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گرینویچ

ارکیده های پژمرده پساکرونايی

 

بانکوك: تایلنــد به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
پرورش دهنده های اركيده این روز هــا با ركورد بازار 
پساكرونایی مواجه اســت. به گزارش ایندیپندنت، 
دست كم یک مزرعه از هر 5مزرعه توليد گل به دليل 
همه گيری در تایلند تعطيل شده اند. درگيری نظامی 
روســيه و اوكراین هم گرانی 30درصدی محصوالت 
كود و آفت كش را در این كشــور رقم زد. بسياری از 
پرورش دهندگان گل اركيده تایلند در طول همه گيری 
كرونا  از ســوددهی وارد ضرردهی شــدند. پيش از 
همه گيری كووید-19، تایلند ســاالنه 270ميليون 
ساقه گل اركيده به كشور چين صادر می كرد كه حاال 
به 170ميليون ساقه كاهش پيدا كرده است. تا 2سال 
پيش، حمل گل از طریق جاده به چين تا 3 روز طول 
می كشيد؛ اما حاال همان ســفر بين 8 تا 10روز طول 
می كشد و اغلب گل ها پيش از رسيدن به خانه مشتری 

در شانگهای، پژمرده می شوند.

بی خیال دنیای مجازی

اکسیژن سازی خاك ماه

نانجینگ: نتيجه مطالعه ای جدید نشان می دهد خاک ماه 
می تواند دی اكسيد كربن را به اكسيژن تبدیل كند و امکان 
استفاده از آن برای پشتيبانی از زیست بشر در فضا مطرح 
 )Joule( شده است. براســاس گزارش نشریه علمی جول
خاک كره ماه حاوی تركيب های فعالی است كه می توان از 
آن در كنار نور خورشيد و دی اكسيد كربن برای توليد آب، 
اكسيژن و سوخت به منظور پشتيبانی از زندگی در پایگاهی 
در ماه اســتفاده كرد و انجام تحقيق های بيشتر را در فضا 
ممکن ســاخت. به گزارش ایندیپندنت، یينگ  فانگ یائو، 
متخصص مواد دانشــگاه نانجينگ چين و نویسنده اصلی 
این گزارش گفت: »راهبرد ما طرحی به دست می دهد كه 
ایجاد محيط زیستی پایدار و با هزینه معقول در خارج از جو 
زمين را ممکن می كند. اگــر بخواهيم تحقيق های بزرگی 
درباره دنيای خارج از جو زمين انجام دهيم، باید به دنبال 
راه هایی برای كاهش حجم حمل ونقــل مواد و تجهيزات 
باشيم یعنی تا حد ممکن مایحتاجمان را از زمين نبریم و 
در عوض از منابع موجود در خارج از جو اســتفاده كنيم.«  
این خبر و نتایج این مطالعه باعث شده دانشمندان درباره 
بررسی تبدیل گازهای مضر به گازهای مفيد در فضا از این 

قابليت ماه الهام بگيرند.

رکورد جنگل زدايی در برزيل
 

ريودوژانیرو: طبق داده های هشدارآميز جدید، جنگل زدایی 
آمازون در ماه گذشــته به ركورد جدیدی رســيد. براساس 
این آمار ميزان جنگل زدایی به حــدود دوبرابر آن در آوریل 
پارســال افزایش یافت. طبق ادعای فعاالن محيط زیست، 
جنگل زدایی در این كشور كه بزرگ ترین بخش جنگل های 
بارانی اســتوایی در جهان را دارد، »نهادینه« شــده است 
و انگشــت اتهام در ثبت این ركوردشــکنی را هم به سوی 
رئيس جمهوری برزیل نشانه رفته  اند. به گزارش یورونيوز و 
طبق داده های سازمان ملی تحقيقات فضایی )Inpe( برزیل 
كه از ســال16-2015 گزارش آماری ماهانه می داده، كل 
جنگل زدایی آمازون برزیل در مــاه آوریل بدون روز آخر آن 
هزار و 12.5كيلومترمربع بوده است. آمار 30آوریل نيز هفته 
آینده منتشر خواهد شد، اما همين آمار نيز هم اكنون نشانگر 
ثبت باالترین ميزان جنگل زدایی در ماه آوریل است. این در 
حالی است كه جنگل زدایی پيش از این هم در ژانویه و فوریه 

امسال ركوردشکن شده بود.

