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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  داوود

 ٢٠١١ اگست ١۶

  

  ! من ی کودکخاطرات
  

. . کنمی  ممشي داستان را تقدني کرده اند و اهي که تھی جالباري و زحماتش و مطلب بسیرانيبا درود به وارطان ا

  .    را نشاط آرزومندم کنندی  صفحه مراجعه مني که به ایزاني خوانندگان و عرنيچنھم

 اش را از ی ذاتی که اراده و باورھایانسان. دن نداریو به زمان و مکان ھم ربط  دست بشر استۀ ساختامبرانيپ

 و دور از ذھن و عهيلطبءرا ماوی بندد به افسانه ھای ملي و دخشودی  متوصل مشهي از او گرفته اند ھمايدست داده 

  شودی شده و باز ھم م........... وووارتگاهي و زاده امام و امزنھمهي اشيداي امر تا کنون باعث پنيھم

 اگر پدر من  شکل کهني نھفته است بدی، حسرتکنمی  مفي تعرتاني و مختصر براري که در زی واقعی داستاندر

   !مي بودونريلياالن ما م! المذھب نبود 

  

  ! من ی کودکاطراتخ

  

 ھم شکر خدا آماده مسابقه شهي و ھمميکردي فوتبال درست ممي دو مرتبه تی نظام آباد سالني نشري محله فقی بچه ھاما

   . مشعل آماده مسابقه استی ملمي تمينوشتي با ذغال و درشت مواري در و دی ، و روميبود

 زي فروشگاه عزمي  و برمي ھم برزی را ھمه روماني ھایدي چوس عهي ميتونستي بود که مدي بعد از عیکي دو بار نيا

 بالل اي و هي و باملي خرداد و آغاز فصل تابستان که بچه ھا بساط گوشفاني در پااي و مي بخری اتلهي توپ فهي و یاصل

ب کتاب  و حساميديکشي ميی و چھار قران الکردندي می فروشالسکا وآگذاشتندي شناسنامه گرو ماي  وکردنديرا پھن م

   .ميديخري و خالصه توپ را مميداديم) پدرمان( آقا جونمان ليغلط تحو

   . بدهيیو قرار بود امتحان نھا.  و من پنجم خواندي را ميی برادر بزرگتر من کالس ششم ابتدادي سال سعاون

 غمبريحله و خدا پ مادرمون در خانه و  مني و اوستا کارمون و ھمچنمي باشی ما قول داده بود که اگر پسر خوبپدر

 و امتحاناتمون را ھم ميري نگی از سنگکري و نون سر خممياوري در نی و الت بازمي کنیاز خودمان راضرا ..... و

   . لایر١۵ جمعاً یعني بدھد  لایر۵ تومان و بمن ١ دي به سعان و در روز آخر امتحنھايبعد از ھمه ا.......  و ميخوب بد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ی و نصف روزھم دوچرخه سازرفتميرد خودمان بود که من نصف روز مدرسه م اونم از دستمزد و کارکتازه

 ی حاج صمد مشغول بود و بچه ھایکي ھم نصف روز مدرسه و نصف روزھم تو الکتردي و سعکردميجوادآقا کار م

گفته البته آقام و ب . ميکردي ما کش را مھندس صدمي که حاج صمد سادشونهي نظام آباد ی طاووسابانياون زمان خ

 ی که در بزرگميري بگادي ھم ی و در ضمن صنعتمي سرکار که تو کوچه پس کوچه ھا ول نباشذاشتيخودش مارو م

  دردمان بخورد ه ب

 بود بخصوص زمستونا و کاري سرکار و شش روزھم ببردندشي روز م۴ بود و ی روزمزد"بنا" آقامون ھم یراست

 بود که نيتمام افتخارات پدرمون ھم ا. ونمون و کمک خرج بود  سر سفره خرفتي مکسرهي دي مزد من و سعنروياز ا

 هي ديرسي دستش سالم باشه ، اگر پولش مر اگزنهي چھل متر طاق می روزاي نفت شعار ضد شاه داده ، یدر جنبش مل

 باال و داختني نم نم م،اري ماست و خالهي پهي اي شور و اري و با دو پر خگرفتي مکدهيچت ول عرق مخصوص م

