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خدايا زياد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گراميدار در آن
به حاضر كردن و يا داشتن مسائل و نزديك گردان در آن وسيلهام به
سويت از ميـان وسيلهها ،اي آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت
اصراركنندگان.

گفتوگو كليد حل مشكالت

ام��ام موس��ي ص��در نگاهي
فرهنگي ب��ه جهان اس�لام
داش��ت و معتقد بود با چنين
نگاهي ميتوان ب��ه تقريب و
نزديكيبينمسلمانهارسيد.
درايننگاهفرهنگيگفتوگو،
مباحث مهمي بود كه امام موس��ي صدر به آن تاكيد
داشت،به خصوصگفتوگوي درون ديني.بههمين
خاطرميبينيمايشانبهكشوريمانندلبنانميرود
كه مركز گفتوگوي درون ديني است در ميان انواع
و اقسام مذاهب اس�لامي به ويژه شيعه و سني .او به
اين گفتوگ و بهش��دت اعتقاد داشت و در عين حال
در مرحله عمل و اجرا ب��راي آن برنامهريزي كرد و در
نهايت موفق ش��د فضاي فرهنگي درون ديني را در
جامعهمسلمانهادراندازد.
او در محيط لبنان كه هم جامعه ش��يعي است و هم
جامعه سني ،توانس��ت ارتباطات خوبي برقرار كند و
تبديل به يك روحاني متكي ب��ه محاوره و گفتوگو
شود .او بين مسلمانان و ديگر اديان به ويژه گروههاي
مسيحي،ارتباطخوبگفتوگوييبهوجودآورد.
اين الگو توانست در كشوري مانند لبنان محقق شود
و نقش مهمي را در انسجام ملي لبنان ايفا كند .عالوه
بر اين امام موسي صدر با تكيه بر يك مفهوم فراديني
كه دين اسالم و به ويژه تش��يع بر آن تكيه كرده بود،
توانستانسجاميجديراايجادكندوآنمسالهعدالت
بود .عدالت يك امر فراديني است كه همه اديان به آن
تاكيددارندوميتواندپيوندعميقيميانمسلمانها
وغيرمسلمانهاوبينخودمسلمانهاايجادكند.
جهان اس�لام همچن��ان يكي از موضوع��ات مهم و
مشكالتبنيادينشمسالهعدالتوتوزيععادالنهثروت
است.ازآنجاييكهاينامربهدرستيصورتنميگيرد،
جريانهاي خش��ني مانند داعش و انواع جريانهاي
انحرافي ايجاد ميشود .جهان امروز بهشدت نيازمند
گفتوگويميانمذهبيدردرونخوداستكهيكياز
مشكالتجديفرهنگجهاناسالماست.دراينامور
امامموسيصدربنيانيرابرقراركردكهمااينبنيانرابه
خوبيدرلبنانميبينيمواين،ميتوانددستمايهخوبي
برايبرونرفتازبسياريازمشكالت باشد.

آيين نامه اخالقحرفهاي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد
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انتشار رمان «فيل در تاريكي» نوشته قاسم هاشمينژاد ،در دهه
پنجاه شمسي عكسالعملي بود در قبال ادبيات مقبول آن دوره.
هاش��مينژاد اعتقاد داشت كه دو عنصر اساس��ي كه پايه و مايه
داستان شمرده ميشوند ،يعني عنصر زمان و عنصر مكان ،مورد
توجه نويسندگان آن دوره نبود و ناديده گرفتن زمان و مكان در
داستان هم سبب ناكارآمدي آن ميش��ود ،هم جذابيت را از آن
ميگيرد و هم به واقعنمايي آن لطمه ميزند« .فيل در تاريكي»
آغازگر نوع ويژهاي از داس��تان پليس��ي در ادبيات معاصر فارسي
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اس��ت و پس از چهل س��ال ،چاپ دوم اين اثر به همت انتشارات
هرمس انجام شده است.
نشس��ت هفتگي شهر كتاب در روز سهش��نبه  ۲۱خرداد ساعت
 16:30به نقد و بررس��ي رمان «فيل در تاريكي» اختصاص دارد
كه با حضور محمدحسن شهسواري ،علياكبر شيرواني و عليرضا
محمودي در مركز فرهنگي ش��هر كتاب واقع در خيابان ش��هيد
بهشتي ،خيابان شهيد احمد قصير (بخارست) ،نبش كوچه سوم
برگزار ميشود.

