
روزنامه مردم ساالری – 2 اذر 1387
»مسئوالن سعي کنند بسيج فراجناحي بماند« 
تيتر یک مردم ســاالری از سخنان علی اکبر 
هاشمی رفســنجانی ریيس مجلس خبرگان 
رهبري و خطيــب جمعه وقت تهران انتخاب 
شد. هاشمی در خطبه دوم نماز جمعه  گفت: 
مــا در طول دوران جنگ مرهون بســيجيان 
هستيم. خانواده هاي آنها حقيقتا جان فشاني 
کردنــد. بعد از جنگ هم که تصور مي شــد 
بسيج کاري ندارد، ما در دوره سازندگي بخش 
عمده اي از کارهایمان را توســط بسيج انجام 

دادیم. 
هاشمي رفسنجاني ادامه داد: امروز هم مساله 
بسيج ســازندگي در همه ارکان بسيج مطرح 
اســت ولي بدنه  بسيج و حضور آن در جامعه 

مســاله اساسي است و من تاکيد دارم فرهنگ بسيجي حفظ شود. دیگر اینکه مسووالن بسيج سعي کنند بسيج همچنان 
فراجناحي در خدمت اســالم و انقالب بماند، کســي آنها را جداي از خود و خود را جداي از آنها نداند و آنها بتوانند در هر 

شرایطي براي کشور کارآمد باشند. 
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اوکجا
اکشن-ماجراجویی  فيلم  یک  اوکجا 
بــه کارگردانی بونــگ جون-هو و 
نویسندگی جون-هو و جان رانسون 
است. از بازیگران آن می توان به آن 
ســئو- هيون، تيلدا ســوئينتن، پل 
دانو، جيک جيلنهال، استيون ین و 
لی لی کالينز و فيلم بردار آن داریوش 

خنجی اشاره کرد.
داســتان این فيلم روایت یک دختر 
جوان به نام ميجا اســت که هر نوع 
خطــری را به جــان می پذیرد، تا از 
خطر ربایش بهترین دوستش توسط 

یک شرکت چند مليتی جلوگيری کند. دوست ميجا حيوان عظيمی است به نام اوکجا که بسيار خجالتی و درونگرا است. 
حيوان درون فيلم یک حيوان منحصر به فرد است که به گفته کارگردان فيلم تا اکنون همچين حيوانی دیده نشده است.
در طول این فيلم، شــاهد روایت جذابی از شــيوه انتخاب آدم ها هستيد. اینکه هر کسی، حاضر است چه چيزی را با چيز 
دیگری تاخت بزند؟ هزینه این انتخاب ها چيست؟ نقش من برای رقم زدن تغيير سرنوشت ما چيست؟ ما چه همسایگانی 
برای سایر زیستمندان هستيم؟ اینها فقط گوشه ای از سواالتی هستند که می توانيد با تماشای یک داستان ماجراجویانه ای 

که با رگه هایی از ژانر اکشن و درام همراه است را پيدا کنيد.

فناوری

پای تبلیغات به خواب  مردم باز می شود!
محققان و متخصصين حوزه خواب در مورد یک روش جدید بازاریابی 
هشــدار داده اند و آن تزریق تبليغات به رویاها است. به گزارش ایسنا 
و به نقل از فيوچریزم، ســه محقق از دانشگاه هاروارد، موسسه فناوری 
ماساچوست و دانشگاه مونترال مقاله ای در مورد هک کردن رویاها در 
مجله ی Aeon منتشر کردند و هشدار دادند که بر طبق بررسی های 
اخيــر، ۷۷ درصد از بازاریابان قصد دارند از فناوری تبليغات در خواب 

طی سه سال آینده استفاده کنند.
محققان نوشــتند:  شــرکت های بازاریابی آشــکارا در حال آزمایش 
روش هــای جدیدی برای هدایــت خریدارها از طریق خــواب و رویا 

