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  مدادر
ن يتـر  البته از برجسته .اند گرا خوانده شده واقع يدگاهيتر با د شيب يآباد آثار محمود دولت

ات يـ رمان با واقع كنشي هم. دارند يرانيات جامعة ايه با واقعكست  يوندين آثار، پيا يها يژگيو
ـ با فرهنگ را يانتقاد يگفت و گو ياجتماع و برقرار توانـد فلسـفة    يج و مسـلط، نـه تنهـا مـ    ي

. ز خواهـد شـد  يـ ن يجهـان  يهـا  نـدازه ه باعث مطرح شدن آن در حد و اكآن باشد، بل يوجود
ز مجبـور شـده   يـ سنده نيخود نو هكست يا ازهاند هن رمان بيگرا به ا نگاه واقع) 123-101نده يپا(

 يحاتيتوضـ  رون از مـتن، يـ ت در جهـان ب يروا يها از صحنه ياست دربارة مصداق داشتن برخ
و اظهـار   ين جنبـة واقعـ  يـ اعان به ن مقاله با اذيرندگان انگا) 169-168تن و فرياد  چهل(.بدهد
در  ير اصـل يدو تصـو  يريـ گ يوشند با پـ ك ي، ميرونيات بيها با واقع ن متنياز ارتباط ا يشادمان
 يبررسـ  رنـگ يبـرد پ  شيجه، پيها و در نت تينش شخصكر آن را بر يتأث ،سلوچ يخال يجارمان 
ن اثـر و  يـ ا يذاررگـ يثأت كـه  به ما نشـان خواهـد داد   ،دگاهين دين خوانش متن با ايهمچن. نندك
 يهـا  ا جنبهيرد يگ يگرا صورت م ق گزارش واقعيا صرفا از طريآ مخاطب با آن ، يپندار ذات هم
  رگذارند؟يتاثآن ز در يمتن ن يليتخ

و پيونـد آن بـا    خانه) Image( »تصوير«كوشيم با چهار پرسش به بررسي  در اين مقاله مي
ـ آ. ا :گودال در اين رمـان بپـردازيم   »تصوير« ايِ  مايـه  بـه صـورت يـك تصـوير درون     ودالگـ ا ي
)Thematic Image (3آيا تصوير گودال با دلهره و يا ترس همراه اسـت؟ . 2نمادين آمده است؟. 

در  ايـ ودر صورت مثبت بـودن پاسـخ، آ  . 4ر آمده است؟ ين رمان به صورت تصويآيا خانه درا
  ثري دارد؟ؤنقش م ،موجود يو يا تعديل ترس احتمال غلبه

 يعنيرمان؛  يت اصليها را با توجه به ارتباط آنان با دو شخص ن پرسشير مقاله ادر سراس
مقاله  يها م در صورت مثبت بودن پاسخ پرسشينك يم يدآور اي.مينك يم يمرگان و عباس بررس

ل يـ بـه دل  ،ها، گودال و خانـه  تيو شخص يداستان يها نشكر با ين تصاويوند ايار شدن پكآش و
  .نديآ يبه شمار م يت داستانيرنگ دارند، شخصيرد پشبيه در پك يردكارك

-يسـاختار  يرديكـ ن رمـان، رو يـ رد مـا بـه ا  يكرو ،داستيه از عنوان مقاله پكگونه  همان
 يهـا  ليـ ن بـاره، تحل يـ حات مـا در ا يف مـا از نمـاد و توضـ   يـ ل تعرين دليبه هم. است يليتخ
 يهـا  افتهيازنماد،  يفية تعريپس از اران يا ه،درادام. رديگ يرا در بر نم ييالگو هنكاوانه و ك روان

 يرهايوتصـو  ين گـود ينمـاد  يرهاين، بـه دو بخـش تصـو   ينماد يرهايتصو يبرخ خود را از
مرگان و عبـاس   يعنيرمان؛  يت اصليرا با دو شخص ها وند آنيم و پيا ردهكم ين خانه تقسينماد
  .كنيم مي يبررس
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  ف نماديتعر
رود، با مقولة مجاز و بـه   يار مكز به يخود ن ياصل ينار از معيغ ييه در معناكنماد از آنجا 

  .سه استيطور مشخص با استعاره قابل مقا
ـ ي ؛عالقـه وجود  يكي :بسته به دو شرط است يمجاز ياربرد لفظ در معناك ارتبـاط و   يعن

