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- مگر پشت همین کوه های سیاه دنیا تمام نمی شود؟
- بله سمندر، درست پشت همین کوه های بلند. 

- مگر پشت آن ها جز سیاهی و تاریکی جنبنده ای وجود دارد؟
- خیالتان آسوده، فقط سیاهی و تاریکی. 

کام روا س��مندر که نمی خواهد دانشمندش را پیش بقیه ضایع 
کند می چرخد و پش��تش را به مردم می کند، یواش توی گوشش 
می گوید: »پدرسوخته ی مفت خور، اگر این طور است، سر و کله ی 
این پرنده ی آهنی از توی تنبان جد و آبات پیدا شده؟« کوه مراد 
آب ده��ان را ق��ورت می دهد، یک فین مالی��م می کند و جواب 
می دهد: »راستش جناب کام روا، با این حادثه ی غیرمترقبه قوه ی 
فک��ر و خیال من هن��گ کرده.« قبل از اینکه کام روا س��رش داد 
بکش��د که  ای پدرس��وخته این کلمه ی هنگ را از کدام گورستان 

غیرمترقبه
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درآورده ای ک��ه برای اولین ب��ار توی گوش ه��ای من دنگ دنگ 
می کند خودش خم می ش��ود و زانوی او را می بوسد. با شرمساری 
توضیح می دهد که از دیشب تا حاال همین کلمه و چندین کلمه ی 
بی صاحب غریب و ناشناس مثل خوره توی فکر و خیالش جوالن 
می دهند و روحش را می خراشند. کلمه هایی که نه تنها نمی توان به 

کسی اظهار کرد بلکه... کام روا می گوید: »خفه.«
س��ر و صدای مردم غیر قابل کنترل شده و شاهدهای عینی از 
سقوط پرنده ای آهنی می گویند که ویالن و سرگردان هی پایین و 
پایین تر می آمده و بعد مثل ش��اهینی زخمی ، تاالپ، توی مرداب 

گردن کج کرده است. 
مردم مرتب انگشت  اشاره شان را سمت آسمان دراز می کردند 

و در گوش هم پچ پچ می کردند.
چاچالک و دش��ت های اطراف��ش از چهار طرف در محاصره ی 
کوه های بلند نوک سیاهی قرار دارد که نشانه ی پایان مرزهای جهان 
است. دانشمندان و فیلسوفان قدیم و جدید تمامشان هم عقیده اند 
که پش��ت این کوه های س��یاه جهان تمام می شود. در قدیمی ترین 

سنگ نوشته ی موجود در موزه ی چاچالک چنین آمده است:

جه��ان عب��ارت اس��ت از زن کام روا، کام روا، 
احش��ام، مردم چاچالک و دشت های اطراف آن 
تا انتهای معدن های سرخ و کوه های سیاه. خلاص.

با وجود دش��ت های حاصل خیز و معدن های سرش��ار از طال و 
چشمه های جوشان که خیلی از نیازهای مردم را تأمین می کردند، 

این اعتقاد س��ال های س��ال پا بر جا بوده تا اینکه در این سحرگاه 
بارانی و طوفانی صدای سقوط وحشتناک پرنده ای آهنی تمام اهالی 

را بدون نیاز به جارچیان به میدان مرکزی ده سرازیر کرد. 

 بخش مطالعات اضافی/ حادثه ی غیرمترقبه 

اندیش��مندان چاچال��ک و حومه اعتق��اد دارند 
اتفاقی غیرمترقبه است که واقعًا غیرمترقبه باشد. 
به جز حیوانات هر کس��ی ح��ق دارد در مورد 
اتف��اق غیرمترقبه اظهار نظر کند و یا برعکس، یک 

کلمه هم حرف نزند. 
کام روا اجازه دارد به تمام پیشنهادها فکر کند و 
تصمیم نهایی را بگی��رد و همین طور اجازه دارد به 
هیچ پیشنهادی فکر نکند و تصمیم نهایی را بگیرد. 

وظیفه ای که قانون بر گردنش گذاشته این است 
که به همه ی پیشنهادها گوش داده و در حین شنیدن 

آن ها چندبار سرش را تکان دهد. 

