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 اميد بھرنگ

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠١٧ اکتوبر ٢۶

  

  !سمفونی آژير؛ شيپور انقالب
   

   
  اکتوبرصدمين سالگرد انقالب در گراميداشت 

  ١٩٢٢نومبر : زمان 

   خزر، آذربايجان شورویبحيرۀبندر باکو، ساحل : مکان 

  اکتوبرپنجمين سالگرد پيروزی انقالب : مناسبت

  Arseny Avraamov   - آرسنی آوراموف : خالق اثر و رھبر ارکستر

 و بحریھا و قطارھا، کارکنان تأسيسات شھری، گان کاميونسربازان، کارگران، رانند: شرکت کنندگان در ارکستر

   نظامی

در اين مراسم، .  يکی از بی نظيرترين مراسم ھنری در تاريخ جھان برگزار شدئی سال پيش در چنين روزھا٩۵

 ھريک به سمفونی باشند بلکهاين مردم شھر باکو فراخوانده شدند تا نه تنھا شاھد اجرای .  درآمدءاجرابه سمفونی آژير 

  ) ١. (گرفتندمی سھم خود می بايست در خلق اين اثر ھنری نقشی بر عھده 

ھای باکو،  نظام، سوت کارخانه ھنگ پياده ٧: ترکيب ارکستر بی ھمتا است. ھمگی چشم به رھبر ارکستر دوخته اند

 ٢٥ھا کاميون، شھر، دهھای  مستقر در بندر باکو، تمامی ناقوس ۀ خزر، توپخانبحيرۀناوگان نظامی شوروی در 

ُنشين، ھمراه با يک ارکستر بزرگ و گروه کرعظيم، ھمگی منتظر فرمان آرسنی لوکوموتيو بخار و ھواپيماھای آب

  .آوراموف ھستند تا يگانه ترين سمفونی تاريخ را آغاز کنند
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دا در می آيند، ناقوس سمفونی با غرش شليک توپ آغاز می شود، آژير کشتی ھا و سوت کارخانه ھا و قطارھا به ص

 مردم شنيده می ۀھای شھر نواخته می شوند، بانگ موتور ھواپيما و آوای حرکت قطار به گوش می رسد، صالی ھمھم

ھای استوار و آھنين سرود انقالبی  بر متن اين گام.  سربازان در ھم می آميزدۀشود، ھورای عظيمی با صدای رژ

بر بستر چنين تلفيقی است که سرود انترناسيونال آرام آرام با شکوه و . ه می شودُتوسط گروه کر خواند" گردباد بحران"

سمفونی آژير با اوج يابی اين سرود تاريخی و با . صالبت تمام از نو زاده می گردد و به تم اصلی سمفونی بدل می شود

  . ھا و صدای دوباره آژيرھا  پايان می يابدغرش مسلسل

 خود ئیخواست با اجرای استثنا خلق کرده بود، میاکتوبرفونی را برای بزرگداشت انقالب آرسنی آوراموف که اين سم

 آگاھانه و تغييردورانی که برای نخستين بار بخشی از بشريت در حال . در باکو دوران تاريخی نوينی را اعالم دارد

البی کمونيستی را برای سراسر جھان به  به رھبری لنين جنبش انقاکتوبرتوپ ھای انقالب .  خود و جھان بودۀداوطلبان

بی شک آوراموف با آژير خود در با خبر کردن ديگران از اين .  دادتغييرارمغان آورد و کل مسير تاريخ جھان را 

سازی را که طی پنج  عظيم تاريخی موفق بود و مردم شھر و شنوندگان اين اثر نيز حس پيروزی نبردھای تاريخۀحادث

  .  داخلی لمس کرده بودند، دوباره تجربه کردندسال قيام و جنگ 

ديگر کارگران باکو در صدای سوت کارخانه زنجير اسارت و بردگی نمی ديدند و از صدای لوکوموتيو و ھواپيما و 

غرش توپ و مسلسل ھا . غريو ھمھمه و ھورايشان بيان ھمبستگی بود.  خويش بيگانه نبودندۀديگر ابزار  دست ساخت

 انترناسيونال، اشک و خون، شوق و زحمت ۀآنان در نغم. قدرت دولتی نوينی به نام ديکتاتوری پرولتاريابيان اعمال 

