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گرینویچ

دورکاری پای سفره عقد 

 

دورکاری که از دوران کرونا در بسياری از کشورهای دنيا 
حسابی جا افتاده، گاهی جنجال هایی درست می کند 
که قابل تصور نيست. در هند، جایی که به خاطر رونق 
کارهای حوزه آی تی، دورکاری از قبل هم وجود داشته، 
این سبک کاری در این سال ها حســابی اوج گرفته و 
به بخشــی از زندگی جوانان زیادی تبدیل شده. با این 
حال، دورکاری یک داماد در شب عروسی اش، حسابی 
جنجالی شده و انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. 
این داماد، پای سفره عقدش، لپ تاپ به دست گرفته و 
در حال کار کردن است و اصال به اتفاقاتی که در اطرافش 
می افتد توجه نشان نمی دهد. حسابی که این عکس را 
منتشر کرده، گفته است که داماد، درحالی که روحانيان 
هندو برایش مراســم عقد را انجام می دادند، دورکاری 
می کرده است. بسياری به این عکس خندیده اند اما از 
نظر بسياری دیگر، این عکس نشــان دهنده وضعيت 

وخيم کار دورکاری در جامعه هند است.

حوصله سر بر، به حکم قانون 

معموالً توصيه می شــود که پرســنل در محيط های کاری 
 شــاداب و پرانرژی باشــند. اما وقتی که یک نفــر حوصله 
سر بر و ملول کننده باشد تکليف چيست؟ در یک مورد خاص، 
تکليف این است که کارمندان از نظر قانونی حق دارند حوصله 
سر بر باشند. یک شرکت در فرانســه، بعد از سال ها دعوای 
حقوقی، مجبور شده به حکم دادگاه یک کارمند سابق خود 
را دوباره استخدام کند. این کارمند، در سال 2015به خاطر 
اینکه چندان اجتماعی نبوده، بــا دیگران جوش نمی خورده 
و در یک کالم، حوصله ســر بر بوده اخراج شــده بود. او در 
برنامه های خارج از کار که شرکت برای تقویت روابط کاری 
پرسنل تدارک می دید هم شــرکت نمی کرده. با این حال او 
پرونده  اخراجش را به دادگاه برده و مدعی شده که اخراجش، 
غيرقانونی بوده است. دادگاه هم در تصميمش اعالم کرد که 
این شــرکت، این حق را ندارد که کارمندانش را مجبور کند 
تا در مهمانی های بعد از کار و سفرهای دوستانه غيرکاری در 
آخر هفته ها شرکت کند. دادگاه همچنين اعالم کرده که این 
شرکت حق ندارد فضای خصوصی کارمندان را نادیده بگيرد 
و کارمندانش باید همانطور که هســتند مورد قبول دیگران 
قرار بگيرند. در واقع براساس تصميم دادگاه ، کارمند این حق 

قانونی را دارد که در محل کارش، حوصله سر بر باشد.

تیراندازی در بازی خانوادگی
 

حتما شما هم خيلی ها را دیده اید که تحت هيچ شرایطی، 
نمی خواهند در هيچ مســابقه ای بازنده باشند و حاضرند 
دست به هر کاری بزنند تا برنده شوند. این افراد درصورت 
باخت، کارهای عجيبی می کننــد، و آنطور که یک مرد 
در آمریکا نشــان داده، حتی حاضرند برای بردن،  روی 
خانواده خودشان هم اسلحه بکشند. یک بازی خانوادگی 
مونوپولی، خيلی زود از کنترل خارج شده و افراد نه تنها 
به جان هم افتاده  و همدیگر را کتــک زده اند که یکی از 
آنها به دیگران شليک هم کرده است. پليس تولسا گفته 
که در پی گزارش همسایه ها، به این خانه مراجعه کرده و 
یکی از ساکنان آن را بازداشت کرده است. درگيری از آنجا 
شروع شده که اعضای خانواده، همدیگر را به تقلب متهم 
کرده اند. آنها ابتدا وسایل خانه، ازجمله مبل ها را به سمت 
هم پرتاب کرده اند و در نهایت خشمگين ترین آنها دست 
به اسلحه شــد. پليس گفته هيچ کس در این تيراندازی 

آسيب ندیده است.

