کتاب
سيرجان آنروزها
ِ
هم با شهري که
اين روزها ميبينيم
خيلي فرق کرده .ولي
هيچگاه بوتههاي گل
محمدي و گل زرد
خيابان فردوسي و
سعدي و شريعتي را
فراموش نميکنم
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مصاحبه با مردی به نام سید محسن بنیفاطمه

مالقات با کتاب در ارتفاعات هیمالیا
مجتبا شول افشارزاده
نام او با «داســتان» در ذهن من حک شده
است .آن هم آن داستان...
رشتهی تحصیلی او مهندسی برق در گرایش
قدرت اســت و در کنار این ،دورهی کارشناسی
ارشــد زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد
سیستم اطالعات مکانی  GISرا نیز به پایان برده
است .همچنین سالهاست که در فضای فرهنگی
حضور دارد.
سیدمحســن بنیفاطمــه متولــد ۱۳۵۳
سیرجان و از موسســان انجمن داستان استان
کرمان ،مدیرمسوول نشــرنون است .سالها به
روزنامهنگاری مشغول بوده و دستی در گرافیک
و تدریس آن هم دارد .لوگو و یونیفورم بخشــی
ِ
دســت اوست.
از مطبوعات اســتان کرمان کار
بنیفاطمه به صــورت جدی به کوهنوردی نیز
میپردازد و در نوروز  1394به هیمالیانوردی رفته
و آرزوی فتح قلههای جدیتری را نیز دارد.

اما نام او با داستان در ذهن من حک شده است.
آن هم آن داستان؛ داستانی از «دونالد بارتلمی»
که ترجمه کرده بود و در یکی از نشریات منتشر
شده بود؛ داستانی از نویسندهایی پیشرو آن هم در
نشریهاییبومی!همیشهمردانیدردیارتوهستند
ک میکنند.
که جهان را زودتر یــا عمیقتر در 
تعداد معدودی از آنها زمینه ادراک عمیق جهان
را برای دیگران نیز فراهم می کنند .سید محسن
بنیفاطمه از آن معدود مردان این دیار است که
با فعالیتهایش در عرصه فرهنگ استان و حاال
با نشر «نون» در کشور ،تالش میکند تا ادراک
عمیقتری از جهان را به دست مخاطبان کتاب
بدهد تا جایی که در چند سال اخیر قشر عظیمی
از مخاطبان در ایران به پاس تالشهایش برای
کارهایی مثل «باغ اناری» و «مردی به نام اوه» از
نشر نون ،کاله از سر برداشتهاند.
مصاحبه با مردی بهنام ســید محسن بنی
فاطمه ،در موسم بهاری سیرجان تقدیم به شما:

به خانههای نــوروزی مخاطبان ما
خوش آمدی .اوضاع چطور است؟
ممنونم .جهان بر مدار همیشــگی خودش
میچرخد و ما هم طبیعتاً در همان مداریم!
دغدغههایتان عین زندگیســت.
همه چیز میان آنهــا آن هم در حد اعال
گیر میآید؛ داستان ،طراحی ،شعر ،برق،
نشر ،کوه ،مطبوعات و غیره و ذالک .چگونه
ش برد؟
میشود همه را با هم پی 
البتــه این حد اعال که شــما میگویید نظر
لطفتان است و اما دغدغههایی که عین زندگی
هســتند ...آدمی برای گــذار از روزمرگی و تن
ندادن به رخوت حیات همیشه در تکاپوست و
گاه همین تکاپوها خودشــان میشوند زندگی
و همین دغدغهها خودشــان باب عادت و تکرار
روزمرگــی را در زندگی باز میکنند .ســپهری
در شــعرش میگوید« :غبار عادت همیشه در
مسیر تماشاست» و این مسیر تماشا همان مدار

کتاب
تمام شناخت عمومي
ما از خواجو منحصر
ميشود به شاعري که
از شهرش مهاجرت
کرد و در غربت فوت
کرد و مقبرهاش در
شيراز است .مگر جز
اين است؟
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زندگیست که باید سعی کنیم گاهی غبار عادت
را از روی آن فوت کنیم! همهی اینهایی که به نام
دغدغه نام بردید ،برای من مزههای زندگیست
که خودشان زندگی هستند .شاید زمانی بزرگان
بر این باور بودند که باید در یک رشته متخصص
شــد و حتماً این مثل را هم شنیده باشید که
یک برکه عمیق بهتر از اقیانوسیســت با عمق
یک وجب! این یک باور درست است اما بهنظرم
دنیای امروزی ما دیگر دنیای اسپشیالیستها و
متخصصها نیست .همه برای زندهتر ماندن باید
در رشتههای گوناگون تجربه داشته باشند .اینها
هم که نام بردی برخیشان در چرخهی معیشت
هستند و برخی هم از نوع عالقه و شیرینی .ایجاد
باالنس بین معیشت و حاشیههای شیرین زندگی
کار بسیار سختیست .من هم مثل خیلیهای
دیگر بین آن ســرگردانم .و باالخــره باید این
شاخههای تودرتو را وجین کرد تا به بهترینها
رسید .هرچه شاخهها کمتر باشــند – در این
مجال اندک -امکان تامل و آرامش بر شاخههای
جذابتربیشتراست!