تيتر مصور|در سوگ يمن
كرينر

صاحب امتياز و مديرمسوول :الياس حضرتي
جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري :بهروز بهزادي
سردبير  :سيدعلي ميرفتاح
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:همشهري ( 3روزتاب) تلفن 44545076:
اذان ظهر13/02:

غروب آفتاب20/16 :

اذان مغرب20/37 :

زير ذرهبين
ماهرخابراهيمپور

نامي از قلم افتاده

سرنوشت غمبار ادوارد وايت:
سال 1965ميالديدرچنين
روزي ،يك فضانورد امريكايي
به نام ادوارد وايت از كپسول
خودخارجشدوحدودبيست
دقيقه در فضا ق��دم زد .اين
تجربه مهيج كه گروهي دانشمند و مهندس از مدتي
قبل براي آن برنامهريزي كرده بودند ،اولين تجربه
پيادهروي فضايي براي امريكاييها بود و گام بزرگي
در برنامههاي فضايي اين كشور محسوب ميشد .اما
اين پيادهروي در دوران جنگ سرد و رقابت ميان دو
ابرقدرتغربوشرقمعناييبسياربيشترازپيشرفت
علم و گسترش محدوده تجربيات بشر داشت .بهويژه
آنكه چند ماه پيش از آن ،آلكس��ي لئونف فضانورد
روس ،خ��ارج از ج��و زمين راه رفته و ن��ام خود را به
عنوان نخستين كسي كه چنين تجربهاي را پشت
سر گذاشته است ،ثبت كرده بود .رسانههاي وابسته و
همسو با كرملين موفقيت لئونف را نشانهاي از برتري
و پيشتازي شوروي در توسعه مرزهاي دانش و آن را
دليلي قاطع بر حقانيت شعارها و ايدئولوژي ابرقدرت
شرقي برميشمردند .بعد از پيادهروي ادوارد وايت،
نشريه تايم شمارهاي را به برنامههاي فضايي امريكا
اختصاص داد و از عكس وي روي جلد خود استفاده
كرد .در يكي از مقاالت اصلي همان شماره در تفسير
معناي پيادهروي وايت از عبارت «بس��تن شكاف»
استفاده ش��ده بود .منظور از ش��كاف ،فاصله ميان
دستاوردهاي علمي شوروي و اياالت متحده بود .از
نگاه نويسنده آن مقاله ،شكافي كه بعد از پيادهروي
موفق روسها ايجاد ش��د اكنون بس��ته شده بود و
ديگر وجود نداش��ت و از اينرو ادعاي طرف شرقي
در برتري علمي و پيشتازي در گشودن دريچههاي
نو به روي بشريت ديگر چندان اعتباري نداشت .اما
رويارويي امريكا و شوروي به كنار ،خود ادوارد وايت
سرنوشت غمباري داشت و يك سال و چند ماه بعد از
آنپيادهرويتاريخيومهيج،درزمستانسال1967
گويا هنگام يكي از آزمايشهاي پيش از پرتاب دچار
حادثه شد و همراه با دو فضانورد ديگر جان خود را از
يوهفت ساله بود.
دست داد .او هنگام مرگ س 

