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میخواهم زنده بمانم
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

بخاطر موضــوع افزایش آمارهــای فوتیهای
کرونا وتشدید نگرانیها از این بابت نظر برخی
کاربران در فصای مجازی را جویا شــدیم که
برخی چنین گفتند:
*شنیدیم سازمان بهشــت زهرا (س) بخاطر
فوتیهــای جدید در حالت آماده باش اســت
آیا حق ما ایــن بود؟ مردن؟ «ای مرگ بر این
کرونا که میگیرد جان ما» چرا نمایندگان در
مجلس که به صورت نمادین کاغذ «برجام» را
آتش زدند تصاویری از ویروس کرونا را به آتش
نمیکشند؟
*من هر وقت رسانه ملی که خیلی به افزایش
روحیه مردم اهمیت میدهد به بهانه فوتیهای
کرونا تصاویر قبرهای بهشت زهرا(س) را پخش
میکند به خود میگویم یعنی ممکنه منم برم
تــو یکی از این قبرهــا؟ آرزوی رفتن به خونه
خودم حتی مسکن مهر یا مسکن ملی به دلم
موند .اما خونه آخرت تضمینیه!
*اگر هیچکــدام از اصول حقوق شــهروندی
ادعایی آقای روحانی اجرا نشد حداقل واکسن
مــا را بزنند کــه فعــا ضروریترین حقوق
شهروندی ماست.
*من اگر کرونا امان نداد و از دنیای فانی رفتم
بدانید با حسرت میروم! پس این شعر سعدی
را در وصف حالم چاپ کنید:
«هــم عاقبت چــو نوبت رفتن بدو رســد -با
صدهزار حسرت از اینجا روان شود»
*من نمیخوام بخاطــر کرونای لعنتی بمیرم
میخوام زنده باشــم تا سر مســئولین بابت
مشکالت زندگیام غر بزنم!
من نمیخوام بمیرم باید زنده باشــم شــاهد
اجرای برجام باشم ،دلم میخواد بدونم اگه این
برجام لعنتی که ما را بدبخت کرد احیا بشــه
چی میشه؟
یه شــب حالم خیلی بد بود فکرکردم کرونای
حاد گرفتم و روزهای آخر عمر خود را سپری
میکنم به تاســی و الگوبــرداری از دولت به
همســرم گفتم :مــن رفتنیام امــا هر کاری
میتونســتم برات کردم اگه کم و کاستی بود
دست من نبود.
مــن آنقدر از کرونا ترســیدم و هر چه منتظر
ماندم از واکسن خبری نشد به خودم آب مقطر
تزریق کردم به خود تلقین کردم واکسن زدم.
اتفاقــا از وقتی آب مقطر زدم حالم خوبه هیچ
عوارضی هم نداشــتم .به نظر من باید تلقین
کنیم کرونا نمیگیگیریم و حتی نمیمیمیریم!
ما با تلقین اینکه تحریمهــا اثری در ما ندارد
کاری کردیم که تحریمها اثری در ما نداشت!
من از ستون خبرچین خواهش میکنم اگر من
بخاطر کرونا از دنیا رفتم از قول من بنویســید
غصههای زندگی مرا دق داد نه کرونا!

