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 و يسراف هنابز ود و يصصخت ي هيرشن نيلوا ،رنه و يكشزپ ي همانلصف

 اب هيرشن نيا .دشاب يم ناريا رد رنه و يكشزپ :يا هتشر نيب مولع ي هزوح رد يسيلگنا

 و يكشزپ يا هتشر نيب ياه هنيمز مامت رد طبترم تالاقم راشتنا و يناسر عالطا فده
 هنيمز .ديامن مهارف ار هزوح نيا رد نادنمقالع نيب تكراشم ي هنيمز ات دراد شالت رنه
 ،تايبدا ،يمسجت ياهرنه ياه شخب رد دنمرنه ناكشزپ يفرعم لماش هلاقم راشتنا ياه
 ياهرنه رد يكشزپ اب طبترم تاعوضوم دومن و مسجت ؛ يرنه ياه هتشر رگيد و يقيسوم
 هئارا ،رنه و  يكشزپ كرتشم ي هنيمز رد طبترم ياه باتك يفرعم ،تايبدا و يمسجت
 رد بختنم تالاقم رورم ،تمالس شخب نانكراك رگيد و ناكشزپ طسوت هدش قلخ راثآ
 .دشاب يم رنه و يكشزپ كرتشم ياه هنيمز

 

  

 ylretrauQ )AMOJ( trA dna enicideM fO lanruoJ  tsrif eht si ,
 tra htiw enicidem yranilpicsidretni ni lanruoj laugnilib dezilaiceps
 srepap gnihsilbup dna gnitsacdaorb htiw lanruoj sihT .narI ni dleif
 a eraperp ot yrt ,noisiv noitaler tra dna enicidem fo stcepsa lla ni

aht sdleif ehT .lla rof esab nommoc  ,lanruoj siht ni srevoc t
 sedulcni aera tra ni krow ohw snaicisyhp gnitneserp sedulcni
 fo ecneserp ;seirogetac tra rehto dna cisum ,erutaretil ,tra lausiv
 ni skoob weiver ;erutaretil dna tra lausiv ni scipot lacidem

t hsilbup ,saera nommoc tra dna enicidem  dna eceipretsam eh
 detceles weiver ;slanoisseforp htlaeh dna lacidem fo smeop

 .aera yranilpicsidretni ni srepap dehsilbup  
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 نيكست يرما ناونع هب يقيسوم ام زا يرايسب نهذ هب
 ميناوت يم ام يهمه ًابيرقت .دوش يم ردابتم شخب شمارآ و هدنهد
 ايآ اما .ميربب مان ار دنكيم رتهب ار ناملاح هك يقيسوم زا يتاعطق
 شمارآ و دنشخبب ديما ،دنهد نيكست دنناوت يم مه يمسجت ياهرنه
؟دننك مهارف يقيسوم ي هزادنا هب ار يرطاخ نانيمطا و

 

  

 و يمسجت ياهرنه هب نام هيحور ندش رتهب يارب ام زا يمك دادعت
 ياه يشاقن تسيل ،يقيسوم لثم ام .ميروآيم ور همسجم و يشاقن
 صوصخم ،هشوپ كي اي و هارمه نفلت يشوگ يور ار نام هقالع دروم
 ياهرنه توربج و لالج دياش .ميرادن نامرتويپماك رد ار اه يشاقن نيا
 هك يهار مه دياش .دراد يم زاب يراك نينچ ماجنا زا ار ام يمسجت
 طابترا هب ار ام دنراد رنه نيا ندرك هئارا يارب اه يرلاگ و اه هزوم

 ياهناكم رد .دنك يمن قيوشت يمسجت ياهرنه اب ندرك رارقرب
 ياهولبات رانك ياه هتشون هب يسانش هفيظو يور زا رتشيب ،تفگشيپ
 اي و مينك يم رب زا ار مهم ياه خيرات زا يضعب و مينك يم هاگن يرنه
 .ميناوخ يم ار يرنه لبمس كي حيضوتً الامتحا

 

  

 دنتسه مه يتلزنم نينچ قيال يمسجت ياهرنه هكدسريم رظن هب
 يم دوبهب ار نامديما هك دننك مهارف ار ينامرد يرتسب دنناوت يم نوچ
 داجيا يدردمه و ميراذگب مارتحا نامياه جنر هب دوش يم ثعاب ،دشخب
 صوصخم تاملك زا فادها نيا هب نديسر يارب يمسجت ياهرنه .دنك
 جايتحا ،رنه فادها هب نديسر يارب ام و دنك يم هدافتسا شدوخ
 ساسا رب ًامازلا هاگن نيا هتبلا .مينك هاگن نآ هب تسرد هار زا هك ميراد
 يا هناسانشناور دتم اب طبترم هكلب تسين رنه خيرات ياه صخاش

رنه و يكشزپ

 

  

 نامرد هباثم هب رنه

 يزورون ماسح رتكد
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 رد .دنك يم توعد يرنه رثا اب يگچراپكي هب ار ام نورد هك دوب دهاوخ
:دننك يم داهنشيپ ار يهار نينچ ،يرنه راثآ زا يبختنم ،همادا

 

  

1

 

 تخس دياب يهد ماجنا يراك يناوتب هكنيا يارب :راك  -

 يشاب ناج

 

  

 

erugiF 1: يطسو نورق ،يزينو ياه ماج

 

  

 ناشن ار نام يگدننكش ديابن و ميشاب يوق دياب يگدنز رد تاقوا رتشيب
 هك ميراد هدننكش كچوك شخب كي نام حور رد تقيقح رد .ميهد
 رطاخب يزينو ياه ناويل نيا لاحنيا اب .مينك يم يفخم ارنآ ًالماك
 ار ناش يگدننكش هكلب دننك يمن يهاوخرذع ناش يگدننكش و فعض
 .دنراد جايتحا يدايز تبقارم هب هك دنتسه نئمطم ًالماك .دنا هتفريذپ
 يگداس هب دنناوت يم هك دمهفب ايند هك دوشيم ثعاب يگدننكش نيا

 هابتشا اي ناصقن رطاخب يگدننكش نيا هك تسنيا مهم .دننيبب همدص
 يگدننكش يزيگنا تريح تيفيك نينچ يرورض ي هنيزه هكلب تسين
 هك دنك قلخ يطيحم و دهد هزاجا هك تسا ندمت ي هفيظو نيا .تسا