هستند. دستکاری رویاها برای منافع تجاری به سرعت در حال تبدیل شدن به واقعيت است.
دستکاری رویا وضعيتی است که در آن یک محرک پيش یا در حين خواب بر محتوای رویای فرد اثر می گذارد و از طریق 
دســتگاههای پوشيدنی امکان پذیر اســت. دو نفر از محققان این مقاله پيش از این بر دستگاهی کار می کردند که برای 
برقراری ارتباط در طول خواب طراحی شده بود و می توانست رویای افراد را »هک« کند. یکی از نگرانی های به خصوص 
محققان در مورد یک کمپين تبليغاتی بود که مردم را به شرکت در مطالعه ای موسوم به »دستکاری هدفمند رویا« دعوت 
می کرد. این سه محقق اوایل سال جاری در نامه ای سرگشاده شرکت های تبليغاتی که قصد داشتند رویای افراد را »هک«  
کنند مورد انتقاد قرار دادند. ۴۰ دانشــمند دیگر نيز این سند را امضا کردند. نویسندگان این مقاله همچنين خاطرنشان 
کردند که کميسيون فدرال تجارت که بر تبليغات در ایاالت متحده نظارت دارد باید قوانين خود را به روزرسانی کرده و 

در برابر پيام های پنهان در تبليغات بایستد و دستکاری رویا را ممنوع کند.
به گفته ی نویسندگان، پيش از آن که دیر شود باید اقدام کنيم زیرا اگرچه دستکاری رویا کاربردهایی برای درمان اختالل 
اضطراب پس از سانحه دارد اما شرکت های فناوری که ساعت های هوشمند، اپليکيشن و ابزارهای پوشيدنی توليد می کنند 

و می توانند بر خواب ما نظارت کنند امکان فروش این داده ها را دارند و قادرند به این وسيله رویاها را دستکاری کنند.
و از همه بدتر آن اســت که شــما چيزی به خاطر نمی آورید. محققان برای توضيح بيشتر این موضوع به مطالعه ای اشاره 
کردند که در آن افراد سيگاری هنگام خواب در معرض ترکيبی از بوی بد و بوی سيگار قرار گرفتند. مصرف سيگار در این 
افراد کاهش یافت اما آن ها چيزی به خاطر نمی آوردند. به طور کلی این هشداری برای کنترل این فناوری است پيش از 

آن که تکميل شود. آن چه در آینده رخ خواهد داد بستگی به اقدامات ما برای محافظت از رویاهایمان دارد.

چهرهها

پرویز شهریاری؛ چهره ماندگار ریاضی
پرویز شهریاری در  ۲ آذر ۱۳۰۵ در کرمان به دنيا آمد. این ریاضی دان و  مترجم  ،  از 
چهره های ماندگار ایران اســت. این شخصيِت برجسته عرصه علم و آموزش و فرهنگ 
و سياســِت تاریخ معاصر ایران، بيــش از چهارصد جلد کتاب در زمينه های ریاضيات، 
تاریخ، فلســفه و ادبيات تأليف و ترجمه کرده و نيز بيش از هزار عنوان مقاله از او در 
نشریات مختلف به چاپ رسيده است. پرویز شهریاری در دوران پرتنش سياسی دهه 
۲۰ به مبارزه سياســی روی آورد و در جریان چپ به فعاليت می پرداخت. در ســال 
۱۳۲۴ در نوزده ســالگی به عضویت حزب توده ایران پذیرفته شــد. پس از ۱۵ بهمن 
۱۳۲۷ و ســوءقصد به جان محمدرضا پهلوی موجی از دســتگيری ها آغاز شــد و در 
فروردین ۱۳۲۸ شهریاری، برای نخستين بار بازداشت شد و به زندان افتاد و پس از آن 
نيز بارها به زندان افتاد. شــهریاری به زبان فرانسه مسلط بود و در مدتی که در زندان 
به ســر می برد، زبان روسی را نيز در مدت ۹ ماه، به گونه خودآموز و از روی یک کتاب 
فرا گرفت و از همان زمان، دســت به تأليف و ترجمه زد. نخســتين ترجمه ای که از او به چاپ رسيد، کتاب تاریخ حساب 
نوشته رنه تانون )نویسنده فرانسوی( در سال ۱۳۲۹ بود. او این کتاب را در زندان ترجمه کرد. دکتر پرویز شهریاری در فيلم 
مســتند فانوس گلستان، که توسط شاگرد نوجوانش ميالد درویش در اوایل دهه هشتاد خورشيدی درباره او ساخته شد، 
گفته بود:»هميشه در زندگی خودم در بيم و اميد به سر می بردم هميشه حتی حاال نمی توانم خودم را آزاد به معنی واقعی 
احساس کنم و هميشه حس می کنم که کسی یا چيزی دارد مرا می پاید.« استاد پرویز شهریاری سرانجام در ۸۶ سالگی و 

در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ به علت مشکل تنفسی در بيمارستان جم تهران زندگی را بدرود گفت .