زیورآالت ساخته شده
از دندانهای مردگان

یک طــراح جواهــرات اســترالیایی تصمیم
گرفــت بــرای زنــده نگــه داشــتن یــاد
درگذشــتگان از دندانهای آنــان زیور آالت
درســت کند .بهگزارش باشــگاه خبرنگاران
جکــی ویلیامز ،طــراح جواهری اســت که
تصمیــم گرفت با طراحــی جواهرات از روی
دنــدان ،از کســانی که به طــرز غمانگیزی
دنیای مــا را تــرک میکنند ،یــادگاری بر
جــای بگذارد .ایــن دختر صاحب شــرکت
استرالیایی «»Grave Metallum Jewelry
اســت که در فروش قطعات دست ساز شامل
بقایای مردگان تخصص دارد .ویلیامز خط طال
و جواهر خود را که شامل گردنبندهای یادبود،
دستبندها و انگشترها است با خاکستر اموات
مخلوط میکند .او میگوید :این کار را انجام
میدهــم ،زیرا میخواهم به مردم کمک کنم
تا با غــم و اندوه خود کنــار بیایند ،زیرا این
چیزی است که برای هر موجود زنده تضمین
شــده است .ویلیامز در کار خود از دندانهای
عقل ،دندانهای شیری یا آنهایی که با طال
یا فلز پوشانده شــدهاند ،استفاده میکند که
قبل از دفن یا سوزاندن آنها از جسد برداشته
میشود .جکی ویلیامز برای ساخت جواهرات
خود  ۶تا  ۸هفته زمان الزم دارد و قیمت هر
کدام از آنها بین  ۲۶۲تا  ۷۴۸۳دالر اســت.
او درباره جزئیات ورود به این تجارت ترسناک
تایید کرد که این ایده عجیب هنگامی که او
به عنوان باغبان در یک قبرســتان محلی کار
میکرد و پس از تحصیل در زمینه طراحی طال
و جواهر ،به ذهن او خطور کرد سپس شرکت
خود را هنگام کار در رستورانها تاسیس کرد
و پس از محبوبیت تجارت شــرکت خود کار
در رستوران را رها کرد و به کار شرکت خود
به طور تمام وقت مشــغول شــد .این طراح
افزود که به نظر میرســید همیشه به سمت
آسیبشناســی زندگی گرایش پیدا میکند
و حتــی در کودکی عالقــه او برای کمک به
دیگــران در کنار آمدن غم و انــدوه آنها از
زمانی آغاز شــد که وی بهترین دوست خود
را چند ســال پیش از دست داد .وی در مورد
عجیبترین درخواســتهایی که در شرکت
از مشتری داشته اســت ،میگوید که روزی
از او خواســته شــده که از پوکه گلولهای که
پدربزرگ مشــتری با آن خودکشی کرده بود
یک کار درست کند.

حافظ نامه

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
گرچه جام ما نشد پر میبه دوران شما
تفســیر :حافظ این شــعر را به دولت که در آخرین روزهای کارش
هست تقدیم میکند .حافظ میگوید چرا جام (برجام) در زمان شما
احیا نشد؟

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
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توزیع :تلفن09128197782 :
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محسن چاوشی علیه تجزیه طلبان

خستهایم اما نمیگذاریم

کسی رؤیای تکه پاره شدن ایران را در سر بپروراند
آفتاب یــزد  -گروه شــبکه :اینکه ایران
به خصوص خوزســتان غرق در مشکالت
است و از این رهگذر عرصه بر مردم تنگ
شده شکی نیســت .اینکه مردم هم بابت
شرایطشــان اعتراض میکنند که به حق
هم است ،حرفی نیست اما از اینکه عدهای
به خصوص دشــمنان بخواهند از این آب
گلآلود ماهی بگیرند تــا ایران و ایرانی را
به جان هم بیندازند ودرصدد ایجاد تفرقه
بین اقوام ایرانی باشــند نمیتوان سکوت
کرد و به ســادگی از کنار آن گذشت .مثل
کاری که محسن چاوشی خواننده محبوب و
مشهور موسیقی پاپ کشورمان کرده است.
او طی یک مطلب اینستاگرامی ضمن اشاره
به بحران خوزستان نسبت به یک موضوع
مهم هم به مسئوالن هشدار میدهد و آنهم
سوءاســتفاده جدایی طلبان و دشمنان از
شرایط خوزستان است .حاال که این شرایط
سخت و طاقت فرسا که مهمترین آن بیآبی
است برای خوزستان پیش آمده ،بسیاری از
افراد حاضر در شبکههای فارسی زبان خارج
از کشور در حال زمینهسازی جدایی اقوام
ایرانی هســتند یعنی مدام این موضوع را
در گوش مردم میخوانند که وطن پرستی
منافاتی با مستقل شدن و جدایی از کشور
نــدارد .موضوعی به غایــت خطرناک که
میطلبد مسئوالن فارغ از جناحبندیهای
سیاســی که دارند به آن توجه کنند و با
کمکاری و بیتوجهی این فرصت را در اختیار
این سوءاستفادهکنندگان قرار ندهند.
> اجازه تجزیه ایران را نمیدهیم