لیگ دوچرخه سواری کوهستان در چهارمحال و بختیاری   عکس: مهرداد صفرپور دهکردی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

خبری نیست که نیست

می دانيــد یکــی از كاركردهای 
نادرست رســانه ها چيست؟ اصل 
شهرت محوری. البته توضيح داده می شود كه گاهی چاره ای 
نيست و اخبار مشهورها باید بيشتر پوشش داده شود، اما این 
قصه، بدی هایی هم دارد برای خودش. اینکه چنين افرادی، 
مرجعيت اجتماعی پيدا می كنند و خيلی ها ســعی می كنند 

زندگی و سبک زندگی شان را با آنها هماهنگ كنند.
نکته مهم تر دیگری كه در این ميانه وجود دارد، آن است كه 
این دست شــهرت پردازی ها، باعث می شود تا تعادل زندگی 
مردم و مخصوصا جوان ترها به هم بخــورد. به این ترتيب كه 
اقشــار معمولی جامعه مدام فکر می كنند كه باید به چنين 
شــهرت و جایگاه و به چنين موفقيتی برســند و تا مادامی 
كه نرســيده اند، حتما شکســت خورده اند. اینکه هميشه در 
ذهن خودشان، سرخورده اند و مدام فکر می كنند كه خوش 
به حال فالنــی و بهمانی و... حاال چرا خــوش به حال؟ برای 
اینکه شهرت بيشــتری دارد، در رســانه ها  حضور بيشتری 
 دارد، دنبال كننــدگان ميليونی دارد و ...، امــا آیا همه اینها

درست است؟
اخيرا مصاحبه ای از یکــی از خواننده های پيــش از انقالب 
منتشر شده اســت كه خيلی ها را در شــوک فرو برده است. 
یعنی خيلی ها از خودشان می پرســند كه فردی با این حجم 
و سطح از شــهرت و موفقيت و فراگير و ماندگاری، می تواند 
چنين زندگی جهنمی هم داشته باشد؟  فاصله این شهرت و 
موفقيت و ماندگاری با این واقعيتــی كه خود این فرد مطرح 
كرده اســت، به قدری زیاد بوده كه خيلی ها را دچار شــوک 
كرد. سال ها پيش مصاحبه ای با ســعيد كنگرانی، از جوانان 
خوش چهره و سوپراستار سينمای پيش از انقالب نيز منتشر 
شــده بود كه صحبت هایی از این دســت را مطرح كرده بود. 
آنجا هم چنين سؤالی مطرح شده بود كه جوانی با این سطح 
از موفقيت و زیبایی ظاهری و...، مگر می تواند زندگی به این 

جهنمی داشته باشد؟
شاید هر كدام از این گفت وگوها به اندازه هزار منبر و سخنرانی 
و كتاب و فيلم، دیدگاه ها را اصالح كرده باشد. در این مورد كه 
شــکی ندارم. اینکه یک دفعه تصویرهای پوشالی فرو بریزد و 
همه با اصل قضيه روبه رو شوند. بخشی از این واقع گویی ها و 
شفاف سازی ها هم ناشــی از رسيدن به سال های آخر زندگی 
اســت. اینکه تصور می كنيد دیگر چيزی برای از دست دادن 
ندارید و دیگر نظــرات و نــگاه دیگران و حتــی ماندگاری 
تصویرتان برای تان مهم نيست. اینکه فکر می كنيد وقتی من 
این چنين سخت زندگی كرده ام، چرا باید تصویری این چنين 
ســرخوش از من منتشر شود؟ طبيعی اســت كه این فاصله 

