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گرینویچ

نخل کن برای يک سگ

 

کن: پاترون نام سگ مين یابی اســت كه در مراسم 
»نخل ســگ« در جشــنواره فيلم كن  جایزه  ویژه 
حيوانات را كســب كرد. او با شــامه تيزش توانسته 
اســت مين های زیادی بيابد و جان هــای زیادی را 
نجات دهد. به گزارش دویچه وله، این سگ در مراسم 
انتخاب بهترین ســگ بازیگر در جشنواره فيلم كن، 
در كنار ســگی كه با نام بيســت )Beast( در فيلم 
»وار پونــی«، اثر رایلی كيو و جينــا گامل نقش ایفا 
كرد. سگ فيلم »وار پونی« برنده اصلی جایزه »پالم 
داگ« یا »نخل سگ« این جشنواره شد و »پاترون«، 
هم جایزه افتخاری را برد. این نخســتين بار نيست 
كه پاترون برنده جایزه می شــود. او پيش از این هم 
جایزه شــجاعت دریافت كرده بود. این جایزه طی 
مراسمی در اوایل ماه مه به پاس »ازخودگذشتگی  در 
 مأموریت ها« به این سگ كه از نژاد جک راسل تریر

 )Jack-Russell-Terrier( است اهدا شد. 

ایرانی ها بر بام دنیا

نقاشی های يک روبات
 

لندن: یک روبات هنرمند به مناســبت جشــن پالتينيوم، 
پرتره جدیــدی از ملکه اليزابــت دوم خلق كرده اســت. به 
 گــزارش دیلی ميل، این پرتــره با عنوان »ملکــه الگوریتم« 
)Algorithm Queen( توسط »آیدا« )Ai-Da(، یک روبات 
هوش مصنوعی كه در ســال2019 ميالدی ساخته شده و به 
طراحی، نقاشی و مجسمه سازی  می پردازد، خلق شد. »آیدا« 
از دوربين های درون چشــمان خود و الگوریتم های رایانه ای 
برای پردازش ویژگی های انســانی اســتفاده می كند و آنچه 
را كه »می بيند« بــه مختصات تبدیل می كند. او ســپس از 
این مختصات در محاســبه یک مســير مجازی برای حركت 
دادن بازوی روباتيک خود و خلــق یک قطعه هنری روی بوم 
نقاشی استفاده می كند. نقاشــی »ملکه الگوریتم« الیه بندی 
و مقياس بندی شد تا پرتره چند بعدی نهایی آن ایجاد شود. 
این نخستين  بار در تاریخ است كه یک روبات انسان نما تصویر 
یکی از اعضای خانواده سلطنتی را نقاشــی می كند. به گفته 
ســازندگان آن، روبات »آیدا« كه به افتخــار ریاضيدان قرن 
نوزدهم، »آدا الوليس«)Ada Lovelace( نامگذاری شــده 
است، نخستين روبات فوق واقع گرایانه جهان است كه می تواند 
 مردم واقعی را ترســيم كند. او توسط شــركت روبات سازی 

»Engineered Arts« در كورنوال ساخته شده است. 

خاموشی کولر ها در اسپانیا 
 

مادريد: مقامات اسپانيا اعالم كردند درنظر دارند مصرف انرژی 
را در ادارات و ســاختمان های دولتی كاهش دهند. به گزارش 
یورونيوز، سياســت دوركاری بيشــتر و محدود كردن ساعات 
استفاده از كولر و شوفاژ در ادارات و ارگان های دولتی و عمومی از  
تدابير دولت اسپانيا برای عملی كردن این هدف است. طبق این 
طرح افزایش بهره وری انرژی، كولرها طوری تنظيم می شوند كه 
فقط وقتی دمای هوا باالتر از 27درجه اســت، روشن شوند. در 
زمستان و فصل سرما هم شوفاژها در دمای پایين تر از 19درجه 
شروع به كار خواهند كرد. تدابير جدید به شرط مهيا شدن شرایط 
فنی، اعمال خواهند شــد. مادرید با این كار درنظر دارد عالوه 
بر پایين آوردن مصرف انرژی خود، كارمندان را به اســتفاده از 
وســایل حمل ونقل عمومی و دوركاری تشویق كند. كارمندان 
دولت اسپانيا این امکان را دارند كه 3روز هفته دوركاری كنند. 
كميسيون اروپا اواسط ماه مه با ارائه طرحی 210ميليارد یورویی 
درصدد برآمد تا ضمن تشویق اعضا به اســتفاده از انرژی های 

تجدید پذیر، وابستگی اروپا به انرژی های وارداتی را پایان دهد.

