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گرینویچ

گوسفندان دايره ای

 

یک گله گوســفند در چين، به خاطر رفتار عجيبی 
که از خود نشان می دهند، به شهرت جهانی رسيده و 
البته سؤال های زیادی را در ذهن مردم مطرح کرده  
اســت. این گوســفندان، بيش از 2 هفته به صورت 
خســتگی ناپذیری در یک دایره حرکت می کنند و 
هيچ کس هم دليــل آن را نمی داند. در تصاویری که 
رســانه های چينی منتشــر کرده اند، گوسفندان با 
نظم در یک دایره حرکت می کنند. رسانه ها در چين 
گفته اند که این گوسفندان سالم هستند اما مشخص 
نيست که آیا آنها برای خوردن آب و علف از حرکت 
می ایســتند یا نه. صاحب مزرعه گفته کــه در ابتدا 
چند گوســفند حدود 2 هفته پيش این کار را شروع 
کردند و در ادامه،  تعداد بيشــتری به آنها  پيوستند. 
فرضيات زیادی دربــاره این حرکت مطرح اســت 
 ازجمله اینکه آنها به یک باکتری که ليستریوسيس یا 

همان »بيماری دایره«  نام دارد، آلوده شده اند.

وقتی که جاده مسلخ ماست

غافلگیری برف 1.5متری 
 

ایالت های سردسير در آمریکا ازجمله نيویورک با برف های 
پایيزی بيگانه نيســتند اما بارش خيره کننده برف در این 
فصل از ســال، نه تنها مقامات هواشناسی را متعجب کرده، 
که جان انسان ها را هم گرفته اســت. سازمان هواشناسی 
در آمریکا، گفته است که بوران و توفان شدید، بخش های 
غربی ایالت نيویورک را درنوردیده و ميزان بارش برف، در 
بخش هایی به بيش از 1.5متر رسيده است. بارش شدید برف 
جاده ها را بسته، باعث اعمال محدودیت تردد با ماشين شده 
و پروازها را لغو کرده است. پليس هم گفته است که 2 نفر در 
حوادث مربوط به بارش برف، جان خود را از دست داده اند. 
سازمان هواشناسی درباره ماهيت مرگ آور این توفان هشدار 
داده و گفته که از نظر آنها، این توفان، رویدادی تاریخی به 
شمار می رود. این منطقه از آمریکا، با وجود اینکه به بارش 
برف در پایيز عادت دارد، ولی هرگز برفی این چنين سنگين 
را تجربه نکرده است. بارش همچنان ادامه دارد و پيش بينی 
شــده که امروز و فردا، دمــای هوا در ایــن مناطق به زیر 
20درجه سانتی گراد برسد که با توجه به بارش های سنگين، 
این ميزان کاهش دما هم می تواند مرگبار باشد. شدت بارش 
برف چنان بوده که در برخی مناطــق، در عرض تنها یک 

ساعت بيش از 10سانتی متر برف بر زمين نشسته است.

پول بگیر و اثاث کشی کن 
 

شهرهای مختلف در ایتاليا، در سال های اخير با هم برای جذب 
ســاکنان جدید به رقابت می پردازند و هر کدام با روش های 
متفاوتی درصدد جذب شــهروندان جدید هستند. از فروش 
خانه ها به قيمت یــک دالر گرفته تا ارائــه خانه های مبله و 
آماده، هر شهر روش خود را برای افزایش ساکنانش داشته. اما 
شهر پرسيچه در منطقه پوليا در ایتاليا، دست به ابتکار جالبی 
زده و به هر نفر 30هزار دالر می دهد تــا در خانه های خالی 
این شهر مستقر شود. جالب این اســت که قيمت خانه های 
فروشی، 25هزار دالر اســت و این یعنی هر داوطلب، 5هزار 
دالر نقد به جيب خواهد زد. مردم در ایتاليا، سال هاســت که 
امالک ارزان و نه چندان گران خود را در شهرهای کوچک رها 
می کنند و برای زندگی به شهرهای بزرگ می روند. مقامات 
در این شــهرها، برای زنده نگه داشتن روح شــهر، به دنبال 
جذب ســاکنان جدید می گردند. مقامات پرسيچه گفته اند 
 خانه های ارزان، در منطقه قدیمی شهر قرار دارند، جایی که 

تاریخی با قدمت بسيار  دارد.

