
روزنامه کیهان – 9 دی 1358
در روزهایی که کاندیداهای مختلف برای اولین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری اعالم آمادگی 
می کردند و این انتخابات مهمترین مساله روز 
کشور بود، روزنامه کیهان گفتگوی حامد الگار 
اســتاد مطالعات اســالمی و زبان فارسی در 
دانشــگاه کالیفرنیا با امام خمینی را منتشــر 
کرد که در آن رهبر انقالب تصریح کرده بود: 

»روحانیون نباید رئیس جمهور شوند«. 
به نوشــته این روزنامه، امام خمینی تصریح 
کردند: »درباره رئیس جمهور پیشنهاد کردند 
که روحانی باشــد. من گفتم که روحانی باید 
نقش داشــته باشــد و خودش رئیس جمهور 
نشود«. این ممنوعیت  بعد از شهادت رجایی 

و باهنر، برداشته شد؛ ضمن اینکه در قانون اساسی هم »شرط روحانی نبودن« برای رئیس جمهور وجود ندارد. 
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تصادف 
»تصــادف« یا »برخــورد«  فیلمی 
ساخته ســال ۲۰۰۴ به کارگردانی 
پل هگیس است که برنده ۳ جایزه 
اسکار از جمله، جایزه اسکار بهترین 
فیلــم ســال ۲۰۰۵ شــد. فیلم در 
اصل به بررســی موضوع نژادپرستی 
در بین نژادهــای گوناگون )همانند 
سیاه پوست، ایرانی، عرب، آمریکایی 

و...( می پردازد.
کارگــردان ایــن فیلم، نویســنده 
فیلم نامــه دختر میلیون دالری )که 
در ســال ۲۰۰۴ برنده جایزه اسکار 

بهترین فیلم شد( بوده است، و در فیلم از بازیگران سرشناسی مانند ساندرا بوالک، دان چیدل، رایان فیلیپ و برندن فریزر 
استفاده کرده است. 

خالصه داســتان: یک خانم خانه دار اهل برنتوود و همسرش که دادستان منطقه است، یک مالک فروشگاه که ایرانی ست، 
دو کارآگاه پلیس که عاشــق و معشوق هم هستند، یک کارگردان تلویزیونی سیاه پوست آمریکایی و زنش، یک کلید ساز 
مکزیکی، دو رباینده ماشــین، یک پلیس تازه کار و زوج میانسال کره ای، همه در لس آنجلس زندگی می کنند و ظرف ۳۶ 

ساعت آینده همگی تصادف خواهند کرد.

فناوری

دارویی که به سلول های سرطانی گرسنگی می دهد
داروهایــی کــه میتوکندری را هــدف قرار 
می دهند، تاکنون بسیار مخرب ظاهر شده اند 
و یــک داروی جدیــد با حمله بــه نیروگاه 
سلول های سرطانی به آنها گرسنگی می دهد 

تا موفق به نابودی آنها شود.
به گــزارش ایســنا و بــه نقــل از آی ای، 
میتوکندری اغلب انرژی شیمیایی مورد نیاز 
برای تأمین انرژی واکنش های بیوشــیمیایی 
سلول را تولید می کند. بنابراین آنها به عنوان 

نیروگاه سلول ها شناخته می شوند.
در ســال های اخیر کشــف شــده است که 
سلول های بنیادی سرطانی به این اندامک ها 
وابســتگی زیادی دارند، اما تاکنون داروهایی 

که عملکردهای میتوکندری را هدف قرار می دادند، بسیار سمی بوده اند.
اکنون یک تیم بین المللی از محققان موسسه بیولوژی پیری »ماکس پالنک« در کلن آلمان، انستیتوی »کارولینسکا« در 
استکهلم سوئد و دانشگاه »گوتنبرگ« سوئد راهی مناسب را برای هدف قرار دادن میتوکندری و در واقع، گرسنگی دادن 

به سلول های سرطانی پیدا کرده اند.
»نینا بونکمپ« یکی از نویســندگان این مطالعه توضیح داد: ما موفق به ایجاد داروی بالقوه ســرطان شدیم که عملکرد 

