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 مقدمه
هاا مارا   هها را ساخته باشم، اين قصآنهايی نیستند كه من هها، قصهی اين قصعمده

و نوجوانانی كه يا  و كودكان سال شنیدن زندگی مردان و زنان ۳0اند. بیش از ساخته
 گااه،   اناد گااه و بای   اند و يا زنادگی را بار خاود و ديناران تناگ كارده      ه تنگ آمدهب

اند كه چه بسیار بارای بیارون آمادن از آن، خاود     جا مرا به تننناهايی بردهجا و بیبه
ام. گااه باا   در خلوت، در كار خاود ماناده  و چه بسیار  امها گريستهگاه با آنام. درمانده

 ام.ام و گاه عزيزی را به كمک خواستههمکار يا استادی مشورت كرده
اند. گاه من اند. مردمانی كه در به در به دنبال شادی بودهههای غصها، قصهقصه
ام و گاه از همان ابتدا عصاای سافیدی باه    جوی شادی برآمدهوها به جستهم با آن

 «آی شادی كجاست؟»ام كه دست گرفته
 و امشناسی پناه بردهشناسان همکار و روانام. بسیار به رواندرمانده بوده بسیار، خود

ای به عناوان مقولاه  « انتقال متقابل»چرا كه  امگاه از آن گريخته كنم كهاعتراف می
ام م برهاند و نتوانستهینزاد پنداری با مراجعنتوانسته است جان شرقی مرا از هم غربی

 .ا پدر و مادرم نبینميا برادر و خواهرم و يو فرزندم  خود، مراجعم را جای
از جان  ،نويسیدر قصه آكادمیک بی هیچ مهارتی های من نیستند وها، قصهقصه

. اسات  مراجعینم باوده  حاصل آمیزش جان من با رنج و انداند و بركاغذ نشستهبرآمده
ام شاکل  ای در قصاه حادثاه ای به كار بازنم تاا   حقه ام از حق دور شوم و ياتهنخواس

 .اندسرا پا حادثه بوده ،خود بعضاً ی مردمانی بوده كهها، غصهبنیرد. اين قصه
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مديون بسیاری از مراجعینم هستم. خاطراتی هام از   مجموعهدر جمع كردن اين 
ی ام كه به سیاق همراهی و همنوايی باا بقیاه  خود نوشتهدوران كودكی و بزرگسالی 

هايی كه ام و كمکهايی كه با مردم ديدهام بوده است. شايد شباهتایخاطرات حرفه
ها و ام موجب شده باشد كه جرئت خود افشايی يافته و خود را میان آنها گرفتهاز آن

هاای  ههاای تکاريم و غصا   هگااه نیاز قصا    م.شاب شان آشنا و امن ديدهینامهزندگی
ها موجب شده اند ولی بزرگواری آنم نبودهايام كه جزء زندگی حرفهدوستانی را نوشته

 ها نیز بنويسم.كه از آن
ا گاه بزرگی فاجعه چنان باوده كاه ممکان    ام راز كسی فاش نشود امسعی كرده 

ممکن است بعضی از خوانندگان كتاب  است دينران بتوانند موضوعی را حدس بزنند.
یر از خودشان كسای نخواهاد   ا غاند امند كه به من مراجعه داشتهاز همان افرادی باش

 هاست.فهمید كه اين راز آن
به زعم بعضی از دوستان و همکاران و اساتید ممکان اسات بتواناد     مجموعهاين 

 امید است كه چنین باشد.هايی داشته باشد. ، نکتهبرای بعضی خوانندگان كتاب

 دکتر احمد پدرام   

  شناسیمتخصص روان
 

Dr.Ahmad_Pedram       
@Ahmad_Pedram 

 www.espadana-pedram.org 

Dr.Ahmad Pedram    

 

http://www.espadana-pedram.org/
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 خاطرات