مهاجرت از دیرباز در جوامع بشــری بــوده و بزرگ ترین 
عامل جا به جایی ناخواسته انسان ها، جنگ است. بسياری 
می خواهند مهاجرت کنند تا در جای بهتری با فرصت های 
بهتر زندگی کنند. در ســال های اخير، نــوع جدیدی از 
مهاجرت ایجاد شده: فرار از تغييرات اقليمی و زندگی در 
مناطق بهتر. جدیدترین نوع مهاجرت اما در همين هفته ها 
در اروپا روی داده است: بسياری از مردم، از سرمای زمستان 
در مناطق شمالی قاره فرار می کنند تا چند ماه در گرمای 
جنوب زندگی کنند. دليل آن هم این است که قبض گاز و 
انرژی، چنان ترسناک شده که برایشان چند ماه مهاجرت، 

به صرفه تر است.
این سبک زندگی جدید، یکی از پيامدهای بی شمار افزایش 
هزینه های زندگی در اروپاســت که در زمستان، به خاطر 
اضافه شدن قبض گاز و برق، زندگی را به کام ميليون ها نفر 
در سراسر قاره تلخ می کند. مناطق محبوب این مهاجران 
انرژی، اسپانيا، پرتغال و یونان است که نه تنها کشورهای 
ارزانی هستند، بلکه ســواحل مدیترانه ای آنها، زمستان 
گرم تری نسبت به دیگر نقاط اروپا دارد. بحران زمستان 
امسال، به خاطر حمله روسيه به اوکراین شدیدتر هم شده 
چون این جنگ، باعث رکوردشکنی در قيمت گاز و انرژی 

در کشورهای زیادی در اروپا شده است.
یکی از مهاجران گازی اروپا، ویکتور وارمالوف اســت که 
شهر گدانسک در لهستان را به همراه خانواده اش به مقصد 
جنوب اسپانيا ترک کرده اســت. او درباره مهاجرتش به 
یورونيوز گفته است: »بحران اقتصادی و هيمنطور وضعيت 
جنگی من را به اینجا هل داده است.« او گفته که در یکی 
از جزایر قناری در جنوب اسپانيا، 250یورو اجاره می دهد 

و تمامی قبض هایش 140یورو می شود. این در حالی است 
که او در لهستان، فقط 200یورو برای قبض برق پرداخت 

می کرده است.
دولت محلی در جزایــر قناری، جایی کــه دمای هوا در 
زمســتان به صورت ميانگين 20درجه اســت، از انتهاي 
تابستان برای جذب مهاجران زمستانی از مناطق شمالی 
اقدام کرده بود و افراد زیادی، به خصوص بازنشسته ها، از 
کشورهایی مثل انگليس،  آلمان و سوئد این جزایر را برای 

گذراندن زمستان انتخاب کرده اند.
وزیر گردشگری یونان هم در تابستان به کشورهای شمال 
اروپا ازجمله سوئد سفر کرده بود تا نهایت بهره را از بحران 
اقتصادی و انرژی اروپا ببرد و مــردم را ترغيب کند که از 
سرمای زمستانی در شــمال، به جزایر و سواحل گرم این 

کشور پناه ببرند. پرتغال هم برنامه مشابهی داشته است.
آمارها نشان می دهد که این کشورها، در جذب توریست 
موفق بوده اند؛ براساس بررســی موتورهای جست و جو، 
 مردم در کشورهایی مثل انگليس،  آلمان و هلند، بيشتر از 
سال های پيش درباره اقامت زمستانی در اسپانيا، یونان و 

پرتغال تحقيق کرده اند.
در جزایر قناری، نه تنها اجاره سویيت ها و آپارتمان ها به 
مردم از کشورهای آلمان و اســکاندیناوی افزایش یافته، 
که ثبت نام دانش آموزان آنها در مــدارس هم به صورت 
چشمگيری بيشتر شــده. با توجه به این شرایط، خطوط 
هواپيمایی گفته اند که پروازهایشــان از آلمان به جزایر 

قناری را افزایش خواهند داد.
اما ســفر به جنوب، خودش یک هزینه اضافی اســت و 
بسياری، چنان زیر فشار زندگی هستند که توانایی انجام 
چنيــن کاری را ندارند. برنامه آنها، اســتفاده از پتوهای 
بيشتر، پخت وپز به صرفه تر و پوشيدن لباس های بيشتر 

است.