میتوکندری را بدون عوارض جانبی شدید و بدون آسیب رساندن به سلول های سالم هدف قرار دهد.
میتوکندری ها دارای مواد ژنتیکی خاص خود موســوم به »mtDNA« هســتند که بیان آنها توســط مجموعه ای از 
پروتئین ها کنترل می شود. یکی از آنها »آنزیم RNA پلیمراز میتوکندریایی«)POLRMT( است. این آنزیم خاص کلید 

کشف جدید این تیم تحقیقاتی است.
»نیلز گوران الرســون« رئیس این تیم تحقیقاتی گفت: یافته های قبلی گروه ما نشــان داده است که سلول های در حال 
تکثیر سریع، مانند سلول های جنینی، نسبت به مهار بیان mtDNA بسیار حساس هستند. در حالی که بافت های تمایز 
یافته مانند عضله اســکلتی می توانند این وضعیت را برای مدت زمان شگفت انگیزی تحمل کنند. ما استدالل کردیم که 
»POLRMT« به عنوان تنظیم کننده کلیدی بیان »mtDNA« ممکن است یک هدف امیدوار کننده را فراهم کند.

این تیم سپس یک ترکیب شیمیایی را مهندسی کرد که »POLRMT« را مهار می کند. مشخص شد که این ترکیب، 
رشد تومور را در موش ها کند می کند و به خوبی در بدن تحمل می شود.

»بونکمپ« افزود: داده های ما نشان می دهد که ما اساساً سلول های سرطانی را با این دارو، بدون عوارض جانبی و سمی 
بودن برای بدن و حداقل برای مدت زمانی مشخص گرسنگی می دهیم. این یک فرصت بالقوه برای درمان سرطان برای 

ما فراهم می کند.
محققان می گویند همچنین می توان از این داروی مهار کننده برای درک بیشتر اثرات سلولی اختالل عملکرد میتوکندری 

استفاده کرد.

چهرهها

علی محمد کاردان؛ چهره ماندگار  در رشته روان شناسی
علی محمــد کاردان )۱ فروردین ۱۳۰۶ در یــزد - ۶ دی ۱۳۸۶ در تهران( متخصص 

تعلیم و تربیت و روان شناس ایرانی بود.
پس از گذراندن دوره ابتدایی و دروه متوسطه، در دانشسرای مقدماتی یزد به تحصیل 
مشغول شــد. رتبه اول او در دانشسرا باعث شد تا با هزینه دولت به دانشسرای عالی 
تهران اعزام شود. او زبان فارسی را نزد محمد معین، پرویز خانلری، بدیع الزمان فروزانفر 
و عربی را نزد مهدی الهی قمشه ای گذراند. فلسفه قدیم را نزد محمدحسین فاضل تونی 
تلمذ کرد. او با یحیی مهدوی، رضازاده شــفق و غالمحســین صدیقی معاصر بود و از 

آنها کسب فیض کرد.
علی محمد کاردان در روان شناســی از کالس های علی اکبر سیاســی استفاده کرد و 
درس های علوم تربیتی را نزد محمدباقر هوشــیار، عیســی صدیق و اســداهلل بیژن و 
فیزیولوژی را نزد عبداهلل شیبانی آموخت. با کسب رتبه اول، به دانشگاه ژنو اعزام شد 

و در آنجا، فلسفه را از شارل ورنر و روان شناسی را از ژان پیاژه آموخت و دکترا گرفت.
او در سال ۱۳۸۲ به عنوان چهره ماندگار در رشته روان شناسی و علوم تربیتی انتخاب شد. عضویت در فرهنگستان علوم، 

سرپرستی مؤسسه روان شناسی دانشگاه تهران و ریاست دانشکده علوم تربیتی، بخشی از فعالیت های او بود.