پدرم نظامي بود به ناچار هر چند سالي را به ها  سال ساله بودم. چون آن 9

که زادگاهم بود بهه آرربایجهان    لرستان آبادِاز خرّم .شدیم مي جایي منتقل

کهه در واقهع پادگهاني     «عجب شهير »آمده بودیم و به شهر کوچکي به نام 

 دانسهتم  نمهي سازماني شدیم. زبان ترکي های  بزرگ داشت و ما مقيم خانه

آن شهر کوچک و روستاهای اطراف آن در کالس گهاهي سهر بهه    های  هبچ

که بعدها معنهي  )گذاشتند و گاه فحش آبداری  مي فارس زبانهای  هبچ سر

 کردند. مي نثار ما (ها را فهميدمآن

شهناس شهدنم   بعهد از روان هها   سهال را بودم )و ایهن  فعال  بيش کودکي

خوردم و هم در کالس بهه خهاطر    مي ترکه و سيليها   معلمفهميدم( هم از 

کردم و در خانهه   مي آرنج دریافتی  ضربههایم  از بغل دستي ،وول خوردنم

مهادرم و گهاه نيهز خواسهته و     ههای   بتمرگ بتمهرگ  ،نيز تکليف معلوم بود

دیگهری  ههای   ناخواسته بيرون رانده شدنم از خانه مرا به سهوی کنجکهاوی  

و زنبورهها  ها  دنبال کشف زندگي مورچه به «مترلينگ موریس»مثل . کشاند

کشيدم که  مي به آتشکردم. زنبورها را  مي را ویرانها  مورچهی  خانه ،بودم

« کفتر باز کچل»قدر با هچ. کودکان آشنا شدمهای  قصه به ناگاه تصادفي با

خواسهتم   مي زدم و از خدا مي حرف« اولدوز»با ها  قدر شبهرفيق شدم و چ

پليسهي و از طرفهي   ههای   که برای من هم عروسک سخنگو بفرستد. کتاب

 در .«جاني دالهر »و « کبود زیر آسمان»شنيدم  مي که از رادیوهایي  داستان
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 کهاران تشهدم. بهه دنبهال جنای    مهي  قهرمان داسهتان و رفتم  مي فروها  نقش

سهوزاندم. تها    مهي  کهردم و دل  مهي  م و یا برای قهرمان داستان دعاددوی مي

شنيدن همراه با درس و سهيلي و ترکهه ادامهه     قصه خواني و قصه نوجواني

خواندم و کم کم احساسات دروني  مي داشت که از نوجواني شعر آمد. شعر

کهردم و گهاه    مي کردم گاه بغض مي جدیدی را در خود حسهای  و اندیشه

 نهابي پيهدا  ههای   آمهد. لحظهه   مهي  احساس نشاط و آرامش درونهي سهراغم  

به پروانهه و پرسهتو، بهه    ها  کردم به اشياء نگاهي دیگر داشتم، به حشره مي

لش بهودم. واقعهاا اسهب بهرایم     سگ و گربه یا به کالغي که با سنگ به دنبا

گيالس و زردآلویي که زیر زمين جان گرفتهه و  ی  حيوان نجيبي بود و دانه

 کرد. مي نهالکي ترد و تازه بود حس زندگي را در من غوغا

بسهيار زود از   ،موسيقي هم در جانم جان گرفت من که ههر روز صهب   

 در روشهن شدم زندگي و بزرگي را در صهدای رادیهو کهه په     مي خواب بيدار

یها  « نبرد اسفندیار»و « هفت خوان رستم»تا « شير خدا»دیدم  مي کرد مي

کهه رشهيدی و نهوری و جبلهي و ایهر  و       را لطيهف آن روزگهار  های  آهنگ

و گهاه گرامهافون   شهنيدم   به گوش جان ميشان بود رصد در و الهه، مرضيه

 قایي و دایهه سه نهازنين رضها   و بلهورین  لری و صهدای  های  و آهنگ «ازتپ»

 کشاند. کرد و یا به وجدم مي بود که آرامم ميرشيدی و...  ی دایه

و کهاو کنيهد.    گهویم خهاطرات کهودکي را کنهد     مهي  به مهراجعينم گاهي 

مثبت و منفهي گذشهته را منصهفانه ورق بزنيهد.     های  خودکاوی کنيد و برگ

بر زخم زانویم و گاه آن اش مرهم بود  گاه بوسهم کم نيست. مادرها  دلخوشي

 داد. مي نجاتهایم  مرا از خطری خفته در راه شيطنتپدر، گداز جانسيلي 

را هها   نگاه کنم و شهادی ام  کودکيهای  توانم از این پنجره به کوچه نمي
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 .پهذیرم زنهدگي همهين اسهت     مهي  دانم و . ميبينمنهر چند کوچک باشند 