درویش خان؛ استاد موسیقی
غالمحسين درویش معروف به »درویش خان«، در سال ۱۲۵۱ هجری خورشيدی در 
تهران زاده شــد. علت شهرت وی به نام درویش خان، این بود که پدرش هنگام صدا 
زدن وی، از لفظ »درویش« استفاده می کرد و همين نام بعدها به عنوان نام خانوادگی 
غالمحسين برگزیده شد و او به درویش خان یا غالمحسين خان درویش معروف شد.
غالمحسين به دربار شــاه رفت وآمد داشت و ساز نوازندگان را می شنيد. سپس پيش 
آقا حســينقلی به تکميل فن خود پرداخت و بعد از سال ها تمرین در نواختن تار و به 
ویژه ســه تار مهارت یافت و بهترین شاگرد اســتاد خود شد. در این دوران، آشنایی با 
برادر بزرگتر آقا حسينقلی، ميرزا عبداهلل فراهانی که نوازنده تار و سه تار بود، به کار او 

غنای بيشتری بخشيد. 
گفتنی است در آغاز، آهنگسازی به شيوه نو توسط علی اکبر شيدا متخلص به شيدای 
شيرازی و عارف قزوینی آغاز شده بود. آن دو، آهنگسازی را به صورت اصولی نياموخته 
بودند و تصنيف ها را بر اساس ذوق و احساس خود می ساختند و خود بر آنها شعر می نهادند و خود نيز آنها را می خواندند. 
اما این ســبک موسيقی، توسط درویش خان به صورت یک حرفه مســتقل هنری در آمد. زیرا او عالوه بر ردیف سنتی، با 
مبانی موسيقی بين المللی آشنا شده بود و بر اساس این دانش، آهنگ می ساخت. از سوی دیگر، به جای اینکه خود، آهنگ 
بخواند خوانندگان حرفه ای آنها را اجرا می کردند.  سعدی حسنی در کتاب »تاریخ موسيقی« درباره پيدایش موسيقی نوین 
ایران می نویسد: »نخستين تحول واقعی موسيقی را غالمحسين درویش آغاز کرد.« همچنين درویش در نواختن تار دست 
داشــت. تا آن زمان تار دارای پنج ســيم )دو سيم سفيد، دوسيم زرد، و یک سيم بم( بود. اما با نگاه به سه تار به فکر افتاد 

سيم دیگری به تار بيفزاید و از آن هنگام تار دارای شش سيم شد.
این هنرمند ایرانی در ۲ آذر ۱۳۰۵تهران بر اثر تصادف با اتومبيل درگذشت.

فیلمبازی

افسردگي
اکثر ما در زندگی، گاهی احساس غم و بی حوصلگی می کنيم.مثال هنگام از هم گسستن یک رابطه ضربه 
روحی به ما وارد می شــود و ممکن اســت گریه کنيم،اشتهای خود را از دست بدهيم،عصبانی و تند مزاج 
شویم، دچار کم خوابی شویم،زودرنج شویم و احساس تشویش و نگرانی کنيم.معموال بعد از چند روز این 
حالت ها کم کم از بين می رود و به زندگی عادی خود بازمی گردیم. ممکن اســت در این موارد بگویيم که 
افســرده شده ایم، زندگی مان به هم ریخته است،از همه چيز خسته شده ایم و یا اینکه حال خوبی نداریم. 
دکتر کوام مکنزی در این کتاب، ضمن تعریف و بررسی علل و انواع افسردگی،راهکارهایی در مسير رسيدن 
به سالمت روانی و رهایی از گونه های مختلف افسردگی از خفيف تا مالیم، شدید وعود کننده ارائه می دهد.
دکتر کوآم مکنزی استاد روان پزشکی، در دانشگاه تورنتو، و همچنين روان پزشک ارشد،در مرکز »اعتياد و 
سالمت روان«، است. او فعاليت های مختلفی را، از روان درمانی گرفته تا تهيه و تدوین سياست های دولتی 
در این زمينه، انجام داده است. کوآم مکنزی خود را وقف ارتقای شناخت مردم از بيماری های روانی کرده 
و بيش از صد مقاله و چهار کتاب، در این زمينه، منتشر کرده است. او همچنين مجری و کارشناس یکی 