البتهیکقضیهدیگرهمهست؛طبق
قوانینانرژی،احتماالشماکسیهستیدکه
انرژی برق را تبدیل به انرژی کلمه و کتاب
میکنید! کمی از فعالیتتان در عرصه برق،
کار و تخصص آکادمیکتان بشنویم که فکر
کنم محور موثری در زندگیتان بوده و ما
کمتر در مورد آن شنیدهایم.
این احکام شــما هم در نوع خود بینظیرند!
تبدیل انرژی برق به انرژی کلمه و کتاب! کاش
این امکان در عالم وجود داشــت! کلمهای که به
قول عهد عتیق در ابتدا فقط او بود .ولی ظاهرا ً در
دنیای امروزی کلمات دارند به اعداد تغییر ماهوی
میدهند!کلمههایسایبریازصفرویکتشکیل
شدهاند و در دوردست و در حداعال با منطق فازی
شکل میگیرند .رشتهی تحصیلی من مهندسی
برق است البته در کنار آن زبان و ادبیات فارسی
و در کنار آن مهندســی اطالعات مکانی .GIS
کشف شاعرانگیای که شما گفتید در این بین
خیلی کار سخت و شگفتیست!
چرا همیشه عیدهای گذشته بیشتر
سیرجان امروز با آن سالها
میچسبیده؟
ِ
چه فرقی کرده؟
همهمان اسیر نوستالژیهامان هستیم .و این
بهنظرم تنها برای ما که نســل آخر این بندگی
هستیم مهم است .گاهی فکر میکنم که آیا برای
کودکان ما با این سرعت رشد در جهان چیزی
ی میماند که از آن یاد کنند؟ حافظه جهان
باق 
خیلی کوتاه شــده است .فکر کنم آلزایمر سراغ
ســیرجان آنروزها هم با شهری که
دنیا آمده.
ِ
این روزها میبینیم خیلی فرق کرده .دیگر یک
شهر نیست و بخشی از گسترهی بیمرز دنیاست
با مردمی که با رسانه و قدرت آن آشناتر از جاهای
دیگرند .ولی هیچگاه بوتههای گل محمدی و گل
زرد خیابان فردوســی و سعدی و شریعتی را در
صبحگاههایبهاریسیرجانفراموشنمیکنم.