جهان نما

دغدغه

سارا کریمان

مهاجرت به خاطر قبض گاز

حافظ

حافظ اين خرقه بینداز، مگر جان ببری

کآتش از خرقة سالوس و کرامت برخاست

رنگ رنگ شاعرانه پایيزی 
آميخته با لطافت و شور 
زندگی اســت. گرچه طبيعت که خود را برای 
خواب زمستانی آماده می کند، اما زیبایی نهان 
در بطن خود را یکباره عرضه می دارد. آميزشی 
از بازی رنگ ها و رقص برگ هــا. پایيز آغاز دوره 
آموزش در دبستان و دانشگاه است و زمان طالیی 
فعاليت گالری ها و موزه هــا. آموزش آميخته با 
لذت رکن وجودی موزه بوده و آغاز سال تحصيلی 
بهترین زمان برای بازدید است. پایيز تهران در 
کاخ موزه ها حــال و هوایی مختص به خود دارد. 
کاخ های ســعدآباد و نياوران و گلستان در این 
فصل جلوه ای دیگر پيــدا می کنند و همانگونه 
که منتخب معمــاری و هنر ایــران و جهان را 
به بازدید کننــده عرضه می دارنــد، به طبيعت 
نيز از منظر موزه ای می پردازنــد. باقيمانده باغ 
ایرانــی را در مجموعه نياوران می تــوان دید و 
شــميران قدیــم را در ســعدآباد. در شــيراز، 
 کرمان، یزد، اصفهان و کاشــان نيز نمونه های 
تحســين برانگيز باغ ایرانی، ســاخت موزه ای 
یافته اند. اگرچه دستاوردهای بشری در اشکال 
معماری و شهرســازی، متعرض جان و جسم 
طبيعت شده است اما انســان هميشه مفتون 
طبيعت است و موزه تجلی شــيدایی آدمی. از 

درختان دست نشانده و سبزه و گلکاری حياط 
موزه های شــهری تا جنگل و رودخانه طبيعی 
سعدآباد، کوشه ای از دلدادگی انسان و طبيعت 
است. پایيز در کاخ موزه ها قصه هنرهای زیباست 
که از جوهر ذاتی زمين جوشــيده. پایيز را باید 
دید و نفس کشيد. برگ ســبزی که زندگی بر 
کره خاکی را مقدور کرده در پایيز جلوه رنگين 
می گيرد و نهایتاً موسيقی هســتی را زیر پای 
عابران طنيــن می اندازد. پایيــز پيوند کوچه و 
درخت است و کاخ موزه ها واپسين کوچه باغ های 
شهر ســيمانی. اینجا مجالی  است برای اندکی 
تامل و گام های آرام. زمين در تدارک استراحت 

است و انسان هميشه در حسرت و تکاپو.

پایيز فصل برگ ریزان درخت هاست و زیبایی فصل 
خزان هم به زمين فرش شــده با برگ های قرمز و 
زرد و نارنجی اســت. خيلی ها پياده روی در روی 
برگ های خشک شــده و عکاسی در این طبيعت 
چند رنگ را در این فصل از دست نمی دهند و راهی 
جنگل های شمال می شوند. اما هميشه هم الزم 
نيست برای لذت بردن از طبيعت پایيزی از تهران 
خارج شوید، در همين شهر دود گرفته خودمان 
هم جاهایی هست که در این فصل حسابی زیبا و 
دیدنی شده اند. یکی از این مکان های جذاب کاخ 
سعدآباد است. شاید هنوز خيلی از اهالی تهران از 
مجموعه کاخ سعدآباد دیدن نکرده باشند، جایی 
که می توان زیبایی های بی نظيــر پایيز را در آنجا 

دید و لذت برد. آنطور که روابط عمومی مجموعه 
فرهنگی تاریخی  کاخ سعدآباد اعالم کرده، تا پایان 
همين هفته برگ های پایيــزی درختان این باغ 
جمع آوری نمی شود تا مردم فرصتی برای حضور 
در کاخ و ثبت خاطره ها و عکس های زیبای پایيزی 
داشته باشند. قيمت بليت ورودی به این مجموعه 
5 هزار تومان اســت، اما در این چند روز که قرار 
است مردم برای لذت بردن از مناظر پایيزی راهی 