پنجره،  باز کن شايد هوای خانه ابری ست 
درياچه شهدای خلیج فارس    عکس: مهديا گل محمدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

عیب، زهد و وابستگی 

عيب رندان مکــن  ای زاهد پاكيزه 
سرشــت / كه گنــاه دگــران بر تو 

نخواهند نوشت
این كه می بينيم جناب لسان الغيب به زاهدان گير می دهد، منظور 
كسانی هستند كه حالل های خدا را بر خود حرام دانسته و زندگی 
نکبت بار را مســاوی با زهد می دانند. جناب حافظ طرفدار رندی 
است و رند را كسی می داند كه از مواهب دنيا بهره ببرد، اما به آن 
آلوده نشود و دل نبندد. آشنایان ره عشق در این بحر عميق/ غرقه 
گشتند و نگشتند به آب آلوده. همان كه حضرت علی عليه السالم 
فرمودند: بدن هایشان در این دنيای خاكی است اما روح آنها متعلق 

به مأل اعلی است.
بعضی ها خيال می كنند زهد به معنای پشــت پــا زدن به دنيا و 
بی اعتنایی مطلق به امور زندگی است. بعضی ها هم تنبلی و حتی 
شلختگی های خود را پای زهد می گذارند و هر حركتی در جهت 
امرار معاش و به دست آوردن یک زندگی آبرومند را برخالف زهد 
و نگاه دین به زندگی می دانند. این در حالی است كه اتفاقا اسالم 
دستيابی به لذت ها و امکانات مشروع و مواهب الهی را نه تنها حالل 
می داند كه حتی در آیه ای در قالب استفهام انکاری به پيامبر)ص( 
می گوید:  ای پيامبر! بگو چه كسی زینت های الهی و روزی حاللی 
را كه خداوند برای استفاده بندگانش قرار داده حرام می داند؟ به 
مردم بگو این نعمت ها در دنيا برای مومنان قرار داده شده است و 

روز قيامت بهتر از این را در اختيار خواهند داشت.
از مجموع روایات دینی و معارف اســالمی به دســت می آید كه 
زهد، به معنای بی توجهی مطلق بــه دنيا و پرهيز از خوب زندگی 
كردن نيست؛ یعنی در مفاهيم دینی داشــتن امکانات و زندگی 
خوب نهی نشده است، بلکه وابستگی به دنيا و امکانات در اختيار 
انسان مورد نهی قرار گرفته و خالف زهد دانسته شده است. در این 
زمينه روایات بسياری وجود دارد كه جای آن در این مقال نيست 
اما در یک كالم، اگر بخواهيم مفهوم دقيقی از زهد داشته باشيم، 
باید به این سخن اميرمومنان )ع( دقت كنيم كه فرمود: تمام زهد 
 و پارســایی، چيزی بين این دو جمله خداوند در قرآن است كه

»لکيال تاسوا علی ما فاتکم و ال تفرحوا بما آتاكم« پس زهد یعنی 
افسوس نخوردن بر از دســت داده ها و دل نبستن به داشته های 
فعلی. بنابراین معيار در زهد، وابستگی و عدم  وابستگی است. یعنی 
می توان تمام كره زمين را داشــت و به خاطر عدم  وابستگی به آن 
زاهد بود. عکس آن نيز درست است؛ یعنی می توان از دارایی دنيا 
فقط یک پيراهن یا تسبيح یا انگشتر و یک چيز ساده داشت اما به 
همان دارایی اندک به شدت وابسته بود. همين وابستگی خالف زهد 