   .زدي شش بار ھم چرخ مديکشي ، را مهيدي وحاباني مسجد امام رضا سر خغهي ت١٣حرم ھم عالمت م

 از ما دو نفر را یکي و شدي که قبل از ھمه و صبح  خروس خون پا می معنني ھم صبحھا کارگر بود بدمادرمون

 روني بی کرسري شوند و از زداريب هي بقکردتاي و بساط صبحانه را روبراه می بربريی نانوافرستادي و مکردي مداريب

 کله پاچه اي مي کاسه حلهي ھم ی و گاھگرفتي نون مگشتيبرم دو سه روز ھم آقام سر راه که از حموم یھفته ا. انديب

 رفتي اش می تومن خرج۵ و با شدي بدست ملي مادر زنبميشدي می ھمه راھنکهي  بعد از ا. خونهاورديبا خودش م

 اش کش ھم ی ، از خرجذاشتي آب گوشت را بار می اتلهي چراغ سه فهي............ ت و  گرم گوش٣٠٠ و با  ديخر

 و زدي را باال میبعد از بار گذاشتن آبگوشت کرس.  خانم یدرزو داشت بره مشھد و بھش بگند مش آشهي و ھمرفتيم

دو تا اطاق و راھرو  یري و بوش بره با جارو حصادي و تا آتش منقل دوام بکرديخاک و ذغال منقل را عوض م

خالصه که از صبح .  رختھا اناً ي شستن ظرفھا و احی حوض بود براخي ، بعدش ھم نوبت شکستن روفتيخونمونو م

 شي قوری و کتری قھوه چشدي مگشتيو غروبھا ھم که آقام از سرکار بر م.  پخت ی شست و می و مروفتيسحر م

 سه ی که چرا آقامون ھفته اميدي جنده آقام و بعدھا فھمشدي طبعاً مميديخوابي داغ و براه بود و شبھا ھم که ھمه مشهيھم

   . حمومرهيمچھار مرتبه صبحھا 

 ی کارهي بود و ھمه اش ھم جنب و جوش داشت و داري و قبل از ھمه ھم بديخوابي بعد از ھمه مشهي من ھممادر

 نور ري و کورمال کورمال زداشتيم نخ و سوزن بر شيسھايشبھا ھم قبل از خواب و بعد از ھمه سرو . کرديم

 نھمي ای که برادوختندي به کتشان مدي سفقهي دي باھايآنزمانھا بچه مدرسه ا ( دوختي کت ما را مقهي ايچراغ گرسوز 

   .کردي منهي لباسھامون را وصله پاي)   درج خواھم کردنجاي را نوشته ام که بعداً در ایخاطره ا

 بودم و  خونمون طول و عرضش  را اگر دي نه نفر و من فرزند دوم و بعد از سعميدشي ما با مادر بزرگمان مۀخانواد

  ۶با پالک   نظام آباد بود ،ی طاووساباني واقع در خی موسوی متر و در کوچه سه متر۵٠ شدي مميکرديضرب م

د و داوني ایھم برا اومده بود و من اي بدن"خم" دي سعديوش عحمناسبت انتخاب شده بود که حول و  ني به ادي سعاسم

 خودش بخواب "دوامامزاده داو" مادرم نه ماھه منو حامله بود آقا ی بودم ، وقت"دوامام زاده داو" که نذر يده شدمنام

 و اذان مسلمان شدنم را ميد باشه و بعد از تولد ھم به پابوسش بروواو آمده بوده وازش خواسته بوده که نام من داو

 ني اۀد ھمو امامزاده داوی خشنودیکه البته برا  !!!!! مي گوسفند ھم نذرش کنکيواند و خادم امامزاده تو گوشم بخ

   . بود مو به مو اجرا شدهنيفرام
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و من چون .  آن ماه ھم روز آخر امتحانش بود ١٧ وپنجشنبه دادي ميی امتحان نھادي بادي بود و سع١٣۴۵ سال خرداد

  لایر١٠ و  لایر۵ گرفتن یعنير اوسا را کاله گذاشتم به عشق وعده آقام  بودم سليزودتر امتحاناتم را داده بودم تعط

   .روني بادي را بدھد و بانش امتحدي و منتظر که سعميھيبدو شدم بسمت مدرسه د

 و پولھا را جمع و مي مشعل را درست کنمي و تمي ھمون شب دور ھم جمع بشمي با بچه محلھا قرار گذاشته بودآخه