سعدآباد شوند، ورود به مجموعه رایگان است.
این را هم بگویيم که در تهــران به جز مجموعه 
ســعدآباد، جاهای دیدنی دیگری هم هست که 
می توانيد عکس های بی نظيــری از این مکان ها 
با مناظر پایيزی زیبایشــان بگيرید. باغ فردوس، 
دربند و درکه، کاخ نياوران، کاخ گلســتان، پارک 
جمشــيدیه، پارک ملت، پارک شــهر، باغ موزه 
 هنــر ایرانی، خانه مــوزه مقدم، پارک ســاعی و 
پياده روهای خيابان وليعصر ازجمله جاهایی است 
که هم می توانيد روی برگ های خشک شده قدم 
بزنيد و هم اینکه هنر عکاســی تان را به رخ بقيه 
بکشيد. این مکان ها در همه جای تهران پراکنده اند 
و الزم نيست از این سر شهر به آن سر شهر بروید و با 
یک جست وجو در اینترنت می توانيد نزدیک ترین 
طبيعت پایيزی به خانه تان را پيدا کنيد و حالش 

را ببرید.

بیژن الهی، شاعر فرم سازی با لحن زبان و تصوير های زبانی 
است و در مرتبه ای فراتر، شاعر شعر های بسیاری که وعده 
خواندنش داده شد، اما هرگز نوشته نشد؛ چراکه شاعر از 
آستانه گذشــت. به قول خودش: »در روزی بزرگ، روزی 
بزرگ/ از او که آستانه را يافته است / از او که آستانه خود را 
می يابد، انتظار ستردن می رود/ بر آستانه - لیک - غباری 
نیست، که آستانه - خود - غباری ست، غبار / و ستردن، به 

فوت کوتاهی.
بیژن الهــی در تهران به دنیــا آمد. از کودکــی با وجود 
مخالفت های خانواده اش، به نقاشی عالقه مند شد. از ابتدای 
دهه 40وارد جريان های شــعری آن دوره شد و خیلی زود 
توانست به عنوان يک شاعر نوپرداز و مدرنیست، نام خود را 
مطرح کند. بدون بهره مندی از استاد، زبان فرانسه و زبان های 
ديگری چون آلمانی و انگلیسی را آموخت. در ادامه، آثار 
بسیاری از شاعران فرانسوی زبان  چون آرتور رمبو، هانری 
و میشو ترجمه و باز سرايی کرد. همچنین آثاری از شاعران 
ديگر کشورها مانند فردريش هولدرلین، شاعر شهیر آلمانی 
و اوسیپ ماندلشتام، شاعر پرکار روسی به فارسی برگرداند. 
الهی، 2بار ازدواج کرد. نخستین همسرش»غزاله علیزاده« 
داستان و رمان نويس مشهور و نويسنده رمان هايی چون 
»خانه ادريســی ها« ، »دو منظره«  و »بعد از تابستان« بود. 
تحصیالت آکادمیک علیزاده نیز رشته فلسفه اشراق در 
فرانسه بود. ديگر همسر زنده ياد الهی »ژاله کاظمی« نقاش 

و دوبلور بود.
بیشتر کتاب ها و آثار الهی، ازجمله کتاب هايی چون »ديدن« 
 و ترجمه هايی چون »بهانه های نامانوس« و »چهارشــنبه 
- خاکستر« پس از درگذشتش منتشر شده اند، اما انتشار 
کتاب هايش در دوران حیات هرکدام داســتان عجیب و 
غريبی دارد. او ســال1350 مجموعه شــعری را با عنوان 
»علف ايام« در 200نسخه منتشر کرد، اما پس از آن، از نشر 
آن پشیمان شد و همه نسخه ها را سوزاند. سال1351 هم 
مجموعه شعر »ديدن« را برای ناشری به نام »پنجاه و يک« 
آماده انتشار کرد اما با تعطیل شدن اجباری اين انتشاراتی، 
چاپ آن به وقفه افتاد. 6سال بعد يعنی در سال1357 نشر 
چاپخش از شاعر برای انتشار اين کتاب اجازه خواست. الهی 
هرچند که از منتشر نشــدن آن در سال51 بسیار غمگین 
بود، به نشــر آن رضايت داد و مقدمه ای برای آن نوشت. 
اين بار نیز با وجود آنکه »فیلم و زينک« کتاب آماده شده اما 
کتاب دوباره فرصت نشر پیدا نکرد. در نهايت4 سال پس از 

درگذشت الهی، نشر بیدگل اين کتاب را منتشر کرد.
بیژن الهی 9آذر13۸9، بر اثر سکته قلبی درگذشت و طبق 
وصیتش در روستای بیجده نو از توابع شهرستان مرزن آباد 
دفن شد و بنا بر وصیتش بر سنگ گور او هیچ نامی حک نشد.