است و با آن منافات دارد.
مالمحسن فيض كاشانی از علمای جليل القدر شيعه و از بزرگان 
اخالق است كه مدرســه فيضيه قم به نام او ماندگار شده است. 
می گویند از امکانات خوب مادی برخوردار بوده و به  دليل  شأن و 
منزلتش در كاشان تشکيالت و برو بيایی مفصل داشت؛ اما با این 
حال در كمال زهد زندگی می كرد. روزی درویشــی - كه معموال 
دم از یک القبایی و عدم وابستگی به دنيا می زنند و به قول معروف 
درویش را هركجا كه شب  آید سرای اوست - ميهمان مالمحسن 
می شود. درویش طی چند روز اقامت در منزل مال محسن همواره با 
كنایه و اشاره از وضعيت زندگی و خانه و تشکيالت مال محسن ایراد 
می گرفت و مدام از زهد می گفت و به خود اشاره داشت كه ببين من 
از دنيا هيچ ندارم و به امور دنيا بی تفاوت هستم. شبی درویش به 
مالمحسن گفت: خيلی هوس كربال كرده ام. آیا مایليد با هم به كربال 
برویم؟ مالمحسن پاسخ مثبت داد و قرار گذاشتند فردا بعد از نماز 
صبح حركت كنند. طبق قرار صبح زود راه افتادند. چند ساعتی از 
راه را سپری كرده بودند كه ناگهان درویش متوجه شد كشکولش 
را جا گذاشته است و از مالمحسن خواســت كه برگردند تا آن را 
بردارد. مالمحسن گفت: اینکه بخواهيم برگردیم و آن را برداریم، 
كلی وقتمان را تلف كرده ایم و چون از وسایل ضروری سفر نيست، 
بگذار برویم و وقتی برگشتيم آن را برمی داری؛ چرا كه جایش امن 
است و اتفاقی برایش نمی افتد. اما این حرف ها به گوش درویش 
نرفت و بر بازگشت اش پافشاری كرد تا زودتر به كشکولش برسد. 
مال محسن فرصت را مناسب دید و گفت: ببين برادر! من تمام آن 
زندگی و تشکيالتی را كه تو مخالف زهد می دانستی، یکباره رها 
كردم و با تو همراه شدم، اما تو نمی توانی از یک وسيله كوچک - آن 
هم وسيله ای زائد و تشریفاتی - بگذری و می خواهی این همه راه را 

برگردی. حاال تو زاهدی یا من؟

یکــی از شــخصيت های 
رمان دارالمجانين مرحوم 
محمد علی جمالزاده، جوانی است كه به خاطر عقده 
دیوانه وارش به اعداد، كارش به دیوانه خانه كشيده 
شــد. رحيم، چنان درگير اعداد است كه برای هر 
عدد شخصيت تراشيده و بعضی آنها را از دیگر اعداد 
بيشتر دوست دارد. این عقده نسبت به اعداد، یک 
ویژگی مشــترک بين تمامی دوندگان هم هست، 
چه حرفه ای و چه آماتور. تکليف دوندگان سرعت 
كه مشخص اســت؛ هر دونده ســرعتی، بيشتر از 
خودش یا رقبایش، با زمان مســابقه دارد. مسئله، 
صدم و دهم ثانيه است. در دوهای استقامت و نيمه 
استقامت، اعداد درشت تر هستند اما عقده اعداد، 
در دوهای سرعت و چه بسا بيشتر از آن بزرگ است. 
رابطه دوندگان با عدد رقم، به شروع كار برمی گردد. 
شــما یا تصميم می گيرید همينطور از روی عالقه 
گهگاهی بدوید، كه احتمــاال چندان درگير اعداد 
نمی شــوید، و یا تصميم می گيرید دونده باشيد. 
 آن وقــت همه  چيــز زندگــی  ورزشــی تان عدد 

و رقم می شود.
رابطه دویدن و اعداد، چه به صورت مســافت و چه 
به صورت زمان، در طول تاریخ مــورد توجه بوده 
اســت. معروف ترین مورد تاریخــی، همين دوی 
ماراتن اســت. در دوران صفویــه، در همين ایران 
خودمان ما شاطری و شــاطردوانی را داشته ایم، 
آیينی كه برخی افراد برگزیده، در یک روز نزدیک 
به 80 كيلومتر را یک نفس می دویدند تا به اصطالح 
شاطر شوند و راهشــان به دربار و مناسک دولتی 