نجومی، هر كسی را می تواند از پا درآورد.
آنتونی رابينز را كه می شناســيد؟ همــان آقای قدبلندی كه 
درباره موفقيت صحبت می كند و در ســخنرانی های خودش 
مدام باال و پایين می پرد. او به ثروتمندان زیادی مشاوره داده و 
می دهد. در جایی نقل می كند كه بيشتر ثروتمندانی كه دیده، 
با اینکه كم و كسری از دنيا نداشته اند، اما سرخوش نيستند. 
سرخوش به این معنا كه واقعا معتقدند كه زندگی نکرده اند و 
واقعا احساس سرخوردگی دارند. دليلش را هم این نکته ذكر 
می كرد كه این آدم ها، كلی كار و هدف داشتند كه باید سراغش 
می رفتند و همين ها، باعث می شد تا احساس نارضایتی كنند؛ 
مثال مدیر ارشد بانکی بزرگ را مثال می زد كه همه  چيز داشت 
و خانواده خوبی هم داشــت، ولی ليست آرزوهایی كه باید به 
آنها می رســيد تا سپس احساس سرخوشــی و آرامش كند، 
چنان بلند بود كه بعيد بود در سال های باقيمانده به آنها برسد.

ماجرای چهره ها هم چنين است. شهرت باعث می شود تا مردم 
عادی، دیگر نه به  خود كارها كه بيشــتر به وجهه كارها توجه 
كنند. یعنی در وهله اول، به این فکر می كنند كه باید در حوزه 
خودشان، حتما به سطح شهرت مداران آن حوزه برسند. سپس 
به این فکر می كنند كارهای عادی و معمولی كه روزانه انجام 
می دهند، به شدت آزاردهنده است، چرا كه آنها را به شهرت 
نمی رساند. درحالی كه اصل، انجام كارهاست؛ نه وجهه ای كه 
برای شــما ایجاد می كند. مگر قرار است همه شهرت داشته 
باشند یا سوپراستار باشند یا چه؟ بله، داشتيم از آن مصاحبه ها 
می گفتيم. مصاحبه هایی كه به همه ما ثابت كردند كه آن باالها 
خبری نيست و دنيا پوچ تر از آن است كه فکرش را می كنيم. 
در اینکه حتی بزرگ ترین ها و مشــهورترین ها نيز می توانند 
تلخ ترین زندگی ها را داشته باشند. در اینکه برای آرام بودن و 
خرسند و سرخوش بودن در زندگی و از زندگی، الزاما نيازی 
نيست ليستی بلندباال از آرزوهایی را داشته باشيم كه باید به 
آنها برسيم؛ ليســتی از آدم هایی كه باید شبيه به آنها باشيم. 
اینکه گاهی یک دورهمی ســاده، یک مهمانــی بی ریا، یک 
بوستانگردی خانوادگی ساده و یک آبميوه خوردن در حاشيه 
یک آبميوه فروشــی یک خيابان معمولی، می توانند بهترین 
سرخوشی های جهان باشند. به این فکر كنيم كه زیبایی، نه 
در معروفيت، شــهرت، ثروت و جایگاه بيشتر كه می تواند در 
همين سادگی های بيشتر باشد. ســادگی هایی كه گاه چنان 
چشم نواز می شوند كه حتی می توانند همان آدم های معروف 
را هم به سمت خودشان بکشــانند؛ به اینکه همه زرق و برق 
دنيا را رها كرده و به روستایی و جزیره تنهایی خودشان بروند 
تا این آرامش و زیبایی را پيدا كنند. به این فکر كنيم كه آواز 
دهل شنيدن از دور خوش است و خبری نيست كه نيست و 
درستی و اطمينان ناشی از یک زندگی درست، زیباترین نکته 

و قرارگاه و تکيه گاه جهان است.

شل سیلور اســتاين در خانه اش، در يک آخر هفته 
سال1997 - که دقیق ترش می شود دهم ماه می - از 
حمله قلبی فوت کرد. آن موقع 68ســال داشــت و 
تنها بود. دخترش وقتی 11سالش بود و زنش در دهه 
70مرده بودند. او قرار نبود برای بچه ها کتاب بنويسد، 
ولی وقتی اين کار را کرد نتیجــه اش فوق العاده بود. 
کتاب هــای او را همه می خواندند، هــم بچه ها و هم 
پدر و مادرهايشــان. کتاب های عمو شــلبی )لقبی 
که مطبوعات به سیلور اســتاين داده بودند( قواعد 
خودشــان را دارند، نه آنهايی که متخصصان ادبیات 
کودکان و نوجوانان نوشته اند و در دانشگاه تدريس 
می شود. فانتزی او از ذهن عجیب خودش در آمده و در 
آن قواعد دنیای واقعی و فانتزی همزمان کار خودشان 
را می کنند. در اين فانتزی، بچه ها لوســند، غول ها 
 خوش قلب اند، حیوان ها با کسی شــوخی ندارند و 
آدم بدها بی آزارند؛ 4 گروهی که کاراکترهای کتاب های 

سیلور استاين معموال از بین آنها انتخاب شده اند.
  