اما محسن چاوشــی خواننده خرمشهری
موسیقی پاپ کشــورمان با انتشار متنی
سرگشــاده در فضای مجازی نوشت« :آب
قرا ِر زندگــی بود ،نه بهانه مرگ و جدایی...
باور کردنی نیست که در نتیجه چندین سال
سیاستهای نادرست و غلط ،نخلهایی که
صدام نتوانست خم به ابرویشان
گلولههای ّ
بیاورد ،سوختند و افتادند .باید بازگردیم و

ببینیم که چگونه این همه تصمیم اشتباه
کنار هم قرار میگیرند تا بر لب خشــک
کارون ترک بنشیند .مگر این سرزمین بدون
تکتک اقوامش ،بدون تُرک ،کرد ،لر ،عرب
و ...معنا و هویت دارد!؟ سر باز کردن دوباره
زخمی که بر سینه سرزمین و زادگاهم ،بر
قلب خوزستان نشسته است باعث شد که
جای جای ایران بیشتر از گذشته با این رنج
و اندوه همراه شوند .برای من شنیدن صدای
خوزستان لب
حمایت تُرک و لر و فارس از
ِ
تشــنه مرهمی بود بر زخمــی که به جان
داریم .هرچند همیشه هراسم از این بوده که
به خاطر جهل ،ظلم و اشتباهات عده قلیلی،
جداییطلبان و دشــمنان این آب و خاک،
از آب گلآلود ماهــی بگیرند و ایران را به
سمت تجزیه ببرند .باور دارم که توده مردم
و همه اقلیتها دشمن این جدایی هستند.
همانهایی که  ۸سال دست در دست هم،
نگذاشتند یک وجب از این خاک کم شود،
بعد از این هم نخواهند گذاشت که کسی از
ایشان سوءاستفاده کند .تبدیل کردن ندای

منظر فرهنگی هورامان روز سهشنبه در چهل و
چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو
در شــهر فوجوی چین بررســی شد و به ثبت
جهانی رســید .به گزارش ایرنا ،شواهد تاریخی و قدمت باال ،سبک
خاص معماری ،نوع سبک زندگی روستانشینان و جاذبههای متنوع
دیگر منطقه هورامان ،باعث شده تا از سال  ۱۳۹۵بحث جهانی شدن
منظر فرهنگی این منطقه مطرح و اســناد و مدارک الزم نیز برای
سازمان یونســکو تهیه و ارسال شود و در چهل و چهارمین جلسه
کمیته میراث جهانی یونســکو که این روزها در شهر فوجوی چین
در حال برگزاری است پرونده هورامان بررسی و با ثبت جهانی منظر
فرهنگی آن موافقت شد .هورامان با دارا بودن معماری پلکانی ،آب
و هوای مطبوع ،آداب و رسوم سنتی ،پوشش خاص ،صنایع دستی
و غذاهای محلی خود منحصربفرد اســت .این منطقه اســتانهای
کردستان ،کرمانشاه و بخشی از اقلیم کردستان عراق را در برمیگیرد
که در کردستان ،بخشهایی از شهرستان سنندج و کامیاران و بخش
عمدهای از ســروآباد و مریوان و در کرمانشاه ،شهرستان جوانرود و
پــاوه به صورت کامل و بخشهایی از روانســر و ثــاث باباجانی را

> واکنش کاربران

حال این نامه محسن چاووشی مورد توجه

هورامان ثبت جهانی شد

شامل میشود .بر اساس بررسیهای صورت گرفته هورامان بیشاز
۷۰۰روســتا را در این  ۲اســتان غربی ایران شــامل میشود ،اما
در حال حاضر حدود  ۶۰روستای آن به صورت بکر و دستنخورده

اقدام عجیب داماد
در وسط جشن عروسی!