رومن روالن؛ نویسنده فرانسوی
رومن روالن )۲۶ ژانویه ۱۸۶۶ - ۳۰ دسامبر ۱۹۴۴( نویسنده فرانسوی بود. او در سال 

۱۸۶۶ در شهر کالمسی، در ایالت بورگونی، در خانواده بورژوآی مرفهی به دنیا آمد.
در چهارده سالگی به همراه خانواده اش برای تحصیل راهی پاریس شد. در نوجوانی با 
افکار باروخ اسپینوزا آشنا شد و لئو تولستوی را کشف کرد. در ۱۸۸۹ در رشته تاریخ 
ادامه تحصیل داد و در ۱۸۹۵ به رم رفت و در رشــته هنر مدرک دکترا گرفت. رساله 
دکتری او درباره تاریخ اپرای اروپا پیش از ژان باتیست لولی و آلساندرو اسکارلتی است.
پس از اخذ دکترا، سه سال در »مدرسه عالی« به تدریس تاریخ هنر اشتغال داشت و 
از آن پس دوره ای کوتاه در دانشــگاه سوربن تاریخ موسیقی تدریس کرد و سپس در 
۱۹۱۲ به نوشتن روی آورد و طی هشت سال، تا ۱۹۰۴، رمان ۱۰جلدی ژان کریستف 

را به رشته تحریر درآورد.
رومن روالن انسان صلح دوســتی بود. او به دعوت ماکسیم گورکی در سال ۱۹۳۵ به 
شوروی رفت و با استالین مالقات داشت. علی رغم تمایل به اندیشه های مارکس، علیه استالین و حکومت شوروی مقاالت 
متعددی انتشــار داد. در ۱۹۱۴ به ســوئیس رفت و ۲۳ ســال از عمر خود را در آنجا گذراند. در همان جا با مهاتما گاندی 

آشنا شد.
او دو بار ازدواج کرد. بار اول در ۱۸۹۲ با کلوتیلد برئال، که نه سال بیشتر دوام نیاورد، و بار دیگر، پس از ۳۳ سال تنهایی، 

در ۱۹۳۴ با ماری کوادچف ازدواج کرد، که این ازدواج تا پایان عمر رومن ادامه یافت.
رومن روالن در سال ۱۹۱۰ مفتخر به دریافت نشان لژیون دونور )باالترین مدال افتخار فرانسه( شد و در سال ۱۹۱۳ جایزه 

بزرگ آکادمی فرانسه را دریافت کرد.روالن همچنین  در سال ۱۹۱۶ نیز جایزه ادبی نوبل را به دست آورد.

فیلمبازی

شستن دست ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی؛ هدیه امسال بابانوئل در شب کریسمس

جشن کریسمس در »دهکده جهانی« در بندر دوبی

طرحروز

قاب

مایکل کنتوریس

رویترز

مردان نیز عالئم شایع بارداری را تجربه می کنند
نتایج یک مطالعه نشان داد که مردان 
به طور میانگین حدود ســه مورد از 
عالئم شــایع بــارداری را در دوران 

بارداری همسر خود تجربه می کنند.
به گــزارش ایســنا، ســندرم ُکِوید 
)couvade(؛ ســندرمی اســت که 
طی آن پدر نیز همانند مادر در طول 
بــارداری برخی از تغییــرات و عالئم 
مربوط به بارداری را نشــان می دهد. 
پــدران نیز در ایــن دوران نگرانی ها 
و اضطراب هــای خاص خودشــان را 
دارنــد؛ چرا که آن ها هم باید محافظ 

همسر و فرزندانشان باشند و هم عهده دار مسئولیت زندگی هستند.
اما امرزه بیشــتر توجهات به سمت مادر اســت و به پدر و تغییرات روحی او توجه زیادی نمی شود. این در حالی است که پدران در 

انتظار فرزند نیز همانند مادران، نیاز به حمایت های خاص خود دارند.
با توجه به این که تا کنون میزان بروز ســندرم کوید در ایران برآورد نشــده است، پژوهشگران در مطالعه ای به میزان این سندرم را 
در بین همســران خانم های باردار مراجعه کننده به درمانگاه های وابســته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران بررسی 
کردند. »آرزو حیدری« و »نورالســادات کریمان«؛ پژوهشــگران گروه پرســتاری و مامایی و »فرزانه احمدی«؛ پژوهشگر گروه آمار 

زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در انجام این مطالعه مشارکت داشتند.
این مطالعه به صورت مقطعی از بهمن ماه ســال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۳۹۷ در درمانگاه های مراقبت بارداری بیمارســتان های وابسته 
به دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی انجام شد. در این پژوهش۳۷۲ مرد در انتظار فرزند که همراه با همسران خود جهت انجام 
مراقبت های بارداری به مراکز آموزشــی درمانی مراجعه می کردنداز طریق پرســش نامه، از نظر عالئم سندرم کوید مورد بررسی قرار 

می گرفتند.
در بررسی های این مطالعه مشخص شد که اکثر پدران از رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال و با تحصیالت دبیرستان و شغل آزاد بودند.