سرودی که ھمه .  بشريت سر دھدئیطبقه ای جھانی را می ديدند که قادر شد جامعه ای را رھا کند و ندای انقالب و رھا

 تيرباران به ھم ۀی مسلحانه و در وقت اسارت و لحظ  نبردھاۀکمونيست ھا را در زمان رزم ھای خيابانی، در ھنگام

  .   متصل می کرد و ھنوز ھم می کند

عنوان يکی از انتزاعی ترين اشکال  برای موسيقی به ئیکارگيری اين حد از واقع گراشايد از ديد مخاطب امروزی به 

. د مورد بررسی و قضاوت  قرارداداما بايد آن را در چارچوب زمانی خو. ھنری نتراشيده و نخراشيده به نظر رسد

 بود که توسط طبقات ارتجاعی ئی گذاشتن خط قرمزھایآوراموف مانند بسياری از ھنرمندان آن دوره در حال زير پا

 شناسی واال محروم می ماندند ئیتا آن زمان نه تنھا اکثريت مردم می بايست از ھنر و حس زيبا. حاکم کشيده شده بود

ت کنند قدم در أکه توده ھا جر چه رسد به اين. ًمی بايست منحصرا برای خواص توليد می کردندبلکه ھنرمندان نيز 

ت را به أانقالب بلشويکی اين جر.  خلق آثار ھنری بگذارند و با ھنرمندان در خلق اين قبيل آثار شريک شوندۀعرص

بيابند و از نيازھای ھم باخبر شوند و از جمله ھنرمندان بخشيد که به عرش اعال يورش برند؛ ھمديگر را  توده ھا من

 شده تعيينکار ميان کار فکری و يدی به ورای مرزھای از قبل  ھای ھم سودجويند؛ با زير سؤال بردن تقسيم خالقيت

زمانی که . ات اساسی ھرگز به وقوع نخواھد پيوستتغييراگر مبارزه به ورای مرزھای قابل قبول نرود، ) ٢. (روند

 اساسی صورت تغيير صورت می گيرد وگرنه ئیھاروی  خيزند بناچار زياده جھان وارونه به پا میتغييرای ھا برتوده

را بسيار عالی دوره الکساندر بلوک شاعر انقالبی، آن .  کج را بدون خم کردن نمی توان راست کردۀميل.  نخواھد گرفت

انه است؟ که حرکت آغازين ھيچ چيز را در سر راھش چه تصورمی کرديد؟ که انقالب قصيده ای عاشق: "تصوير کرد 

  )٣" (خراب نخواھد کرد؟ که خلق عاقل و ساکت باقی می ماند؟

مانند صدای شليک توپ، مسلسل، آژير کشتی، سوت قطار " خشن"کار گيری اصوات ه  شايد از ديد مخاطب امروزی ب

دوران فقط محتوای نوين . ات بودتغيير ۀمانه، زماناما ز. ازحد خام و زمخت به نظر رسدو کارخانه در موسيقی بيش

سبک و فرم نيز می بايست از قيدوبندھا رھا و . ٔطلب نمی کرد بلکه درزمينه سبک و فرم نيز خواھان تحول بود
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 قديم ۀ جديد، جايگزين سليقۀ فرم و محتوا در آثار ھنری داده می شد تا سليقۀتروتازه می شدند و تحرک جديدی به رابط

موسيقی فقط شنيدن . ٔ بشر درزمينه موسيقی را بی اعتبار کردۀآوراموف با اثر خويش اعتقاد چند ھزار سال. دشو

 پرندگان و صدای آب و آبشار و باد می تواند لذت ببرد از ۀطور که از چھچبشر ھمان. نيست" اصوات و الحان خوش"

اين امر انعکاس جھان بينی انقالبی بود که پشت اين . دصدای ابزار صنعتی خلق شده توسط خويش نيز می تواند لذت بر

 و با ورود کامپيوتر.  دوم قرن بيستم، توسط موسيقيدانان به کار گرفته شدۀاين سبک بعدھا در نيم. اثر قرار داشت

 غير از صدای سازھای ئی، بسياری از ھنرمندان برای خلق يک آھنگ، صداھاّفناوری قابل دسترس الکترونيک

ھنوز صدای . ھا گروه پينگ فلويد استيکی از مشھورترين آن. کار گرفتنده را به عنوان عنصر اصلی اثر بمرسوم 