شل سیلور استاين در کودکی چون زشت و خجالتی 
بود، همبازی نداشت و اوقاتش را تنها به سر می برد. 
به همین خاطر بعدها آثارش پــر از کودکان تنهايی 
بود که فکرهای عجیب و غريــب و خیال بافی های 
کابوس وار می کردند. پسر بچه ای که فکر می کند يک 
 مار سمی خطرناك در ظرف ناهارش چمبره زده يا يک 
باغ وحش انسانی که حیوانات از آن ديدن می کنند؛ 
در کتاب های عمو شلبی عجیب ترين اتفاق ممکن رخ 
می دهد و هیچ حادثه ای روند طبیعی و عادی خود را 

طی نمی کند.
  

شل سیلور استاين در جوانی بعد از ملحق شدن به 
ارتش آمريکا، به ژاپن و ســپس به کره منتقل شد. 
همان جا بود که نقاشی را شروع کرد. کاريکاتورهايش 
در خبرنامه ارتش چاپ می شــد. بعد از بازگشت به 
آمريکا برای مجالت کاريکاتور می کشید و اين کار را 
تا چندين سال ادامه داد. تا اينکه يکی از دوستانش که 
ناشر کتاب های کودك بود، او را تشويق کرد تا کتابی 
برای کودکان بنويسد و نقاشی کند. و به اين ترتیب 
کتاب »الفکاديو، شیری که گلوله را با گلوله پاسخ داد« 
نوشته شد. طولی نکشید که سیلور استاين نويسنده 
محبوب همه رده های سنی شد و کتاب های متعددی 

برای کودکان نوشت و نقاشی کرد.
  

عمو شلبی يک هنرمند همه کاره بود. به غیراز نقاشی 
و نوشتن شعر برای کودکان، شل هر کار ديگری هم 
می کرد؛ فیلمنامه می نوشت، ترانه می سرود، آهنگ 
می ساخت، موســیقی متن فیلم می ساخت، آواز 
می خواند و نوازندگی هم می کرد. يکی از معروف ترين 
ترانه های شلبی، ترانه پسری به نام سو بود که جانی 
کش، خواننده آمريکايی معروف ســبک کانتری 
به خاطر خواندن آن برنده جايزه گرمی شــد. شل 
خودش هم به خاطر قصه گويی در يکی از آلبوم هايش 
برای کودکان برنده گرمی شــد. به خاطر ســاخت 
موســیقی متن فیلم »نامه هايی از لب مرز« نامزد 
جايزه اسکار شد و کتاب هايش هم جايزه های زيادی 
برنده شدند. شــلبی ترانه های زيادی گفته است. 
ترانه هايی که برخــالف کتاب هايش برای کودکان، 
بسیار غمگین اند. ترانه 25دقیقه ديگر می روم، دقیقه 
شمار لحظات پايانی زندگی يک اعدامی است و ترانه 
چیزهايی که نگفتم، حسرت يک عاشق است به خاطر 
حرف های نگفته اش. حرف هايی که برای بقیه عمر در 

ذهن تکرار می کند.
نگفتم »بارانی ات را درآر، 

قهوه درست می کنم و با هم حرف می زنیم.«
نگفتــم »جاده بیــرون خانه طوالنــی و خلوت و 

بی انتهاست«
گفتم »خدانگهدار، موفق باشی، 

خدا به همراهت.« او رفت
و مرا تنها گذاشت

تا با تمام چیزهايی که نگفتم زندگی کنم.