باز شود.
در دوران مدرن، كه دویدن صرفا برای دویدن است، 
برخی ركوردها راهگشای عبور از محدودیت های 

ذهنی بشر بوده اند. تا سال ها اینطور گمان می رفت 
كه بدن انسان، برای اینکه بتواند یک مایل را زیر 4 
دقيقه بدود ساخته نشده و سال ها تالش دوندگان 
برای عبور از این ركورد افســانه ای ناكام ماند. اما 
راجر بنيستر دانشجوی 25ساله دانشکده پزشکی 
دانشگاه آكسفورد، در بهار سال 1954 این ركورد را 
شکست و یک مایل را در3دقيقه و 59.4 ثانيه دوید. 
انگار كه یک سد روانی شکسته شده باشد، بالفاصله 
دونده های زیاد دیگری هم یک مایل را در كمتر از 

یک دقيقه دویدند.
در ماراتن هم سد دویدن 42 كيلومتر و 195متر در 
كمتر از دو ساعت، مدت ها انسان را به خود مشغول 
كرده بود تا اینکه اليود كيپچوگه، یکی از بهترین 
دونده های استقامتی كه دنيا به خود دیده است، در 
یک مســابقه ویژه كه با هدف ركوردگيری برگزار 
شده بود، از این سد عبور كرد و  2سال پيش ماراتن 

را در یک ساعت و 59دقيقه و 40.2 ثانيه دوید.
فکر كردن به اعدادی كه این نابغه ها ثبت می كنند، 
بــرای دونده های آماتــور چيزی جــز عقده های 
بيشــتر به همراه نخواهد داشــت. اما دونده های 
آماتور هم سدهای ذهنی و عقده های خودشان را 
دارند. دویدن یک ماراتن زیر 4ساعت و یا دویدن 
10كيلومتر زیر 40دقيقه، بزرگ ترین هدف های 
عمومی و نســبتا در دســترس دونــدگان آماتور 
دنياست كه خواب و راحتی را از صدها هزار نفر در 

سراسر دنيا گرفته است.
برای دوی اولترا، كه روزبه روز محبوبيتش در دنيا 
و ایران بيشتر می شود، عقده اعداد، زمانی نيست، 
بلکه بيشــتر مربوط به مسافت اســت. در همين 
تهران، دونده هایی در پردیسان و یا بوستان والیت 
می بينيد كه خيلی راحت می گویند هدفشان این 
است صد كيلومتر را یک نفس بدوند. این یعنی دو 
ماراتن پشت سر هم، به اضافه 16كيلومتر بيشتر. 
یا به عبارتی دیگــر، فاصله كرج 
تا قزویــن. حتی فکرش هم 

دیوانه كننده است.
اما دونده ها، ميزانی از 
جنون را با خود حمل 
می كنند. آنها شاید به 
اندازه رحيم، نسبت به اعداد 
عقده نداشته باشند اما هر دونده ای، درگير اعداد 
است و به دنبال یک عدد می دود. بدبختی دونده ها 
این است كه اعداد تمامی ندارند، وقتی به یک عدد، 
كه همان هدف است می رســی، عدد بعدی از دور 

می درخشد. 

وقتی از دو حرف می زنيم 

جواد نصرتی

  عقده اعداد؛  می دوم و می شمارم

حافظ

ای دل مباش يک دم خالی ز عشق و مستی

وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

امروز 29می روز جهانی »اورست« است. روزی كه 
ادموند هيالری، كوهنورد نيوزیلندی توانست نام 
خودش را به عنوان نخستين فاتح اورست به ثبت 
برساند و به همين مناســبت این روز را با نام روز 