از برنامه های تلویزیونی است و در بسياری از گفتگوهای رادیویی نيز حضور داشته است.
»افسردگی« کتابی از کوام مکنزی با ترجمه بابک سراسکانی در ۱۶۴ صفحه را نشر هرمس رهسپار بازار کتاب کرده است.

هدف ها و سیاست هاي بانك مرکزي ایران
این کتاب داســتان بانک مرکزي ایران و کساني است که این مؤسسه را ساختند و آن را از آغاز تا ۱۳۵۷ 
اداره کردند، مخصوصاً کساني که در مقام رئيس بانک مرکزي، مسئوليت نهایي عملکرد این مؤسسه را در 
آن سال ها برعهده داشته اند. سياست هاي این دوره بانک مرکزي در اجراي وظایف قانوني که به آن محول 
شــده بود، به خصوص در زمينه پولي و بانکي؛ و نيز اثرات این سياســت ها در نحوه رسيدن به اهدافي که 
قانون برعهده بانک گذاشــته بود، در این کتاب مورد بررسي قرار گرفته است. نحوه تصميم گيري ها، نقش 
افرادي که از خارج از بانک بر تصميمات تأثير مي گذاشــتند، و نحوه عمل بانک در ارتباط با این مقامات، 
چون شاه، نخست وزیر، هيأت وزیران، شوراي عالي اقتصاد، و وزیر دارایي )در مقام نماینده دولت( از دیگر 
مطالبي است که در این کتاب مورد بررسي قرار گرفته است.بانک مرکزي در خأل عمل نمي کرد، پس در 
این کتاب ســعي شده اســت محدودیت هایي که بانک با آنها روبه رو بود مورد بررسي قرار گيرد، و ميزان 
اسقتالل بانک در اجراي وظایفش تشریح شود. در چنين چارچوبي است که روشن مي شود بانک مرکزي 
چگونه توانســت نقش خود را در تهيه و تنظيم سياســت هاي کلي اقتصادي کشور ایفا کند. این کتاب تا 
اندازه اي نيز خاطرات شــخصي نگارنده است در زمان تصدي ریاست بانک مرکزي )۱۳۵۶ـ۱۳۵۴( و سایر 

مسئوليت هایي که در ارتباط با بانک مرکزي داشته است. هدف ها و سياست هاي بانک مرکزي ایران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ کتابي از حسنعلي 
مهران در ۳۵۶ صفحه را نشر ني رهسپار بازار کتاب کرده است.

پیام مردم به مجلس از دل هوای آلوده تهران!

هفته مد در سائوپائولو برزیل

طرحروز

قاب

پیشنهاد

شهاب جعفرنژاد

آسوشیتدپرس

ساخت الماس در دمای اتاق تنها در چند دقیقه!
گروهی از دانشــمندان دانشگاه ملی اســتراليا )ANU( و مؤسسه سلطنتی 
فناوری ملبورن )RMIT( در مطالعه اخيرشان دو نوع الماس را در آزمایشگاه 

و فقط در عرض چند دقيقه در دمای اتاق ایجاد کردند.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از تک اکسپلوریســت، یکی از ایــن دو الماس، 
الماس موجود در نوعــی از حلقه های نامزدی و دیگری نوعی از الماس به نام 
»لونسداليت« است که در طبيعت و در محل برخورد شهاب سنگ مانند ناحيه 

کانيون دیابلو آریزونا یافت شده است.
 پروفســور جودی بردبای)Jodie Bradby(  از دانشگاه ملی استراليا گفت: 
دستيابی به این موفقيت و ساخت الماس در عرض چند دقيقه در آزمایشگاه در 