خب شما رفتید تا کرمان؛ ما هم تازه

اوایلی بود که با وبالگ آشــنا شده بودیم
و دیدیم آقــای بنیفاطمه چقدر دغدغه
فرهنگ و ادبیات استان کرمان را داشته و
دارد .با توجه به شناخت و سالها فعالیتات
فکر نمیکنی فرهنگ و ادبیات غنی استان
یک حلقهی مفقوده در ارایه خود دارد؟
اتفاقــاً در ادامه صحبتهایم حــاال دیگر با
اطمینــان و قاطع میگویم که نه! شــاید اوایل
دههی هشتاد میشــد این را گفت ولی االن به
نظرم خیلی سرعت رشد و نشر فرهنگ و ادبیات
کرمان با توجه به این همه شلوغی که ارتباطات
برایمان درست کرده عالیست .توی همین سه
سال گذشــته اتفاقات خیلی مهمی افتاده که
شاید قبلش خوابش را هم نمیدیدیم .شما آقای
مسعودی را یادتان میآید .نویسندهای خالق و
بینظیر که متاسفانه اجل او را خیلی خیلی زود
از ما گرفت .شاید او اگر چندسال بیشتر زنده بود
خیلی بهتر و بیشتر شناخته میشد و جایگاهش
شناختهتر .االن همه بر اساس همت و تالششان
رشد میکنند .چون رسانه فرصتی تقریبا مساوی
در اختیار همه گذاشته است .درحالیکه سابق بر
این –شاید  5سال پیش! -این امکان مساوی نبود
و شــما باید حتماً در تهران حضور خودت را به
اطالع جهانیان میرساندی! کرمان و سیرجان این
ســالها نامهای جدید زیادی را در عرصه هنر و
فرهنگ و البته داستان معرفی کردهاند .از مرجان
عالیشاهی و منصور علیمرادی گرفته تا بزرگانی
کــه علیرغم فعالیت زیادشــان در ایران کمتر
شناخته شده بودند .مثل استاد آزادیخواه و آقای
محبیکرمانیو...
از کرمان برویم پای قله اورست! فتح
بازار نشر ســختتر است یا فتح قلههای
هیمالیا؟
این هم از آن قیاسهاست! کوه زندگیست!
لطفاً آن را با هیچچیز دیگری مقایسه نکنید!
زنده باشی! از کوهنوردی و حسهایش
بگو؛شایدیکیبرخاست.
از قول ادموند هیالریِ ،
بزرگ کوهنوردی نقل
کردهاند که« :کوهنوردی یک روش زندگی است.
روشــی که در آن یک سیب بین همه اعضای
گروه تقسیم میشود .روشی که در آن قویترین
عضو گروه به پای ضعیفترین راه میرود .راهی
که رقابت ندارد ،به رهروانش حقوق نمیدهند و
ایشــان را نیازی به سوت و کف مشوقان در قله
نیست .ناجی بیمنت یکدیگرند .گروه میسازنند
تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند
نشود .مزدشــان معراج روح است و تشویقشان
نوازش باد .قانونشان عشق است و قانونگذارشان
معشوق.
عشــق به طبیعت ،عشــق به زندگی است
و زندگی تجلی عشق اســت و مرگ آنجاست
كه عشق نیست .كوهنوردی عشق به طبیعت
است و عشق به طبیعت ،ورزش ما نیست ،باور
ماست ،زندگی ماست .به راستی که کوهنوردی
فقط ورزش نیســت ،کوهنــوردی یک روش
زندگی اســت ».البته کمی آخر این نقل به نظر

ایرانی میآید! ولی واقعا همان جمله اولش کامل
و گویاست.
جایی گفته بودی در مسیر هیمالیا با
ایستگاههای کتاب روبرو شده بودی.
تجربه آن ســفر برای من که کوهنوردی را
آماتور پیگیرم ،تجربهای بینظیر بود .ســفری
که اصلن از دعوت شــدن به آن تا طی مســیر
15روزهاش در فروردیــن  1394یــک ماجرای
مفصل است .همیشه حســرت تکرار آن را دارم.
یک نکته مهم آن سفر هم برایم حضور کتاب در
مسیر بود .میدانید ،مسیر تراکینگ بیسکمپ
اورســت از فرودگاه بســیار کوچک و خطرناک
«لوکال» در ارتفاعات هیمالیا شروع میشود و شما
در این مسیر 180کلیومتری هیچ وسیلهی نقلیه
موتوری نمیبینی .در راه تو چندین شهر و دهکده
وجود دارد ولی تنها از نیروی انسان و حیوان برای
حمل و نقل استفاده میشود .در تمام مهمانخانه و
لژهای بین راه حداقل یک کتابخانه با کتابهای
روز اعم از رمان و شعر یافت میشد .این گذرگاه
البته در فصلهای صعود پر از کوهنوردان معروف
و آماتور است .و البته کوهنوردانی که خیلیهاشان
کتابی در جیب داشتند .تنها اتفاقی هم که افتاد
اضافه شــدن کتابهایی به زبان فارسی توسط
ایرانیها به این کتابخانهها بود.