ره يغ يند لفظ در معناك يم ييه ما را راهنماك نهيقر يگريو د يو مجاز يقيحق يان معنيوند ميپ
نـده را در  ين عالقـه، گو يبنابرا .ندارد ياربردكخود  يقيحق ياست و در معنا ار رفتهكبه  يقيحق

و مشـخص   يمجـاز  يافـت معنـا  ينه، مخاطب را وادار به دريند و قرك يانتخاب لفظ محدود م
بـا اسـتعاره رو بـه رو     ، مشابهت باشـد، يو مجاز يقيحق يان معنايوند ميا پياگر عالقه . ندك يم

سه با استعاره و يق مقايان نماد را از طريپورنامدار) 17-15ان يپورنامدار.(با مجاز ه،م اگر نيهست
 -ندك يظاهر داللت م ير از معنايغ ييه بر معناكتا آن جا ] نماد [= رمز«: است ح دادهيه توضيناك
در ردبـف اسـتعاره قـرار    ] ريتصـو [= اليـ از صـور خ  يكـي به عنوان  -دارد يمجاز يمعن يعني
باز  ر است،يپذ انكآن هم ام يو وضع يقيحق يارادة معن يمجاز يو چون عالوه بر معنرد يگ يم

آن در  يمجاز ينه، معنيه به علت عدم قركاما از آنجا . ه استيناكال ياز صور خ يبه عنوان نوع
انسـان محـدود و    يفرهنگـ  يلـ كو بـه طـور    ينيو ع يذهنهاي  سطح از تجربه يكبعد و  يك

ـ ناكاز اسـتعاره و  شود و از نظر ابهام،  يال جدا ميصور خ از ماند، يمتوقف نم  ».گـذرد  يه درمـ ي
  )25 انيپورنامدار(

در سمبل مشبه بـه، بـه مشـبه    «: ديگو ياست و م ردهكسه يز نماد را با استعاره مقايسا نيشم
) Ranging of Meaning(بـه هـم    يـك نزد ياز معـان  يا ه در آن با هالهكبل ح ندارد،يداللت صر
ه مشـبه  كـ رود  يار مـ كـ به  يسمبل وقت«: ندك يونگ نقل مياو سپس از ) 116 سايشم. (ميمواجه

  )همان.(ميزن يمجهول و نا خودآگاه باشد، ما فقط معنا و مفهوم آن را حدس م

  تصويرهاي نمادين گودي در رمان  -1
گـذارد، بـا    دهنـة در، پـا بـه حيـاط خانـه مـي      گـودي  از صفحة آغازين رمان كـه مرگـان از   

بسامد اين واژگـان  . شويم رو مي روبه... اي از تصويرهاي گودي،گودال، قبر، قنات، چاه و  وعهمجم
افـزون بـر پراكنـدگي در سراسـر رمـان، هرجـا       ) بـار 200كم  دست. (در اين رمان بسيار باال است

جـه هـم   ينت  در. يابنـد  ها نمود مـي  گيرند، اين تصوير ها در موقعيت دلهره يا ترس قرار مي شخصيت
تـرس و دلهـره    يها تير با موقعين تصاويا يزمان و هم هم) راركعامل ت(ر ين تصاويا يبسامد باال

  .ميم و نماد بنامينك يه آنان را چون نماد بررسكما را بر آن داشت ) نة ناخودآگاهيقر(
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  :پردازيم ها مي زماني رها و هميترين اين تصو در اين جا به مهم

  تا پيش از به چاه افتادن ين گودينماد يرهايرابطة عباس با تصو -1-1
اسـت و هـاجر از خانـه     وقتي عباس در آغاز شب هاجر را كتك زده ،رمان 70در صفحة 

خاموشـي   ]...[. توانسـت بخـزد   به هـر سـوراخي مـي   «: شود كند، عباس دچار دلهره مي فرار مي
. جاي نگراني نبود چندان. بود  جور بيم به دل عباس انداخته ناگهاني هاجر در سياهي شب، يك

چيزي مثل به چـاه و  . ترساندش چيز گنگي مي. است اما پيدا نبود چرا عباس دلش به شور افتاده
اش بـر   خاطرات بـه گذشـته   يق تداعيعباس از طر ،ن ماجرايدر ادامة هم» .چاله افتادن دخترك