مهرماه  97در رس��انهها خبري از بازگش��ت
سرديس سرباز هخامنش��ي از امريكا توسط
دكترحسن روحاني منتشر شد كه اين خبر
بازتاب بسياري در رسانهها داشت تا جايي كه
خبرها را دنبال كردم و خواندم .در اين اخبار
صحبتازرياستجمهوريوميراثفرهنگي
بود و همكاري وزارت خارجه .اما نامي از آرش��يو ملي برده نشد تا چه
رسد به بانو زريندخت صالحي كارمند كوشا و پيگير آرشيو ملي .اما
ماجرا از چه قرار بود.
وقتي مس��ووالن ميراث فرهنگي از طريقي متوجه شدند كه اشياي
تاريخيمتعلقبهايراندرامريكادرحالدستبهدستشدناست،بر
آن شدند تا با پيگيري و تكيه بر اسناد اشيا را به ايران برگردانند .در اين
ميانسراغسازمانهاييرفتندتادراينامربهآنهاياريبرسانند.يكياز
سازمانهاييكهميتوانستبهبازگرداندناشياكمككند،آرشيوملي
بود .در آرشيو ملي كارشناساني هستند كه روي اسناد كار ميكنند،
يكي از كارشناسان زريندخت صالحي است .صالحي ميگويد« :از
ميراث فرهنگي تماس گرفتند و براي پيگيري بازگرداندن سرديس
سرباز هخامنشي به كشور كمك خواستند؛ كمكي اسنادي تا ثابت
كند كه اين قطعه تاريخي از ايران سرقت شده است ».لذا درخواست
ميراثفرهنگيباعثشدصالحيبهتكاپوبيفتدواسناديراجستوجو
و بررسي كند ،اس��نادي كه بررسي آنها با كمك همكارانش ميسر و
پس از مدتي به  200برگ س��ند محدود شد و بررسي همين اسناد
موجب شد تا به سندي دست يابد كه نشان ميداد ،سرديس سرباز
هخامنشي سال 1315از مجموعه تختجمشيد سرقت شده است.
همين اسناد به ميراث كمك كرد تا بتواند با اسناد قانوني به استرداد
قطعهاي از ميراث فرهنگي كشور كمك كند .پس از آنكه سرديس
سرباز هخامنشي به كشور عودت داده شد ،اخبار بسياري درباره آن
منتشرشد،امابازهمنامياززريندختصالحيبهمياننيامدتااينكه
ارديبهش��ت  98در جمعي كوچك و داخلي از او تقدير شد ،اما هنوز
يدانندكهاسنادآرشيومليوپيگيريزريندخت
بسياريازايرانياننم 
صالحي در برگرداندن سرديس سرباز هخامنشي نقش بسيار موثري
ايفا كرد ،اين موضوع بهانهاي شد تا در هفته پيشرو كه هفته جهاني
آرشيو نامگذاري شده ،يادي كنيم از آرشيو ملي كه كمتر مورد توجه
اهل رسانه ،سياستمداران و مردم ايران قرار ميگيرد ،سازماني كه در
گوشهاي از خيابان ميرداماد به دور از هياهو ،انبوهي از اسناد تاريخي
كشور را س��ر و سامان ميدهد و خوب است گاهي سري به آن بزنيم
تا دريابيم در اين ساختمان بزرگ چه خبر است و چه اسنادي درباره
تاريخ كشورمان در آن جاي گرفته است.
نگاه آخر