تقویم / سالمرگ

 شاعر شعرهای نانوشته

روشنای به ياد ماندنی
آدميزاد فراموشکار است. خيلی وقت ها یادمان 
نمی ماند چند ســال یا حتی چند ماه پيش چه 
روزهایی را پشت سر گذاشــته ایم و چه توفانی بر زندگی هامان وزیده 
است. اما روزهایی هست که چه بخواهيم و نخواهيم، یادش می نشيند 
گوشــه ذهن مان. یاد این روزها ماندنی ست و این یاد معموال به حضور 
آدم هایی گره خورده است که برخی شان سياهند و تاریک و برخی سپيد 
و روشن. و اما آنها که امروز حرف شان است، از روشن ترین ها هستند. آنان 
که از ایستادن و ایثار و اميد نشان داشتند، وقتی هراس امان مان را بریده 
بود و قهقهه مستانه کرونا گوش فلک را کر کرده بود. همه آن روزهایی 
که تب و لرز و درد آوار شده بود بر سرمان، آنها بودند که جان عزیزشان 
را در معرض تازیانه های مرگ قرار دادند. پرســتارانی که حضور آگاه و 
مهربانشان، عبور از زمهریری دهشتناک را برای بيماران بسياری ممکن 
ساخت. حاال از آن روزها که گمان می کردیم، هرگز به آخر نمی رسد، 
عبور کرده ایم، اما یادمان نمی رود که آنها پرستار بيمارانی بودند که گاه 
حتی نزدیکانشان شهامت نداشتند، کنارشان بمانند. یادمان نمی رود 
که خسته بودند و مچاله از فشار ســاعت ها کار اما اميد می  بخشيدند 
و مفهوم هراس را به دورترین اتاق های ذهن شــان روانه کرده بودند. 
یادمان نمی رود که کودکان شــان را نمی دیدند تا مبادا حامل ویروس 
مرگ برای شان باشد.  می دانيم در سوگ همکارانشان بارها گریستند 
اما ماندند. ما در همه آن روزها حواس مان بود که آنها نيز رؤیاهای بسيار 
در سر دارند. ما حواس مان بود که ترس از بيماری، شوالی تن آنها نيز 
هست و می دانستيم که رنِج بارها ابتال را به جان عزیزشان خریده اند، 
ولی همچنان ایستاده اند و سپيدی را معنا می کنند. آدميزاد فراموشکار 

است، اما حواس مان هست پرستاران هميشه از روشنایی نشان  دارند.

