هر كس به اندازه درآمد خود و 
توان مالي خود چ�رخ زندگيش  را مي چرخاند

سبك رفتار 

    اكرم آشتياني* 
از زيباترين و اخالقي ترين آموزه هاي ديني ما، قناعت و سپاس�گزاري كردن از خالق يكتا 
و بي همتاست. اشخاصي هس�تند كه به آنچه دارند و به دس�ت مي آورند و آورده اند قانع و 
شكرگزار نيستند. اين گونه افراد در اعتماد به نفس هميشه دچارمشكالت فراواني هستند 
و هميشه چشمان ش�ان به دنبال ديگران اس�ت. چون مي خواهند خود را به سطح باالتر از 
خودشان برسانند و مدام در اين مقوله فكري س�ير مي كنند كه اگر امكانات و شرايط بهتر 
و كامل تري داشته باش�ند از ديگران جلوترند و در جامعه موفق تر و كامرواتر هستند و به 

اهداف ريز و درشت خود رسيده اند. به اين ترتيب با چشم و هم چشمي در صدد جايگزين 
كردن نداش�ته هاي خود هس�تند.  البته چشم و هم چش�مي هميش�ه هم بد نيست، ولي 
در راه و هدف درس�ت و منطقي آن. اينكه ش�خص از لح�اظ اينكه خود را ب�ه عزت نفس 
باالتر و اعتماد به نفس باالتر رس�انده و از لح�اظ ديني و اخالقي از ديگران پيش�ي بگيرد 
هميشه كار پس�نديده اي بوده است، و اينكه س�عي كنيم از لحاظ علم، اخالق و ادب باالتر 
باشيم يك چشم و هم چش�مي بي نظير است. اما آنچه در اين نوش�ته مدنظر داريم مفهوم 
رايج چشم و هم چش�مي اس�ت كه متأس�فانه آثار زيانباري بر زندگي فرد و اجتماع دارد. 

سبك كتابخواني

روايت عشِق شورمندانه به آثار ادبي

آيا تا به حال عاشق 
يك كتاب شده ايد؟!

دوست داش��تن يك كتاب ب��ه چه معناس��ت؟ دقيق ت��ر بگويم، 
دوست داش��تن اثري ادبي، يك رمان، يك ش��عر يا نمايشنامه به 
چه معناست؟ آيا عشق به اثري ادبي تفاوت بارزي با عشق به يك 
ش��يء يا، آن طور كه ماركس يادمان داده اس��ت، يك كاال دارد؟ 
وجه مشترك عشق به اثري ادبي و عشق به آدمي ديگر چيست؟ 
اصوالً وجه مشتركي هس��ت؟ اگر تدريس ادبيات را شروع كنيد و 
قرار باشد چيزي را كه به آن عشق مي ورزيد درس بدهيد - كاري 
كه من مي كنم- قطعاً تا اندازه اي مي دانيد عش��ق به يك اثر ادبي 

به چه معناست. 
اولين تجربه عش��ق به اثري ادبي، عموماً در جواني از راه مي رسد. 
نيرو محركه اين عش��ق معموالً احساس ناگهاني اتصال است. من 
در اين دنيا تنها نيستم! درمي يابيد انديشه هاي شما را ديگران نيز 
داشته اند و احساسات شان بيش��تِر آنچه خودتان حس كرده ايد را 
آيينه وار منعكس كرده است. چند نفر كتابي مانند ناطور دشت را 
باز كرده اند و پس از چند صفحه، تا اندازه اي، انديشيده اند كه گويي 

به شكلي عجيب خودشان اين كتاب را نوشته اند؟
بله، اين منم. من هم دقيقاً همين افكار را داشته ام، اما واژه اي براي 
بيان شان به ذهنم نمي رسيد. النجايِنس، منتقد ادبي رم باستان، 
از احساسي مي گويد كه بعد از شنيدن اثري ادبي تجربه مي كنيد، 
احس��اس خلق آن اثر و لذت بردن از آن. به گمانم، اين نخس��تين 
شكل عش��ق به اثري ادبي اس��ت: دلباختگي ادبي به تصويري از 
خود، خودي كه احتماالً جسورتر، هنرمندتر و خوش بيان تر از خود 
فعلي شماست. اين خود ممكن است شخصيتي در كتاب يا خود 