 نيا تقيقح رد هك ميناد يم و دشاب هتشاد روضح مه ندوب هدننكش
 تبقارم هب هك ميئام دوخ ،دراد جايتحا تبقارم هب هك تسين هشيش
 رد دوخ حور زا تبقارم يارب ينيرمت ،يراثآ نينچ نديد .ميراد جايتحا
.تسا يگدنز مهم تاظحل

 

  

 

  

2

 

تسا تخس ندوب هدوسآ هك مهدش هجوتم  :بارطضا  -

 

  

 

erugiF 2: 9891 ،يلامش كيتنالتآ سونايقا ،وتوميجوس يشوريه

 

  

 يانشور و ايرد قيمع يهايس نيب يصخشم زرم چيه سكع نيا رد
 يب ينهذ شمارآ تيعضو .درادن دوجو مارآ ي هقطنم كي زجب نامسآ
 رتكچوك ياهرسدرد زا يرايسب اب ههجاوم رد .تسا دنمشزرا هزادنا
 و ربص ميريذپ يمن دنتسه هك يروطنامه ار اهزيچ بلغا نوچ ،يگدنز
 نيياپ ار نامياهوزرآ حطس دياب اجنيا رد .دوشيم مامت نام لمحت
 نيا رد .مينك ركف ميهد رييغت ميناوت يم هك يزيچ نآ هب و ميروايب
 .تسا كيلوبمس اهتنا يب قفا طخ تسدكي و صلاخ ي هتيلانوت سكع
 يا هديا ام هب راك نيا ابوا .تسا هدركن يساكع ايرد زا طقف ،ساكع
 داي هب ار يجيردت تارييغت ،اطخ و يعس نامز رد هك تسا هداد يركف
 .ميشاب هتشاد

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

:rettiwT wolloF  

enilno_amoj/moc.rettiwt//:sptth  
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متسه ينشخ مدآ نم :دوخ  -

 

  

 

erugiF 3: ماداب تخرد ياه هفوكش ،گوگنو ناسنو

 

  

 طقف هن يرايسب ياهزيچ گوگنو ناسنو .تسابيز رهاظت نودب ولبات نيا
 اما  .تسناد يم اه ناسنا جنر ي هرابرد هك شدوخ ياه جنر ي هرابرد
 هكلب دنتسين تخس قياقح نديد زا يريگولج يارب يهار ابيز ياهلگ
 ييالست ،تسا هداد ناشن ار شكيرات ي هبنج ام هب يگدنز تقو ره
 ميراد هگن باداش ار نام حور ات ميراد زاين ييابيز هب ام .دنتسه ام يارب
 ندوب شاشب .مينك رتشيب يگدنز يارب ار نامياهتشا و

 

 هك يتلاح –
 دنك يم اقلا ارنآ يعيبط روطب ييابيز

 

 رد ركفت زا يبسانم تلاح –
 دننامه .ميوش يم وربور يلمع تخس تالكشم اب هك تسا ينامز
 ار ام طقف ،تسين ناهج ياهرسدرد راكنا زين ندوب شاشب ،نانيمطا
.ميوش وربور اهنآ اب هك دنك يم دنمناوت رتشيب يمك

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

4

 

؟مينيرفايب رنه ارچ :دازآ تقو -

 

  

 

erugiF 4: گنارتسمرآ تنج زا يساكع ،كيلاه تور

 

  

 هب ليم .دوشيم عورش نآ يرادهگن هب ليم اب رنه قلخ يارب رارصا
تفايرد ندش فيعض يهرابرد ام هاگآدوخان زا ،نتفرگ سكع و يساكع

 

- 

 ار لحم جات ميناد يم .دريگيم هشير نامز رذگ رد ناميتخانش ياه
 هكنيا رتمهم و ناج يابيز ياهرهش رد ندز مدق ،درك ميهاوخ شومارف
 زا ار دنهد يم اذغ تاناويح هب هك ار يا هلاس تفه كدوك قيقد هاگن
 و يراپسداي لباق ار نامتايبرجت يهجيتن رنه اما .درب ميهاوخ داي
 ياه هبرجت هك تسا يمسيناكم رنه تقيقح رد .دنك يم يروآداي
 سپس و ميراد هگن يبوخ طيارش رد ار نامياه شنيب نيرتهب و اهبنارگ
 عمج لباق ميانغ يمسجت رنه .ميهد رارق نارگيد ديد ضرعم رد ار اهنآ
 .دنك يم هريخذ ار نام يگدنز يروآ
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مراد جايتحا يا هزات عورش هب :تسايس -

 

  

 

erugiF 5: گاتشيار نامتخاس ،وتسيرك و هزولك

 

  

 رانك ار ناشتاهابتشا هك دنراد زاين مه اه روشك ،اه ناسنا دننامه
 مينك لوبق ميراد زاين اهتقو يضعب .دنشاب هتشاد هزات يعورش و دنراذگب
 لاس رد .تسا هدش مامت مه اه تلم خيرات زا يصخشم ياه هرود هك
 هتسب اب و ناملآ خيرات ي هرابرد ار راك نيا وتسيرك و دولك ناژ 5991
 لاس رد اه يزان .دنداد ماجنا نيلرب رد ناملراپ يلصا نامتخاس يدنب
 نيا دامن ناملراپ نامتخاس و دندرك نتفرگ تردق هب عورش 3391 ياه
 اما دندركن ضوع ار ناملراپ نامتخاس دنمرنه ود نيا .دوب موش تردق
 كي ،يراعتسا تروصب ،نآ يهرابود ندرك زاب و ندرك يدنب هتسب اب
 ابو دراذگب رانكار هابتشا زا رپ يهتشذگ ات دنداد ناملآ هب گرزب تصرف
 ام يارب لمع نيا .دشاب هتشاد يددجم عورش ،نآ نتشاد رطاخب دوجو
.دوب دهاوخ هدننك كمك نام يگدنز زا يياه هرود رد زين
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منك عافد منوت يمن نم :قشع  -

 

  

 

erugiF 6: رواگنج ،روم يرنه

 

  

 هك دراد زاين الاح نيمه اما تسين هلمح لاح رد .تسا رواگنج كي وا
 مه ام .تسا هدش شدوخ زا يئزج شرپس و دنك تبقارم شدوخ زا