یک قاب پاییزی معرکهیک قاب پاییزی معرکههوایپاییزیموزههاهوایپاییزیموزهها

علی اهلل سلیمی، نویسنده

دلتنگی و اصرار بچه ها و نگرانی ما از تنهایی مادر 
که حاال درد زانوهایش هم بــه مجموع دردهای 
دوران ســالمندی اش اضافــه شــده و تقریبــا 
زمينگيرش کرده بود، کار خودش را کرد و رفتيم 
مادر را آوردیم پيــش خودمان. نگفتيم برای چه 
مدتی قرار اســت پيش ما بمانــد. اگر می گفتيم 
تصميم داریم شــما را پيش خودمان نگه داریم 
حتما قبول نمی کرد، همانطور که تا حاال مقاومت 
کرده و بعد از مرگ پدر، نگذاشته بود چراغ خانه 
پدری خاموش شــود و با همه مشکالتی که یک 
زن سالمند و تنها می تواند داشته باشد و او همه را 
یکجا به اضافه انواع بيماری های دوران سالمندی 
داشت، نشسته بود خانه خودش که همان خانه 
پدری ما هم بود و بعد از مرگ پدر، خانه به شدت 
دلگير و سوت وکور شــده بود. وقت و بی وقت به 
مادر سر می زدیم اما بيشتر حالت گذری داشت 
و می گفتيم اگر کاری در خانه یــا بيرون از خانه 
دارد بگوید تا برایش انجام دهيــم. مادر معموالً 
سعی می کرد کارهای خانه را خودش انجام دهد. 
هنوز بارقه هایی از هنر کدبانویی و سليقه مادرانه  
در وجودش مانده بود که به محض رفتن هر یک از 
ما به خانه اش، غذای مورد عالقه مان را درست کند 
و بگذارد جلوی ما و هنگامی که با لذت می خوریم 
و از دستپخت او تعریف می کنيم، او هم از تماشای 
غذا خوردن ما لــذت ببرد و مــدام قربان صدقه 
قد و باالی ما برود و دلش خوش باشــد. گفتيم 
بچه ها دلتنگ شما هستند و اگر بيایيد پيش ما 
منت سر ما گذاشتيد. تازه به خودمان هم خوش 
می گذرد. قبول کرد. گفت:»من هــم دلم برای 
بچه ها و شما تنگ شده اســت. چرا زود به زود به 
اینجا سر نمی زنيد. پدرتان به رحمت خدا رفته، 
من که هنوز هســتم.« ســر تکان دادیم و همان 
جمله هایی را که بارها گفتــه بودیم باز هم تکرار 
کردیم. »مادرجان خودت که بهتر از همه می دانی 
از صبح تا شب سر کار هستيم و شب هم خسته 
و کوفته به خانه می رســيم. تازه! پایان هفته که 
مثل لشکر مغول اینجا آوار می شویم. خودت هم 
دست تنهایی. خدا را خوش نمی آید وقت و بی وقت 
مزاحم شما...« نمی گذاشت جمله در دهان مان 
تمام شود. »مزاحم چيه پسرم. خوشی زندگی من 
موقعی است که شما و بچه ها اینجا هستيد.« هنوز 
از کنار هم بودن لذت می بردیم و این باعث شــد 
مادر با کمترین مقاومتی بپذیرد که بياید پيش ما. 
روزی که آمد پيش ما، وسایل شخصی مختصری 
برداشــته و با خود آورده بود. یعنی نمی خواهم 
خيلی اینجا بمانم و ما چيــزی نگفتيم. تصميم 
داشتيم کم کم راضی اش کنيم که برای هميشه 
پيش ما بماند. اگر یک دفعه می گفتيم حتما قبول 
نمی کرد. تجربه اش را داشتيم. هميشه می گفت: 
»در خانه خودم راحت ترم. بيایم پيش شما اذیت 
می شــوید. اینجا، در خانه خودم هنوز می توانم 
کارهای خودم را خودم انجام دهــم. هر وقت از 
دست و پا افتادم سر باِر شــما خواهم شد. خودم 
می دانم. دعا کنيد تا زنده ام بتوانم کارهای خودم 
را خودم انجام دهم، این جــوری خيلی راحتم.« 
آخرین باری که رفتم خانه اش و گفتم بلند شــو 
وسایل شخصی ات را بردار برویم چند روزی خانه 
ما، خيلــی راحت گفت:»هر وقــت می آیم خانه 
شما، نمی گذارید کار کنم و آن وقت من احساس 
بيهودگی می کنم. احساس می کنم از حاال سر باِر 
شما هســتم.« گفتم: »مادرجان این چه حرفی 
است. شما تاج سِر ما هستيد.« خندید و گفت:»این 
که تعارف است پسرم. واقعيتش این است که در 
خانه خودم از اینکه  همين مختصر کارهای خودم 
را خــودم انجام می دهم احســاس خوبی دارم.« 
همين حرف مادر در یادم مانده بود. در خانه سپردم 
شام شب را مادر درست کند. قبول کرد. آن شب 
شاِم خانه ما طعم لذید دوران کودکی ام را داشت. 
همين را به مادر گفتم. خندید و گفت: »تا هر وقت  

بخواهيد درست کردن شام با من.« 

طعمشاممامانپز
چیزدیگریاست

وقتی آدم دورخيــز کند که 
بلند بپرد اما نتواند و در همان 

پشت وپسله بماند، دیگر چی واسه آدم می ماند؟

تو ایــن خونه هيچــی تمومی 
نداره؛ از ظرفــای کثيف بگير تا 
حرفای نيشدار آدما به همدیگه. اینجا همه چی ادامه داره...
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