آغاز فصل جنون

برخي مش��اهدات و ش��نيدهها و
پرس��هزنيهايم در اي��ن روزگار
غريب ،مرا در موقعيت خوابگردي
قرار ميدهد ك��ه گويي گريزي از
كابوسهاي هولناكش ندارد .هر
چقدر جلوتر ميرويم احس��اس
جواد طوسي
ميكنم واژگاني چون «شوك»،
«اضطراب»« ،به��ت» و ...عميقترين مفاهيم خود را در
اينزمانهتجربهميكنند.ازدلروزمرگيوواقعيتجاري،
ناخودآگاه به دنيايي سوررئال و آبسورد پرتاب ميشوم.
رس��انههاي رس��مي دور و برم ،از ماه عبوديت و ضيافت
خدا ،ش��بهاي قدر و دلسپردگي و خلوص و وارستگي
ميگويند ،اما در تنوع پرشتاب و هذياني فضاي مجازي و
بمباران پيامهايي كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي
س لجامگسيختهاي را ميبينم و
ارسال ميشود ،پارادوك 
ايمان ميآورم به آغاز فصل جنون« :مفسدان اقتصادي
در س��ينماي ايران /الغري با سماق /مرتضي كالنتريان
مترجم شناخته ش��ده در  87سالگي خودش را از طبقه
دوازدهم س��اختمان محل زندگياش در بهجتآباد به
پايين پرتاب كرد و جانش را از دست داد /كلينت ايستوود
 89ساله ،همچنان جوان اس��ت /روايت عجيب شهردار
منطقه  2شيراز از آتشسوزي سينما بهمن /در ميكدهام
چو من بسي اينجا هست /مي حاضر و من نبردهام سويش
دست»...
زماني صداي اذان موذنزاده اردبيلي را بدون اس��ترس
ميش��نيدم و آرامش مييافتم و قطره اش��كي از گونهام
سرازير ميشد ،حاال از سرك كشيدن به تلگرام و واتسآپ
و اينس��تاگرام واهمه دارم .حال يا ضدحال؟ خوش��ي و
سرمس��تي و بيخبري يا رونمايي عريان از واقعيتهاي
تلخ و تراژيكي كه احاطهات كردهاند؟
ازملتعشقتاقاتلشدننجفي/زندگيكوتاهه،توزندگي
ديگران زندگي نكن! /بزرگترين دشمن دانايي ،ناداني
نيست،بلكهت ّوهمداناييست/سواالتمربوطبهاختالالت
روان خود را مطرح كنيد /فوايد بادام هندي...
خواب حمي��د هامون را ميبين��م كه (مث��ل او) در تور
ي اسير شدهام
ماهيگير 
عكسنوشت
خبر خوب امروز به روايت مجموعه
عكس تصويري در ايرنا اين است:
«س��طح تراز درياچ��ه اروميه روز
گذشته ۱۲۷۱.۸۳سانتيمتر بوده
كه اين ميزان در مقايس��ه با سال
گذشته كه  ۱۲۷۰.۷۸سانتيمتر
بود ،افزايش نشان ميدهد .بعد از
گذش��ت دو دهه بحراني ،درياچه
اروميه روند احي��ا را به خوبي طي
ميكند و امروز آب درياچه اروميه
به بيش از پنج ميليارد مترمكعب
رسيده است».

و دلم ه��واي علي عابدين��ي را ميكن��د و او را نمييابم.
ميخواهم فليني را در «آماركورد» جستوجو كنم ،اما سر
از ميهماني «هشت و نيم» درميآورم و گوئيدو (مارچلو
ماستروياني) از دور به من قهقهه ميزند .دلم ميخواهد
مثل رضاي «ردپاي گرگ» در اين شهر خاكستري بتازم.
دلمبرايسيدوقدرتوآنخندهآميخته باگريهشانتنگ
شده .دلم ميخواهد جنون را مثل سروان بنجامين ويالرد
(مارتين شين) در آغاز «اينك آخرالزمان» فرانسيس فورد
كاپوال ببينم .پيامهاي واتسآپ و تلگرام امانم را بريدهاند
«طومار عليه وزير ارتباطات /چه سرنوشت تلخي داشت
آدمي ...از سويي تمدن او را كشيد و از سويي غرايزش ...به
قول دوستي ،آدمي اليق ترحم است! /تاريخ شركت بيمه
غرقاب ناشناخته است /در كوچه خيالم /بوسهاي
استِ ...
بر خنجر نگاهت ميزنم /تا تابوتهاي خستگي در آغوشم
بگيرند /درمان بواسير با زالو! /بيش از  42ميليون بازديد از
اخبارقتلميترااستاددرتلگرام/حسيندهباشي:اينواقعا
مجال منصفانهاي نيست ،وقتي مقتول خاموش است...
منصور حالج! م��را در اين برزخ به جملهاي ميهمان كن:
«روزه من براي خداس��ت ،م��ا روزه شكس��تيم ،اما دل
نشكستيم» /نامزد رهبري حزب محافظهكار بريتانيا به
خاطر ترياك كش��يدن در ايران عذرخواهي كرد /بش��ر
در آخرين روز آفرينش آفريده شد ،وقتي كه خدا خسته
بود /سيگارفروشي «باشو غريبه كوچك» /مفهوم عدالت
آموزشي در ايران /من بودم و دوش آن بت بندهنواز /از من
همه البه بود و از وي همه ناز /شب رفت و حديث ما به پايان
نرسيد /شب را چه گنه حديث ما بود دراز»...
يك زمان��ي خوانن��دهاي كوچ��ه و ب��ازاري ميخواند:
«پرس��توها ،پرس��توها ت��و خونم��ون درد و غم��ه/
ز خونمون س��فر كنيد ك��ه اينجا جاي ماتم��ه »...حاال
«پرستو»كالمرمزياستكهمارايادزنويرانگرفيلمهاي
«نوآر» ميان��دازد! قبل از آنكه حس��ابي قاطي كنم ،به
صرافت افتادهام مثل بچه آدم بروم خودم را در امينآباد و
اگر جا نبود در بيمارستان روزبه يا مهرگان بستري كنم.
اگر دوستان و آش��نايان خواستيد مالقاتم بياييد ،لطف
كنيد كمپوت و آناناس نياوريد .قندم باال رفته ،خودتان
را عشق است.
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كرگدننامه
سيدعليميرفتاح