دمای اتاق بسيار شگفت انگيز است زیرا این روند)ساخت الماس( معموالً طی ميلياردها سال و در شرایط فشار زیاد و دمای بسيار گرم 
انجام می شود. این کشف جدید و غير منتظره نشان می دهد که  لونسداليت و الماس معمولی هر دو فقط با اعمال فشارهای زیاد)معادل 
فشــار پا ۶۴۰ فيل آفریقایی( می توانند در دمای معمولی اتاق نيز تشــکيل شــوند. نکته این مطالعه نحوه اعمال فشاری است که وارد 
کرده ایم. عالوه بر فشارهای بسيار زیاد، ما اجازه دادیم کربن چيزی به نام برش را تجربه کند که این روند مانند یک نيروی چرخشی 
و کششی است. ما فکر می کنيم که این عمل اجازه می دهد تا اتم های کربن در جای خود حرکت کرده و الماس معمولی و لونسداليت 
را تشکيل دهند. با استفاده از تکنيک های پيشرفته ميکروسکوپ الکترونی، دانشمندان می توانند برش های جامد و دست نخورده ای را 
از نمونه های آزمایشی گرفته و عکس هایی از نحوه تشکيل این دو نوع الماس تهيه کنند. این تصاویر نشان داده است که در این روش 

جدید الماس های معمولی در وسط رگه های لونسداليت ایجاد شده است.
پروفسور بردبای گفت: لونسداليت این پتانسيل را دارد که برای برش مواد فوق جامد در محل های استخراج استفاده شود. ایجاد بيشتر 
این الماس نادر و بسيار مفيد هدف بلند مدت محققان این مطالعه بوده است. دستيابی به دو نوع الماس در دمای اتاق برای اولين بار 

در آزمایشگاه هيجان انگيز بود.

دانستنیها

هوشمندی جهان، هوشمندی انسان 
هوشمندسازی اشیاء

غالمرضا فدایی*

اخيراً بریده فيلمی )کليپی( پخش شــد که محققی با آب و 
تاب هر چه تمام تر در مورد پيشرفتهای خيره کننده انسان 
در هوشمندســازی پدیده های جهان داد سخن می داد که 

بسيار جالب توجه بود.
جهان از این جهت هوشمند است که هر چيزی ضمن انجام 
وظيفه خود به همه جوانب دیگر جهان و محيط خود توجه 
دارد و نتيجه اینکه  همه چيز هم ســر جای خود قرار دارد 
و هم همه چيز کنترل شده است و نظم عمومی و یا زیست 
بوم )اکو سيستم( به هم نمی خورد و اگر می خورد به وسيله 

انسان است.
از نظر ســاخت اشيای هوشمند انســان تا به جایی رسيده 
است که ربات های هوشمند ســاخته است، رباتهایی که نه 
تنها بخشــی از کارهای انســان را انجام می دهد بلکه دیگر 
مانند خود انسان، با همان سرعت و کيفيت، و شاید بيشتر 
و بهتــر کار می کنــد؛ حتی طول عمر انســان را دارند باال 
می برند. شهر هوشــمند به گونه ای است که دیگر آدم های 
غير هوشــمند به معنای غير مجهز به فناوری در آن جایی 

ندارد.
دو سؤال مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا این 
هوشمندسازی اشياء در همه موارد، چيزی برخالف جریان 

طبيعت و جهان هوشمند است یا در همان راستااست؟
و ســؤال دوم اینکــه آیا این غلبه و پيروزی انســان بر این 
کيفيت ها با خداشناســی در تعارض اســت یــا در همان 
راستاســت و خدا این قابليت را به بشر داده است و او باید 

شاکر باشد؟
در پاسخ به سؤال اول باید گفت که کشف این هوشمندی، 
یعنی کشــف خواصی کــه در جهان طبيعــت وجود دارد 
خواص خداداده اســت. حتی اگر خواصی انسان به چيزی 
می دهــد و آن چيز آن را می پذیــرد، همين پذیرش ذاتی 
آن شیء اســت. در نتيجه هوشمندسازی اشياء تقليدی از 
هوشمندی جهان است و این بهره برداری از توانمندیهایی 
اســت که خدا به انسان و سایر پدیده های جهان داده است. 
بنابراین پاســخ ســؤال دوم هم خود به خود داده می شود 
و اینکــه همه چيز با جعل خداونــدی دارای خواصی ذاتی 
مربوط به خود اســت، و ميل به ترکيب با عناصری و پرهيز 
از تعامل با عناصری ناهمگون از جملة آنها است و طبعاً خدا 
از بشر خواسته است که از این توانمندیها در جهت درست 
اســتفاده کند. این ها همه پيشرفت در حوزه علم و فناوری 
است که قدرت بشر را نشان می دهد و این قدرت خود نشان 