[...] «: باالست ين تداعيدر ا »چاه«ند و بسامد ك مي ركخود همراه سلوچ ف ينك گردد، به چاه يم
داشـت و   يم لنگش را بركلچه و يه سلوچ بك ييها وقت. ش تن داده بوديم و بك يگر ياما به مقن

ند، عباس هم دنبال پـدر  كز را باز ياركرفت تا گره  يا ميلد، كب يسكدر خانة  يرفت تا چاه يم
اشت و خود بـه  گذ يعباس را سر چاه م سلوچ،. داشت يشتريب ييرايش گيار براكن يا. رفت يم

 .فرسـتاد  يگذاشـت و بـه چـاه مـ     يان دلو ميار را مكسلوچ، عباس ابزار  يدر پ. رفت يته چاه م
 كدلو خا يكازة اند هتا سلوچ ب. ردك يچاه م يوزة آب و دستمال نان را هم راهك سوز، هيچراغ پ

ها و  پرندهچاه بخوابد و پرواز  كيحلقة خا كيب خايش يتوانست رو يند، عباس مكاز ته چاه ب
اي  از لـرزه «: كند ميعباس از ترس مادر از خانه فرار باز در ادامه، ) 2-71(  ».ندكآسمان را نگاه 

 از گوشـة  كمـ ك مكـ  .كـرد  خـورد و صـدا مـي    هـايش بـر هـم مـي     دندان كه به تنش افتاده بود،
خـود   پشت به باد در علقر ـ گودي ميان دو بام ـ نشست و  . افتاد يش داشت آب راه ميها چشم

در  .شـود  به چاه افتادن حـاج سـالم رو بـه رو مـي     ةدر همين شب با حادث) 78( ».را جمع كرد
اين در حالي اسـت كـه   ) 83( .انداخته است يحاج سالم را به گودال ز مسلم پدر خود،يجا ن نيا

  )77( .جوشد مي در خود» سركه «عباس است و مثل » نگران«مرگان نيز در بستر 
. عباس يك تكه جـا را نشـان داد   « :اند هباس و ابراو به خدا زمين رفتدر تصوير ديگري ع
راستش را تا بيخ ران بـر   ةعباس پاچ [...] .هر دو به كندن زمين نشستند. ابراو همراه برادر رفت

اي  پشته] مراد.[...] [تا باالي زانو، پا در گود فرو رفت.زد و پا در گودالي كه كنده بودند گذاشت
نشسـت و گـودال    داشت و در هر قدم، پايش تا ساق در خـاك خـيس فـرو مـي     هيزم بر پشت

البتـه اگرچـه مرگـان در ايـن صـحنه حضـور نـدارد؛ امـا         ) 181( ».گذاشـت  كوچكي به جا مي
بينيم، او در همين زمين و در گودالي كه با دست خود كنـده   گونه كه در جريان روايت مي همان

  .شود است، با تصويرهاي ترسناكي مواجه مي
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عباس در روز آغازين شترچراني و چندين صفحه پيش از به چاه افتادن، نبـودن دوسـتان   
شان، حفـره   جاي خالي يكي يكي! جاهاي خالي« :بيند روند، اين گونه مي خود را كه به شهر مي

  )246( ».حفره حفره.هاي مورچگان در زمين نرم النه .شد حفره در خيال عباس داشت باز مي
به  ةحادث تصويري رمان، ةترين حادث دقيقاً پيوسته به بزرگ 252تا  249 صفحةهمچنين از 

 ةافتـد و واژ  هاي قنـات مـي   ، به ياد آسياب قديمي و چاهگردد افتادن، عباس به گذشته برميچاه 
ـ از ا يبا هم به بخشـ  .شود تكرار مي يعاد ريغ يبا شدتبار  16قنات و چاه بيش از  ر ين تصـو ي

 .شـد ك يو آب را بـاال مـ   رود ين فرو مـ ينه تا نافگاه زمكيه مكبود   دهيباس شنع« :مينك يتوجه م
ـ بار بـه   يكعباس اگر  .نندكچاه ب ،را گذاشته بودند يحاال چند نفر رزا و ساالر،يم اد پـدرش  ي

گـر  يد .شد ينه مكيم ينكاستاد چاه سر ،بود يرد اگر مكر كف !نكچاه  :ن بار بوديهم افتاده باشد،
  ) 251( .»[...] آوردند ين نمكاهد چيب از ده