پايیز بی نشان از باران و در التهاب برگ...    عكس: همشهری/ محمد عباس نژاد اول آخر

بيــل گيتــس یک پســربچه 
درس نخــوان نابغــه بودکــه 
مدرسه را بی خيال شد و از گاراژ 
خانه شــان دنيــای کامپيوتر را 
ترکاند و بعدها پولدارترین آدم 
جهان شد. داستان خيلی ساده 
است، اما یک حلقه مفقوده دارد 
که قبل از اینکه هر کسی بدود و 
به گاراژ خانــه اش برود تا پولدار 
شــود، در همان چند قدم اول 
به ذهنش می رسد؛ بيل گيتس 

چطور این کار را کرد؟
پنجره ها، جواب پنجره ها است. 
کامپيوتــر هنوز یک وســيله 
خيلــی پيچيــده و گيج کننده 
بود که باید متخصص می بودی 
تا بتوانی از آن ســر دربياوری، 
وگرنه فقط می توانستی در حد 
همان بازی های ساده DOS از 
آن استفاده کنی و متخصص ها 
کم اند، خسيس اند، حواسشان 
به جيبشان اســت و به همين 
راحتی نمی توان با اســتفاده از 
آنها پولدار شــد. اما مردم عادی 
تعدادشان چندین ميليارد نفر 
است و نابغه از درون گاراژ آنها را 

هدف گرفته بود.
 بيل و دار و دسته اش بعدها که 
بزرگ شــدند، تصميم گرفتند 
رؤیای بچگی شان را عملی کنند؛ 
رؤیای »هر نفر یک کامپيوتر« و 
باید برای این کار کامپيوترها را 
همه فهم می کردند؛ یعنی کاری 
کنند که کسی در کامپيوتر گم 
نشود. سال1985 آنها نخستين 
قدم را برداشــتند، ویندوز نام 

سيســتم عاملی بود کــه کار با 
کامپيوتــر را آســان می کرد و 
باید با سيستم عامل اپل رقابت 
می کرد. چند سال طول کشيد 
تا پنجره ها جای خود را در دل 
کامپيوترهای خانگی باز کردند. 
کار با کامپيوتر به وســيله آنها 
آنقدر راحت شــده بود که نسل 
 PC جدیدی از کامپيوتر به نام
یا همان کامپيوتر شخصی وارد 
بازار شــد. وینــدوز95 انقالبی 
ایجاد کرده بود و به رغم ایراداتی 
که اهــل فــن می گرفتند که 
ویندوز مار خــوش خط و خالی 
است که امنيت مناسبی ندارد، 
تحت شبکه خوبی نيست، کند 
است و سيستم های دیگر بهترند؛ 

ویندوز کار خود را می کرد. 
ســال2004 یکــی از مدیــران 
مایکروســافت اعالم کرد تقریبا 
90درصــد کامپيوترهــای دنيا 
سيســتم عامل وینــدوز دارند. 
دیگــر  سيســتم عامل های 
 هــم ســعی می کردنــد مزیت

 Multitask بــودن را مبنا قرار 
دهند اما ویندوز مهره ماری بود 
که به رغم همــه ایرادها و نواقص 
و باگ ها، همچنان آن را محبوب 
می کرد. بيل گيتس هنوز به کسی 
نگفته این مهره مار چيست، نام 
آشــنایش، صفحات متعددش، 
زبان ســاده و کودکانه اش، رنگ 
آبی دوست داشــتنی اش یا یک 
چيز دیگــر؟ هرچه که هســت 
دنيــای کامپيوترهــا را خــوب 

تسخير کرده و محبوب است.