صعود توی هوای بهاری بیشــتر
میچسبد یا توی شــرایط سخت برف و
بوران؛ عین شرایط زندگی اغلب ما؟
هر دو عضــو این منوی جذابــی که پیش
رویمان گذاشتی دلچسب و جذابند و هر کدام
دارای تجربهها و مزههای متفاوت!
اعتراف میکنم خواندن مصاحبهات
در مورد خواجوی کرمانی باعث شد بسیار
از خودم خجالت بکشم نسبت به آنچه در
مورد عظمت او و کارهایش نمیدانستم و
آنچه برایش انجام ندادهایم .خدا را شــکر
سیرجان پر از دغدغهمند فرهنگی ادبی
است.کاشکمیازخواجوبگوییدباچاشنی
کاری که شخص شما برای تصحیح و انتشار
گزیده دیوان او کردهاید.
نمیخواهم در ضــرورت توجه به خواجوی
کرمانی حرفهــای تکراریای را که ســالها
شــنیدهایم دوباره بگویم .بیاییم و خیلی راحت
حرف بزنیم .تمام شناخت عمومی ما از خواجو
منحصر میشــود به شــاعری که از شــهرش
مهاجرت کرد و در غربت فوت کرد و مقبرهاش
در شیراز است .مگر جز این است؟ چند شعر از
این شاعر مهم تاریخ ادبیات توی ذهنمان است؟
اصال چرا خواجو مهم اســت؟ خواجوی کرمانی
معتبرترین نماد فرهنگی کرمان بزرگ اســت.
از نگاه برندشناســی نیز که نگاه کنیم اهمیت
این نام خیلی زیاد اســت و برای خودش ارزش
زیادی دارد .نام کرمان را همیشــه با خود دارد
و حتا پل خواجو در اصفهــان و دروازه قرآن در
شــیراز را به نام کرمان ربط داده است .اما ما در
کرمــان چه قدر ارج دادهایم به این شــاعرمان؟
شاعری که ســرمایهی ملی و فرهنگی ماست؟
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کتاب
نکته مهم سفر به
هیمالیا حضور کتاب
در مسير بود ..در
تمام مهمانخانه و
لژهاي بين راه حداقل
يک کتابخانه با
کتابهاي روز اعم
از رمان و شعر يافت
ميشد
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ســالها پیش کنگره بینالمللی برایش برگزار
کردیم ،برایش تمبر منتشر کردیم و چند آلبوم
موسیقی از اشعارش منتشر شد .اما همه به همان
سال ختم شــد .سالهای بعد دوباره فراموشش
کردیم .مشکل این بود که به خواجو به عنوان یک
وظیفهی کاری نگاه کردیم ،کار دانشگاهی صرف
و یک کنگرهی کامال دولتی و اداری .هیچ تالش
نشــد که او را به بین مردم ببریم ،به خانههای
مردم و روی طاقچههایشان .برای خواجو با این
دیدگاه هیچ وقت برنامه نداشــتیم .شما به من
بگویید مــردم ایران ،کرمان و کرمانیها را با چه
هویتی میشناسند؟ مثل خیلی از فرصتهای
زیادی که داشــتهایم از این فرصت هم استفاده
نکردهایم .تصور کنید به جای نمیدانم احداث یک
تلهکابین مضحک و یا پیست کارتینگ در دامنه
زیبای کوههای صاحبالزمان ،آیا نمیتوانستیم
یک بنای یادبود شکیل و باشکوه-،مثل همانی
که حافظ دارد -برای خواجویمان بســازیم که
هم برایمان فرصت گردشــگری درست کند و
هم نماد فرهنگیمان را بزرگ کنیم؟ یا یکی از
ساختمانهای باستانی زیبای مرکز شهر که در
اینچندساله،شبانهتخریبشدند،نمیتوانستند
به یاد خواجو و با یک معماری باشکوه از خرابی
ایمنشوند؟
شاید دالیل زیادی برای مهجور ماندن شعر
خواجو وجود دارد .شاید مهمترینش به قول دکتر
کزازی کمشانســی تاریخی خواجو باشد که در
میانهی دو غول ادبیات کالسیک ایران میزیسته
و دیده نشده است .یک عامل مهمتر هم باز تاکید
کنم که به خاطر غربت خواجو در وطنش بوده
است .ما کرمانیها هیچ تعصب واقعی و ادبی به
خواجو نداشتهایم .تمام محفوظات ما از غزلیات
خواجو تنها به چند غزل محدود میشود که به
لطف موسیقی در حافظه ما جایگیر شدهاند .به
ی نظیر پرویز
لطف خوانندگان و موسیقیسازان 
مشــکاتیان و احمدرضا مویدمحسنی و مهدی
بهزادپور و ایرج بسطامی و محسن نامجو و صدیق
تعریفوعلیرضاافتخاری!-فکرکنمهمینچندتا
باشند فقط! -غزل معروف ترنج که بارها خوانده
شــده شــاید تنها یکی از غزلهای موسیقایی
خواجو باشد .خواجو غزل بسیار زیبایی با مطلع
«ز زلف و روی تو خواهم شــبی و مهتابی» دارد
که من بسیار دوستش دارم و یا غزلهای فانتزی
مطلع «دیدم از دور بتی
زیبایی مانند این غزل با
ِ
کاکلکش مشکینک» و یا بسیار غزلهای دیگر.