 ی را راه اندازميخالصه ت......  و زکردني تمني و برنامه زممي و تدارکات تیتاني کاپیرا ھم برا ی و کسميئجور نما

   ميکن

 . یني چواري و ھوا مشغول دني زمنيرو چوب بس بود و ب.  سر کار آقام مي بتاخت شدکسرهي روني که اومد بديسع

   رفتي م باالواري و دذاشتي ھم می و اون روکردي براش آجر پرت مدهللايمش 

 ی پاختني از صد متر آنطرفتر به بغل کردن آجر و آوردن  و رمي شروع کردتشي و جلب رضای خوشرقصیبرا

   ني پائادي دم غروبه و از چوب بس مميدانستيکار و م

 و پشت مي اش شده بودهي سادي منو سعرفتي بود دست و صورتش را شست و ھرجا که مري قیه خالک که تو بشی آببا

 از من نوي ھم ھمدي و سعاوردي بادشي و وعده اش را بدي که موضوع را بگوزدمي چشم و چراغ مديبه سعسرش من 

   مي کناني موضوع را بميکردي جرأت نمماني و ھردوخواستيم

   پا اون پا شدم و انگشتم را با ال گرفتم ني من سر حرف و باز کردم ، االخرهاب

  امتحاناش تموم شد  امروز دي         آقا جون ، آقاجون سع-

  ؟  !ی ، خوب امتحان دادکاليبار:          آقا جون -

   ، خوب شد ميبله آقا جون ، امتحان حساب داشت : دي         سع-

   شهي ضرب قبول مهي شاگرد اول کالس بود ، حتماً  ديآقاجون سع: د و         داو-

 ساختمان به اونطرف نوري و از اکردي و انور منوري   و ازيکه دائماً شمشه و ماله اش را تم: (          آقاجون -

 با حاج صمد صحبت کردم که تموم وقت بھت : کرد و گفت دي رو به سع)ديکشي و ما رو ھم بدنبال خودش مرفتيم

 خودت یت تموم شده وبراواستو جمع کن حاال که درسح رو ھم قراره اون انجوم بده ، نجاي ای کشميکار بده ، س

 ني دستم بشی عصامي کوریريتو پ ! ی تا مثه من حمال و بدبخت نشیري بگاديخر عاقبتت کار آ یبرا ! ید شیمرد

   بخورم وشوي مميريحاال ھم درخت کاشته ام که تو پ............ ! من اگه چھار کالس سواد داشتم !  

و از طرف !  کار و خواست خدا بوده  اومدن منو خواھر برادراماي بدنگفتي طرف مهيآقام از  ! دميمن آخرش نفھم( 

  ) اش را بخورد وهي مدي که کاشته و بای به درختکنهي مهي ھم ما را تشبگهيد

  ............ کالس ھفتم رهي مديآقا جون سع: د و         داو-

مگه اونا  ! ارهيدر ب لقمه نون هيصنعتکار بشه تا بتونه  ! رهي بگادي کار دي؟ بچه با !هيکالس ھفتم چ:          آقاجون -

  ...............؟!که درس نخوندند مردند 

  ...............خه آقا جون آ : دي         سع-

 ی؟ نون برا !ديکني و ور ، ور منجاي اني اومدهيچ ) دي سعی و تشر اومد تو صحبتھاتيبا عصبان: (          آقاجون -

  ! نداره یتون کار ننه ديني خونه ببدي بردي؟ گمش   !ديخونه  گرفت

 حرفمونو مي نتونستمي پا اون پا کردني و اميه ھم که زور زدچ و ھرميه رو خورده بود کتکمي بودسادهي واگهي دخوردهي

   مي خونه شدی کنان راھهي و گرميبزن

   شهي متاني کاپونهي ، باز اون نادر عرهي بچه ھا آبرومون مشي؟ امشب پ !ميچه کن : دي         سع-
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 و ینادر بچه محلمون بود و وضعشون چھار سر و گردن از ما بھتر ، باباش نبش کوچه موسو: ( د و    داو     -

 دکتر  و بچه  لوس و نونورش را ھم لقب داده بودند نادر گفتندي طاس بود بھش منکهي داشت و بعلت ای بقالیطاووس