يكي سايت جنگي

بچه حزباللهيهاي قرارگاه سايبري عمار ،در محيط
تلگرام،كاناليبههميننامدارندكهتقريبامثلخبرگزاري
عمل ميكند .آنها هم مثل باقي كانالهاي خبري ،كار
اصليشانخبرپراكنياستاماازآنجاييكهدرسياست
و عقيده و روش ،به اصول و مرام خاصي مقيدند ،هر خبر
و عكسي را منتشر نميكنند و از روي دست ديگران به
اينطرفوآنطرفنميروند،بلكهازمنظروموقفخود
اخباررارصد،گاهيهمتوليدميكنندوحاصلكاررادر
فضاي عمومي ،بيشتر براي ياران و رفيقان همدلشان
منتشر ميكنند .به بيان ديگر اگر بخواهيد بفهميد كه
قاطبه بچ ه حزباللهيها درباره موضوعات مهمي چون
امريكا ،مذاكره ،دولت ،برجام ،جنگ و از اين قبيل چه در
سر دارند و چه ايدههايي را ميپرورانند ،راحتترين كار
هميناستكهكانالعماريهارادنبالكنيد.اينمقدمه
كوتاهرانوشتمتابگويماخبارقرارگاهسايبريعماررانبايد
سرسريبخوانيد.فارسوتسنيموكيهانهمبهعماريها
نزديكنداماآنهاناچاربهرعايتبعضيمالحظاتحرفهاي
ومديريتيوسياسياندوگاهيباوجودميلباطنيشان
از انتشار بعضي اخبار صرفنظر ميكنند يا بعضي اخبار
را نشر ميدهند .اما عماريها مالحظات كمتري دست
و بالش��ان را بس��ته و پيداس��ت كه با فراغت بيشتري
حرف دلش��ان را ميزنند .فهميدن اينكه اين دوستان
چه حرفي در دل دارند هم براي دولت مهم اس��ت ،هم
براي اصالحطلبان و هم براي فعاالن سياس��ي .باالخره
اين «برادران» كالم نافذ دارند ،حرفشان در بسياري از
نهادهادرروداردواظهاراتشانازجانببسياريازبزرگان
مسموع واقع ميش��ود .ضمن اينكه بعضي از اكابرشان
خود از نزديك دستي بر آتش سياست و كياست دارند
و در عرصههاي مختلف فعال مايشائند و زير بسياري از
نامههاميتواننددستوراقدامصادركنند،اقدامهمبشود.
بهخصوص رگههايي از انديش��ه عماريون را ميتوان در
برنامههاي سياس��ي تلويزيون مشاهده كرد يا بعضي از
حرفهاي ايشان را ميتوان از خطباي جمعه شنيد .از
آنجاييكهجديترينمنتقداندولتوبرجاموابستهبه
همينطايفهاند،بادنبالكردنحرفورايوعقيدهشان
ميتوانيمبفهميمبرادرانچهسوداييدرسردارند.گاهي
نيازيبهتحليلواستنباطنيست،بلكهآنقدربهوضوح
وعيان،مافيالضميرشانرامنتشرميكنندكهكارناظر
سياس��ي را راحت ميكنند .در دو ،سه روز اخير خبري
در قرارگاه سايبري عمار ديدم كه از همين جنس بود و
نميشدسادهازكنارشگذشت.آنهاويديويكوتاهياز
رهبركرهشماليمنتشركردندبااينتيتركه«اصلخبر
بهقدركفايتجذابهوبدونهيچتوضيحيظرفيتهاي
عاليداره».ميدانيداينخبرجذابباظرفيتهايعالي
چهبوده؟رهبركرهشماليپنجنفرازديپلماتهايدخيل
درمذاكرهباامريكاراكشته،يكيراهمكهرييسشانبوده
و مذاكرهكننده ارشد بوده و دست راست كيم به حساب
ميآمده،فرستادهبهاردوگاهكاراجباري.مترجمگروههم