  نمادين گوديهاي  مرگان و تصوير ةرابط -2-1
علـي  . مرگان به دشواري از جا برخاست، لب گور ايستاد و بيل را به سوي علـي گرفـت  «
بيل و مچ دست مرگان را چسپيد و به يك تكان، هر دو را به گور كشاند و پـيش از   ةگناو دست

نفـس   گـور كوبيـد و در نفـس    ةز گلـو بـرآورد، زن را بـه ديـوار    آن كه مرگان بتواند صـدايي ا 
! ــ دختـرت  : شده و بريده بريده گفـت  هاي به در جسته پر بيم مرگان خيره به چشم هايش، زدن

علي گناو داشـت  . شد مرگان داشت قبض روح مي! هاجر را به من بده! دختر را به من بده؛ بده
. ها وادريده و كـف بـر لـب    چشم .مدآ گان اي جور ميبه نظر مر. بود به شمايل عزرائيل درآمده

بـود و    دهان و گلـويش خشـك شـده   . زد مثل كبوتر چاهي بال بال مي. لرزيد مرگان آشكارا مي
 ».پاشـند  دارنـد از هـم مـي    گنـاو  هاي علـي  اش، ميان پنجه هاي كشيده كرد استخوان احساس مي

)158(  
و . جنبانـد  را به شوق مـي  عشق گاه تو« :شداندي مرگان در نبود سلوچ به او مي كه هنگامي

حاال سلوچ كجاست؟ اين چاهيست كـه تـو در آن فـرو كشـانيده     . كشد گاه در چاهيت فرو مي
  )202(» سلوچ كجاست؟. شود شوي؛ چاهي كه مرگان در آن فرو كشيده مي مي

بـه   و فرار او تنبـان  چنين شب زفاف هاجر به چاه افتادن عباس و هم ةمرگان پس از حادث
اي از كـودكي   شوهر و باز گرداندن او، در حال دلهره و نگراني به به يـاد خـاطره   ةدست از خان
يـك جـا قـرار    . آرام نداشـت . اي كلـوخ  تكـه  .زبـان در دهـانش خشـكيده بـود    «: افتد خود مي
هـاي   كبوتري چاهي به چاهي در بسته، موال امان كه جوان بود، نيمـه . زد بال بال مي .گرفت نمي
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خوابيد و صبح از الي  بست و تا صبح همان جا مي به چادر شبي مي رفت و سر چاه را شب مي
  )288( ».پرداخت خزيد و به صيد كبوتر مي چادر شب به چاه مي

  به گودال نشستن مرگان ةصحن
مادر و فرزنـد،  . هاي سفيدش از مرگان فقط چارقد سرش پيدا بود و از عباس فقط كاكل«

روشن بود كه مرگان زمين را كنده  .خاك بيرون گودال تازه بود .بودند هر دو در گودالي نشسته
ها را بغل زده و عبـاس   مرگان زانو. گودال ايستاد ابراو كنار. و همراه پسرش در آن نشسته است

مـادر خسـپيد و او را    بـه درون گـودال جهيـد، روي   ] ابـراو ) [341.(هم كنارش چمبر زده بـود 
مـادر را از   ةابـراو الشـ  . حتا به نفرين هـم لـب نگشـود   ! نشده بود؟مرگان آيا سنگ  .[...]جويد
. مرگان دسـت عبـاس را گرفـت    .عباس خود تا بود. مرگان تا شده بود [...]بيرون كشاند گودال

 .مرگان پير شده بود. مادر و فرزند حاال هماهنگ شده بودند [...] .عباس دست مرگان را گرفت
 )342( .»داشـت  مـي  درست به همان كندي عبـاس قـدم بـر    .توانست تند قدم بردارد نمي ديگر

  .زيادي با تصوير به چاه افتادن عباس داردهاي  كنيم كه اين تصوير شباهت يادآوري مي

  رمان  يها تين خانه و ارتباط آن باشخصيتصويرنماد -2
از يـ ت نيـ ننـد بـه امن  ك يگاه احساس مـ  هر ياصل يها تيد شخصيم دين بخش خواهيدر ا
ار كت آشيخانه و امن يزمان رها همين تصويدر واقع در ا .شوند يم يكر خانه نزديبه تصودارند، 