گل دهان به نمایندگی از انجمن زنان فرهیخته اجازه می گیرد 
و از پله های جایگاه باال می آید. او   کوه مراد را بدون  توجه به مقام 
علم��ی اش کنار می زند و رو به کام روا می گوید: »از لحاظ غریزی 
دل ما شور الکی نمی زند و می خواهیم هرچه زودتر به محل حادثه 
برویم. حتماً مار یا خرگوش یا چندتایی از کرم های خاکی توی این 

حادثه آسیب دیده اند.«
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انجمن زنان فرهیخته بیشتر روی مسائل مهمی  تمرکز می کنند 
که خیال و ش��عور مردان رغبت و توجه چندانی به آن ها ندارند. 
تا به حال نظراتش��ان را درباره ی احساس��ات غیرمترقبه ی زنانه، 
دنیای غمگین الک پشت ها، غرور نامرئی گاوها و علت سرخوشی و 
سرسبزی گیاهان ارائه کرده اند و در خیلی از موارد باعث شگفتی و 
ذوق زدگی بسیاری از مردان شده اند. به جز زن کام روا و تک و توکی 
از مردان، بقیه از فعالیت آن ها اس��تقبال می کنند و در مراس��م های 

خودجوش این انجمن شرکت می کنند. 
کام روا چندبار سرش را تکان می دهد و با اشاره ی دست گل دهان 
را به آرامش دعوت می کند و هم زمان هرچه سر می چرخاند اثری 
از اژدر نمی بیند. او دومین دانش��مندی است که از طرف کدخدا 
عنوان دانش��مار را در راه پیش��رفت عل��م و دانش دریافت کرده 
است. او برای اولین بار تنبان و دمپایی و یک نوع ناخن گیر خودکار 
را اختراع کرده و با روش های ابتکاری سه گرگ، یک خرس و دو 

سوسمار را اهلی کرده است. 
داد می زند که: »این پدرس��وخته کجاست؟« نگهبان سرش را 
باال می گیرد و عرض می کند که او بعد از ش��نیدن صدای سقوط 
این جس��م شیطانی در را به روی خودش بسته و به تفکری عمیق 
مشغول شده است. کام روا زیر لب می گوید: »تفکری نشانت بدهم 
ک��ه گرگ اهلی تنبانت را جر بدهد.« و دس��تور صادر می کند که 

همگی به طرف محل سقوط جسم پرنده حرکت کنند. 
باران کم کم بند می آید و خورش��ید از الی ابرهای پراکنده بر 
فراز کوه سیاه خودنمایی می کند. قوسی از رنگین کمان چاچالک را 

به محل حادثه وصل کرده است. 
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پرنده ی آهنی کوچک و نقلی درس��ت وس��ط م��رداب حومه ی 
چاچالک سقوط کرده بود. گل و الی زیادی به اطراف پاشیده شده و 
چند الک پشت، وارونه، توی هوا دست و پا می زدند. زنان فرهیخته 
خالف مردان که اطراف پرنده ی آهنی جمع شده بودند، خود را به 
درمان الک پش��ت ها و روحیه دادن به کرم ها مشغول کرده بودند. 

هواپیما چون سنجاقکی مرده سر را به درون خاک فرو برده بود. 
ناگهان از پشت شیش��ه های گل و الی گرفته ی هواپیما چهره ی 
خونین زنی پیدا شد که با دست از مردم تقاضای کمک می کرد. 

مردها بی اختیار بیل و کلنگ ها را آماده کردند، ولی کم کم چنان 
محو نگاه کردن به زن مجروح شدند که آرام آرام ابزار و ادواتشان 
سر جای اولشان بازگشتند. موهای زن بر خالف موهای سیاه زنان 
چاچالک حتی از پش��ت شیشه رنگی و روش��ن به نظر می رسید. 
زن ها برای لحظه ای مردها را کنار زدند و نیم نگاهی به او انداختند. 
ابت��دا گل دهان و بعد بقیه ی زن ها لب��ی ورچیدند و بی اعتنا پیش 

الک پشت ها و کرم ها و موش های صحرایی بازگشتند. 
کام روا سمندر گل دهان را به حضور فرا خواند و برای اولین بار 
در حضور مردم س��رش داد کش��ید: »این جانور دو پا مگر ش��بیه 
آدمیزادهای چاچالک و حومه نیست؟ مگر مثل شما چشم و گوش 