   ، قدت ھم که بلندتره یدوي تند تر ھم ماون ، از یزني مبلي بھتر از اون دریليتو خ! غلط کرده ) انيع

 شهي وسط و مذارهي می تومن۵ هي ، ادي با پول مشهي که ، اون امشب مثل ھمستي ننحرفايداداش به ا : دي         سع-

   ميھمه کاره ت

، تو  یزدي تا گل م۵٠ تو ھر مسابقه ی اونو داشتی ھای ، تو اگه کفش کتوندي سعستي ننحرفايا: د و         داو-

   بھتره یلي ختيباز

 و ١٩ و ١٨ که من توھمه درسھام  یني بی از من بھتره ، مگه نمزشيھمه چ!          نه داداش اون چون پولداره -

 کت من رنگ و رو رفته است و قهي نکهي ای؟ برا! چرا یدوني ، مشهيم نمره ام کمتر از اون مط انضبای ولارمي م٢٠

   ............دوزهينو به کتش م دي سفقهي کباري یاون ھفته ا

 چون درسش بھتر بود نادر گرفتي اون قرار مري ھم مورد تحقشهي با نادر ھمکالس بود و ھمديسع: ( د و         داو-

   دي بنظرم رسی فکرهي)  بودند و رقابت داشتند ري درگیلي باھم خندونفري و خالصه اکردي میبھش حسود

  ؟ !یچه فکر : دي         سع-

   که برم نون بخرم دهي خونه ، مامان پول ممياالن که رفت: د و         داو-

  ؟!خب  : دي         سع-

   ................دهي مادي آقام مگمي ، مکنمي مهي ، نسدمي زار ، پول نم١۶ شهي تا نون م۴: د و         داو-

 یچ ! مي که دروغ گفتادي و گندش دربرهي بگوجون آقای اگه شاطر احمد بعدش جلویدونيم! خفه شو  : دي         سع-

 ی تابستون مارو با خودش ببره سرکار عملگۀ که ھمشهي می ، بھانه اارهيآقا جون پدرمونو در م ! شهيم

.....................  

  که ننجون صداش"مادر بزرگ" اطي خونه ، تو حميدي ، رسمي و بدبخت بودچارهي بیلي و ما خگفت ی راست مديسع

 فوت دور هي ھم ی و گاھخواندي لب ھم دعا مري تو پشقابھا و زديکشي حلوا پخته بود و داشت مراتي خی براميکرديم

   کرديخودش م

  ؟! زود متوجه برزخمان شد و گفت چتونه ننه یلي خدي را که دما

 دي پشقابھا را ببرني و ادي و ننجون گفت اگر کمک کنمي گفتشي را براهيقضم بي با ھزار ننه من غرنکهي کنم و اخالصه

 ی نگھداری بود تو راه پله که برایخرپشته اطاقک کوچک  (دي پخششون کنديتا ھم ببرتو خرپشته و فردا صبح ناش

   .دمي پولو بھتون مني آقاتون ایواشکيمن ) گرفتي قرار مهمورد استفاد...........  و رب گوجه و ی ترشیظرفھا

   روش حساب کرد شدي بر عکس آقاجون حرف بود ومرزني پیفھا چون حرمي مشغول شدمي گرفتیانرژ

 نوشت و سفارش کرد که اول و ی علاي هي شده دهي آنھم با پسته کوبی ھم درست کرد و روی ظرف سفارشهي ننجون

 ري گذاشت زی تومان١ مشت ھم اسکناس هي چارقدش  ۀ مسجد واز گوشديبري ظرف را مني نماز آقآ اۀقبل از اقام

   . داد که نذر کردهمه آقا ، و اداديدي پول را ھم منيوص مسجد  و گفت  که اظرف مخص

 چشم بھم زدن پولھا را که بعداً کي و من با مي و فقط بھم نگاه کردمياوردي بزبان نی لحظه کالمني در ادي و سعمنو

 ی ھمراھمان نباشد ، النکهي ایپولھا را برا.  فقط با نگاه تشر زد و شماتتم کرد دي تومن بود کف رفتم و سع٧ ميشمرد