کوپتر در موسيقی شان شنوندگان را مبھوت می کند و تکانشان می دھد و حس غريب جنگ ويتنام را به آنان پرواز ھلی

گ در اوايل قرن بيستم راه را برای کسب تجربه ھای تازه  و سترئیآوراموف با آفرينش اين اثر استثنا.  يادآوری می کند

  . کردأ ايف- ويژه ھنر  به – زمينه ھا ۀ چنين نقشی در ھماکتوبرگونه که از منظر تاريخی، انقالب ھمان. گشود

،  تاريخی با نواقصۀبی شک اين تجرب. البته اين نقش نمی توانست مھر محدوديت ھای تاريخی را بر خود نداشته باشد

ويژه به. رو نشده باشده  ذھنی روب-ھای عينی  کدام انقالبی است که با  محدوديت. کمبودھا و اشتباھاتی ھمراه بود

 نشان داد که ھنر اکتوبرانقالب .  پايانی بر تمامی اشکال ستم واستثمار باشدۀانقالبی که برای نخستين بار  بخواھد نقط

بخش شود؛ ھنر به عنوان بخشی اليتجزا از ئيشم به جھان دوزد و رھامی تواند در دسترس ھمگان قرار گيرد؛ چ

ھنر می تواند شيپور باشد نه . ھای اجتماعی بشر می تواند آگاھانه در جھان بيرونی دست کاری کند  فعاليتۀمجموع

  . ؛ انقالب را جشن گيرد چرا که انقالب شادترين جشن توده ھاستئیالال

 کمبود امکانات، دولت سوسياليستی، امکانات بی نظيری در اختيار ھنرمندان قرار داد تا رغم بر اين پايه بود که علی

بتوانند مردم را با تاريخ ھنر، نشانه ھا و کاربردھای ھنر آشنا کنند و مردم را ياری دھند تا اشکال گوناگون ھنر را 

از اين طريق بر شوروشوق ساختن . افرينندبفھمند و تجربه کنند و با کار جمعی آثار ھنری نوين و ھيجان انگيزی بي

 بود که ھنر به معنای واقعی بر تمامی جوانب جامعه و زندگی اکتوبربر بستر انقالب . بنياد متفاوت بيفزاينداز  ئیدنيا

نمی تواند عظمت و کسی . آثاری آفريده شد که از لحاظ ھنری  ارزش و جايگاه جھانی کسب کردند. مردم تأثير گذاشت

ت سال  که فشرده بيسئیلمی که  در محتوا، فرم و سبک روزھاف. زمناو پوتمکين را ناديده گيرد چون رئیلم ھافجالی 

مردمی که با شعف بسيار  . لمی که ھمانند سمفونی آژير با شرکت توده ھای وسيع ساخته شدف. بودند را به تصوير کشيد

 ۀلم به دليل تحريک مردم به شورش تا أواسط دھه نمايش اين فبايد بدانيم ک(.  تجارب انقالبی خود را بازسازی کردند

  .) ممنوع بود" مھد دمکراسی"پنجاه ميالدی در فرانسه 

ی کردن ھنر و ادبيات  کتابخانه ھا را که تا آن زمان در روسيه خصوصی ئقدرت نوين برخاسته از انقالب، برای توده 

سوادی مردم ی برای رفع بیئکارزارھای وسيع توده .  ر گيردبود، ملی اعالم کرد تا کتاب در دسترس ھمگان قرا

ً ميليون جمعيت آن يا خواندن را اصال بلد نبودند يا به سختی از پس آن ١۵٠طراحی شد، در کشوری که سه چھارم از 

که مانع از کسانی . ھا زبان منتشر کردندھا کتاب درسی به دهرغم کمبود کاغذ، چاپخانه ھا ميليون علی. بر می آمدند

در روستاھای دورافتاده . ًسوادان در کالس ھای  درس می شدند رسما مورد تعقيب قانونی قرار می گرفتندحضور بی

مدارس . ھای شبانه يا تدريس در خانه برای زنان در نظر گرفته شدکالس. خواندن روزنامه به صدای بلند مرسوم شد

ھای پرشور توده دن نظام آموزشی کھن و مقابله با استبداد معلمان بحثبرای زيرورو کر. اجباری، مجانی و مختلط شد