و دهان و موهای دراز ندارد؟« 
دانشمار کوه مراد ساکت همچنان مات و مبهوت به شیشه های 
گل گرفته خیره شده بود. خودش خوب می دانست که جواب این 

سؤاالت را باید او و دانشمار اژدر بدهند نه کس دیگری. 
گل ده��ان در حالتی عصبی گره روس��ری اش را محکم تر کرد. 
نگاه��ی به زن مجروح که هنوز زیبا به نظر می رس��ید انداخت و 

عرض کرد: »حتم این موجود ش��رور آمده اس��ت تا رابطه ی ما و 
مردها را از این هم خراب تر کند. می دانی که شیطان به هر شکل 
و شمایلی درمی آید.« و همین طور که الک پشتی را توی بغل گرفته 
ب��ود و الک زخمی  او را ن��وازش می کرد به کدخدا گفت: »من به 
نمایندگی از زنان فرهیخته پیشنهاد می کنم با بیل و کلنگ بریزیم 
س��رش و همین جا جرواجرش کنیم.« کام روا که از گوش دادن و 

سر تکان دادن خسته شده بود یواش گفت: »ممنون، حاال برو.«

 بخش مطالعات اضافی/ مشاهیر 
 گل اندام گل تپه، شاعر

در مورد دوران زندگی ایش��ان بین س��ه تا هفت 
قرن اختل��اف وجود دارد. جنس��یت او نامعلوم 
اس��ت. ع��ده ای او را مرد و ع��ده ای زن و عده ای 

دیگر او را طور دیگری می دانند. 
ایش��ان بیش��تر اوقات عمرش��ان را به تماشای 
کوه های سیاه می گذرانده و با حیرت زایدالوصفی 
ب��ه ارتفاع��ات آن خیره می ش��ده   اند، ام��ا در آن 
وضعیت ش��عری نمی س��روده اند. غالب اشعار 
ایشان دم صبح و در حالت درازکش حادث شده 
است. متأسفانه بسیاری از اشعار ایشان گم و گور 
ش��ده و فقط چند نمونه از آن باقی مانده اس��ت. 
ش��عر باقی مانده ی ذیل بر سردر خانه ی فرهنگ، 

روی سنگ زرینی، حکاکی شده است. 
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ای کوه های بلند 
ای کوه های سیاه

ای کاش
ای کاش 

دنیا به اتمام نمی رسید
پشت کله ی درازتان 

کام روا ق��دم م��ی زد و به حرف های گل ده��ان فکر می کرد. 
ب��ا خودش گفت: »ب��د هم نمی گوید، از کج��ا معلوم که بعد از 
حضور این زن رنگی ما و زن هایمان بتوانیم یواش��کی دعوا کنیم 
و س��ر هم داد بکش��یم و بعد آشتی کنیم و آخرشب ها کنار هم 
بتمرگیم؟« می خواست فرمان جرواجر را صادر کند که ناگهان 
اتفاق دیگری افتاد. از پشت شیشه ها چهره ی یک مرد مجروح 
نی��ز کنار زن پیدا ش��د و با هم ش��روع کردند ب��ه تکان دادن 

دست هایشان. 
با ظاهر شدن مرد چشم های گل دهان چهارتا شد. الک پشت 
را به گوشه ای پرت کرد و رو به کدخدا گفت: »من اشتباه کردم 
و عذرخواهی می کنم، چون این زن بیچاره ش��وهر دارد، حاال چه 
از طرف شیطان باشد، چه از طرف گابشغول. زن زن است و اگر 
زن شیطان هم باشد، از طرف انجمن زنان فرهیخته از او حمایت 
می کنی��م.« کام روا به مرد نگاه کرد که دس��ت های خونی اش را 
هی به شیش��ه می مالید و چیزهای��ی زیر لب می گفت. چند قدم 
برداشت و داد زد: »هی کوه مراد، تو چرا حرفی نمی زنی؟ بگو با 
این ها که شکل و شمایلشان با آدمیزاد مو نمی زند چه کار کنیم؟ 