رویداد

باز کن پنجره را

تقويم/ درگذشتعدد خبر

شاعری از جنوب

منوچهر آتشی، اســطوره ادبیات جنوب ايران 
است. جايی که در آن زاده شد؛ دشتستان بوشهر. 
درباره زندگیش می گويد: »تا دوره دبیرســتان 
در بوشهر بودم. دبیرستان ما پس از دارالفنون، 
دومین دبیرســتان ايران بود. اين دبیرستان، 
مانند يک دانشكده بود. در آنجا زبان های روسی، 
فرانسه و انگلیسی تدريس می شد. من شعرهايم 
را در روزنامه های ديــواری و بعدها در مجالت 
محلی منتشر می کردم.« آتشی 5 دهه شعر گفت 
و آثارش همیشه مشوق جوان ها و دوستداران 
شــعر بود. مقدمه های زيادی بر کتاب ها نوشت 
که  در کمتر شــاعری می توان سراغ گرفت. از 
مهم ترين آثار او مجموعه  شــعر آهنگ  ديگر و 
آواز خاك است. توجه آتشــی به محل زندگی 
خود و زيبايی جلوه های طبیعت، احساسات پاك 
و صادقانه اش باعث شــد که يک شاعر نوگرای 

رمانتیسم به شمار بیايد.
در دهه های 30 و 40 و 50 شعرهای او شعر کوير 
است و عناصر طبیعی اين کوير حماسه و خشونت 
را با هم می آمیزد. گذشــته از آن، عشق و امید 
و آرزو نیز خود را به ايــن طبیعت جنوبی غرق 
می کند و احســاس تنها در مثلث خشونت - 
حماســه - جنوب چهره نشان می دهد. آتشی 
بر شاعران بســیاری در ايران تأثیر گذاشته و 
شاعران بسیاری را تربیت کرده  است. در همین 
زمینه محمدعلی بهمنی در غزلی تأکید می کند: 
»تو آتشی و تمام من از تو شعله ور است/ نه من، 
که روشنی نسلم از شماست هنوز«. شعر ظهور 
مشهور به »عبدوی جط« يكی از ماندگارترين 
اشعار آتشی  اســت. عبدو در اين شعر، نماد هر 
آزاديخواه و مبارزی  است که برای تحقق عدل 
 و داد می کوشد و سرانجام  جانش را فدا می کند. 
مهم ترين ويژگی اين شعر اقلیمی و ايلیاتی بودن 
واژگان و مضامین  آن  است: » عبدوی جط دوباره 
می آيد/ از تپه های ساکت گزدان/ بر سینه اش 
هنوز مدال عقیق زخم/ زير ابر انبوه می آيد/ در 
سال آب/ در بیشه بلند باران/ تا ننگ پر شقاوت 
جط بودن را/ از دامن عشیره بشويد/ و عدل و داد 
را/ مثل قنات های فــراوان آب/ از تپه های بلند 

گزدان/ بر پهنه بیابان جاری کند«.

حافظ

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

روزانه ميليون ها نفر، به این اميد که سالم و سرخوش 
و زنده به مقصدشان برسند، از خانه بيرون می آیند 
و به جاده هــا و خيابان هــا می زننــد. از ميان آنها 
اما، شــوربختانی هســتند که جاده، مسلخ شان و 
قربانگاه شان می شود. قربانيان تصادفات جاده ای، 
چنان مصيبتی بر دوش جامعه بشــری هستند که 
سازمان ملل، یک روز را  که امروز باشد، به عنوان روز 
جهانی یادبود قربانيان ترافيک جاده ای نام گذاری 
کرده و در آن، نه تنها یاد قربانيان را زنده نگه می دارد، 
که به بشریت یادآوری می کند که باید فکری به حال 

خودش کند.
این روز را ســازمان غيرانتفاعــی انگليس »صلح 
جاده ای« در ســال1993 به راه انداخت و سازمان 
ملل در سال2005 هم آن را یک روز جهانی خواند. 
براساس اعالم سازمان ملل، ســومين یکشنبه هر 
نوامبر، روز جهانی یادبود قربانيان ترافيک جاده ای 
است. تعداد افرادی که در جاده ها کشته می شوند، 
براساس اعالم سازمان ملل، ساالنه 1.3ميليون نفر 
اســت. در مقایســه، جهان گيری ویروس کرونا در 
حدود 3 سال، 6.6ميليون قربانی گرفته است. این 

یعنی، ما هر سال کمی بيشــتر از وحشتناک ترین 
بحران های بهداشتی یک قرن اخير، تلفات می دهيم، 
 بدون اینکه همچون کرونا برای مقابله با آن متحد 
باشيم و رسانه هایمان 24ســاعته به آن بپردازند. 
همچنين بين 20 تا 50ميليون نفر هم دچار صدمات 
غيرمرگبار ناشی از این تصادفات می شوند و بسياری 
از آنها، در نتيجه تصادفات، تا آخر عمر دچار معلوليت 