تقویم / سالمرگ

زشت، خجالتی و البته شاهکار

حافظ

روز و شب خوابم نمی آيد به چشم غم پرست

بس که در بیماری هجر تو گريانم چو شمع

كال نيوپورت در كتاب »مينيماليســم دیجيتال« 
می نویســد: »اكنون خيلی ها جهان را بيشتر از راه 
صفحه نمایش تجربه می كنند. ما در دنيایی زندگی 
می كنيم كه تالش می كند حس المســه را تا حد 

وسيله ای برای لمس صفحه نمایش تقليل دهد.« 
حتما خيلی از ما تا امروز به این مسئله فکر كرده ایم 
كه زندگی مان با 30-20ســال پيش چقدر تفاوت 
پيدا كرده و دنيای دیجيتال و فضای مجازی چقدر 
توانســته ما را از ارتباط هــای رودررو دور و وقت و 
انرژی مان را برای توليد محتوایی كه گاهی از درجه 
اهميت خيلی پایينی برخوردار اســت، تلف كند. 
در واقع پرسه زنی در رســانه های اجتماعی آنقدر 
همه گير شده كه خيلی از ما تقریبا بدون فکر این كار 

را می كنيم و دوری از تلفن همراه برایمان عذاب آور 
اســت و حتی در نبود اینترنــت و دنيای مجازی 
دچار اضطراب می شویم. این در حالی است كه ما 
می توانيم مثل گذشته های نه چندان دور، مکالمات 
طوالنی ای را بدون اســتفاده كــردن از تلفن های 
همراه خود داشته باشيم و صدای پيام حواسمان را از 
گفت وگو پرت نکند. می توانيم در یک كتاب خوب، 
در یک پروژه كاری یا یک برنامه تفریحی صبحگاهی 
گم شویم و استرس نگيریم. می توانيم بدون نياز و 
وسواس برای ثبت كردن لحظاتمان، با دوستان و 
خانواده خود تفریح كنيــم. ضمن اینکه می توانيم 
از اخبار روز آگاه شــویم، اما در آن غرق نشویم. به 
شرط اینکه استفاده درســت از دنيای دیجيتال را 
یاد بگيریم و برای چند ساعتی هم كه شده گوشی 

موبایل را كنار بگذاریم و دنيای واقعی را دریابيم.
نتایج یک مطالعــه  جدید در انگليس هم نشــان 
می دهد كه یک هفته استفاده نکردن از رسانه های 

اجتماعی می تواند بهبود چشمگيری در وضعيت 
ســالمت روان ایجاد كند و افســردگی و اضطراب 
را كاهش دهد. بنابراین بهتر اســت برای سالمتی 
خودمان هم كه شده، استفاده از اینترنت را محدود  
و دور از دنيــای مجــازی، برای زندگی مــان از نو 

برنامه ریزی كنيم.

هنــر خــالق عــرب طــی 
دو دهــه اخيــر بــا فضای 
 نمایشــگاهی هنــر دوبــی

 )Art Dubai( و ارائــه آثار و 
دیدگاه های جهانی، بســيار 
هيجان انگيز بوده و چهره های 

جدیدی را به جهان مدرن معرفی كرده اســت. محمد احمد ابراهيم 
 از نقاشــان نوگرای اماراتی اســت كه با آخرین اثر خود »باغ ميوه ها« 
Fruits Garden به دوســاالنه ونيز هم دعوت شده است. تابلویی پُر 
از فرم و رنگ كه به لطف نمادهای توتم مانند و آبی و ســبز و صورتی 
درخشان خود چشم ها را خيره می كند.ابراهيم یک سبک منحصر به فرد 
ایجاد كرده كه نشان از عالقه وی به باستان شناسی دارد. نمادهای او روی 
بوم، زبان خاص خود را بيان می كنند و كتيبه ها، خطوط و اشکال انتزاعی 
هم نشانگر نقاشی های دیواری هستند كه زمان و حافظه را با تکرار یادآور 
 می شوند. معتز نصر هنرمند مصری هم با خلق اثر مفهومی »عرابسک«