    .مي کردميدرز آجر قا
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 لحاف ري و آنشب قبل از خواب و زاطي و آقا و مادر ھم تو حميديخوابي و از اواسط بھار ما بچه ھا رو پشتبام مشبھا

  ؟  !ی چادي که اگر گند کار دربتي قر زد و بھم توپی کلديسع

 لحاف مچاله شده ري از ترس زدي و منو سعميديه از خواب پر ننجون ھمی و ھوارھاهي گری صبح با صدای دمادم

   که مبادا گند کار در اومده باشد مي بوددهي ترسی و حسابميديلرزي و بخود مميبود

، ا رو ، آقا خودش نذرمو قبول کرده قدرت خدني نا مسلمون خودت پاشو ببیا) اسم آقام بود (نيحس:          ننجون -

نا مسلمون پاشو دو رکعت نماز بخون تا خدا ......................  حلوا و یگشتشو زده رو ان۵حضرت عباس اومده 

   باشه یازت راض

 پنجه ادويحضرت عباس که دست نداشت که ب ! ی خواب و بھمه حروم کردیبخواب ننه دم صبح:          آقا جون -

   تو یبزنه رو حلو

ون را ھم جمع   چپ و راستمۀي ھمسا۵ هي قضني تو راه پله ھا و ھم ھم ننجون ازیکي بگو و اتي آقام از تو حیکي

  :  بود که ني اسناد مادر بزرگ ھم اني و مھمترنيعمده تر. ما مکرده بود رو پشتبا

 ري خودش پولھا رو گذاشته بوده زنکهي و دوم اباشدي پنداشت پنجه حضرت عباس می حلوا را می رویارھايش : ١

 قفل خرپشته را   نداشته که بره دي ھم که کلگهي دی که  کسکردي مدي و تأکگرفتيھادت مظرف مسجد و ما رو ھم بش

   باشديپس کار ، کار خود حضرت عباس م! پولھا را برداره  

 دهي زائی بود که دختری چندتا خونه اون طرفتر که چند روزمي داشتی اهيھمسا ! شدي ختم منجاي به ھمهي قضکاشيا

 که نصف دادي ھم شھادت مشونيا)  اعدام شدني از مجاھدی بجرم ھوادار۶٠ در آبان سال  کهی رستگارنبيز(بود 

 دور خونه ما را احاطه کرده بوده و بداخل خرپشته بي عجی که نوردهي ددادهي مري داشته بچه اش را شکهيشب وقت

 که نصف خورديقسم ھم م ، نبي کربال اسم دخترش را گذاشت زی شھداادي مناسبت و بني و او ھم بھمزدهيشعاع م

   .امدي نمادشي یزيشب به شوھرش گفته که البته شوھره چ

   .حساب توه  و نوشته شد بمي زدبي پول و ما بج! بخور حضرت عباسگفتمي منھم ته دل مو

 را ھم  هي شد ثواب قضداي مسجد امام رضا ھم پشنمازي ممد پخي بود که سروکله آشفتادهي نني آفتاب کامل بزمھنوز

 کرده خانه وارنظري بدھند بدهي و تکاورندي به حساب پس انداز خودش و فرمان داد که عالمت مسجد را بختي رجاکي

که راه داشت به کوچه شاھدوست را  ما ۀ پشت خانصاحب ی و بی لچکني زمکهي کرد که تجي را ھم بسیما و عده ا

 از حضرت عباس ی پنجه آھنکي منبع آب با کيم  از زوار و دکتر، بقال محله ھيیراي پذی و چادر بزنند برازيتم

  . بش کرد آ مان و پر ۀ درب خانیرا گذاشت جلو

 شده بود و لي چشم بھم زدن بھش تحمکي با زي و ھمه چی بود و ھم خنده دار و ھم شاکیدني در آنروز   دمپدرۀ چھر

 ما اطي حواريد. نهيکه عالمت سنگ ممد گفت خي ھم که بزبان اومد و به شکباري ، امدي ھم از دستش بر نمیکار

 و دائماً سرش را ستي خونه تو نواري باشه دگھدارش ندي که بای ممد غضبش کرد و گفت اونخي، شرسهيزورش نم

   . و اشاره بخداکرديرو به آسمان م

 دهيسب حاجت چني خونه ما از طرف دردمندان و طالبواري پارچه و نوار به در و دی بقدرکھفتهي در عرض ديباورکن