می شوند.
مجمع عمومی سازمان ملل هدف جاه طلبانه ای را 
پيش روی خود گذاشته و می خواهد تا سال2030 
ميالدی، تعــداد قربانيان تصادف هــای جاده ای را 
به نصف برســاند. بار اصلی این تصادفات، بر دوش 
جوامع کمترتوسعه یافته اســت؛ 93درصد سوانح 
مرگبار در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط 
روی می دهد، درحالی که نهایتا 60خودروی دنيا در 
این کشــورها تردد می کنند. این ميزان تصادفات، 
هزینه باورنکردنی اقتصادی هم برای این کشورها 
دارد و معادل 3درصد توليد ناخالص داخلی آنهاست.

تصادفات جــاده ای، عامل اصلــی مرگ ومير بين 
کودکان و انسان های بالغ 5 تا 29ساله است. در این 

ميان، مردان قربانيان متداول تری هستند و در حدود 
73درصد تصادفات، پای مردان کمتر از 25سال در 
ميان اســت. در واقع احتمال مــرگ این مردان در 
تصادفات جاده ای، 3برابر بيشتر از زنان جوان است.

برای کاهش تصادفات جاده ای،  باید رویکرد ایمن به 
تردد در جاده ها اتخاذ شود. باید سيستم های تردد 
طوری برنامه ریزی شوند که هرگونه خطای انسانی 
را خنثی کنند. برای این کار، باید جاده ها، ســرعت 
تردد در آنها، خودروها و استفاده کنندگان از جاده 
همگی ایمن باشــند تا احتمال تصادفات مرگبار و 
جراحت های سنگين کاهش پيدا کند. سازمان ملل 
مشخصا به مسئله سرعت تردد در جاده ها حساسيت 
دارد؛ چون افزایش سرعت تردد مستقيما با احتمال 
تصادف و شدت پيامدهای آن ارتباط دارد. توصيه 
دیگر ســازمان ملل، اســتفاده از کاله ایمنی برای 
موتورسواران است که 42درصد احتمال مرگ ومير 
را در تصادفــات مربوطه کاهش می دهد. بســتن 
کمربند ایمنی هم احتمال مرگ راننده و سرنشين 
جلو در خودروها را 45 تا 50درصد، و احتمال مرگ 

سرنشينان عقب را تا 25درصد کاهش می دهد.

یکی از دلچســب ترین صبحانه ها، نيمرو، 
املت، تخم مرغ عســلی و کليه ملحقات 
حاصــل از تخم مــرغ در سراســر جهان 
است! اما باید از این به بعد برای تخم مرغ 
احترام خاصی قائل شــویم؛ چــرا که به 
جایگاه ویژه ای در علم دست یافته است! 
پژوهشــگران به تازگی اعالم کرده اند که 
می تــوان از تخم مرغ بــرای فيلترکردن 
ميکروپالســتيک ها و نمــک موجود در 
آب اســتفاده کرد. براین اساس، سفيده 
تخم مرغ یــخ زده و فوق گــرم می تواند با 
توانایی 98درصد، ميکروپالستيک ها و با 
توانایی 99درصد، نمــک را از آب دریاها 

جداسازی کند.
سيــمــــوس اوزدن، پـــژوهـشـــگر 
 و نویســنده مقالــه منتشــر شــده در

 Materials Today دربــاره این ویژگی 
ســفيده تخم مــرغ می گوید: »ســفيده  
تخم مرغ حتی اگر ابتدا روی اجاق گاز سرخ 
شده یا همزده و حرارت دیده باشد، بازهم 

دارای این ویژگی است«.
سفيده تخم مرغ سيســتم پيچيده ای از 
پروتئيــن تقریبا خالص اســت. هنگامی 
که پروتئين در محيطی بدون اکســيژن 
درمعرض حرارت 900درجه سانتی گراد 
قرار گيرد، ســاختاری به هم پيوســته از 
رشته های کربن و صفحات گرافن تشکيل 
می دهد. این ساختار »آیروژل« مانند، الک 
بسيار محکمی است که ميکروپالستيک ها 