 تبقارم نيا هكلب مينك يمن تظفاحم يكيزيف رظن زا طقف ار نامدوخ
 هتشاد تيلووسم نامدوخ ربارب رد ام .دشاب نام حور ربارب رد رتشيب دياب
.نامديما و رورغ ربارب رد ،ناميگرزب و راقو ربارب رد ،ميراد

 

  

 يعافد ياه مسيناكم اما ديد يتحار هب ناوت يم ار يزلف رپس كي
 .دنتسين راكشآ هشيمه مينك يم عافد نامدوخ زا اهنآ اب هك يناور
 اما تسين يتسرد راك ًاقطنم هك ميوش وج بيع و ورغرغ تسا نكمم
 يتح ،ًانمض .دننك يم تبقارم يديماان و ساي زا ار ام اه نيمه يتح
 ناسنا يادص تسا رتهب ،مينك هيكت قياقح هب و ميشاب يقطنم ام رگا
 نيا .ميونشب دنراد ار يعافد ياه مسيناكم نينچ هك يرگيد ياه
 هدش وربور يدايز يعقاو تارطخ اب دياب وا .تسام يزوسلد قيال زابرس

tiwT wolloF :ret  

enilno_amoj/moc.rettiwt//:sptth  
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 زا شتسد و هديد همدص شرس ،هداد تسد زا ار شيپ كي وا .دشاب
 .تسا ناسنا ًالماك زونه صقاون نيا ي همه اب اما هدش عطق هناش
 وا هب يكمك شا يعافد رپس نتشاذگ رانك يارب وا هب ندرك شاخرپ
.دراد جايتحا لباقتم كرد و قشع ،تبحم هب وا ؛دنك يمن

 

  

 ياهرنه نابز هب يباي تسد يارب يهار تفگشيپ يدنب ميسقت و دراوم
 ياه هنومن زين ام دوخ يگنهرف ثاريم زا و اه هزوم رد .تسا يمسجت
 يم شزاون ار حور ناشنديد هك تفاي ناوت يم ار يرازگريثات و هوكشاب
 لحم ياهرهش ياه هزوم زا ديدزاب .دروآ يم ناغمرا هب شمارآ و دنك
 نامناينيشيپ شالت ثاريم زا ينيچتسد اب ار ام اهنت هن نام تنوكس
 رب ،دزاس يم هارمه اهنآ تاساسحا و ركفت اب ار ام ،دنك يم انشآ
 .دشخب يم يداش و طاشن ار نام حور و دراذگ يم مهرم نامياهدرد
 يارب يگدامآ اب مرتحم ناگدنناوخ هك دنك يم داهنشيپ هدنسيون
 اه هزوم هب يرس تصرف نيلوا رد ،يمسجت ياهرنه زا يديدج تفايرد
 دهاش و دننزب دوخ تنوكس لحم رد يمسجت ياهرنه ياه يرلاگ و
 زين ريز رد .دنشاب يدرگ هزوم نينچ ناياپ زا سپ شخبتذل يا هبرجت
.مينيبب ناريا زا ار يلاعتم رنه نينچ ياه هنومن

 

  

 

erugiF 7: زاريش ،كلملا تنيز ي هناخ 

 

erugiF 8: يسابع اضر ي هزوم :روتاينيم يشاقن

 

  

 

  

 :عبانم

 

  

 هباثم هب رنه ی هرابرد نتابود نلآ یيامنهار 
 ۴۱۰۲ هيوناژ مود ،نيدراگ یهمانزور،نامرد
 ۳۱۰۲ پاچ،نامرد هباثم هب رنه باتک ،نتابود نلآ 
 ۴۱۰۲ پاچ،ديدزاب یامنهار ،ويراتنا رنه یرلاگ 
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 اب رتشيب ،يسيلگنا هدنسيون و كشزپ ،ماوم تسرماس
 هديسر ترهش هب شياه همان مليف و هاتوك ياه ناتساد
 زا وا يناسنا ياه يدنبياپ و غيت ي هبل ياه باتك اما،تسا

 ياه تشادداي :رضاح باتك رد. دنرادروخرب ريگارف يترهش
 هديد نامز رذگ رد هچنآ زا هصالخ يتياور ،هدنسيون كي
 رتفد هيبش باتك .تسا هدرو آرد ريرحت ي هتشر هب ار تسا

 هديا و ماهلا عبنم اهنت هن هك تسا يا هدنكارپ و شخپ تارطاخ
 ي هدنريگربرد هكلب تسا هدوب شياه ناتساد يارب هدنسيون ي
 ناوت يم.تسه مه فلتخم تاعوضوم صوصخ رد يو دياقع
 ياه يدنبياپ باتك ود ي هدننك ليمكت ، باتك نيا تفگ
 دروم ود اب باتك نيا توافت. تسوا رمع لصاح و يناسنا
 تسا يياه تشادداي زا يسيونور رب هدنسيون هيكت رد ،تفگشيپ

 تشادداي .تسا هتشون رانك و هشوگ رد ،نايلاس يط رد وا هك
 نس ات و دوش يم عورش يكشزپ ي هدكشناد هب دورو نامز زا اه
 مود و لوا يناهج گنج لالخ رد .دباي يم همادا يگلاس داتفه
 رد ماوم تسرماس .دتفا يم هلصاف اه تشادداي تبث دنور رد هتبلا
 هبش( ايسآ ،اكيرمآ ،اپورا رد دوخ تادهاشم ي هرابرد باتك نيا
 تسخن ياه شخب رد .دنزيم فرح هيسور و ) دنه ي هراق
 يميدق ياه تشادداي نايم زا يا هدنكارپ ياه تياور ،باتك
 زا يا هدنكارپ تارطاخ نايب اي و فلتخم دارفا نابز زا هدنسيون
 نحل ،ميورب رتولج هچره اما. مينيب يم ار فلتخم دارفا
 و دزاب يم گنر نارگيد تاملك زا ضحم يسيونور رد هدنسيون

 يرهاظ تايصوصخ و يعيبط رظانم فيصوت هب ار دوخ ياج
 زا ،باتك زا يدايز شخب لالخ رد هدنسيون. دهد يم دارفا

باتك يفرعم

 

  