یافته های این مطالعه نشــان داد که به طور میانگین هر یک از پدران حدود عالمت از عالئم شــایع دوران بارداری را طی بارداری 
همسر خود تجربه کرده بودند.

 از این بین بیشــتریت مشــکالتی که در طول بارداری همســر خود ذکر کردند مواردی مانند استرس و اضطراب در مورد سالمتی 
همسر و جنین او، کاهش تمرکز، بی حوصلگی، خستگی، مشکالت خواب، نوسانات خلقی و سردرد بودند. همچنین در درجه بعدی 

پدران از مشکالت گوارشی مثل کاهش یا افزایش اشتها، نفخ شکم و سوزش سر دل شاکی بودند.
همچنین مشــخص شــد حدود ۱۹ درصد از پدران افزایش وزن و حدود ۹ درصد از آن ها در طول بارداری همســر، کاهش وزن 

داشته اند.
 در مجموع پدران ۱۱۶۲ مورد از عالئم و مشــکالت ذکرشــده در پرسش نامه را در طول بارداری همسر خود تجربه کرده بودند. در 

اکثر موارد عالئم ذکر شده در سه ماهه دوم بارداری اتفاق افتاده است.
نتایج این مطالعه نشــان داد که حدود ۷۳ درصد از مردان حداقل یک مورد از عالئم شایع دوران بارداری را تجربه کرده اند و حدود 
۲۷ درصد از آن ها تا آن مرحله بارداری، مشــکلی را تجربه نکرده بودند. شــیوع این عالئم در مردان ایرانی نسبت به مطالعات سایر 

کشورها، میزان نسبتا باالیی بود.
پژوهشــگران این مطالعه می گویند: همان طور که در مطالعه حاضر و مطالعات مشابه سایر کشورها دیده می شود، پدران نیز همانند 
همســران خود ممکن است در طول بارداری همسر مشــکالتی را تجربه کنند که هرچند این مشکالت شایع نباشند و یا این که از 
شــدت زیادی برخوردار نباشــند، اما به منظور بهبود نتایج بارداری و تاثیرات آن بر روابط زوجین و نیز روابط بعدی والدین با فرزند 
و یا حتی رشــد و تکامل او، بهتر اســت که برای فرزنددار شــدن، پدران نیز مانند مادران مورد توجه قرار گیرند و شاید در این بین 

مناسب ترین و در دسترس ترین راه کار افزایش آگاهی آن ها در مورد دوران بارداری و فرزندآوری باشد.

دانستنیها

باید یک روز زن زندگی کنید 
تا متوجه شوید

محدثه واعظی پور

مهدی فخیم زاده در فیلم سینمایی »همسر« رقابت مردان با 
زنان در محیط های کاری را به خوبی نشان داده است.

در دو هفته گذشــته، من و گــروه همکارانم برای حضور در 
محیط کار باید از تاکســی های اینترنتی استفاده می کردیم. 
حجم اتفاق هــای عجیب و غریبی که معمــوال هر روز برای 
من یا یکی از همکاران خانم رخ می داد، باعث شــگفتی بود. 
در فرصت هایــی که بین کار پیش می آمــد با هم درباره این 
اتفاق ها صحبت می کردیم. یکی از همکاران )آقایی ۲۶ ساله( 
با تعجب از شنیدن داستان های هر روزه ما گفت به این نتیجه 
رســیده برخورد راننده های این تاکسی ها با خانم ها از جنس 
دیگری اســت و کمتر اتفاق می افتد چنین دیالوگ هایی بین 
راننده و مســافر مرد رد و بدل شــود. مثل همیشه در چنین 
موقعیت هایی گفتم: »باید یک روز زن زندگی کنید تا متوجه 