چــرا فقط از خواجو باید این مصرع در ذهنمان
بیاید که «خرم آن روز که از خطه کرمان بروم»؟
شما خودتان میدانید که خواجو در استفاده از
وزنهای متنوع دستی پرکار داشته است .او یازده
ن بار در شعر فارسی آزموده
وزن جدید را برای اولی 
و از طرفی خواجو را بهعنوان دومین شاعر از نظر
تنوع بحر عروضی و وزن میشناسند .مقام اول
را دربین شاعران پارسیگوی در این زمینه موالنا
دارد .و همینطــور خواجو را نخلبند میگویند
یعنی کسی که کالم را زیور میبسته .ولی چرا
از کسی که حدود  20عنوان و لقب در تذکرهها

دارد چیزی در ذهنها نیست؟ خواجوی کرمانی
به نظر من یکی از خالقترین شاعران ایران بوده
که نمونههای بسیار قابل توجهی از شعر زبان را
در غزلیات و سایر شعرهای او میتوان دید .گاهی
میبینی در یک بیت مجمعی از آرایههای ادبی
را بــه کار گرفته که توضیحــش برای خودش
داستانیست.
کاری که در مورد انتشار گزیده غزلیات خواجو
شد خیلی کار کوچکی بود .ولی باور کنید برای
من تجربــه و آموزش زیادی به همراه داشــت.
چندسالی درگیر غزل خواجو بودم و انتشار این
کتاب هم برای دسترســی آسان و عمومیتر به
غزلیات شورانگیز او بود .مطمئنا دیدهاید که به
اندازه موهای سر همهمان حافظ در اقطاع و الوان
مختلف وجــود دارد و هر کداممان حداقل یکی
چندتایی ازش در خانهمان داریم! فرم اینکتاب
با توجه به ذائقهی شــخصی شکل گرفته است.
میخواستم کتابی خوشدســت باشد که هم
قابلیت حمل در کیف و جیب داشــته باشد و
هم شکل و شــمایلی مطبوع برای هدیه دادن
و هدیــه گرفتن .گرافیــک داخلش هم تجربه
صفحهآراییهای این چندساله است و البته المان
گرافیکیای هم که در صفحهآرایی استفاده شده
اســت از معماری باغ فتحآباد و عمارت شترگلو
وام گرفته شده است و البته استقبالی هم که از
آن شد فوقالعاده بود .خیلیها ،حتا شرکتهای
تجاری سال گذشته به جای سررسید از این کتاب
به عنوان هدیه نوروزی استفاده کردند.
من فکر میکنم یکی از اتفاقهای
ادبی ســیرجان در این چند سال اخیر
چاپ رمان «یک کاسه گل سرخ» مرجان
عالیشاهی است که چراغ خوبی را در این
عرصه روشن کرد .اوضاعش در سطح کشور
چطوربود؟
رمان اول خانم عالیشــاهی علیرغم اینکه
کتاب اولشــان بود در تمام نمایشگاههای کتاب
استانی در لیست مخاطبان غرفه نشرنون بوده
است .و البته رمان دوم ایشان «روزهای موازی»
هم که امیدوارم برای نمایشگاه کتاب منتشر شود
کاری فوقالعاده و خواندنی ست .امیدوارم آثار شما
و دوستان دیگر هم منتشر شود.