 .کنم مي نشينم و عبور مي رود به تماشای خودم مي آید و مي رودخانه است

 .زندگي شگفت انگيز است. خندم مي کنم و مي را مرورها  و تلخيها  شادی

  



 

 12.../در به در به دنبال شادی

 

 

 فانوس

چند عکس دارم. از فانوسي که در اتاقم به یهاد  ام  خانهی کتابقفسهمن از 

چند عکس در موبایل و کهامپيوترم   ،ام آویخته ام روزهای کودکي و نوجواني

مهن   .کهنم  مهي  را ثبتها  دارم. من از آغاز هر فصل چند عکس دارم. لحظه

 ت و گهاه مهرور  ثبه زا را  انگيز امها نهه افسهردگي    خاطرات دلنشين و گاه غم

و ميزی و اتهاقي  ای  خانهکنم. از کودکي خواسته و آرزویم داشتن کتاب مي

 اکهودکي چهراغ المپه    درام.  آنها با هم نرسهيده ی  و هنوز هم به هر سه بود

ما آمد  ی با سالم و صلوات به خانه کرد بعد برق هم مي مان را روشنی خانه

بسهيار زود بها   های  نوجواني به دالیلي مجبور بودم صب  رو بزرگ شدیم. د

بهوی   داد. مهي  نمهره  بوی مدرسهه و  ،بوی نفت فانوس .فانوس درس بخوانم

و مجبور بودم المپ اتاق را روشن نکهنم  ابرادرم را که از ترس بيدار نشدن 

فهانوس  ها  ماه ،جبهه باالی سرم روشن کنم و درس بخوانم. در را و فانوس

هم بهوی شههادت   دلهره و ترس بود و بعد ی  پر از خاطرهبرایم در سنگرها 

ثبت بهود. حهاال بهه    ها  دوستان و بعد هم جام جهان بيني که در آن خاطره

 وام  که چگونه درس خوانهده  تا یادم نرودام  دیوار اتاقم فانوس آویزان کرده

لذت ببرم، و حال چگونه از آنچه هستم و دارم ام  چگونه سربازی را گذرانده

 شکرگزار باشم.شاد شوم و 

کهنم در   مهي  سعي .دهد مي گذر عمر را نشانم ،هر فصلاول  های عکس

نگر باشهم و نگهران آینهده نباشهم و بهه      ل بمانم و حالم را بدانم و آیندهحا

به دور باشم. حهالم خهوب    لسگابدهای  گذشته بياندیشم و از نيش اندیشه
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 باشد و حال دیگران را ببينم.

 عکس همسرم و عکسکند  مي موبایلم کار را تمام ی عکس روی صفحه

 موبایلم نگاه ی به صفحهای  گاه لحظه .ن کارحيدر طول روز و در هایم  بچه

آورم کهه   مهي  کنم. گهاه نيهز بهه یهاد     مي روزگار را مروری  کنم و صحنه مي

 است کوتاه تا زنگي بزنم و زنگار از دل بزدایم.فرصتي 

احسهاس دوسهت   ی  اسهت و برانگيزاننهده  ای  پسندیده ی به نظرم شيوه

 شود. مي تر در خانوادهداشتن و تعلق بيش

 

  



 

 14.../در به در به دنبال شادی

 

 