اقدام عجیب داماد در جشــن عروسی موجب
حیرت عروس و مهمانان حاضر در مراسم شد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران ،در این اتفاق
عجیب داماد در حالی که مراســم عروسی در
حال انجام بود اقدام به کارکردن با لپ تاپ خود

لب تشــنههای عدالتجو به نجوای فاسد
جداییطلبی ،جز ظلم بیشتر به این مردم
و این سرزمین نیســت .باور قلبی من این
است که تودهمردم ایران ،جز مهر و دوستی
و اتحاد ،کالمی ندارند و جز عدالت ،آزادی
و آبادانی ،سودایی را در سر نمیپرورند .ما
دست در دست هم سرود ایران را میخوانیم،
برای مظلومیت خوزستان ،سیستان و دیگر
نقاط این ســرزمین گریه میکنیم و فریاد
سر میدهیم اما نمیگذاریم که حتی یک نفر
از این آواز ما رؤیای تکه پاره شدن ایران را
مسئول دلسوزی هست
در سر بپروراند .اگر
ِ
که صدای ما را بشــنود ،از او میخواهم که
به داد خوزستان برسد .لطف ًا نگذارید زخمی
بیش از این بر تن این سرزمین بنشیند .ما
نیازمند تصمیمات درست ،عاقالنه و فوری
هستیم و از وعده ،رنج و فراموش شدنها
خستهایم»...

در وسط جشن عروسی کرد .این در حالی بود
که خانوادههای عروس و داماد و مهمانان منتظر
اتمام کار داماد برای ادامه مراسم عروسی بودند.
ویدئویی که در فضای مجازی منتشــر شده و
تبدیل به ویدئوی داغ شــده است اقدام عجیب
این داماد را به تصویر میکشــد .در این
ویدئو او در حالــی که نزدیک به حجله
عروس و داماد نشســته لپ تاپ خود را
روی میز قرار داده و مشــغول کار با لپ
تاپ خود اســت .در این ویدئو عروس در
سمت دیگر سالن وقتی دوربین روی او
زوم میکنــد در حال خندیدن با صدای
بلند دیده میشود.

کاربران شــبکههای اجتماعی قرار گرفته
وواکنشهای آنها را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«آفرین به چاوشــی .ایرانی هرگزتجزیه
طلب نیســت .هرکس چنین فکری را کند
ایرانی نمیباشــد .زنده بــاد ایران متحد.
آقایان مسئولین ناکارآمدی واشتباهات شما
این مشکالت را برای ایران به وجود آورد.
به خودآیید».
دیگری نوشــت« :قلب من این وطن است.
مسئوالن با اشــتباهاتتان آزرده خاطرش
نکنید».
کاربر دیگری گفته است« :دقیقا کاری که
این روزا تجزیه طلبــا دارن انجام میدن،
انتشار اخبار نادرسته که تشخیص درست
یا غلط بودنش برای مخاطب سخته وعموما
باور میکنن اون خبر رو ،یا بزرگ نماییه .اما
چقدر خوبه یکی مثل چاوشی هست تا این
مردم و تو این شرایط راهنمایی کنه».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«خوشحال میشم وقتی میبینم که خواننده
مملکتمان چنین تفکر زیبایی دارد».
کاربران دیگر نوشته اند« :ما همه تار و پود
یک فرشیم نمیشه از هم جدا شیم»« ،مثل
همیشه عالی .واقعا درسته مردم خوزستان
اعتــراض دارن اما هیچوقت خواســتار
جدا شدن از ایران نیســتن»« ،انقدر که
تو این چند روز تو فضای مجازی پســت
و حمایت دیدیم از خوزستان و سیستان
از تمامی اقوامها هیچ وقت نمیدونســتم
ممکنه ایران انقدر هم دل و هم درد باشه.
ما مردمان رنج کشیدهایم ما رنج میفهمیم
ما عزیز از دســت دادیم ما برای هم سیاه
پوشیدیم ما همه در یک سرزمینیم .انشاال
خوزســتان و تمامی جای جــای ایران از
دست فساد و سیاستهای نادرست آزاد
بشن»« ،حرف دل خوزستانیها رو زدید.
دقیقا از ظلم بیدلیل به اســتان خسته و
معترضیم اما اجازه تعدی و دست درازی به
هیچ دشمنی نمیدیم».