 هدنسيون كي ياه تشادداي رتفد

 يزورون ماسح رتكد
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 هدافتسا يا هداس يساكع نيبرود هباثم هب ،دوخ ياه تشادداي
 رد. دراد هدهع ار رظانم و دارفا رهاوظ تبث راك هك دنك يم
 ناتساد و لوا تسد ياه تياور زا يخرب هب يياهلاس نينچ
 هدنسيون ينيع تادهاشم نامه هك .ميروخ يم رب زين يا هنوگ
 بلاطم نينچ ندناوخ .دنا هدمآرد هاتوك ناتساد بلاق هب هك دنا
 يعيبط رظانم فيصوت راب تلاسك ياه شخب ندناوخ ،ييابيز
 يسراف ي همجرت بناجنيا يوجتسج رددنك يم لمحت لباق ار
 هدنادرگرب يسراف هب هك تسا نكمم و مدركن اديپ ار باتك نيا
 .دشاب هدشن

 

  
 لمع نيا نوچ .متفر نلاس هب نيرازس لمع نديد يارب يزور ..."
 .يس رتكد ،عورش زا شيپ .دوب رپ نلاس ،دش يم ماجنا تردن هب

 هب اما مدادن شوگ شياه فرح هب تقد اب .درك يهاتوك ينارنخس
 زيمآ تيقفوم تردن هب يحارج لمع نيا تفگ هك مروآ يم داي
 دوش رادراب يعيبط روط هب هتسناوت يمن راميب هك تفگ .تسا هدوب
ً امتح هتفرگ ميمصت نز نيا اما .تسا هدرك طقس رابود نونك ات و
 يم يسناش شوخ طقف هنافساتم و تسا رادراب الاح .دوش راد هچب
 .دريذپب ار كسير نيا هك هدرك لوبق نز و دهد شتاجن دناوت
لوبق ار عوضوم نيا زين شرسمه

 

 . تسا رظن مه وا اب و هدرك 
 .يس رتكد يتقو و تفر شيپ تيقفوم اب ًارهاظ يحارج لمع
 شخب دراو حبص زورما .دش داش شا هرهچ ،ديشك نوريب ار دازون

 ردام دنتفگ .تسا روطچ ردام لاح مديسرپ اهراتسرپ زا و مدش
 يم مخا دياب .مدش هدز كوش اما ،ارچ مناد يمن .درك توف بشيد
 يمن ار وا ،دوب هرخسم .منك هيرگ مديسرت يم نوچ ،مدرك
 منك يم ركف .شمدوب هديد لمع تخت يور رابكي طقف ،متخانش
 راميب كي .دوب نز نآ ساسحا ،داد رارق ريثات تحت ارم هك يزيچ
 يساسحا .دشاب هتشاد هچب تساوخ يم هك ،ناتسراميب يلومعم
 .دوش لمحتم ار يكانتشحو جنر نينچ تساوخيم هك يوق ردقنآ

 لاح تفگ راتسرپ .درم يم دياب هك دوب تخس يليخ ،دوب تخس
,)44 ص (.هراچيب نز .تسا بوخ هچب

 

  
 91  .تسا زور ناياپ رد ندناوخ باتك لثم يگدنز كي ناياپ :10
 ،دزاب يم گنر زور ييانشور هك ينيب يمن و يناوخ يم باتك
 هك يمهف يم ،يشك يم ندناوخ زا تسد يا هظحل يارب ناهگان
 يم باتك تمس هب ؛تسا هدش كيرات ًالماك اوه و هتفر زور رون

 (.دنا هدش انعم يب اه هتشون و ينيبب يزيچ يناوت يمن و يخرچ
 )75 ص

 

  

 

  

 

  

 

 

  

: دوشيم عورش هلمج نيا اب 7191 لاس ياه تشادداي اما

 

  
  هيسور هب هنامرحم تيرومأم كي ماجنا يارب لاس نيا رد"
 رد هك يياه تشادداي هك تسا ليلد نيمه هب. مدش هداتسرف
 تشادداي مامت ًابيرقت ".تسا هدش هتشون هنوگنيا ،ديآ يم يپ
 مامت ،مآوم .دنراد ار تايبدا يوب و گنر اهلاس نيا ياه
 نيا دروم رد و درمش يمرب ار سور گرزب ناگدنسيون
 هداعلا قراخ و هنافاكشوم يتقد اب ناشيا راثآ و ناگدنسيون
 مشچ هب شخب نيا رد هك يا هتكن نيرت هتسجرب. دسيونيم
 يسيلگنا ناگدنسيون زا مآوم ي هنافرطكي يرادبناج ،دروخ يم
 ياتك يدعب ياه شخب رد ار يا هنابصعتم هاگديد نينچ. تسا
 زا ،نيشيپ تاحفص رد ،هدنسيون ردقچره. ميتسين دهاش زين
 ،دوب هدرك هارمه دوخ اب ار ام رگتياور و رگ هدهاشم كي رظنم
 يم جوم يريگوس و بصعت شخب نيا رد ،تبسن  نامه هب
 رو هب هسياقم و داقتنا محريب غيت زا هك يا هدنسيون اهنت. دنز
 قح مآوم تسرماس هبً اصخش. تسا فوخچ ناوتنآ ،تسا هدنام
 اب يدايز ياه تهابش هك يا هدنسيون هب داقتنا زا هك مهد يم
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 و يكشزپ ي هطيح رد راك ي هقباس هچ ،تسا هتشاد وا دوخ
.دزيهرپب ،هاتوك ناتساد نتشون و تايبدا رد هچ

 

  
 رايسب هك مدرك فشك ار يناور و يحور فوخچ رد ،ضوع رد"
 يورين كي هن ،يعقاو ي هدنسيون كي. دوب كيدزن مقئالع هب
 ،دنك جيگ و ريحتم ار امش هك ،يكسفوياتساد لثم يشحو
 تيميمص ي هملك ديناوت يم هك يسك ؛دشخبب ماهلا و دناسرتب
 سك هن و وا قيرط زا هك مدرك ساسحا. ديربب راكب شيارب ار
 شراك ي هدودحم. تخومآ ار هيسور زار ناوت يم ،يرگيد
 هب ًالصا ،فوخچ اب .تساررس ،يگدنز زا ششناد و تسا عيسو
 رد يحضاو شوه چيه. ديناوخ يم  ناتساد هك دسر يمن رظن
 ار اهنآ دناوتيم يسكره دينك يم ركف و دوش يمن هديد اهنآ
 يساسحا ،هدنسيون. دناوت يمن سكچيه تقيقح رد اما ،دسيونب
 هبون هب زين امش هك دراذگب تاملك رد ار اهنآ هتسناوت و هتشاد