 فرانسه

. را داشهتم  «نسِه »از کودکي آرزوی دیدن فرانسه و راه رفتن درکنهار رود  

و پهنجم   ماز کهالس چههار  یهک تومهاني   ریهالي و   پهنج داستان های  کتاب

اهل کشور مها  که  یيو مردهاها  دبستان مرا کنجکاو کرده بود که بدانم زن

ههم بهر صهندلي     خارجيهای  کنند؟ دیدن فيلم مي چگونه زندگي، نيستند

ریالي سينما باز ههم شهوق دیهدن ایهن کشهور را بهرایم        پنجیک توماني و 

پهر بهارتر و   ههای   مهان در نوجواني و جهواني ههم خوانهدن ر    رد.ک تر رویایي

فرهنهگ ایهن   و ادبيهات و هنهر    یي،و جغرافيها  يگرا و تاریخ واقعهایي  فيلم

و آن  آمد تر برایم دیدني و شنيدني کرد تا آن روزکشور و کالا اروپا را بيش

به پاریس سفر کردم. آنچه دیهدم   سالگي 50در  بار اتفاق افتاد و من اولين

واقعيت با رنگ و لعابي از کهودکي تها امهروز    از ای  تر ساختهو شنيدم بيش

قهدر   ،«يزهلشانزه»در  خوب و بد را دیدم و. بود که کاری به شرح آن ندارم

رود )نهه  به پاکي زاینده« نهسِ» باغ اصفهان را بهتر دانستم و کنار رودچهار

خواب و ارتنک ممرد .تر ایمان آوردمآب است( بيش بي که خشک و ای دوره

کاراني بيمهار و مههاجراني از کشهورهای مختلهف را     بسيار و فریبگداهای 

کم نکردم و بها  « يفتهشجان »و « ان کریستفژ»دیدم ولي لذت خود را از 

فروشهي  کتهاب های  دکه ، بر«لورن سوفيا» و «آلن دلون»های  دیدن عکس

 .نيهز زنهده شهد   ام ایيبود خاطرات سينم «نهسِ» ی ی که در حاشيهبسيار

 «نوتردام»کنار معبد این مردم آشنا بودم.  ی گویا من برای لحظاتي با همه

 «تردامونه »دستان من نشستند و باورم شهد کهه گوژپشهت     برها  گنجشک
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 است که با آن ظاهر زشت و آن درون زیبها نهاقوس کليسها را بهه صهدا در     

 که از همه جای جهان آمده بودند به دیدار او گردآورد و این همه جهان مي

 روند. مي

 12فهتم خهود را   کودکانه ایستادم و وقتي کمي باال ر «ایفل»کنار بر  

و هها   فهيلم ی  و در کنار ميهدان آزادی همهه   «رووهل»ی ساله دیدم. درموزه

 شد. مي برایم دوره يهای پاراتيزان مانر

آرام و مالیم های  و آهنگ درگوشه و کنار شهر همه جا بوی شادی بود

در برخهورد عشهاق   ههم  فرانسوی را های  شد. بوسه مي شاد نواختهتند و تا 

 دیدم.

بسيار چيزها دیدم که که باعه  شهد بارهها دوبهاره کهودک شهوم و در       

گيالس و بادام و سنجد از آرربایجهان  های  انار کودکي و باغهای  کوچه باغ

پر از های  جا و پلعطر باران آن .اشمتا لرستان و خوزستان به دنبال خود ب

شکست و پيروزی با مارش نظامي غربهي و ایرانهي    خاطرات جنگ و صل ،

آبهاد و  ، بهوی خهرّم  باران پهاریس من خيس از  .شد مي در گوش من نواخته

ای  ههر روز بها کولهه   . کهردم  مهي  شير را حسباهواز و تبریز و عجدورود و 

دانشهگاه   .نوردیهدم  مهي از شهر را درای  گوشه ،بيسکویت کوچک و مقداری

ایهن سهاختمان قهدیمي چهه بهزرگ       .من بود گاه قبله یروز ،هم «سوربن»

 .ها افزوده بوددانش و بينش آن مردان و زناني را در خود راه داده و بر

بهه   ،خيابهاني بسهيار  ههای   کنار دیهدن کنسهرت   این همه را گفتم تا در

و ایسهتاده بهود   ههای کليسهایي    پلهه بلندای  برپوست برسم که مردی سياه

نژادههای  هها و   مليهت جمعيت بسياری با رنهگ پوسهت و   نواخت.  گيتار مي

 گون نشسههته و ایسههتاده بودنههد و بههه صههدای گيتههار و آواز او گههوش گونهها

 جها ت کشيده شدم هر دو سه دقيقهه یهک  من هم به ميان جمعي .دادند مي
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ایهن   ی خواسهت در کنهار همهه    مي شدم دلم مي ایستادم و باز جا به جا مي

  .جماعت ایستاده باشم

ي بهه  . مهدتي طهوالن  نواخت مي زیبا خواند و بسيار ميلطيف  مرد بسيار

ناگههان   .خوانهد  مهي  فرانسوی ،خواند مي انگليسي ،دادم مي صدای او گوش

 بدیل به فریادی دلنواز شد:صدای او ت
I’m from Colombia, but all the world is my home. 