برای اولين بار تبعيض .  با تعويق شروع شد١٩١٨ھا چنان باال گرفت که سال تحصيلی اين بحث. ی سازمان داده شدئ
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 ميليون ٧ حدود ١٩٢٢سال  اين اقدامات تا ۀدرنتيج. مثبت به نفع کارگران برقرار شد، دانشکده ھای کارگری برپا شدند

  .  ھزار رسيد١٣٩ ميليون نفر و تعداد مدارس به ١٣ ۀن به رقم بی سابق تعداد محصال١٩٢٩در سال . نفر باسواد شدند

 ۀ لنين نخستين قطار سرخ را افتتاح کرد که طی يک ھفته حدود ھشتاد ھزار کتاب و جزو١٩١٨مبر سال در نو 

برداران و لمف. ی حول قطار تشکيل شدئ ھای توده ئیگردھما. يه پخش کردآموزشی در ميان مردم در سراسر روس

در عرض دو سال اين قطارھای . لم می گرفتند يا طرح می زدند قطار بودند از زندگی ھر روستا فنقاشانی که مسافر

، ارتش سرخ ١٩١٩ل در آغاز سا. ی سازمان دادندئتبليغاتی به ھزار ناحيه سفر کردند و بيش از سه ھزار ھمايش توده 

ٔ ھنری درزمينه تئاتر، ۀھزاران تجمع و جشنوار.  محفل سياسی علمی شکل داد۶٢٠٠خوانی و  کانون کتاب١٢٠٠
 اين اقدامات  ۀھم.  در مورد ھنر و ادبيات سازمان داده شدمذاکرهھای خيابانی، ھنرھای تصويری و محفل بحث و نمايش

العاده برای زندگی بدل کرد که در ھيچ کجای دنيا نظيرش ھيجان انگيز و فوق شوروی سوسياليستی را به مکانی بسيار 

  . مردم باکو حق داشتند که با سمفونی خود آژير اين انقالب را به صدا درآورند. وجود نداشت

قدرت و خيز شد و سرانجام با به  سی ميالدی به اشکال گوناگون ادامه داشت، اما بعدھا دچار افت ۀاين روند تا دھ

 در اکتوبرخطای بزرگی است که گفته شود انقالب . رسيدن کامل بورژوازی جديد در اوايل دھه پنجاه به شکست انجاميد

ھا زن و مردی که آگاھانه می وليتی بزرگ نسبت به تاريخ است که تالش ميليونؤبی مس. فردای پيروزی شکست خورد

ھا برای پی ريزی  کمونيستۀبديھی است که نخستين تجرب. نگاشته شودخواستند جامعه و جھان را دگرگون کنند، ناديده ا

  اين خطاھا نمی ۀاما با مشاھد. ھمراه بود) در برخی زمينه ھا سنگين و گاه دردناک( نوين با اشتباه ھای بسيار ۀجامع

 تاريخی و ۀ اين تجرببدون برخورد ديالکتيکی به جنبه ھای مثبت و منفی.  تاريخی خط بطالن کشيدۀتوان بر اين تجرب

  ) ۴. ( سوسياليستی در قرن بيست و يکم شدۀھا در سطحی باالتر نمی توان مدعی برقراری جامعسنتز درست آن

يک جانبه . پی گرفته نشدند) رغم خامی ھای شان علی(ھای اوليه ٔدرزمينه ھنر نيز بسياری از خالف جريان رفتن 

 کند بازداشت و أ را از نقش خالق و متحول کنننده ای که می توانست ايفنگری شروع به رشد کرد که آرام آرام ھنر

ھنر به انعکاس دقيق . ھای نادرستی شيوع يافت درک. ٔعملکرد آن را ھم درزمينه  محتوا ھم سبک و فرم محدود ساخت

نای اقتصادی دانسته روبنای سياسی فرھنگی دنباله رو و بازتاب بی کم و کاست زيرب. واقعيت اجتماعی تقليل داده شد

تفکری که برای روبنا . تفکری مکانيکی و تقليل گرايانه  که در تاريخ جنبش بين المللی کمونيستی بی سابقه نبود. شد

) ۵. ( کننده بر جامعه داشته باشدتعيين خودمختار، مستقل و مبتکرانه قائل نبود، نقشی که گاه می تواند اثر ًنقش نسبتا