مگ��ر بابت فکر و خیالت پول و مواج��ب نمی گیری؟« کوه مراد 
ک��ه دزدکی کتاب��ی قدیمی  را ورق می زد و دنب��ال مطلبی برای 
ارائه می گشت عرض کرد: »نمک پرورده ام، ولی خالف عقیده ی 
گل دهان از کجا معلوم که این ها زن و شوهر باشند؟ من پیشنهاد 
می کنم با بیل و کلنگ بریزیم سرش��ان و جرواجرش��ان کنیم و 
خالص.« مردم هر لحظه به هواپیما نزدیک تر می شدند، دوست 
داشتند به بال های آهنی آن دست بکشند و بعد دستشان را به 

گردن و قوزک پاهایشان بمالند. 
کام روا چون برای افکار دانش��مندانش احترام زیادی قائل بود 
دو-سه دور بیش��تر قدم زد. نزدیک بود دستور جرواجر را صادر 
کن��د که اتفاق دیگ��ری افتاد. ناگهان از کنار چه��ره ی زن و مرد 
چهره ی یک دختر و پسر نوجوان نیز پیدا شد. همه ساکت شدند. 
دختر و پسر نیز مثل پدر و مادرشان دست تکان دادند. آن ها 
ه��ر چند مجروح بودند، ولی کمی  خجالت می کش��یدند. کوه مراد 
به مح��ض دیدن آن ها نزدیک بود چش��م هایش از حدقه بیرون 
بزند، چند لحظه مات به آن ها خیره شد و ناگهان بی اختیار گفت: 
»از کجا معلوم که این دختر و پس��ر بچه هایش��ان باشند؟«کام روا 
با هم��ه ی احترامی  که برایش قائل بود س��رش داد زد: »هلپنگ 
عوضی، مگر نمی بینی که مثل س��رگین نیم ش��ده ی قاطر با مرد و 
زن رنگی مو نمی زنند؟« دانش��مار با صدای بلند عرض کرد: »در 
حضور جمع عذرخواهی می کنم. این نکته ی آخری را همین جوری 
و از روی باد هوا گفتم. کاماًل شباهتش��ان آش��کار است، ولی هنوز 
سر حرف قبلی ام هستم؛ با بیل و کلنگ حمله کنیم و تمامشان را 

جرواجر کنیم و خالص.« 
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بخش مطالعات اضافی/ نمونه ای از متون کشف شده 
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 بازخوانی متن 

 در جهان چاچالک و حومه، تا قبل از کوه سیاه، 
خ��وب بگردید و ِکیف کنید، ولی به هیچ چیزی 
فک��ر نکنید. آن طور بگردید که اس��ب و قاطر در 
میان مراتع و خرس و دایناس��ور در دامنه ی کوه ها 

و عقاب و لاشخور در هوا. 
تمدن های قبل از شما به این خاطر نابود شدند 
که از هوش و ذکاوت خود تا ذره ی آخر اس��تفاده 

کردند. فکر و خیال زیاد آخر و عاقبت ندارد. 

کام روا تحت تأثیر حرف های او و ابعاد گیج کننده ی این حادثه ی 
غیرمترقبه حتی لحظه ای به خان��ه ی قانون فکر نکرد. کوه مراد با 
خ��ودش گفت: »خوب تیر خالص��ی زدم.« ولی چند لحظه بعد از 

مرگ احتمالی آن ها دچار عذاب غده ی روح ش��د. کمی  قدم زد 
و رو ب��ه غده ی نامرئی اش گفت: »ببین، به فرض محال اگر این ها 
آدمیزاد هم باشند، روزگار من و دانشمار اژدر سیاه است. خودت 
ک��ه می دانی برای ذره ای مواجب از همی��ن امروز باید دونفری از 
کوه های سیاه چاچالک به س��مت سیاهی ها سفر کنیم و سرزمین 
نبوده و نداشته ی آن ها را پیدا کنیم. از کجا معلوم که از توی یکی 
از همین حفره های گل و گشاد آسمان پایین نیامده باشند؟ از کجا 
معلوم که س��تاره ای پهلو به پهلو نش��ده باشد و این ها قل نخورده 
باشند س��مت چاچالک؟ چه می دانم، شاید هم از طرف گابشغول 
باش��ند؟ حاال فهمیدی غده؟ اگر آن ها را جرواجر کنیم، همین جا 
قال قضیه کنده می شود و خالص.« غده یواشکی جواب داد: »من 
هم موافقم، چون حس��ابی قاتی کرده ام. سریع جرواجرشان کنید، 
خ��الص.« لبخندی زد و رو به غده گف��ت: »خیلی ممنون، جبران 
می کنم.« و به سرعت سمت کدخدا رفت تا این بار سفت و محکم 