باقی مانده است .شواهد باستانشناسی بدست
آمده نشان میدهد که قدمت هورامان به دوران
پارینه ســنگی میانی و به حدود  ۴۰هزار سال
قبل از میالد مســیح برمیگردد .چهل و چهارمین جلســه کمیته
میراث جهانی یونسکو پس از وقفهای یکساله به دلیل شیوع ویروس
کرونا در جهان ،از  ۱۶تــا  ۳۱ژوئیه ( ۲۵تیر تا  ۹مرداد) به صورت
آنالین برگزار میشود و صرفا اعضای کمیته بینالدول در فوجو چین
حضور دارند و امســال از ایران  ۲اثر «منطقه هورامان» و «راهآهن
سراسری» در آن بررسی شد .پرونده راهآهن سراسری ایران نیز سوم
تیرماه جاری پس از بحثی طوالنی بین موافقان و مخالفان در کمیته
میراث فرهنگی یونسکو به ثبت جهانی رسید .استان کردستان دارای
یک هزار و  ۵۲۴اثر تاریخی شناسایی شده و  ۹۱۵اثر تاریخی ثبت
شده شامل آثار تاریخی ،غارهای طبیعی ،درختان کهنسال ،میراث
منقول ،قنات و مکانهای طبیعی بوده که  ۹۱۵اثر ثبت شده استان
در فهرست آثار ملی شامل  ۷۷۸اثر غیر منقول (شامل آثار تاریخی،
تپه ،محوطه و بنا) ۲۵ ،مورد میراث طبیعی ۹۳ ،مورد میراث معنوی
و  ۲۹مورد میراث منقول است.

تابوشکنیورزشکاران
با بدنهای خالکوبی شده در المپیک!

رقابتهای المپیک در حالی
در توکیو پایتخت ژاپن در
حــال برگزاری اســت که
بسیاری از ورزشکاران حاضر
در این رقابتها بر روی بدن
خود خالکوبی داشته و آن
را به نمایش گذاشــته اند.
به گزارش فرارو ،تتو در ژاپن ممنوع نیســت ،اما
ورود به باشــگاهها ،سواحل و استخر برای افراد با
خالکوبی ممنوع است و به گردشگران نیز همواره
توصیه میشود که خالکوبی خود را بپوشانند .اما
ورزشکارانی که از کشورهای مختلف در المپیک
 ۲۰۲۰توکیــو شــرکت کردهاند بــا به نمایش

گذاشــتن تتوهای خود به
نوعی تابوشکنی کرده اند.
به دلیــل محدودیتهای
کرونایی ورزشکاران با مردم
محلی روبرو نخواهند شد که
اگر این اتفاق میافتاد ممکن
بود به دلیل خالکوبیهای
روی بدنشان ســرزنش شده و با بدرفتاری روبرو
شوند .گفته میشــود دلیل مخالفت ژاپنیها با
خالکوبی یادآوری تبهکاران یاکوزاست و همچنین
در زمانهای گذشــته بر روی بدن افراد متخلف
بسته به نوع جرمی که مرتکب میشدند خالکوبی
زده میشد.

سرقت
تلفنهمراه
علی اکبر فرقانی

ماههای گذشــته دقیقا پنجشــنبه سیزدهم
خرداد ،در خیابان پیروزی تهران ،مقابل لوازم
قنادی یاسمن تلفن همراهام توسط دو سارق
موتورسیکلت سوار به سرقت رفت .پس از آن
مراحل اداری انجام شد .اما تا به حال سارقان
شناسایی و دستگیر نشدند.
مدتی قبل کیف خانم مونا تقی پور ،دســتیار
دندانپزشــک در بلوار پاســدار گمنام تهران
توســط موتورســواران بــه ســرقت رفت و
دوندگیهای ایشــان هیچ تأثیری نداشت .در
روزهای گذشــته همین خانم که در خیابان
نبرد شمالی در حال عبور بود ،تلفن همراهاش
توسط موتورسواران به سرقت رفت.
دوم مرداد هم رسول یکی از دوستان ساعت
هشت و نیم صبح که در خیابان هفده شهریور
تهران ،مقابل چلوکبابی جوان با تلفن همراهاش
داشت صحبت میکرد ،دو موتورسوار گوشی
او را هم به ســرقت بردند و برای رسیدگی به
موضوع به کالنتری محل مراجعه و پروندهای
تشکیل شد.
متأســفانه بیکاری ،بیپولــی و بیتوجهی به
جوانان باعث بزهکاری و افزایش سرقت تلفن
همراه و کیف قاپی شده است .روزهای گذشته
برای شناسایی سارقان دستگیر شده به اداره
آگاهی مرکزی رفتم ،سارقان کم سن و سال
بودند .از خجالت سرشــان را پایین انداخته
بودند .یکی از مأمــوران پرتالش اداره آگاهی
گفت که ما وظیفهمان را برای شناســایی و
دستگیری ســارقان انجام میدهیم و آنها را
نزد قاضی میبریم ،متأسفانه حکمهای صادره
کافی نیســت ،پس از چنــد روز دوباره آزاد
میشوند و به کار خالفشان ادامه میدهند.
موضوع کیف قاپی و سرقت تلفن همراه باید
بیشــتر مورد توجه قرار گیرد و ســارقان را
برای مدت طوالنی و با جریمههای ســنگین
در زندانها نگه دارند تا مردم بیشــتر از این
متضرر نشوند .البته اگر زندانها جای سوزن
انداختن باشد.