وجدل بسيار قرار گرفت و  ميالدی مورد بحث۶٠ ۀه تنھا در جريان انقالب فرھنگی چين در دھتفکر و گرايش غلطی ک

ھای مائو  را به  توانست گسستامريکابعدھا باب آواکيان رھبر حزب کمونيست انقالبی . توسط مائو تسه دون نقد شد

 سوسياليستی جلو ۀندان در جامعسرانجام رساند و درک پيشرفته تری از جايگاه ھنر و چگونگی برخورد به ھنرم

  ) ۶. (گذارد

به قول مائو . گونه که ھست، نيست درگير کشف و بازتاب واقعيت آنً پيشرفته تر، ھنر صرفاًبر مبنای اين درک کيفيتا

 ۀاگر ھنر بازتاب دھند"به  قول برشت ." عالی تر، پرتوان تر، منسجم تر و تيپيک تر از زندگی باشد"ھنر بايد ھمواره 

به اين معنا ھنر ھمواره  درگير وام گرفتن از زندگی ." ينه ھای مخصوصی انجام می دھدئزندگی است اين کار را با آ

ًالبته برخی آثار ھنری صرفا بازتاب حوادث . واقعی برای شکل دادن وقايعی است که تنھا در خيال، ھستی می يابند

باشد اما اين ژانر علی " عالی تراز زندگی"مورد نيز ھنر بايد واقعی تاريخی و انسان ھای واقعی است ھرچند در اين 

ھنر مستلزم قبول امر خيالی به عنوان واقعيت است منتھی اين امر را فقط تا حدی به . العموم با بقيه ژانرھا فرق می کند

رائه می دھد به عنوان که ارا ًصورت نسبی الزم می داند و ابدا  از مردم نمی خواھد که بازتاب خيالی وقايع و اموری 
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نيست بلکه ھنر ياری رسان کشف حقيقت " توليد شناخت علمی"و " حقيقت"ً ھنر صرفا تبليغ ۀوظيف. واقعيت بپذيرند

ھنر به . ت کشف حقيقت را از طريق طرح پرسش، ابراز شک و نقد، کشف نو از دل کھنه بر می انگيزدأھنر جر. است

  .    و ضرورت دست کاری در آن ياری می رساند خاص خود، به کسب شناخت از جھانۀشيو

اما . ھای واقعی را بازتاب دھد سمفونی آژير  نمونه ای است که تالش  کرده تاريخ واقعی، حوادث واقعی و تالش انسان

در نظر بگيريد احساس مردم .  داشت که آن را تبديل به اثری بديع و جذاب کردئیشکنی ھادر ھمين زمينه نيز سنت

آوراموف در پنجمين سالگرد پيروزی انقالب، حسی را در .  را زمانی که در حال مشاھده و اجرا اين سمفونی بودندباکو

حسی که بشر در صدمين ! حس انقالب: مردم باکو برانگيخت که تجربه اش  کرده بودند و آن را از سر گذرانده بودند

  .ز دارد، بيش از ھر زمانی ديگر بدان نيااکتوبرسالگرد انقالب 

   

  : منابع و توضيحات

به " اتاق موسيقی "ۀ با تشکر از فريد وھابی که برای نخستين بار سمفونی آژير را در راديو فرانسه در برنام– ١

   : اين سمفونی در اينترنت قابل دسترس است. زبانان معرفی کردفارسی

Arseny Avraamov - Symphony Of Factory Sirens )Public Event, Baku ١٩٢٢(  

_Kq=v?watch/com.youtube.www://https٧w٩RHvpQ  

يکی از آخرين . گرفتند جھان چنين رويکردی در پيش ۀ در طول قرن بيستم بسياری از ھنرمندان در چھارگوش– ٢

 Agnès(به کارگردانی آنيس واردا و جی آر) villages, Visages" (ره ھاجای چھ"لمی است به نام نمونه ھا ف

Varda ,JR (ھای مختلف لم  حکايت دو ھنرمند پيشرو است که به سراغ مردم در مکاناين ف) ،شھر، روستا، کارخانه

آنان اين .  با آنان از لحظات زندگی شان عکس می گيرندصحبتدر فرانسه می روند و ضمن ) ھا شھربندرھا و ميدان