)041 ص(. دينك تفايرد ار نآ ديناوتب دوخ ي

 

  
 و هبرجت بسك و رفس رد زاب م آوم هيسور زا تشگزاب زا سپ
 .تسا يرادرب تشادداي

 

  
 هلاس هدزناش هك دروآ تسد هب يتقو ار شلغش .رگشيارآ .ندنل"
 هتسد اب و دنزب هلاس هدجه دناوتب هك دوب هدش گرزب ردقنآ .دوب
 وا .دوش راك رازاب دراو هك دوش قيوشت دنلب و مرن دعجم يوم يا

 اه هبنشكي و دوب ندناوخ رعش ي هتفيش

 

 نآ رد هك يياهزور –
 دنك يم راك هتفه زور شش ي هزادنا هب رگشيارآ كي

 

 نديد هب –
 .دندوب طبترم تشاد تسود هك يياهرعش هب هك تفر يم يياهاج
 ليژ تنس تنوفلاك دناوخ يم ار هتفر تسد زا تشهب رعش يتقو
 نآ رد جيرلك هك يا هناخ و دوب هديد ار ستيك هاگداز ،ديد ار
 هك يياسيلك طايح رد و تفر زجوپ كوتسا هب .دوب هدرك يگدنز
 هداس يتروصب وا.تشگ لو دوب هدرك داهنشيپ يگلا رعش رد يرگ
 يارب ار شزادنا سپ لوپ مامت .دوب قاتشم و دنمقالع يودب و
 و دروخ يم يس.يب.يا رد ار شراهن تشاد .درك جرخ باتك
 ،داد يم نيياپ ريش ناويل اب ار شا هرك و هچولك هك روطنامه
 راب نيلوا يارب هك دوب يس.يب.يا رد .درك سمل ار اهبنارگ يزيچ
 سابل ي هزاغم رد رتخد .دش شنز اهدعب هك ديد ار ناوج رتخد
 .دش يرسپ بحاص سپس .درك يم راك روود نابايخ يشورف
 همهنيا هك درك يم راختفا وا هب رتخد دندوب دزمان هك يعقوم
 دنيبب هك تشادن تقاط جاودزا زا سپ يلو تسا هدناوخ باتك
 ماش و تشگ يمرب راك زا يتقو .تسا رو هطوغ باتك رد مئاد
 و شدرگ هب ار وا هك تساوخ يم وا زا رتخد ،دندروخ يم ار ناش
 اي تفه اهنآ جاودزا زا ،دش عورش گنج هك يتقو ات.دربب امنيس اي

 و درك يسيونمان گنج هب نتفر يارب وا .تشذگ يم لاس تشه
 مامت رد .دش مازعا هيسور ي ههبج هب شنايرتشم زا يكي ذوفن اب

 رد ار دوخ گنج ناياپ رد و دوب رود هداوناخ زا گنج لوط
 هس و يس زونه .تشگزاب شلغش رس و هناخ هب ًاتياهن .ديد ينامور
 رس شرمع ي هيقب يارب هكنيا زادنا مشچ .دوب ناوج و هلاس
 يارب يرگيد راك اما دناسرت ار وا دنك حالصا تروص و دشارتب
 هاتوك دهد ماجنا دوب دلب هك يراك مامت .دوبن دلب نداد ماجنا
 دياب درك يم ركف شنز .دوب نديشارت شير و رس يوم ندرك
 .ددرگ يمرب راك رس هب هرابود هك دراد يبوخ لغش هك دنك ركش
 هتفرگ شيپ رد هك يگدنز اب ردقچ شنز هك درك يم ركف وا يلو
 نتشاد ترورض زا دناوت يمن تقوچيه هك ديد .تسا هدش يضار
 دنك ينابيتشپ ار شرسپ و نز دناوت يم نآ اب هك يريقح يگدنز
 زا رتشيب زور هب زور .دوب هدش هلاس هد الاح شرسپ .دنك رارف
 يم باتك مه زونه هك مديسرپ وا زا .دش يم رفنتم شنايرتشم
 ونم انوا ،هراد يا هدياف هچ " :تفگ و داد ناكت ار شرس .دناوخ
 يم ادج تدوخ زا ور وت لقادح" :مداد باوج ."نرب يمن يياج
" ."ننك

 

 وا ."مدرگرب مروبجم هشيمه يلو هروطنيمه ًالامتحا -
 يدازآ شرسپ هب هك دوب هتفرگ ميمصت :تشاد زيچ كي طقف الاح
 و هديشك جنر ،هدوسرف .دهدب دوب هدرك غيرد شدوخ زا هك ار
 شرسپ هك دوب رظتنم هنايوج هنيك و هنايشحو اما دوب ديماان
 و 132 صص ( دريگب وا ياج هب ار شياهايور نداد تسد زا ماقتنا

232 ( 
 تلاصا و يگ هزات ،ركفت اب دناوت يم درك يم ركف وپ ] نلآ راگدا [
 ديدج ناوت يم هك يهار اهنت .درك يم هابتشا .دنك دراو راك رد ار
 يم هك يهار اهنت و ديهد رييغت ار دوخ ًامئاد هك تسنيا دنام
 رتگرزب و رت قيمع ار دوخ حور هك تسنيا دنام ليصا ناوت
)842 ص(.دينك

 

  
 رظن هب اما ،دشاب هتشاد توافتم و صخشتم يگنهرف دياب هدنسيون
 هابتشا دراذگ يم راك رد ار شدوخ زا يياه ناملا يتقو دسريم
 اي و لماكت ي هيضرف ي هرابرد دوخ رظن هطقن نتشون .دنك يم
 ندوب يا هفرحريغ زا يناشن سكرام لاتيپاك اي و نووهتب تانوس
)942 ص( .تسا

 