اورست می شناسند.
در ماه مه سال1953 دو گروه بریتانيایی ماموریت 
صعود به اورســت را به عهده گرفتند. یکی از این 
دو گروه شــامل ادموند هيالری و یک شرپا به نام 
تنزینگ نورگی بود. شــرپا گروهی از افراد بومی 
نپال هستند كه در ازای دریافت پول به كوهنوردان 
در صعود به اورست كمک می كنند. البته آنها در 
سال های گذشــته معتقد بودند نباید به اورست 
صعود كرد، چون این قله مقدس اســت. آنها بعد 
 South Col از صعود به ارتفاع 7900متــری در
آخرین كمپ را برپــا كردند. گــروه دومی كه از 
بریتانيا عازم شــده بود از مسير دیگری شانسش 
را امتحان كرد و حتی تا فاصلــه 100متری قله 
هم رســيد ولی موفق نشــد اقدام نهایی را انجام 
دهد. ســپس نوبت به هيالری رسيد. 28مه آنها 
به ارتفاع 8500متری رسيدند و صبح برای قدم 
آخر اقدام كردند. می گویند هوا آن قدر سرد بوده 
كه پوتين های هيالری كه بيرون چادر مانده بود 
یخ زده بودند و فقط 2ساعت طول كشيد تا او بتواند 
كفش هایش را گرم كند. بعد از یک صعود موفق، 
هيالری و شــرپا به فاصله 12متری قله رسيدند؛ 
نزدیک ترین فاصله ای كه تا آن روز به ثبت رسيده 
بود. در ادامه یک مسير یخی صخره ای و خطرناک 
بين آنها و قله به چشم می خورد. هيچ راه برگشتی 
وجود نداشت. طلسم اورست باید شکسته می شد. 
ادموند با تکيه بر نبوغ كوهنوردی اش توانست از 
آن مسير باال برود. مسيری كه بعد ها به نام قدمگاه 
هيالری نامگذاری شد. او سپس همکارش را باال 
كشــيد و درنهایت این 2 در ساعت 11:30دقيقه 

صبح 29مه1953 روی بام دنيا ایستادند.
از آن ســال و زمانی كــه ادموند هيــالری برای 
نخســتين بار به قله اورســت صعودكرد، هزاران 
ماجراجو برای فتح این قله راه دشوار منتهی به آن 

را پيموده اند. در واقع، هرساله تعداد افراد زیادی 
این زیبای طبيعی هيماليا را زیــر پا می گذارند 
تا به قله ای افسانه ای برســند. در ميان این افراد 
ایرانی های زیادی هم دیده می شوند كه توانسته اند 
روی بام دنيا بایســتند و نام خود را به عنوان فاتح  
اورست به ثبت برسانند. در 15اكتبر سال1990 
ميالدی، هومن آپرین، كه البته ساكن آمریکا بود، 
نخستين ایرانی بود كه اورست را فتح كرد. او كسی 
بود كه توانست مسيری جدید از كوه »آمادبالم« 

در نپال به سمت اورست را كشف كند.
45سال بعد از آنکه قله اورست برای نخستين بار 
فتح شد، یک گروه ایرانی هم توانستند همان جایی 
قدم بگذارند كه ادموند هيالری و تنزینگ نورگای 

گذاشته بودند.
زنده یاد محمد اوراز كه سال 82هنگام صعود به قله 
گاشربروم1 در پاكستان به دليل سقوط بهمن جان 
خود را از دست داد، همراه جالل چشم قصابانی، 
حميدرضا اولنج و محمدحسن نجاریان نخستين 
كوهنوردانی بودند كه از ایران به قصد فتح اورست 
راهی بام دنيا شدند. آنها سی ام اردیبهشت1377 
توانستند پرچم ســه رنگ ایران را بر فراز اورست 
به اهتزاز درآورند. جالب است بدانيد محمد اوراز 
تنها كسی است كه توانست تا ارتفاع 8كيلومتری 
را بدون كپسول اكسيژن طی كند و لقب »عقاب 
كوه های بــاالی 8000متری« را بگيرد. 2ســال 
پس از موفقيــت گروهــی اوراز و همراهانش در 
صعود به اورست، سعيد طوسی، كوهنورد ایرانی 
كه برای ادامــه تحصيل عازم آمریکا شــده بود، 
دوم خــرداد1379 به صورت انفرادی اورســت 
را فتح كرد. 5 ســال بعد از آن برای نخستين بار 
پای بانوان كوهنورد ایرانی هم به اورست رسيد؛ 
افتخاری بزرگ و البته كم نظير. نهم خرداد1384 
تيم ملی كوهنوردی كشورمان با 9كوهنورد قله 
8848متری اورســت را فتح كــرد. آنچه در این 
صعود اهميت داشــت حضور دو بانــوی ایرانی 
در جمع كوهنوردان بود؛ فرخنــده صادق و الله 

كشاورز.
تا امروز افراد زیادی برای رفتن به این قله رؤیایی 
تالش كرده اند و خيلی از آنها هم موفق به صعود و 
فتح شده اند و جهان را برای دقایقی از بلندترین قله 

جهان تماشا كرده اند.