و نمک را از آب جدا می کند.
پروفسور گریک آرنولد، یکی از پژوهشگران 
این مقاله می گوید:» در یکی از جلســات 
ناهار اســتادان به این نتيجه رسيدم که 
سفيده تخم مرغ همان چيزی است که به 
آن احتياج دارم.« این گروه تحقيقاتی، ابتدا 
سعی کرد از نان مخلوط با کربن برای فيلتر 
کردن ميکروپالستيک ها استفاده کند. اما 
نتيجه آزمایش آنطور که باید نبود. بنابراین 
محققان به حذف ترکيبا ت اضافه در کنار 
ســفيده تخم مرغ پرداخته و درنهایت به 
نتيجه مطلوب نهایی دســت یافتند. اما 

سؤال مهم این است که این یافته می تواند 
در ســطح کالن، کاربرد فيلتراســيون را 

به عهده بگيرد؟ 
ميکروپالســتيک ها )ذرات ریزپالستيک 
تا طول 5ميلی متر( همه جا وجود دارند. 
براساس پژوهش انجام شده، مردم سراسر 
جهان به طور ناخواســته تا 5گرم ميکرو و 
نانوپالستيک، مصرف می کنند! این پدیده، 
پيامدهای خطرناکی برای سالمتی به دنبال 
دارد. این ذرات ریز در خون باقی می مانده 
در اندام ها مقيم شده و می توانند به جنين 
آسيب وارد کنند. ناخوشایند تر اینکه این 
ذرات می توانند زمينه ساز ابتال به سرطان 
باشند. سفيده  تخم مرغ به تنهایی نمی تواند 
حجم باالی توليد پالستيک را پاکسازی 
کند؛ چراکه انسان از سال 1950ميالدی، 
بيش از 8.3ميليارد تن پالســتيک توليد 
کرده اســت. اما ایــن گــروه تحقيقاتی 
درتالش هستند تا بتوانند با اصالح ساختار 
به دســت آمده به توليد صنعتــی و انبوه 
فيلترهایی برپایه سفيده تخم مرغ دست 
یابند تا بتوانند آب های آلوده را در مقياس 
بزرگ، تصفيــه کنند. بخــش دیگری از 
تالش پژوهشگران به توليد پروتئين های 
مصنوعی باکيفيت تصفيه سفيده تخم مرغ 
معطوف شده است. ارزان و سالم بودن این 

فيلتر طبيعی از ویژگی های مهم است.
به گفته سيموس اوزدن، قدرت فيلتر کردن 
سفيده تخم مرغ با کربن فعال مقایسه شده 
و قدرت آن بيش از کربــن فعال گزارش 
شده است. به این ترتيب سفيده تخم مرغ 
و قدرت فيلتر کــردن آن را می توان اميد 
بزرگی در راستای تصفيه آب های آغشته 
به پالســتيک و درنتيجه حفظ سالمتی 

انسان دانست.

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

اَلَک مرغی به بازار آمد!

حسی پيدا در چشــم و چهره ، 
یا واکنشی از ســوی پيری انگار 
برساخته از جنس چوب تنه  درخِت سال خورِد گالبی، که 
خوب می فهميش اگر عمری گذرانيده باشی در مسير آن 
یک نهال گالبی از جوانی به پيری رسيده. در سال خوردگی 
ســاليان، چوب شــاخه های آن چيزی بيش از خشکی و 
خاموشی اند - ناممکن - بخشيده شاه ميوه  خود را سال به 
ساليان، و اکنون ایستاده است پيرانه سر با جای جای گره در 
تنه ای که هرگز فربه نبوده است و نيست، و بس سماجتی 
مقتدر به تو می نماید بی طلِب دســتی به نوازش، که اگر 
چنان کنی زخم می زندت و دورت می کند از پيرامون خود، 

و تو گویی که به انتظار تبر باقی مانده است فقط.