راهيزندانشده.قابلتوجهاينكهيكيازاينديپلماتهارا
عندالوروددرفرودگاهاعدامكردهمحضعبرتسايرين...
م��ن هم قبول دارم كه خبر جذاب اس��ت ام��ا آيا اعالم
اين جذابيت از س��وي منتقدان تند و تيز سياستهاي
ديپلماتيك دولت پرده از روي يك «تمنا» برنميدارد؟
آيا بعد از چهل س��ال انقالب اسالمي بايد به دست يك
كمونيستغيرمتعادلمريضاحوالنگاهكنيمواقدامات
اوراخوشبداريمودريغبخوريمكهچراماچنينمقتدر
و ضربتي عمل نميكنيم؟ در اينكه رهبر كره شمالي در
بين بعضي از منتقدان دولت طرفدار دارد ،شكي نيست.
چندب��ار در مصاحبهها گفتهاند و در مقاالتش��ان هم
نوشتهاند كه كاش از روي الگوي كيم عمل ميكرديم.
اتفاقاهمينكاشهاوتمناهاماجراراترسناكميكندو
يداردكهكجايكاريم.پوشيدهنيستكه
مارابهتاملوام 
خيليهاازظريفورفتارهايديپلماتيكشكهيرميزنند
واوراخائنميدانند.واضحاستكهحمايتهايرهبري
مانع از برخورد سفت و سخت با تيم مذاكرهكننده شده.
بحثهممنحصربهظريفودستگاهديپلماسينيست،
بلكهخيليراحتميشودازنوشتههاوگفتههايدوستان
منتقد فهرستي بلندباال بيرون كشيد و همه را به جوخه
اعدامسپردياحداقلبهزندانشانفرستاد.يادتانباشد-
جلوترهمگفتم،االنتاكيدميكنم-كهايننگاهمنحصر
بهچندجوانكهكاناليتلگراميراميچرخانند،نيست.
اشتباهكردهايداگرفكركنيداينهاروزنامهنگارصرفندواز
موضعمنتقدآراونظرياتشانرابيپردهبيانميكنند.
ممكن است ظاهر امر يك فعاليت ژورناليستي باشد ،اما
باطنش چيزي جديتر و موثرتر و قدرتمندتر است .اين
همهروزنامهوسايتوكانالازظريفدفاعميكنند،چند
روزنامهومجلهوسايتوكانالهمبدشرابگويند.سلمنا،
اما واقعيت اين است كه اين منتقدان در سطح روزنامه و
سايت و كانال نيستند و حضورشان به تعادل رسانهاي
كمكنميكند،بلكهبهجهتموقعيتخاصيكهدارند،
وزنشان به قدري زياد است كه تعادل را به هم ميزند و
كار را عمال براي مسووالن سخت ميكند .شما خودتان
را بگذاريد جاي ظريف .آيا با اين دلگرميها ميتوانيد از
حقوق حقه ايران دفاع كنيد؟ او مستظهر به چه لطف و
عنايتيميتواندباهمتاهاياروپاييياآسيايياشبنشيند
و اي��ران را نمايندگي كند؟ در حال��ت عادي گروههايي
طرفدار ظريفند و سياس��تهاي او را خوش ميدارند،
گروهي هم منتقدند و از او بدش��ان ميآيد .اتفاقا هر دو
گروهبايدتريبونداشتهباشندوباآزاديمطلقحرفشان
را بزنند .اما االن مشكل چيز ديگري است .تمام موافقان
ظريف ،بر فرض كه اكثريت باشند ،روي هم جمع شوند
تاثير يكصدم اين طرف را ندارند .يكي سايت جنگي به
از صد هزار .ما داريم از گروهي مقتدر و نافذ و موثر حرف
ميزنيمكهبهعرصهرسانهآمدهوميخواهدحرفدلش
رابهگوشصغيروكبيربرساندتامناسباتراتغييردهد.
يحتملتغييرهمخواهد داد.