  . زنند يخانه دست م يساز ها به باز تين موقعيهم مرگان و هم عباس در ا .شود يم

  رگان و خانهم -1-2
راسـت بـه سـر تنـور      در به حياط كوچك خانه گذاشـت و يـك   ةمرگان پا از گودي دهن«
رفت و زيـر سـقف    راست به ايوان تنور مي آمد، يك ها دير، خيلي دير به خانه مي شب[...] رفت
كرد، زانوهايش را  خودش را جمع مي. ريزي داشت ةثج. شد ايوان، لب تنور، چمبر مي ةشكست

داد، سـرش   جا مي -دو پاره استخوان -هايش  هايش را الي ران دست برد، توي شكمش فرو مي
ين بهار پيش ملخي شـده و مـرده   االغي را كه هم -االغش ةكپان كهن گذاشت و را بيخ ديوار مي

رفـت بـاالي سـرش، سـلوچ هـم       هـا مرگـان مـي    صبح[...]  خوابيد كشيد و مي رويش مي -بود
هـا، از شـكاف ديـوار     كه به زنش نگاه كند، پيش از برخاستن بچه آن شد و بي مي  خاموش بيدار
  )ص نخست( .»رفت بيرون مي
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  :كند دارد به جاي خالي سلوچ در خانه نگاه ميه كم ينيب ير مرگان را مگيد يريدر تصو
ه داشت تا بـه جـاي خـالي سـلوچ نگـا      مي اي او را وا با اين همه هنوز چيزي، جذبه [...]«

ـ . شـد  تر و گودتر مي خالي سلوچ دم به دم گوددر نگاه مرگان جاي . داشته باشد يـك   ةازانـد  هب
آيا سـلوچ ايـن قـدر    . جاي پاهاي بسته، جاي خميدگي پشت جاي سر،. به همان شكل. زهدان

  )10-11( »كوچك شده بوده است؟
شـده   يل رحم بازسـاز كم خانه در ذهن مرگان به شيدير باال ديه در دو تصوكطور  همان

  :نبوده است يامن يمرگان از همان آغاز داستان هم جاة اگرچه خان .است
ها سوراخ سقف را  كه زمستان  جايي  از. ياه بوداي اتاق شب دو چندان س زير طاق گهواره«
بستند، هيچ درز و درايي نبود تا چشم بتواند از انبوه متراكم تاريكي بگذرد و به شب باز  هم مي

 .لرزيـد  زير سنگنايي شب، تن مرگـان هنـوز مـي    .اي در خود داشت، برسد كه به هر حال ستاره
وشـش  كبـا   ،تيروا يه طكن خانه ياما هم )75-6( .»لرزيدند پاهايش، دست هايش و قلبش مي

به قصد تجاوز  دوشنبه ييربالكو  سردار ياپيبا هجوم پ شود، يم يل رحم بازسازكمرگان به ش
ـ ا رفت و آمـد  .دهد يامن بودن خود را از دست م به مرگان، ت ين مهمانـان ناخوانـده و وضـع   ي

 يينواده بـا هـم گفـت و گـو    خـا  يگـاه اعضـا   گـر هـر  يه دكـ ست يا به گونه ،از آن يناش يناامن
 (!) لـه يبـه طو  يمسـافت  يشـوند و پـس از طـ    يخانه خارج م يط اصلياز مح دارند، يخصوص
، پسر كوچك خانواده، از رفـت و آمـدهاي گـاه و    ابراها وقتي  در يكي از اين موقعيت. روند مي
نه بيـرونش  چرا از خا -«: گويد به مادر مي خشمگين است،كرباليي دوشنبه  گاه و دلبخواهي بي
اي از سـينه   خشمش را بـه نعـره   همةمرگان چه داشت كه بگويد؟ ابرا ! كني اين مردكه را؟ نمي

شد  مي طويله تنها جايي بود كه .مرگان بازوي پسر را گرفت و او را به طويله برد! ها؟: رها كرد
د غولي جالب اين كه در همين صحنه سردار هم مانن) 315. (»در آن سرپوشيده گفت و گو كرد

  .آيد اي در دام افعي بر اندام مرگان به وجود مي پرنده لرزةاي مانند  شود و لرزه ها ظاهر مي بر آن

  عباس و خانه -2-2
در خانه هم كسـي كـاري بـه كـار او     : افتادن!] گودال بزرگ[ به چاه ةعباس پس از حادث«
با سـنگ و   .تر آسوده .دجايش را سر تنور كشانده بو .او هم كاري به كار كسي نداشت. نداشت