حاال دیگر سالهاست که همیشه
قرار است مجموعه داستان من و مجموعه
داستان شما منتشر شود .من حاال هیچ!
چرا کتاب داستانی ازشما منتشرنمیشود؟
انگار از کوزه شکسته هم آب نمیخورید؟
ن سالها ،مرا
راستش تمام مشــغلههای ای 
از دلبســتگی عمیقی که به داســتان و ادبیات
داستانی داشــتهام دور نکرده است .به نظر من
داستان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین قالبهای
ادبیات مکتوب است که ظرفیت فرهنگسازی
و مستندســازی فرهنگی قابل اســتفاده برای
گسترهای وســیع از مردم را دارد .امیدوارم سال
آینده بتوانم بخشی از دغدغهی شخصیام را در
مورد داســتان و به عبارتی رویای معوقم انجام
دهم .البته همینجا و در حضور همهی دوستان

این آرزو را هم دارم که اولین اثر داستانی مجتبا
شولافشارزاده را هم با چشممان ببنیم!
خب برای داستان بس است دیگر!
نه؟ عید اســت و حال و هوای مخاطبان را
دریابیم .سیزدهگردیسیرجان،کجابیشتر
میچسبد؟
نگویید از ســیزدهگردی در اطراف سیرجان!
بهار سیرجان رویایی و فوقالعاده است .از کجایش
بگویم؟ کوهپنــج بلند و زیبا یا پاریز و مســیر
زیبایش؟ ســیاهکوه و اطرافش یا کوه خواجویی
و چاهقلعه و البته دارســتان! ما همیشــه البته
پاتوقمان سمت زمزرج است با آن باغهای بادام
و دشت و دامنهی پر از بوتههای الوکش .و البته
کشف دوسال قبلمان «زنجیرآویز» عزیز!
گفتوگو طوالنی شــد و فکر کنم
سردبیر کلی از حرفهایمان را حذف کند.
البتهدرسیرجاندبیرتحریریههاکارهترندو
خوشبختانه دبیر تحریریه ،هموالیتی من
است و نگران حذف نباشیم! راستی با توجه
به ســالها کار مطبوعاتی نظرت در مورد
رویه کاری مطبوعات سیرجان چیست؟
دنبالمیکنیاصال!؟
درموردبینظیربودنفضایرسانهایسیرجان
هرچه بگویم تکراریست .فقط این را بگویم که
بســیاری از نشریات کشوری ما غبطه این شهر
و مردمان رسانهایاش را میخورند چه برسد به
کرمان!
سئوالی که از همه میپرسم .چی به تو
آرامش درونی میدهد؟
کتاب و کتاب و کتاب!
برنامهها و آثار آینده؟
زندگی خیلی خیلی کوتاه است .امیدوارم به
قدر وسعم بتوانم فایده ببرم ازش .برنامه خیلی
زیاد دارم .ولی همانطور که او ل صحبتمان گفتم
باید شاخهها را وجین کرد وگرنه عمرمان وجین
میشود! امیدوارم به قول قایل تو «دغدغه»هایم
اضافهنشوند!
به عنوان ســئوال یا موضوع آخر،
دلم میخواهد برای فرصت تعطیالت نوروز
یا فرصت مطالعهای مخاطبان ،یک لیست
کوتاه پیشــنهادی از کتابهای منتشر
شده استان کرمان معرفی کنید .قبال زنگ
زدهام و از مولفان قول شرف گرفتهام کسی
گالیهایینکند.بفرمایید!
چه بگویم! ما همه از نسل «باغ اناری» هستیم!
چاپ پنجم این کتاب پرافتخار به زودی منتشر
شده .یک تجربه تکرارنشدنی در داستان ایرانی.
برای دوســتان عالقهمند به آثار طنز اثر جدید
حمید نیکنفس به نام «دلپســنگو» را حتماً
پیشــنهاد میکنم .باشد که روزهای پر از خنده
داشته باشند .در زمینه رمان هم رمان «یک کاسه
گل سرخ» و البته رمان ترجمه «فصل بارانی» و
رمــان پرفروش این روزها «مردی به نام اوه» که
با خیال راحت به همه میتوان پیشنهادش داد.
سید محسن بنیفاطمه! برای پذیرش انجام
این مصاحبه از شما بسیار ممنونم!96ات پربرکت!