شوید.«
دنیای زنان، جهانی ویژه اســت. همین اول بگویم قرار نیست 
ماجرا را به تبعیض جنسیتی محدود کنم یا از خشونت علیه 
زنان و جنبش هایی از جنس »می تو« بگویم. این، بخشــی از 
ماجراست که اتفاقا رسانه ای شده و تمرکز و توجه برانگیخته 
است. می شود درباره وجوه مختلف آن و کارکردهایش صحبت 
کرد و به بخش هایی از آن نقد داشــت. اما واقعیت این است 
که زن بودن همواره با چالش هایی همراه اســت که احتماال 
تنها به ایران محدود نمی شود. ممکن است در جوامعی میزان 
نادیده گرفتن زنان متفاوت باشد، اما ماهیت مردساالرانه اغلب 
حرفه ها و روابط، باعث شــده زن بودن به یک عنصر پیچیده 
تبدیل شــود. بعضی زن ها از این ویژگی، به نفع خود و برای 
ترقی و پیشرفت استفاده می کنند. بعضی دیگر، ناعادالنه حذف 
و قربانی می شــوند. در هر صورت، معموال شــما را به عنوان 
انسان و فردی از اجتماع نمی بینند، اغلب بر اساس ویژگی های 
ظاهری تان انتخاب می شوید و گاهی ممکن است در مقایسه 
با همکاران مرد مســیری دشــوار را برای رسیدن به حقوقی 
که شایسته آن هســتید و برایش تالش کرده اید، طی کنید. 
خشونت و تبعیض علیه زنان، تنها محدود به برخوردهای تند 
فیزیکی یا حذف جسم آنان نیســت. این بخشی است دیده 
شده که تیتر رســانه ها شــده و چند روزی افکار عمومی را 
درگیر می کند. در محیط هــای کاری، برخورد با زنان غریب 
و گاه توهین آمیز است. درباره من که از دنیای روزنامه نگاری 
و کار در رسانه )محیط فرهنگی( آمده ام و پایم را فراتر از این 

محدوده نگذاشته ام تجربه ها شنیدنی و متنوع هستند.
زمانی گمان می کردم جناح های سیاسی یا دولت های مختلف، 
در تغییر این آداب و عادات موثرند اما باید بگویم عمده رفتارها 
در محیط های اداری از یک جنس است. اگرچه که همکاران 
مرد بسیار محترمی داشته ام که فراتر از کلیشه های مردساالرانه 
رفتار کرده اند. ده سال گذشته به عنوان مدیر روابط عمومی در 
یک نهاد فرهنگی باسابقه فعالیت کردم. در هر دو موسسه ای 
که حضور داشــتم، مردان مدیر بودند و تنها یک همکار مدیر 
خانم داشتم. به عنوان مدیر روابط عمومی در اکثر بازدیدها و 
سفرهای اداری غایب بودم، برخالف مدیر روابط عمومی های 
مرد که در همه رویدادها حاضرند. در جشنواره های مختلف با 
جمع هایی همکاری کردم که مردانه بود. مردان در راس هرم 
بودند و زنان بخش قابل توجهی از نیروها را تشکیل می دادند. 
هم به خاطــر دقیق و منظم بودن و هم به دلیل دســتمزد 
کمتری که نســبت به همکاران مرد می گرفتند. در جشنواره 
فرهنگی وزارت بهداشــت، یکی از همکاران خانم که سال ها 
در وزارت بهداشــت سابقه کار داشــت، گفت هرگز در میان 
مدیران جشــنواره و در ردیف اول سالن ننشته است. درست 
می گفت، در حالی که آقای جوان بیست و چند ساله )مسئول 
دبیرخانه( این فرصت را داشــت تا در افتتاحیه و اختتامیه در 
ردیف نخست و کنار وزیر و معاون وزیر بنشیند. از این به بعد 
بــه عکس ها و تصاویر رویدادها و محافل نگاه کنید تا متوجه 
شــوید معموال در ردیف اول که مخصوص شخصیت هاست، 
جایی برای زنان نیست. در محیط های اداری که محافظه کاری 
و حفظ صندلی بر همه چیز مقدم اســت، زنان معموال نباید 
دیده شوند. مهم نیست تسلط و مهارتشان بر کار چقدر است 
یا ســابقه و کیفیت کارشان چگونه است. گاهی از این حجم 
از نادیده گرفتن تعمدی، دلســرد می شوید. وقتی در جلسات 
معارفه یا مالقات های حضوری معرفی نمی شــوید و در جمع 