  
 باتك يياهتنا ي همين رد اپورا رد مآوم ياه راذگ و تشگ زا سپ
 و تادهاشم فالخ رب .دوريم ناتسودنه روانهپ روشك غارس هب
 لعفنم ًالماك ،دنه رد مآوم ،هيسور زا هدنسيون ياه تياور
 يياپورا ياه تشادداي هب تبسن وا يرگتياور نحل يتح. تسا
 و يياپورا ياه تشادداي رد. دوشيم ضوع ًالماك وا يسيلگنا و
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 رد ار هدنسيون ياه شنكاو و تاساسحا دوش يم ،شا يسيلگنا
 هدنسيون ،دنه هب رفس ياه تشادداي رد اما ديد اه هتشون
 اهتياور ،تسا هدش هدرب وداج نيمزرس هب هك يكدوك نوچمه
 نيا رد ،هدنسيون ،عومجم رد. دنك يم وگزاب مه رس تشپ ار
 يم دوخ نوماريپ رظانم و تاقافتا هب هداس يتريح اب  شخب
 رانك دوخ تادهاشم ي هرابرد ار دوخ يرواد اهنت هن و درگن
 زا رتمك زين يدرف تاساسحا تلاخد زا هكلب ،تسا هتشاذگ
 ،اهنت. دروخ يم مشچ هب يرتمك رثا باتك ياه شخب  رگيد
 نيرخآ رد هدنسيون هك تسا دنه كرت زا شيپ و رفس ناياپ رد
 ياهراتفر زا يخرب هب يدنت ينارپ كلتم رد ،شخب نيا فارگاراپ
.دنك يم ضارتعا يدنه ياه ضاترم

 

  
 و رفس و ناتساد ي هرابرد مآوم زا ينالوط يتشادداي اب باتك
 ،باتك نيا رد .دسريم ناياپ هب شرمع لوط رد وا يزودنا هبرجت

 يارب اهنت هن ييابيز ينف تاكن هب مآوم ،ناوارف ياه تبسانم هب
 يسيون ناتساد راك تيفيك ياقترا يارب هكلب راك هزات ناگدنسيون
 و باتك رد هدش هتشون ياه هتكن زا يرايسب .تسا هدرك هراشا
  .دنجنگ يمن لاقم نيا رد وا هاتوك ياه ناتساد
 ،باتك نيا زا يدايز ياه شخب هك تسا نكمم دنچره ،ناياپ رد
 هك يدارفا و فلتخم قطانم يايفارغج فيصوت و حرش هب اهنت
 دوجو اما دشاب هتفاي صاصتخا تسا هدرك تاقالم و هديد  مآوم
 رد رهاوج ياه هكت نوچمه هك يا هنوگ تياور ياه كناتساد
 يم دنمشزرا رايسب ار باتك دنا هدش ناشن يتفاب نينچ نايم
 يناسك هب صوصخب و زيزع ناتسود هب ار باتك نيا ندناوخ .دنك
 يهاگن گرزب ي هدنسيون كي يرادرب تشادداي رتفد هب دنليام هك
.منك يم هيصوت دنزادنيب
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 ايند هب يساورك رد 6491 لاس رد  اجيماراه ناويا                
 اهروشك رگيد و يساورك ياه همانزور زا يرايسب رد وا راثآ .دمآ
 نيب حطس رد زين يددعتم زياوج هدنرب وا .تسا هديسر پاچ هب
 ،تسيروتاكيراك ،رنه سردم ناونع هب اجيماراه .تسا يللملا
 يم تيلاعف روتاكيراك تايرشن زا يخرب رد ريبدرس و راگن همانزور
 نالاسگرزب و ناكدوك يارب ار يدايز ياهباتك اجيماراه .دنك
 هدش رشتنم زين نوتراك باتك راهچ وا زا .تسا هدرك يزاسريوصت

 تشادهب ،)0991 (2فده يور )2891 (1مشچ رد تشگنا :تسا
 مان هب زيمآزنط نوتم اب يباتك و ،)8891(3تسا تبابط نيرتهب
 رد .تسا هدومن يزاسريوصت ارنآ شدوخ هك هتشذگ زا يياه همان
.مينيب يم ار يو ياه نوتراك زا يدادعت ريز

 

  

                                                           
۱ eye eht ni regniF 

۲ tegrat eht nO 

۳ enicidem tseb eht si htlaeH 

رنه رد يكشزپ

 

  

 اجيماراه ناويا

 يزورون ماسح رتكد
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بازی خوشم می آمده است. فکر کردن  -همیشه از ایده

درباره ی ایده های مختلف، بخصوص ایده های بصری و کنار 

گذاشتن آنها برای روز مبادا که نقاشی یا کاریکاتور شوند. تا 

مدتها این ایده ها را در دفتر ایده یابی ام می نوشتم. پس از مدتی، 

به دفتر اسکیسی شد که از سر این دفتر یادداشت و ایده یابی تبدیل 

ناچاری و بخاطر نداشتن وقت کافی، جای کار های نهایی را هم 

گرفت: به جای اینکه تنها ایده های خام را در دفتر ثبت کنم، 

درصد طرح های نیمه کاره ی نقاشی و کاریکاتور بیش از 

اسکیس شد. "فضیلت های ناچیز" نامی بود که بر چنین طرح 

یابی و اجرای نهایی در میان راه اسکیس/ایده  هایی گذاشتم که

مانده بودند. برخی از این اسکیس ها نکات ریز بیشتری را هم در 

خود داشتند: متلایر مورد نظر برای اجرای کار، سبک کار، ابزار 

 مورد نیاز و دیگر جزئیات اجرایی. 

یکی از قدیمی ترین ایده های تصویری ام، ایده ی برگزاری 

مفهومی بود: در سالنی تاریک و شبیه اتاق های  نمایشگاهی

هایی گذاشته شود و طرح هایی  view boxگزارش رادیولوژی، 

 viewکه با دستکاری فیلم های رادیولوژی خلق شده اند بر روی 

box  ها قرار داده شوند. در نظر داشتم در بروشور ورودی

رماننیستند نمایشگاه برای بازدیدکنندگانی که از گروه بهداشت و د

و ممکن است با ساز و کار عکس های رادیولوژی آشنایی نداشته 

باشند، توضیح مختصری بنویسم و بگویم که چنین عکس هایی 

برای کمک به تشخیص بکار میروندبرخی بیماری ها و ضایعات 

و توده هایی بکار میرود که در نگاه اول و از ظاهر بیمار قابل 

نیاز به بررسی دقیق تر دارند.  دیدن یا تشخیص نیستند و یا

بازدیدکنندگان با برگه هایی برای نوشتن تشخیص های خود وارد 

یک عکس رادیولوژی  view boxاتاق می شوند. در هر 

دستکاری شده گذاشته میشود و بازدیدکنندگان به ترتیب تمام 

 هنر پزشکان

 عکس های تشخیصی رادیولوژیک

 دکتر حسام نوروزی
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تابلوها را دیده و از نمایشگاه خارج میشوند و برگه ی تشخیصی 

محل و برای برگزارکنندگان نمایشگاه باقی می گذارند. خود را در 

ایده ی اصلی چنین نمایشگاه عکس های رادیولوژیکی، به آنچه که 

در بسیاری از موارد در اطراف خود می دیدم برمی گشت: با 

"الف"، وقتی برخورد نزدیک تری پیدا می کردی افرادی با ظاهر 

بدهی! شاید به درونی با ظاهر "ب" را می توانستی تشخیص 

همین دلیل بود که چندان دید مثبتی هم به شعر سهراب سپهری 

. در نداشتم که آرزو داشت "...این مردم دانه های دلشان پیدا بود"

عمل البته چنین ایده ی تصویری پرمشغله ای هیچگاه از حد 

 طراحی و اسکیس عکس های رادیولوژی مورد نظر فراتر نرفت. 