نويسنده يا شايد هر دو باشد. 
برخي  از ما خوشحال مي ش��ويم افكار عقيم مانده مان را در قالب 
كلمات بش��نويم. ما قدردان نويسنده هس��تيم. در برخي ديگر از 
خوانندگان، تجربه اي از اين دس��ت احس��اس خوشايندي ايجاد 
نمي كند، به هيچ وجه. آنها نمي گوين��د خودم را در اين اثر يافته ام 
و سپاس��گزارم، چطور مي توانم كتاب هاي ديگرتان را پيدا كنم؟ 
نه، دس��تۀ دوم از خوانندگان نويسنده را تحس��ين مي كنند اما از 
نوع كينه ورزانه و همراه با بد خواه��ي. اين خوانندگان نمي گويند 
براي بيان اين ها از تو سپاس��گزارم، بلكه در عوض مي گويند چرا 
من اين ها را نگفتم؟ من هميشه اين ها را مي دانستم. اين تجربه اي 
است كه اِمرسون )فيلسوف و شاعر امريكايي( از آن سخن مي گويد. 
امرسون مي گويد در چنين تجربياتي، قلب آدم گزش سرزنش را 
احس��اس مي كند. فرد خود را نصيحت مي كند كه دس��ت به كار 
شود و نوشتن را شروع كند، در غير اين صورت مجبور خواهد شد 
بارها و بارها حقيقتي را كه خود درك كرده اس��ت از زبان ديگري 
بشنود. امرسون مي گويد »ما، در هر اثر خالقانه، انديشه هاي طر د 
شدۀ خويش را بازمي شناسيم: آنها با شكوهي بيگانه به  سوي مان 
بازمي گردند«. اين وضعيت براي فردي كه آرزو دارد نويسنده شود 
دردناك است؛ ]اما[ براي خوانندۀ سرسپرده اي كه جاه طلبي اش 
در مرز خواندِن اثر تمام مي شود و اشتياقي براي نوشتن ندارد، اين 

تجربه خالص ترين لذت فكري است. 
عش��ق گذراي دوران نوجواني تجربۀ دلپذيري اس��ت، اما بايد به 
بلوغ رس��يد و در كتاب ها و نيز در عش��ق  بالغان��ۀ زندگي چيزي 
يافت كه رابرت فراست )ش��اعر امريكايي( »عشق متقابل، پاسخ 
اصيل« مي نامد. در شعر فوق العادۀ فراست به نام »بيشتريِن آن«، 
طبيعت گفته هاي شاعر را منعكس مي كند. نمي توانيم به همين 
طريق انتظار داش��ته باش��يم افراد و كتاب هايي كه دوست داريم 
صرفاً بازتاب ما باشند. گويندۀ ش��عر فراست »بر سر زندگي فرياد 
برمي آورد كه آنچه ]زندگي[ مي خواهد/ تقليد از عشق نيست/ بلكه 

عشق متقابل است، پاسخ اصيل.«
ما در عش��ق بالغانه به چيزي بي��ش از بازتاب ه��اي كوركورانه و 
حرف هاي تقليدي نياز داريم. گويندۀ ش��عر فراس��ت مي داند كه 
تقليد ها، حتي تقليد هاي ايده آل، كافي نيستند. ما به كمي مقاومت 
نياز داريم، به موجودي نياز داريم ك��ه، به صورت خودكار، تمامي 
دريافت هاي ما را نشان ندهد و آنها را تأييد و تقويت نكند، فردي 

كه قادر باشد به ما بگويد به همين سادگي هم نيست. 
اين ش��كل از درگير ش��دن با ادبيات اس��ت كه دانش آموزان را به آن 
تشويق مي كنم. مي خواهم آنها از نخستين مرحلۀ خواندن - كه ممكن 
است ارزشمند باشد- عبور كنند و به نقطه اي برسند كه كتاب هايي 
كه مي خوانند بر قدرت ش��ان صحه بگذارد و به آنها لذت ببخشد اما 
به چالش ش��ان هم بكشد، آن گونه كه دوس��تي عزيز چنين مي كند. 
چنين كتاب هايي به آساني شما را از چنگ خويش رها نمي كنند اما 
درعين حال لذت و گرما را به ارمغ��ان مي آورند. اين كتاب ها به همان 

اندازه، و شايد بيش از آنكه شما بخوانيدشان، شما را مي خوانند. 
نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان
/ نوشته: مارك اِدموندسون/ ترجمه: فاطمه زليكاني
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   تلخيص: سلما سلطاني
آنها كه در كتاب  خواندن ش�ور و لذتي مي يابند معموالً اولين  
باري را به ياد مي آورند كه يك كتاب مثل صاعقه به جان شان 
خورده است. اولين كتاب هايي كه عاشق شان مي شويم معموالً 
حس ش�گفت آوري از آش�نايي و صميميت براي مان ايجاد 
مي كنند. احساس مي كنيم شخصيِت آن  كتاب خوِد ماست، 
اما جسورتر و زبان آورتر، و آنچه بر او مي گذرد همان چيزهايي 
است كه بر ما گذشته است. با اين حال، وقتي بزرگ تر مي شويم، 
احس�اس مان به كتاب ها هم عوض مي ش�ود و آن عشق هاي 
آتش�ين جايش را ب�ه گفت وگ�و و همدمي عمي�ق مي دهد. 

روايت زندگي 2 خواهر اميدوار و تالشگر

آينده ات را خودت بدوز