 )Arabesque (خود حاوی پيامی از تنوع در تركيب و التقاط رنگ ها 
است. او با انباشت هنرمندانه صدها چوب كبریت با رنگ های مختلف 
روی هم، یک سطح چوبی به ســبک نقوش تزیينی بناهای باستانی 
خلق كرده كه دعوت كننده به یک مفهوم است. نصر در این اثر خالقانه 
حکایتی هشداردهنده ارائه می دهد كه هر عنصر قابل احتراق اگر روشن 
شود، می تواند زیبایی و هارمونی را از بين ببرد. اینستاليشن »یادآوری« 
)Recollection( اسما خوری هنرمند اماراتی نيز نشان خالقانه ای از 
زمان، حافظه و روابط انسانی اســت.هر پازل این سازه، چای كيسه ای 
خشک شده ای است كه لحظه گذار در زمان را نشان می دهد؛ مثل حافظه 
كه برخی عناصر آن زنده می مانند و یا حذف می شــوند. به گفته اسما 
خوری، این هنر چيدمان تالشی برای به تصویر كشيدن رؤیای گذشته و 
افشای جنبه های فریب و شبيه سازی است؛ جایی كه لحظات، واقعی یا 

ساختگی، در یکدیگر محو می شوند.
هنرمند مراكشی مصطفی اكریم كه خوشنویسی عربی را در چيدمان 
 Khayali »هنری اجتماعی- سياسی خود می گنجاند هم قطعه »خيالی
)تخيل من( را از فلز زنگ زده خلق كرده است. این اثر مفهومی با الهام از 
كتاب دهه هفتادی »برای نان تنها« نوشته محمد چوكری ساخته شده 
كه در آن شخصيت داستان برخی چالش های زندگی اش نظير قحطی 
و فقر و خشــونت را روایت می كند و در كالژ اكریم به مفهوم طبقاتی 
»استبداد خانه پدری«، »به خيالم پناه می برم« و »قبل از مرگ حرفت 

را بگو« منعکس می شود.

بر و برگ

شهنام صفاجو

چهار شگفت انگیز عرب

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

عیسی محمدی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

آخر مصور

  فکر بی آبی. اثر: ديمیتريس گئورگوپاريس

انجامش بدهعدد خبر

علیه کار کودک

شايد آنها را کنار ســطل های زباله ديده 
باشید. شــايد هم آنها را توی پیاده رو يا 
خیابان ببینید که بــا نیم وجب قد، چیزی 
می فروشند يا  ســازی  می زنند يا شیشه 
ماشــین ها را تمیز می کنند تا کسی دست 
در جیبش کند و آنها دشتی کنند. تازه اين 
بچه ها، آنهايی  هستند که جلوی چشمند. 
اگر گذرتان به کارخانه ها و کارگاه های داخل 
و حاشیه تهران بیفتد، آنها را می بینید که 
ساکت و بی صدا کار می کنند و از اين طرف به 
آن طرف می روند، درحالی که همقدانشان، 
جايی ديگر از اين شهر، بی خبر از غم نان، 
شــادی می کنند و می گذارنــد بزرگترها 

جورشان را بکشند.
معضــل بچه هــای کار سال هاســت که 
دغدغه مديران شهری اســت و عالوه بر 
اينکه شهرداری و بهزيستی در اين زمینه 
طرح های زيادی را به اجــرا درآورده اند، 
هنرمنــدان و اهالی فرهنگ هــم در اين 
زمینه کارهايی را انجام داده اند تا شــايد 
نظر ديگران را برای مقابلــه با اين معضل 
جلب کنند. حاال هم به مناسبت فرارسیدن 
روز جهانی »مقابله با کار کودك« در تاريخ 
12ژوئن)22خردادماه(، شهر تهران میزبان 
رقابت طراحان پوســتر با همین موضوع 
خواهد بود. اين مسابقه با هدف تغییر نگرش 
افکار عمومی نسبت به مقوله کار کودکان با 
تأکید بر حقوق کودك و آثار و پیامد ناشی 
از کار کودکان از امروز تا 29ارديبهشت ماه 
در غالب طراحی پوســتر برگزار می شود 
و هر فرد می تواند حداکثــر با 3اثر در اين 
مسابقه شــرکت کند که در پايان به نفرات 
برتر جوايزی اهدا می شود. اگر اهل مسابقه 
و هنر هستید، تا فرصت هست در اين رقابت 
شرکت کنید، شايد شــما يکی از آن 3نفر 

برنده باشید.