بازار موبایل و نرم افزارهای گوناگون آن به در سالهای اخیر که 

سرعت در حال تغییر بوده است، استفاده از گوشی موبایل هم تا 

حدودی جای دفتر یادداشت هایم را گرفت و کم کم دفتر اسکیس 

هم خلوت تر شد. تا اینکه مدتی پیش اپلیکیشن طراحی شده برای 

ان گوشی را در بازار نرم افزارهای رایگ ®Moleskineشرکت 

های تلفن همراه دیدم. از آنجا که داشتن یک دفتر اسکیس از این 

شرکت، جزو بدیهیات زندگی هنرمندانه مدرن! محسوب میشود، 

اپلیکیشن را نصب کرده و شروع به طراحی کردم؛ هرچند این 

اپلیکیشن در زمینه ی طراحی هنوز راه زیادی تا رسیدن به ایده 

ین ایده ای را که در این دفتر یادداشت آل را در پیش رو دارد. اول

مجازی کار کردم، ایده ی نمایشگاه عکس های رادیولوژی بود. 

نتیجه ی کار هرچند ایده آل نشد اما فراتر از حد انتظارم بود. البته 

هرچند خواهید دید، موارد تشخیصی تنها به این موارد محدود 

قابل تهیه خواهد نمیشود و به تعداد افراد جامعه چنین عکس هایی 

بود اما عکس های موجود بر اساس شایع ترین مواردی که من با 

آنها برخورد داشته ام تهیه شده اند. در پایان نه تنها همه ی 

"عکس های رادیولوژی دوستان را به دیدن نمایشگاه مجازی 

تشخیصی" دعوت می کنم بلکه از همه ی خوانندگان عزیز این 

الش دفتر اسکیس و طراحی ایده های مطلب می خواهم که به چ

 روزانه  بپیوندند. 

 تصاویر:

Figure 1 دلقک : 

 

 

Figure 2ذهن پرسشگر : 
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Figure 3انسان، حیوان ناطق : 

 

 

Figure 4!من : 

 

Figure 5تهی مغز : 

 

 

Figure 6ندای شوم : 
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Figure 7گلستان اندیشه : 

 

 

Figure 8هیچ : 

 

Figure 9بدون تشخیص : 

 

 

Figure 10کاسب : 
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به همراه دوستان  1391در سفری به شهرکرد در سال 
در بین آثار موجود موافق، از موزه ی آن شهر نیز بازدید کردیم. 

 اول یکمد:آجالب و دیدنی اص، در این موزه دو اثر به نظر خ
مجسمه شیر فلزی از دوران  یک ریباستانی دیگصورت ماسک 

 نظرم مجسمه بها که در این موزه وجود داشت. امبود هخامنشی 
مجسمه ای کامالً منحصر  شیر )به عنوان شکارچی بومی ایران(

به فرد آمد که حضورش در این موزه ی غیرمشهور تعجب 
به  مجسمه شیری سه بعدی که شکار خودش رابرانگیزتر بود: 

 است. دندان گرفته

اولین مجسمه ی مشهور شیر در  حافظه یاری می کندکه  جاییتا 

ن اهم د ومیده قوچ نشانری را در حال شکار شی تاریخ ایران،

است. در این  (تصویر یک) نقش برجسته مشهور تخت جمشید

نقش برجسته تقابل شیر و شکارش را به عنوان نمادی از تغییر 

بهار و گرم شدن  ی شیر به عنوان نمادی از فصل فصل و غلبه

در نظر با نماد قوچ هوا در برابر گذشتن زمان سرما و زمستان 

در این نقش برجسته شیر تنها اینکه . نکته اول گرفتته شده است 

اینکه شیر را در حال  نکته دوم تجسم شده است و  در دو بعد

 .شکار نشان میدهد

در  شیر را اولین قدم در پیکرسازی اگر نقش برجسته تخت جمشید

نظر بگیریم به سطح دوم که تنها بخشی از نقش برجسته را از دو 

 گرچهم. یبعد خارج کرده و به بعد سوم رسیده است اشاره می کن

است و مبنای علمی و تاریخی ی  نگارنده این تقسیم بندی ایده 

 ندارد!

 ایران گردی

 پیکره ی شیر هخامنشی

 دکتر حسام نوروزی

http://en.wikipedia.org/wiki/Persepolis
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 قوچ: تخت جمشید: شیر و 1 تصویر

جام زرینی است که از حفاری  سطح دوم پیکره سازی شیر، در

های مازندران به دست آمده و گویا در حال حاضر در ایران 

این جام هم بسیار عالقه طراحی به  . شخصاً (تصویر دو) نیست

 ایده بسیار خالقانه ای دارد که نمونه اش را در جای  دارم چون

دیگری ندیده ام. این جام با تصویر دو بعدی بدن شیر بر روی 

بدنه جام شروع می شود اما با یک حرکت خالقانه سر شیر را به 

گونه ای بسیار زیبا از بدنه جام جدا می کند به نحوی که گویا شیر 

در حال عبور از روی بدنه جام است اما سرش را برای دیدن 

به اطراف چرخانده است. در  ظر اطراف و دیدن شکار خودامن

این جا نیز بدن شیر دو بعدی است اما سر شیر به صورت سه 

بعدی به تصویر درآمده است. ضمن اینکه در این صحنه شیر در 

 حال شکار نیست.