و با آرامش درونی نظرش را ابالغ کند. 
مردم همگی به کام روا خیره شده بودند که از جمع کمی  فاصله 
گرفت��ه بود و برای گرفتن تصمیم مهمی  خودش را آماده می کرد. 
آفتاب باال آمده بود و گرما اذیتش می کرد. بعد از شنیدن دوباره ی 
نظرات مشاور دانش��مندش تصمیمش را گرفت. با قدم های تند 
به طرف جمعیت برگش��ت تا فرمان حمله را صادرکند، اما اتفاق 

دیگری افتاد. 
دانش��مار اژدر در حالی که چندت��ا از کتاب های خودش را زیر 
بغل گرفته بود از دور پیدایش شد. به آدم هایی که از پشت شیشه 
با چش��مان گریان چیزی را می گفتند نزدیک ش��د. چند لحظه به 
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آن ها خیره ش��د و بعد سمت کام روا رفت. دانشمار کوه مراد سعی 
کرد یواش��کی او را کناری بکش��اند و چیزهایی را به او حالی کند، 
اما بی فایده بود. حتی غده ی روح اژدر می خواست یک جورهایی او 
را وسوسه کند تا دخل مهمان های ناخوانده را بیاورد، ولی او اصاًل 

محل نگذاشت. 
س��ر و کله ی زن کام روا از دور پیدا ش��د. دو خدمتکار کنارش 
راه می رفتند، یک بچه گرگ و یک سوس��مار اهلی پیشاپیش آن ها 
ورجه وورج��ه می کردن��د و گاهی زمین خیس را بو می کش��یدند. 
مردم صاف و بی حرکت سر جایشان ایستادند و کدخدا چند قدم 
به اس��تقبالش رفت. س��کوت برای چند لحظه بیشتر از حادثه ی 

غیرمترقبه آزاردهنده شده بود. 
کام روا به پرنده ی آهنی اشاره ای کرد و گفت: »شاه گل خاتون، 
می بینی؟ به همین س��ادگی سیاه بخت ش��دیم. چرا این حادثه ی 
غریب باید در دوران حکومت من اتفاق بیفتد؟« و حتی قطره ای 
اش��ک از چش��م چپش قل خورد و تا کنار سوراخ چپ دماغش 
آمد. ش��اه گل لبخندی زد و کف دس��ت چپش را پشت دست 
راست او گذاشت و جواب داد: »من همیشه منتظر یک حادثه ی 
بزرگ بودم. تو س��فیدبخت شدی س��مندر. دوران حکومت تو 
جاودانه در خاطره و خیال ها می ماند.« چشمان کام روا در حدقه 
دوری زد، انگار درخش��ش تازه ای پیدا کرد. فوری کف دس��ت 
راستش را پشت دست چپ او گذاشت و گفت: »شاه گلی عزیزم، 
نکن��د با این حرف ها می خواهی ب��ه من دلداری بدهی؟ تو واقعًا 
این حادثه ی شوم غیرمترقبه را به فال نیک می گیری؟« شاه گل 
ی��واش پلک هایش را روی هم س��راند و لبخندی ب��رای او ول 

داد و گفت: »کاماًل س��مندر! این فرصت مناسبی برای سرزمین 
چاچالک اس��ت تا در پوس��ت و خونش تحولی ش��گرف حاصل 
ش��ود.« کام روا محکم دست گذاشت روی عرق چینش و بعد از 
اینک��ه چند دور چرخید بلند گفت: »گور پدر هر چیز ش��گرف، 
همین که اخم هایت توی هم نیس��ت ی��ک دنیا می ارزد.« و بعد 
کمی  صدای��ش را باالتر برد و همه ش��نیدند که گفت: »آفرین 