     ستيشده بود که باور نکردن

 ی وجبهي اطي و تو حامدندي زن مري زن و زنجنهي   دسته دسته سی ولمي فاصله داشتی تا محرم چندماھنکهي وجود ابا

   .رفتندي و مزدندي میما گشت
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 ما االنه  ، واالديرسي منکارھاي داشت و نه عقلش به ای افسوس که آقاجون آنزمان نه سواد درستونيلي و مافسوس

 و دورشو اوردي از سرکارش مري قی چنتا بشکه خالاي هي بود یفقط کاف !!! مي رژني تو ای کاره اهي و مي بودونريليم

   .ندازندي بدرون آن برا شانيازھاي تا مردم نذر و نديکشيدومتر پارچه سبز م

 سه دھنه مغازه در طبقه ھمکف و  ممد معامله شد   وخي دکتر بقال و آشني پشت خونمون بی صاحب  لچکی بنيزم

    .دو طبقه ھم روش ساخته شد و تابلو خورد شراکت با ابوالفضل

 وار و کامل الي سرشي من بود که چند سال پی و داستان کودکی ازخاطرات واقعی از بخشی و خالصه ادهي چکنيا

   .کردميمنتشر م" منو پالتاک "تيدر سا

 خدا نديگوي شد و جان باخت و می قربانی انقالب ضد سلطنتاناتيجر و در۵٧ بھمن سال ١٩ برادرم در ديسع

؟ مگر تخم ! که بما نداده يیزھاي اون چۀ ھمی؟ برا! ما را امرزديب!!!!!  خدا دي فھمم چرا بای و من نمرزدشاميب

  ؟  !مي آمرزشمان را ھم ازش التماس کنديدوزرده کرده که با

 به مذاھب و بنددي ملي نگذاشته اند که باور داشته باشد  دائماً دخايندارد و  خودش باورد ۀدا که به توان و اریانسان

 و ميگردي ھا بدنبال قھرمان می معضالت و حق کشني اۀ که در مقابل ھمدي ادهيچقدر شن.  آن نوي به اشوديمتوصل م

   . ميگذاري رھبر مشتن  را بر دوش نداماني ھای عملیتمام اشکالھا و ب

   ميئ و زنده بادش بگومشي به کره ماه ببراي و مي که مقدسش کنميخواھي رھبر مما

   ميئ و مرده بادش بگومي بشماراتي جنای که او را عامل تمامميخواھي  رھبر مما

  ؟ !!!!!!!!!!!!!!!مي اکارهي وسط خودمان چنيا

خدا  ! دھديش را ماصخدا تق!  بود نيسرنوشت چن ! غمبريواگذارش کن بخدا و پ! کار خداست !  بود ني ما اقسمت

  ! ......................عوضش را داد 

 ۀ که ھمراي ھم ندارد زغمبري ھزار پ٢۴ و کصديکالً .............. و ی و موسیسي به محمد و عی فرھنگ ربطنيا

 از ديمان  با ی و تکامل و خوشبختريي تغی وبراباشندي بوده و می دارهي سرمااني بدست کالشان و حامی ابزارنھايا

   . افکارني رود ارونيدرون ما ب

   يی خداکي زي ندخو، ی خود را شناس، که اگر تو خودمي و باور داشته باشمياموزي بو

  ريام -ی مطلب طوالنني از ادي تشکر و ببخشبا

  

انم در  و من برسم تمام ھموطنباشدي داستان مکي فقط ني انکهي احاً ي و توضدانمي الزم مانتھاء را در یالبته تبصره ا

   کردمي صدا می و مادرم را مامی پاپگفتميخارجه به پدرم م

   هي شمال تھران و محله صاحبقرانی تپه ھای باالمي داشتی اخانه

   مي و نوکر ھم تا دلتان بخواد داشتکلفت

  .ميديخري می خارجدي سفقهي کتمان ی اروپا و از ھمانجا ھم براميرفتي را ھم مماني نوروزاي و ی تابستانالتيتعص

  

  :ياددشت

  .به خاطر حفظ زيبائی و اصالت اين داستان، لحن گفتاری نوشته ويراستاری نشده است

     ادارۀ پورتال

  