هاي سنگ و كلوخ را با حلبي شكسته و پارچه  شكاف .كلوخ پناهي براي خود درست كرده بود
ماه را نگـاه   .كرد ها را نگاه مي نشست و ستاره ها مي شب. آلونك طوري و كاه و كود گرفته بود؛

د سال هم بـه بـاالي   توانست ص چنان كه انگار مي خستگي و بي .كرد آسمان را نگاه مي .كرد مي
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جـدايي از مـادر و جـاگير     .شـده بـود   »ديگر«به خودي خود، عباس ) 347( .سر خود نگاه كند
دانست چرا عباس يكبـاره جـا    هيچ كس نمي .نمود تر مي شدن او سر تنور، يكگي او را برجسته

چيـزي   تنهـا  .نياورد حتا خود مرگان هم سر در اش را از مرگان فرد كرد؟ عوض كرد؟ چرا خانه
اين كـه  . است روي پا و عصاي خودش راه برود زد اين كه عباس خواسته كه در ذهن جرقه مي

شايد آن برش كشـنده، يـك چيـز را در عبـاس بـاقي       .وجودش رنگ و بار خود را داشته باشد
و عبـاس، شـايد بـه غريـزه     . ي به هـر صـورت و بـا هـر مقـدار     »خود«او » خود«: گذاشته بود

از زيـر   ،پـس . هاي پاره را بيابد، حس و لمس كنـد  اين تكه تكه مانده ريزها، كوشيد تا خرده مي
. اسـت  امـا وابسـته   -اگر نه زايد -تا به در نيامده، وجودش. بال و پر مادر و برادر بايد به در آيد

هـايي عبـاس را بـه جـدايي      توان به يقين گفت كه چنـين انگيـزه   نمي [...] شود يدك كشيده مي
 :تواند عباس را واداشته باشد كـه  ديگري مي ةچه نيروي نهفت. يد اين جور باشداش انگيختند؛ اما

  )248-9( »اي بساز؟ خانه را بگذار و سر تنور النه

  جهينت
ل يـ هـر دوعنصـر، بـه دل    كـه  ميافتيدر و خانه در رمان مورد نظر، يعناصر گود يبا بررس

ن ينمـاد  ييرهايتوانند به عنوان تصـو  يت و آرامش، ميامن و؛ دلهره و ترس با يزمان رار و همكت
 نـد، ك يمـ  يبازسـاز ) رحـم (تر كوچك ياسيدر مق پدر را يران و بيو ةعباس خان .افته شونديدر
گـاه  يه جاكـ وچ مادر و برادر، به آن بخـش از خانـه   كو قرار است پس از  ماند يآن جا م يمدت
 ،اگرچه در آغـاز رمـان   .ستيناب يامكخانه  يدر بازساز مرگان اما . برگردد خانواده بود، ياصل

ابد سلوچ رفته ي مي اما در دهد، يم يند و سلوچ را در آن جاك يم يل رحم باسازكخانه را به ش
م خانـه  يدوشنبه به حر ييربالكسردار و  نه،يت نريدو شخص .ستيارش نكدر  ياست و بازگشت

بـه خـود    .رده بودك يزل رحم خود بازساكمرگان آن را به ش يه زمانك يا خانه؛ نندك يتجاوز م
مرگـان   يهـر دو بـرا   ،رحم مادرانـه  هم تصوير آن، و هخانهم  پس، .شود يمرگان هم تجاوز م

  .رود يمند و ك يم كجه، روستا را ترينت در. اند ران شدهيو
بـا   در سراسـر داسـتان   هكـ  يشـ كشمكن رمان و يدر ا و خانه يگودهاي  ريگسترش تصو

سـت  يا ، به گونهيت اصلين دو شخصيا با در ارتباط آنان يرگاه سازگا و تنش و دارند گريديك
رد كل يو تحل يتوان بررس ين رابطه ميها را، با توجه به هم تيشخص  نشكاز  يا بخش عمده هك

 هـا سـاخته شـده، خوانـد؛     شكشـم كن يـ ه از اكجداگانه  يرنگيتوان در پ يرمان را مجه ينت و در
 .باشد يازيت نيروا ينما ا واقعيگرا  ان واقعيق جريرنگ از طريپ يريگ يه به پك آن يب
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