شاه گل بانو. پرنده ی آهنی مال خودت.«
اژدر بعد از اعالم جان نثاری در حضور زن کام روا سر به سمت 
کام روا سمندر چرخاند و پیشنهادش را مطرح کرد: »تقاضا می کنم 
فقط یک شبانه روز این موجودات ناشناس را برای تحقیق و تفحص 
زنده نگه دارید. ما باید از روی حساب و کتاب معلوم کنیم که این 
موج��ودات با آدمیزاد تفاوت دارند یا زبانم الل از طرف ش��یطان 
و گابشغول به این ش��مایل درآمده   اند. بعد با رغبت و رضایت و 

درکمال میل جرواجرشان کنیم.«
از لبخند کام روا معلوم بود که با این نظر حکیمانه موافقت کرده 
اس��ت. با نیم نگاهی به همسرش از او کسب تکلیف کرد و دستور 
صادر کرد تا شیشه ها را بشکنند و مهمان های ناخوانده را با احتیاط 

غل و زنجیر کنند و تحت الحفظ به خانه ی قانون بیاورند. 
همه س��مت پرنده ی آهنی هج��وم بردند. ناگه��ان گل مژه با 
چشم های پف کرده خودش را به جمعیت رساند. کام روا او را توی 
بغل گرفت و داد زد دس��ت نگه دارید تا دخترم خوب نگاهشان 
کند، بعد که س��یر شد شیشه ها را بش��کنید و آن ها را به خانه ی 
قانون بیاورید. گل مژه گفت: »خیلی ممنون بابایی، ولی فکر نمی کنم 

به این زودی سیر شوم. واقعاً که هیجان انگیز است.« 
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خانه ی قانون پانصد و پنجاه قدم طول و هفتصد و سی قدم عرض 
دارد. دیواری بلند و نوک تیز سراسر محوطه را در بر گرفته است. 
به جز یک س��کو برای تحقیق و محاکمه و یک دس��ت به آب، از 
قدیم االیام تا کنون سراس��ر آن را سیب زمینی کاشته اند تا مردم 
محصوالتش��ان را به س��ر و کله ی محکومان واقع��ی و در موارد 
آزمایش��ی، محکومان خیالی پرت��اب کنند. س��یب زمینی ها هیچ 
استفاده ی دیگری ندارند و فقط در خانه ی قانون مراحل کاشت و 
داشت و برداشت آن انجام می گیرد. حتی بعد از محاکمه هیچ کس 
اجازه ندارد هیچ سیب زمینی له ش��ده ای با خود بیرون ببرد. همه 
می دانند که با حضور چند نگهبان خبره اگر خالفی بکنند، تا س��ه 
محاکمه ی بعدی اجازه ی ورود و سیب پراکنی را از دست می دهند. 

خانه ی قانون

 بخش مطالعات اضافی/ گابشغول 

گابش��غول فقط ده تا ش��اخ پیچاپیچ از توی کتف 
و سینه اش درآمده است )بعضی ها می گویند(. او 
عاش��ق خون آدمیزاد اس��ت و در یکی از دره های 
عمیق و ترس��ناک کوه س��یاه زندگ��ی می کند. او 
اول خون آدمیزاد را تا قطره ی آخر قورت قورت 
می نوش��د و بعد سراغ دل و جگر و کلیه و مغز و 
بناگوش و زبان و این طور چیزهای ترد و خوشمزه 

می رود. 
بعضی ها به ش��ان برمی خورد و می گویند این ها 
شایعه اس��ت، گابش اهل ادب و کمالات است، 
فق��ط دور از آدمیزاد زندگ��ی می کند. او هیبت و 
جذب��ه ای ورای خی��ال دارد و حتی حیوانات نفهم 
و کله خری مانند خ��رس و پلنگ و یوزپلنگ از او 
فرمان برداری و تمکی��ن می کنند. آن ها می گویند 
رابطه ی عاطفی حیوانات ب��ا او مثل رابطه ی مردم 

چاچالک با کام رواست. 
عده ای می گویند او بعضی وقت ها دیو است و 
بعضی وقت ها انس��ان. بعضی وقت ها اهل ادب و 
کمال و کتاب است و بعضی وقت ها خون خوار 

و خون ریز. 
گابش��غول معمای چاچالک و حومه اس��ت که 

خیلی ها دلشان نمی خواهد به راحتی حل شود.



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