سقف عجیب و ترسناک
یک پاساژ

ســقف عجیب و ترســناک یک پاساژ باعث
حیرت کاربران شبکههای اجتماعی شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این روزها موارد
جالبــی را در نقاط مختلف دنیــا میبینیم و
میشنویم که شاید حتی تصور آنها نیز برای ما
کار سختی باشد؛ از رکوردهای عجیب و غریب
در جهان و غذاهایی خاص با شــکل و طراحی
منحصر به فــرد گرفته تا ســازههای جالبی
که با دیــدن آنها حیرت زده خواهید شــد.
فضای مجازی پر است از شگفتیها و استثناهایی
که باعث شــده تا سرگرمی بسیار خوبی برای
اقشــار مختلف به وجود بیایــد و آنها اوقات
فراغت خود را به تفریح در این بستر بگذرانند.
پیشرفت فناوری در کشورهای دنیا به نحوی
است که اگر لحظهای غفلت کنید بسیاری از
اطالعــات و دادهها را از دســت خواهید داد
چرا که شــاید بتوان گفت که سرعت انتشار
سوژهها در فضای مجازی به سرعت نور نزدیک
شــده اســت .عدهای از کاربران کارشان پیدا
کردن سوژههای داغ و انتشار آن در گروههای
مختلف اســت تا بدان جا که حتی گاها خود
مسئوالن سازنده آن محصول یا خدمت جدید
نیز جا میماننــد .در جدیدترین اتفاق فضای
مجازی کلیپی از سقف حیرتانگیز و ترسناک
یک پاســاژ که یک خرس است منتشر شده
که خارق العاده اســت و باعث تعجب کاربران
شبکههای اجتماعی شده است.
دیالوگ

الفاظ زشت برخی ایرانیها خطاب به همسر بارتوژ کورک!

تیم ملــی والیبال ایران در اولین بازی خــود در مرحله گروهی
المپیــک توکیو  ۲۰۲۰مقابل لهســتان به برتری  ۲-۳دســت
یافــت .با توجه به حواشــی قبــل از بازی ،هــواداران تیم ملی
ایران به صفحه کوبیاک در اینســتاگرام هجــوم آوردند .صفحه
بارتوژ کورک و همســر او نیز تحت تاثیــر حضور کاربران ایرانی
قرار گرفت .بهگزارش فرارو آخرین پست کوبیاک در اینستاگرام
به مرز  ۴۵۰هزار کامنت رسیده است .بارتوژ کورک پس از بازی

با ایران بالفاصله کامنتهای اینستاگرام خود را بست ،اما صفحه
همســر او با وجود اینکه خصوصی اســت ،مورد هجوم کاربران
قرار گرفت .آنا کورک ،همســر ســتاره والیبال تیم ملی لهستان
در این رابطه گفت« :صفحه من در اینســتاگرام خصوصی است
و تصور اینکه اگر عمومی بود ،واقعا غیرقابل باور اســت .پیامهای
خشــن و نفرتانگیزی دریافت کردم .من را فاحشه خواندند .این
چیزها غیرقابل باور است».

چرا مادرت با اینکه میدونســت پدرت یه آدم
عوضیه ازش جدا نمیشد؟
چون پدرم بلد بود قلب مادرمو به تپش بندازه!
قلب آنجل  -آلن پارکر