محمود دولت آبادی

بیروِن در
بوک  مارک

در ســينمای ایران، در حدود نيم قرن اخير، هر 
سال فيلم هایی ساخته شدند و روی پرده رفتند که 
تاریخ ساز شدند؛ آثاری ماندگار که یادگاری شدند 
برای نسل امروز و فردا. در ستون »فيلم خانه«، تا 
پایان امسال، هر هفته به یکی از این فيلم های مهم 
و مؤثر که سال1401، از انتشارشان چند دهه )بر 
مبنای مضرب 10( گذشــته است، می پردازیم تا 
به این ســبب، هم یادی از آن اثر شود و هم نامی 
از خالق آن برده شود و هم بدانيم چرا جریان ساز 

بوده اند. 
ناصر ملک مطيعی در آن زمان 13ســالی می شد 
که در سينمای ایران حضور داشت. حدود 20فيلم 
بازی کرده بود و به یکی از ستاره های فيلمفارسی 
تبدیل شده بود؛ چنان که هر ســال در 3ـ2 فيلم 
ایفای نقش می کرد و کمتر می شــد فيلمی روی 

پرده برود و او در آن حضور نداشته باشد.
او اما در سال1341 هوای کارگردانی به سرش زد 
و البته طرحی نو هم درانداخت و نخستين اثرش را 
در ژانر جنایی با نام »سوداگران مرگ« ساخت؛ آن 
هم درست در همان سالی که »عروس دهکده« را 

کارگردانی و در »کاله مخملی« بازی کرد.
سينمای پليسی ایران را البته یک سال پيش تر، 
ســاموئل خاچيکيان با »فریاد نيمه شب« و »یک 
قدم تا مرگ« کليد زده بود اما ملک مطيعی به سراغ 
قاچاقچيان مواد  مخدر رفت و از لزوم مبارزه با افيون 
گفت تا فيلمش نخستين محصول سينمای ایران 
لقب بگيرد که به این موضوع پرداخته است. شاید 
چون جای خالی اش را در سينما حس می کرد و 
شــاید چون در همان دوران، بر پایه آمار رسمی، 
بيش از یک  ونيم ميليون ایرانی، خان و مان شان را 

دودآلود کرده بودند.
داستان فيلم را منوچهر مطيعی نوشت که نوشتن 
را از دو دهه قبل آغاز کرده بود و در آن برهه، یکی از 
پرخواننده ترین پاورقی نویسان بود. محمود کوشان 
نخستين تعهد فيلمبرداری اش را با این فيلم تجربه 
کرد و ایــرج خواجه نصيری کــه در آلمان غربی 
فنون تدوین را فرا گرفته بود، برای این کار یاریگر 
ملک مطيعی شد. طبق آنچه بر پوستر فيلم آمده، 
جز خوِد ناصرخان، ویکتوریا نرسســيان، مسعود 
زادگان، فيما و بهنام در آن بازی کردند. اسماعيل 
کوشان اما برای تهيه فيلم، تردید داشت و به قول 
ملک مطيعی »در ابتدا رغبت چندانی نشان نداد« 
اما محصول، چنان چشمش را گرفت که »در یک 
عقبگرد، در موضعی انفعالی، با رغبت و عالقه، نام 

خود و استودیو پارس فيلم را روی فيلم گذاشت.«
ســوداگران مرگ امــا چون تالش داشــت تا در 
ورطه  تجاری سازی گرفتار نياید و از کليشه های 
مرسوم سينمای آن روزگار برکنار بماند، منتج به 
ساخته ای شد تاحدی مستندگونه و واقع گرایانه، 
با حرکت های درســت دوربين و نورپردازی بجا. 
اما در نهایت، آنطور که گفته می شــود در گيشه 
تقریباً شکســت خورد؛ زیرا به روایت صاحب اثر 
»آن موقع مبارزه با مواد  مخدر، به  طور گسترده و به 
مفهوم امروزی آن نبود؛ به همين دليل خيلی، فيلم 
سروصدا راه نينداخت؛ چون آن موقع فيلم ها روال 
ثابت و مضامين ثابتی داشتند و اینگونه داستان ها 

هنوز ُمد نشده بود.«

60 سال از ساخت »سوداگران مرگ« 
توسط ناصر ملک مطیعی گذشت

دودِ مردود

حمیدرضا محمدی؛ روزنامه نگار

بی تعارف و تكلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشكالت و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور 
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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پیرمرد و دريا