مردان راهی ندارید.
 بی توجهــی ذاتی مردان و تربیت غلط اجتماعی به این گونه 
رفتارها دامن می زند. مردان معموال زنان را به عنوان منشی و 
مسئول دفتر راحت می پذیرند، اما در مشاغل جدی تر، ترجیح 
می دهند با همکاران مرد همراه باشند. نوع روابط مردانه، عالقه 
به تشــکیل باند و دار و دســته و یارکشی همیشه جمع های 
مردانه را تقویت کرده و مانع دیده شــدن زنانی می شــود که 
در حلقه های بعدی مشــغول به کارند. )مهدی فخیم زاده در 
کمدی ســرگرم کننده و شیرین »همسر« این ویژگی ها را به 

خوبی نشان داده است.(
واقعیت تلخ این اســت که تجربه ثابــت کرده، بدون حمایت 
مردان به دست آوردن فرصت شغلی اگر ناممکن نباشد، بسیار 
دشــوار است. نمی خواهم این یادداشت را با تلخی تمام کنم، 
شــما به عنوان زن می توانید روی جمع های خشک و اداری 
مردانه موثر باشید و آنها را متوجه اهمیت حضور زنان کنید. 
قرار نیست صرف زن بودن به امتیاز تبدیل شود، یا به خاطرش 
باج بگیرید مهم این اســت شما و تالشتان را هم پایه دیگران 
ببینند و در جایگاه خود دیده شوید. تجربه های اندک در این 
سو و آن ســو، همکاری های طوالنی مدت با بعضی همکاران 
مرد و رفتارهای ضد کلیشــه ای بعضی مدیــران ثابت کرده، 
کورسوی امید همه جا وجود دارد اگرچه همچنان مسیر زنان 

برای رسیدن به موفقیت دشوارتر از مردان است.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
اساس دین خیرخواهی برای خدا و دین خدا و پیغمبر خدا 

و کتاب خدا و پیشوایان مسلمانان و همه مسلمانان است.
)نهج الفصاحه(

اورلیا پاریس
»شب سر رسیده است. اکنون دیگر کلمات نوشته شده را نمی بینم. دیگر هیچ چیز نمی بینم مگر دست 
بی حرکتم که از نوشتن برای تان بازمانده است. اما زیر شیشه  پنجره هنوز آسمان آبی است. رنگ آبی 

چشمان اورلیا پاریس باید تیره تر شده باشد، می دانید، به خصوص در شب.
 آن روزها چشــمانش رنگش را از دست می داد تا بتواند به تاریکی زالل و بی انتهایی دست پیدا کند.

نام من اورلیا اشتاینر اســت.در پاریس زندگی می کنم و پدر و مادرم در همین جا معلم اند.هجده سال 
دارم.می نویسم.«

نویســنده این داســتان بلند »مارگریت دوراس« نویسنده٬ نمایشــنامه نویس٬ کارگردان و فیلمساز 
فرانسوی در سال ۱۹۱۴ به دنیا آمد. او با رمان هایش همچون »سدی بر روی اقیانوس آرام«٬ »میدان 
مشجر«٬ »شیفتگی لول و. اشتاین« و »عاشق« به عنوان یکی از نخستین نویسندگان موج »رمان نو« 
شــناخته شد و از سال ۱۹۵۶ نمایشنامه نویسی را به طور جدی آغاز کرد. تأثیر سبک رمان های او در 

نمایشنامه هایش آشکار است.
 از جمله مهم ترین نمایشنامه های مارگریت دوراس: »پل های دره گذر سن و اوآز«٬ »الموزیکا«٬ »الموزیکا دومین«٬ »سینما ادن«٬ 
»کشتی شب« و »عاشق انگلیسی« که در واقع نسخه  مدرن تر »پل های دره گذر سن و اوآز« است.مارگریت دوراس بیشتر رمان هایش 

را برای صحنه بازنویسی کرد و چندین نمایشنامه به زبان فرانسه ترجمه کرده است. او در سال ۱۹۹۶ در پاریس درگذشت.
»اورلیا پاریس« اثر»مارگریت دوراس« با ترجمه»نگاریونس زاده«را نشر نی در ۱۰۲ صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.

پیشنهاد
جواد لگزیان