بعد از اسباب كشی، حتی وقتی 
همه وسایل ســر جایشان قرار 
گرفته اند و خانه ســامان ظاهری پيدا كرده است، چيزی در خانه 
جدید درســت درنمی آید. در این جابه جایی چيزی گم شده است 
كه باید دوباره پيدایش كرد: جایی دنج، كه بشــود آنجا نشست و با 

نوشيدن یک ليوان چای آرام گرفت.
آنجا شاید جلوی پنجره ای باشد با هره ای كه جایی برای گذاشتن 

ليوان داشته باشد.
یا یک كاناپه راحتی با ميزی جلوی آن ،جایی برای خيالبافی .

یا گوشــه بالکنی كه از آن خيابانی با مردمانــی در حال عبور پيدا 
باشند؛   گربه ای حنایی كه به آرامی از خيابان عبور می كند؛ كودكی 

كه می دود و مردی كه نان سنگک داغی را  دست به دست می كند.
یا صندلی گوشــه ميزی كه از آنجا همه جای خانه را بتوان دید و 

مطمئن شد كه همه  چيز درست همانی است كه باید باشد.
پيدا كردن این جای دنج آسان نيست. زمان می طلبد و انس با خانه. 
هيچ مکانی یکباره به خانه تبدیل نمی شود. خانه شدن آرام آرام از 
نخســتين باری كه بوی غذا توی خانه می پيچد، شروع می شود. از 
نخستين باری كه رخت های شسته را آویزان می كنی و از نخستين 

ميهمانی ای كه در خانه راه می اندازی.
از همان وقتی كه بچه ها یاد می گيرند كه چطور البه الی اثاثيه بدوند 
تا از آشپزخانه به اتاقشان برسند و بزرگ ترها یاد می گيرند كه كجای 

خانه از سؤال های بی پایان بچه ها در امان باشند.
 از نخســتين فنجان چای كه با خيره شــدن به دیوار روبه رو سرد 

می شود، خانه كم كم جایش را درون آدم باز می كند.
برای همين است كه در روزهای بعد از اسباب كشی در وجود همه 
ساكنان خانه یک بی قراری پنهان وجود دارد. همه دنبال گوشه دنج 
خودشان می گردند. برای آن حســی كه در خانه پيشين داشتند و 
حاال نمی دانند كه جانشــينش را كجا باید پيدا كنند. راه می روند. 
اشيا را جابه جا می كنند و به مسير نورهایی كه از پنجره می رسند 

نگاه می كنند.
آن گوشه دنج باالخره پيدا خواهد شد.

مثال وقتی كه جلوی پنجره  ایســتاده ای و بر شاخه درخت پشت 
پنجره پرنده ای جا خوش می كند. پرنده  ای جدید كه روی درخت 
پشــت پنجره های خانه قبلی نبود و حاال با آمدنــش به خانه تازه 
معنایی دوباره می بخشد. داركوبی شاید كه صدای كوبيدن نوكش 
به تنه درخت جایش را لو می دهد. پرستویی كه با جيغی شادمانه به 
سمت النه اش می رود و شاید یک طوطی سبز كوچک كه به سمت 
باغی در پرواز است  یا شاید یک دســته گنجشکان هيجان زده كه 
صبح ها و عصرها توی حرف هم می پرند و همه جا را شلوغ می كنند.

آن گوشه دنج شاید همراه با بوی مالیم اطلسی های آفتاب خورده 
توی لبه بالکن خودش را نشــان بدهد و یا بــا دیدن تکان خوردن 
برگ های گلدانی جلوی باد كولر. گوشــه دنج كه پيدا شــود خانه 
شروع می كند به خانه شدن. روحی در آن دميده می شود و تا آخر 

با ساكنان می ماند.

مان

شیدا اعتماد

گوشه دنج گمشده 

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان 
درباره مسائل 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 شد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی 

تان کنیم. 
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