صهدا  گفتنهد و یها بها وی ههم     مهي  Olleh کشهيدند  مي جمعيت هورا و

 دادند. مي وار تکانالتي خلسهخود را در ح زدند و بعضي مي کف شدند.  مي

جههان   ی من هم با خود زمزمه کردم من اههل ایهرانم امها گویها همهه      

 ارباز با خودم تکر. یي بودزیبای  دوستانهچه عبارت انسان. من است ی خانه

کتابي به همين  او نيز. نيما یوشيج یادم آمد ،یوش کردم که ناگهان پيرِ مي

نام دارد. البته او ماجرایش چيز دیگری است که شهاید جهایي دیگهر آن را    

 شنيده باشيد.

آبهاد  مرّهشههر زیبهای خه   ههای   کوچه پس کوچهه که در به هر حال من 

کهه   ،آبي دیدمدل با مردی سياه با صدایي سبز و خود را هم ام،بزرگ شده

 ی همه جهای دنيها خانهه   »خوانند  مي دستنوا شده و یکجمعيتي با او هم

 احساس شادی نکنم؟!چرا به راستي « من است
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 کنيد؟ طور زندگي ميهشما چ

سوز و سرماست. آررماه و روز کوتاه و شب بلنهد و خيابهان خلهوت. حهرف     

امها   گهذرد  مهي  مهاجرا سال است که از این  20امروز و دیروز نيست. شاید 

برای من مثل دیروز است مثل همين دیشب است. کارم تمام شده، ساعت 

دارم، کهار   را برمهي ام  زنم، کهاله بهافتني   مي است و از دفتر کارم بيرون 5/8

کالهي که به همسرم بارها بهه شهوخي    .پر از بهار همسرم استهای  دست

کسهي نتوانسهته بهود    تا حهاال  »و یا « عجب کالهي سرم گذاشتي»ام  گفته

 .«سرم کاله بگذارد

را ههایم   کشم تا سوز سرما سهينوس  ام مي کاله را روی پيشاني ،بگذریم 

دو دلي برای پياده رفتن  .کنم مي آبادی را طيبان شمسعرض خيا .نيازارد

شهوم   مهي  بهاغ وارد چههار  .یا سوار شدن و دو دلي برای ایستادن یا دویهدن 

. اتوبهوس کمهي   کهنم  مهي  باغ را طهي عرض چهارآید  مي اتوبوسي از مقابل

 دوم و بهه اتوبهوس   مهي  دو دلهي تمهام شهد    .ایسهتد  مي تر در ایستگاهپایين

 شود. مي رسم در باز مي

 اتوبوس شلوع اسهت. یکهي دو نفهر بهه سهختي از الی جمعيهت عبهور       

شوم بوی گرما و نم و  مي شوند. من هم به سختي سوار مي کنند و پياده مي

ترکيبي از کار و اسهتراحت و   .آن بوی عرق بدن، حس خوبي استالی بهال

از سهرما در سهتون   ای  رعشهه . در ایهن سهرما  رسيدن به اتوبوس  موفقيت و

زنهم و   مهي  کالهم را بهاال . آن را از تنم تکاندم ،فقراتم بود که با سوار شدن

. چه خوب رسيدم. اتوبهوس را دوسهت   آورم ميکنم و در مي را مشتبعد آن
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 .هم ارزان است و هم راحت، دارم

مثهل   گيرد و نه مجبورم خهودم را  مي تابستان نه کمرم درد زمستان و 

این افکار ی  گير کند. همهها  داخل تاکسي جمع کنم و پاهایم الی صندلي

 بهاره دسهتي روی دسهتم   کهه یهک  کنهد   مهي  چند ثانيه از رههنم عبهور   در

 :خورد مي

 . پدرام آقایسالم  -

 !سالم -

بهوده بها    از مهراجعين دفتهرم   ه.دایسهتا  رویهم هکنم جواني روب مي نگاه 

و اهل کرمهان. یکهي دو    است بهيار. مشکالتي ناشي از آرزوها و حسرت ها

همراه شرم پهنای صهورتش را   ای. خندهکند مي سال است اصفهان زندگي

 است. هگرفت

  ؟يدش مي آقای پدرام شما هم سوار اتوبوس -

 خب بله، خيلي از اوقات.   -

 نه بابا!  -

 . شم هم خوب و هم راحته مي خيلي سوار ،آره -

 خندد: مي پسر

 بله.. -

 خندم: مي من هم 

 .تره، ایستادن و نشستن هم داخلش راحتن هم که هستارزو -

 خنهدد. مهن ههم    . مهي دزدد مهي  ههایش را پسر چشم .حرف دیگری نداریم

ایسهتگاه بعهد    نمایهد. یکهي دو   مهي  زدهحيهرت  ب وخندم کمهي متعجه   مي

 آميهز از کنهارم عبهور   احتهرام ی  و با کمي حفظ فاصهله کند  مي خداحافظي

 .شود مي و پيادهکند  مي



 