دهنده قدرت خدا است.
نوع نگاه برای اســتفاده بهينه با اصل اکتشــافات متفاوت 
اســت. نابســامانی های جهان امروز نه از باب اکتشافات در 
جهان اســت بلکه به نوع بهره بــرداری از آنها بر می گردد. 
تفاوت راه خدا و شــيطان هم در همين است و نه اکتشاف 

رازهای نهفته در جهان آفرینش از جمله خود انسان.
اگر چه بشــر تا حدود زیادی به اکتشــاف رازها و رمزها در 
جهان آفرینش دســت یافته اســت اما کنترل بازتاب ها از 
عهده او خارج است؛ زیرا یا هوای نفس و بلندپروازی های او 
اجازه نمی دهد تا عمق مســائل را پيش بينی کند، یا نقص 

دانش او، او را محدود می سازد.
حاال از دستکاری در ژن ها برای توليد ویروسی مانند کرونا 
بــه کنار، که درآن حرف و حدیث هایی بوده و هســت. این 
اقدامات اگر حســاب شده نباشــد و به منظور خودنمایی، 
ماجراجویــی یا قدرت نمایی باشــد حاصل خود را نشــان 
خواهــد داد. نتایج این قدرت نمایی، راحت طلبی برای عده 
ای، غرور علمی برای جمعی، از بين بردن بســياری از توده 
مردم از ناحيه ای، شــکاف طبقاتی بيشتر از جهتی، حذف 
احساسات و مردم دوستی از جانبی، ماشينی شدن زندگی، 
به هم زدن نظم زیستی، مبارزه با عوارض ناشی از این دست 
درازی ها و تالش برای برون رفت ها در قبال این پيشرفت ها 

از جهات دیگر است.
این پيشرفت بشــر در زمينه های علمی و فناوری انسان را 
به یاد اشعار سعدی می اندازد که بخشی از آن چنين است:

خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت
حيوان خبر ندارد ز جهان آدميت

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبيند
بنگر که تا چه حد است مکان آدميت

تا کنون این اشــعار را درحوزه معنویت به کار می بردند ولی 
می توان آن را در زمينه پيشــرفتهای علــم و فناوری هم به 
کاربرد. دانشمندی که در علم و فناوری تالش می کند همواره 
از خور و خواب و خشــم و شهوت به دور است و برای کشف 
رازهای آفرینش صميمانــه تالش می کند. همچنانکه از نظر 
معنوی انســان می تواند به جایی برسد که به جز خدا نبيند 
از نظــر علمی و فناوری هم می تواند آنچنان خالقيت از خود 
نشان دهد که جز قدرت خدا را نبيند. او اکتشافاتی را که انجام 
می دهد نشان دهنده قدرت خدا است و اگر آموزه های درست 
به مردم داده می شــد و حضــور در صحنه های علمی را خط 
قرمز و تجاوز به حریــم خدا قلمداد نمی کردند قطعاً فروتنی 
و تواضع بيشــتِر بشر امروز را در پيشگاه خداوند شاهد بودند. 
آموزش از این جهت کــه فيزیک و متافيزیک هر دو مخلوق 
خدا اســت و هر چيزی ظاهر و باطنی دارد و کشــف بواطن، 
دســتيابی به غيب از جانب خدا است و در محدوده اختيارات 
داده شــده از طرف حضرت اوست. منتها باید به هوش باشيم 
کــه هدف را خدمت به خلق در نظر گيریم و مصرف را بهينه 
کنيم تــا نه به خلق خدا صدمه بزنيم و نه طبيعت را از دائرة 

بهره وری دور سازیم.
* استاد تمام دانشگاه تهران
منبع: خبرآنالین 

گردشگری

حضرت محمد)ص(:
وقتی خدا بنده ای را نعمتی دهد و خدا را بر آن ستایش 

کند این ستایش از آن نعمت، هر قدر بزرگ باشد بهتر است.

)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