 
 جام مارلیک :2 تصویر

برای برجسته سازی به جام هایی میرسیم که هرچند  قدم سوم،در 

فرضیه هایی برای کارکرد مذهبی آنها در نظر گرفته می شود اما 

این جام ها  بیشتر جنبه تزئینی داشته است. درنمونه ای از

نامیده میشود سر شیر به صورت کامالً برجسته و سه  ریتون که

بخشی از  ،بعدی به نمایش درآمده است. در حقیقت در سطح سوم

بدن شیر و تمام سر آن به صورت سه بعدی و کامالً برجسته 

نمایانده شده است. بنابراین در مرحله هنرمند توانسته که از فضای 

ش های قابل دیدن بدن شیر دو بعدی کامالً خارج شود و تمام بخ

نیز بیشترین  اینجانمایش دهد. اما در  یرا به صورت سه بعد

در حال سکون و  هاتاکید بر کارکرد تزئینی شیر است و شیر

 آرامش به نمایش درآمده اند.

 
 : ریتون شیر3 تصویر

اما آنچه که در موزه شهرکرد دیدم چیزی فراتر از اینها بود: یعنی 

مجسمه ای در سطح چهارم بود. هم کل سر و بدن شیر به 

صورت نقش برجسته بیرون آورده شده و هم شیر را به صورتی 

فعال در صحنه نشان داده بود. یعنی تمام بدن شیر به صورت سه 

قابلیت ایستایی داشت و بعدی بیرون آمده بود و بر پاهای خود 

دیگر اینکه شیر در صحنه شکار به نمایش درآمده بود که به نظر 

همین جنبه ها این پیکره را بسیار خاص و متمایز می کند.  میرسد

شیر که به عنوان نماد قدرت در صحنه های باال توصیف می شود 

و نقشی تزئینی و آئینی دارد در مجسمه این موزه با تاکید اصلی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%DA%A9
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طبیعت اصلی اش در حال حمل شکار نمایش داده شده است.  بر

این پیکره شیر را به عنوان همان حیوان درنده ای که در بیشه 

به نمایش درآورده است و  ،های ایران می گشته و شکار می کرده

تاکید چندانی بر وجه آئینی و تزئینی آن ندارد. هنرمند شیر را تنها 

ه است.در تصاویر واقعی از شکار با چشم واقع دیده و مجسم کرد

د. دی شیرشیر در طبیعت نیز می توان نحوه حمل شکار را توسط 

شیر شکار خود را از ناحیه پشت گردن گرفته و سپس آنرا به 

شهرکرد، ی موزه ی محل مورد نظر خود حمل می کند.در پیکره 

 د.کنحمل می  شیر آن راقوچی است که  ،شکار شیر

 
 : حمل شکار توسط شیر در طبیعت4 تصویر

 
 عکس از نگارنده -: مجسمه ی موزه ی شهرکرد5 تصویر

 
 عکس از نگارنده -: مجسمه ی موزه ی شهرکرد6 تصویر

پیکره ی سه بعدی شیر، در دوران معاصر نیز خلق شده است اما  

اینها نیز در برابر قدرت ذهن مجسم کننده ی خالق شیر شهرکرد 

به یک وجه از موضوع و تنها به کارکرد تزئینی آن پرداخته اند. 

از این حیث شیر شهرکرد به نظر من یکی از منحصربفرد ترین 

 مجسمه های خلق شده ی شیر است.

 
 گلستان کاخ ی موزه – ریش نقش:7 تصویر

بازدید از موزه ها همیشه با لذتی غیرقابل وصف برایم همراه بوده 

است. بازدید از چنین مکان هایی نه تنها میراث غنی هنری و 

فرهنگی ما را به ما یادآوری می کنند که در کشف و درک جهان 

 از چشم پیشینیان مان نیز منبع الهام بی پایانی خواهند بود.
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Y @ tsullI_etneciVF   :enizagaM skcitpO ed oremún oveun led adatrop al artsuli néibmat

otaberrA  @ enizagamskcitpo  4uQH3LiA0o/moc.rettiwt.cip  
yb deteewteR  @ enilno_AMOJ rettiwT no weiV  

  
  
  

 

weiveR siraP ehT  
 

 

✔ 
@ weiversirap  

 3591( thgirW znarF yb ”,sdroW“ - .)5102  81Uc1B1/yl.tib mFNtT0ZJbQ/moc.rettiwt.cip  
yb deteewteR  @ enilno_AMOJ rettiwT no weiV  

  
  
  



trA dna enicideM fO lanruoJ  

 

 

@HPM .DM ,.N maseH enilno_AMOJ  
 dna sdneirf morf deviecer d’ehs sehsiw ehs sdrac eht sngised rovivrus recnac A

:ylimaf  …/eye_eht/sgolb/moc.etals  aiv  @ etalS  
rettiwT no weiV  

  
  
  

@JAMC JAMC  
diotnodo detinunoN  # erutcarf   bus( retal sraey smelborp esuac nac

)dqer  # scidepohtro  …/ylrae/tnetnoc/ac.jamc  KdEbugryvk/moc.rettiwt.cip  
yb deteewteR  @ enilno_AMOJ rettiwT no weiV  

  
  
  

 

@HPM .DM ,.N maseH enilno_AMOJ  
# otnoroT  # kraPhgiH  # nwotnwod  # gnirps  maseH©  ta5WMs/p/rk.cilf  



trA dna enicideM fO lanruoJ  

 

rettiwT no weiV  
  
  
  

@yregruSAMAJ yregruSAMAJ  
#C lacinil   laenotirepartni htiw namow gnuoy A :egnellahC

sessam  GEBpOJ1/am.aj  PUdyUDtxht/moc.rettiwt.cip  
yb deteewteR  @ enilno_AMOJ rettiwT no weiV  

  
  
  

 

@JAMC JAMC  
 egamI

 

diotnodo retfa sraey 52 noitanidroocni & ssenkaew ,niap kceN │  # erutcarf   bus(
)dqer  …/ylrae/tnetnoc/ac.jamc  FsHuMNL0f8/moc.rettiwt.cip  

yb deteewteR  @ enilno_AMOJ rettiwT no weiV  
  
  
  



trA dna enicideM fO lanruoJ  

 

 

MJEN  
 

 

✔ 
@ MJEN  

fo ecnetsisreP  # alobE   ,ecnecselavnoC gnirud diulF ralucO ni suriV
yb  @ yekravbyaj , @ ytisrevinUyromE , @ vogCDC  n2BPBz1/dm.jen  

yb deteewteR  @ enilno_AMOJ  
 