 ...در به در به دنبال شادی /19

 

 ،بهاز و بسهته  ههای   فروشهگاه  ،کنم مي کنم چهارباغ را نگاه مي من فراموش 

که بها  هایي  مرد و کودک یخ زده، زن وهای  در دستی  یخ زدههای  بستني

هها   بها بچهه  د. چند روز است که نانداز م ميفرزندانکاله مرا به یاد  بي کاله و

و نيمها وارد   اسهت اول  کهالس  نوید .یک ساله است . ترانهایمبيرون نيامده

م يدر اولين فرصهت بيهای   گذرند: افکار به سرعت از رهنم مي نوجواني شده.

را مرور  هایم کودکيام. را از دست داده مماه است که پدر 2-3. گشتي بزنيم

  .کنممي

 سهوار تاکسهي   ،شوم مي پياده. رسم مي گردم به ميدان شهدا ميبه خودم بر

خانه گرم و پر از شهيطنت   .شوم مي پل چمران پياده ،کاوهخيابان  .شوم مي

 همسرم مراقب حال مهن اسهت.   .شادی و آميز. ترکيب اندوهو شادی تردید

 من زنهدگي  کنم، مي خندم من شوخي مي من .کنند مي به مادر نگاهها  بچه

 کنم. مي

و دوبهاره راههي دفتهر     ،و اتوبوس سهرویس  2ساعت تا فردا بيمارستان 

دقيقهه مانهده بهه     20طبق معمهول   .شوممي کارم در خيابان شمس آبادی

وز کليهدی از  نه منتظر باشم تا خانم منشي بياید. ه رسم. باید مي 3ساعت 

 .مطب ندارم

 سالم! -

 اتوبوس دیدم. درکنم آقای دیشبي است. بهيار جواني که  مي نگاه     

 سالم حال شما؟ -

 .شود مي جوان داخلکند  مي را باز رسد در مي منشي       

  ؟نوبت دارید -

 م.به کسي نوبت ندادی5/3تا  .میداربله  -

شرم و لبخند، تعجب و تردید در صهورتش و  کند  مي نشيند. نگاه مي        
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چند بار مراجعه داشته شهکایت از   .زند مي در حرکت دست و کالهش مو 

 .از آرزوهای بلند ،و سامانيسر  بي اوضاع. از

 «کوتاه و خرما بر نخيل ما  دست»

  :کنم مي سر حرف را باز سرانجام 

 ب بفرمایيد. خُ -

 تا دیر وقت خوابم نبرد.  براستش دیش  -

 مده؟مشکلي پيش او ؟چرا -

، شما هم کاله بافتني يدش مي سوار اتوبوس شما هم منه نه، اینکه دید -

 شد که شما.... نميکنيد. راستش باورم  مي تونسر

 چي؟  من -

 يد....بششما هم سوار اتوبوس  که -

روزهها   اگهر  شهناس ایهن روان هایش گفت از اینکهه  مرد جوان از حدس

شهر در اطهراف همهان    ی نقطه در بهترین شا خانه حتماا د،آور نمي ماشين

 شبه خاطر این است که یها راهه   درو مي دیرها  است. اگر شب شدفتر کار

 .گدر پارکين شنزدیک است و یا ماشين

زنم. نتوانسته بود باور کنهد   مي سيری حرف که از سرِ هپنداشت مي گفت    

مهرا  ههای   دردی نيست. خنهده  بي آرامش درو داشتن نيست  که شادی در

 دانست. مي مالي ینياز بي ناشي از

 :فتگخواستم برایش ادای فيلسوفانه در بياورم کمي حرف زدیم و  نمي

واقعي خودشناسي من بود و به قول شما تا حهاال  ی  امروز اولين جلسه -

 کردم. مي مقاومت

  