ر بزرگ چاپ می کنند و بر نمای خانه ھا يا ديوارھای بلند را  در ابعاد بسيا)  تصاوير خانوادگی قديميا گاه(ھا عکس

 ۀ جايزۀاين اثر برند. آنان با اين روش به توده ھای کارکن غرور و افتخار می بخشند. می چسبانند..  کارخانه ھا و 

 موج نوی ۀ ساله از چھره ھای برجست٨٩آنيس واردا کارگردان .   شد٢٠١٧لم مستند در فستيوال کان در سال بھترين ف

  . او تنھا زن کارگردانی است که امسال اسکار افتخاری را از آن خود کرد.  شصت بودۀ فرانسه در دھیسينما

چه تصورمی کرديد؟ که انقالب قصيده ای عاشقانه است؟ که حرکت آغازين ھيچ چيز : تر شعر چنين است متن کامل– ٣

را " کارگران سياه"باقی می ماند؟ که نفرت درازمدتی که را درسر راھش خراب نخواھد کرد؟ که خلق عاقل و ساکت 

بدون فوران "و روشنفکران را در برابر خلق قرار می داد " جاھالن"را در مقابل " باسوادان"، "دستان سفيد"در برابر

، )١٩١٨ جنوری ١٩" (روشنفکران و انقالب"  الکساندر بلوک، -به پايان خواھد رسيد؟ " بی ھيچ دردی"و "خون

   ١٩٠۶–١٩٢١، ئیرآثار رواد

اثر " تاريخ واقعی کمونيسم" به فصل سوم کتاب اکتوبربندی از دستاوردھا و داليل شکست انقالب  برای جمع– ۴

بندی دقيق، روشن و علمی از انقالب ھای قرن بيستم ارائه اين کتاب جمع. رجوع شود) مترجم منير اميری(ريموند لوتا 

  . قابل دسترس است)  مائوئيست-  لنينيست–مارکسيست (زب کمونيست ايران اين اثر در سايت ح. می دھد

  :  زير نيز مفيد می باشندۀ دو مقالۀمطالع

 ۀ در نشرياکتوبر امين سالگرد انقالب ٩٠از اميد بھرنگ که نخستين بار به مناسبت "  زنانألۀ و مساکتوبرانقالب "

  .سامان نو منتشر شد
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، ارگان حزب ١٣٨٩، آذر ۵١ نشريه حقيقت شماره -" اکتوبر انقالب –رتو سنتز نوين گذشته و آينده کمونيسم در پ"

   )م ل م (کمونيست ايران 

 شوروی به دو کتاب زير در ۀ و جامعاکتوبربندی از جايگاه ھنر در انقالب ٔ برای بحث بيشتر درزمينه ھنر و جمع– ۵

  : رجوع شود) م ل م(سايت حزب کمونيست ايران 

  ١٣٨۴ زمستان -" اندرکار فعاليت ھای ھنریوگو با يکی از رفقای دست ر ھنر، گفتگپی بر س"

 -اثر باربد کيوان " ١٩۶٠ ۀ  تا دھ١٩١٧اکتوبر خشک، تأملی در ادبيات و ھنر شوروی از ۀاز آھن مذاب تا گداز"

   ٢٠١٢تابستان 

 ۀخورد به ھنر و ھنرمندان در جامعتر، ھمه جانبه تر در مورد جايگاه ھنر و چگونگی بر  برای بحث عميق– ۶

  :سوسياليستی و نقد تجربه ھای جنبش کمونيستی رجوع شود به اين دو اثر مھم باب آواکيان معمار کمونيسم نوين 

 برخی از مقاالت اين -  ٢٠٠۵، شيکاگو،  Insightاز انتشارات  "  مشاھداتی در مورد ھنر، فرھنگ، علم و فلسفه"

  . قابل دسترس اند) م ل م (اند و در سايت حزب کمونيست ايران هشدکتاب به فارسی ترجمه

" سوی کمونيسمو پيشبرد انقالب به .... و خروشانقالب فرھنگی در چين، فرھنگ و ھنر، دگرانديشی و جوش "

ر  و آذ]سنبله[  نشريه حقيقت، شھريور۶١ و ۶٠ترجمه فارسی اين مصاحبه در شماره ھای -ان يمصاحبه با باب آواک

  .  قابل دسترس است١٣٩١]قوس[

 
  ٢٠١٧ اکتوبر

 


