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هوا را از من بگیر موبایلم را نه

تحقیقات نشان میدهد تحمل دوری افراد از موبایل به زیر  15دقیقه رسیده است
یوسف حیدری

گزارش نویس

وقتــی دو ســاعت گوشــی موبایلتــان
خامــوش اســت چــه احساســی داریــد؟
وقتــی اینترنــت قطــع میشــود چطــور؟
اضطــراب میگیریــد یــا مثــل مــن دائــم
حــس میکنیــد گوشــی خامــوش موبایل
توی جیبتان ویبــره میرود؟ این اعتیاد به
موبایــل و وقتگذرانــی در فضای مجازی
حــاال تبدیــل به یــک رفتار عمومی شــده.
تصــور کنید اگــر یک نفر از  100ســال پیش
یکدفعه در خیابانهای تهران ظاهر شود
با دیــدن این همه آدم که سرشــان داخل
دســتگاهی کوچــک اســت چــه فکــری بــا
خودش میکند؟ آدمهایی که با خودشان
حــرف میزننــد و آنقــدر غــرق دنیــای
مجازی هســتند که دیوار رو به رویشان را
هم نمیبینند .کارشناسان میگویند نبود
زمینههــای تفریح بــرای جوانان و ضعف
در ارتباط برقرار کــردن در دنیای واقعی و
رفتــن به فضای مجازی دلیــل اصلی این
اعتیاد به موبایل و اینترنت است.
اضطــراب دوری از موبایــل و اینترنــت
رفتاری اســت که پیشینه تاریخی ندارد اما
در ســالهای اخیــر آنقــدر همه گیر شــده
که تبدیل به نگرانی عمدهای شــده اســت

بخصوص در میان جوانانی مثل پدرام که
تجربه یک سال دوری از موبایل را دارد و با
خنده میگوید« :من هم چند سالی است
که ســر به زیر شــدهام و در کوچه و خیابان
دائماً سرم به گوشی گرم است؛ یا مشغول
بــازی هســتم یــا در فضــای مجــازی برای
یچرخم».
خودم م 
او که یک ســال به خاطر کنکور مجبور بود
خــودش را از ایــن فضا دور کنــد میگوید:
«امــروز تعــداد گوشــیهای موبایــل از
تعــداد آدمها بیشــتر شــده .یعنــی اینکه
زندگــی واقعی جای خــودش را به زندگی
مجــازی داده اســت .دوری از تکنولــوژی
تقریبــاً غیرممکــن اســت و من کــه نهایتاً
میتوانــم بــرای چنــد ســاعت ایــن دوری
را تحمــل کنــم .من بــا اینکه کار زیــادی با
گوشی موبایل ندارم اما از اینکه حتی برای
چنــد ســاعت آهنگهای گوشــی موبایلم
را گــوش ندهــم اســترس میگیــرم .البته
خیلیهــا بــرای بــازی از موبایــل اســتفاده
میکنند و حتی یکی از دوســتانم به خاطر
اینکه ساعتهای زیادی در گوشی موبایل
مشــغول بازی کلش آف کلنز بود بیهوش
شد .خیلی از هم سن و سالهای من برای
اینکه تنهاییشــان را پر کنند ســاعتهای
زیادی در موبایل و تبلت یا کامپیوتر غرق
یشوند».
م 

زهرا همه نگاه و حواسش به مانیتور است
و توجهــی هــم به اطــراف نــدارد .هرچند
لحظــه یــک بــار صفحــات مختلــف را باز
میکنــد و مطلبــی روی کاغذ مینویســد.
او که 30ســال دارد معتقد اســت« :ســواد
تکنولوژیک بخشــی از ســواد نسل امروزی
است و کســی که این سواد را نداشته باشد
عمــاً از عهــده هیــچ کاری برنمیآیــد».
او هــم مثل خیلی از هم ســن و ســالهای
خــودش ســاعتهای زیادی را در گوشــی
موبایــل و کامپیوتــر پرســه میزنــد امــا از
اینکه یک روز اینترنت نداشته باشد نگران
نمیشود.
زهــرا کــه بــه خاطر شــغلش ســاعتهای
زیــادی را در اینترنــت ســپری میکنــد
میگویــد« :وقتــی در خانه هســتم بیشــتر
ســعی میکنــم ســنتی باشــم و ســراغ
تکنولــوژی و گوشــی موبایــل نــروم .حتــی
اینســتاگرام نــدارم و بــه آن هم احســاس
نیاز پیدا نمیکنم .گاهی اوقات ســاعتها
از گوشــی موبایل یا تبلت فاصله میگیرم
و اگــر همــراه خانــواده به میهمانــی بروم
ترجیــح میدهــم کــه موبایلــم را همــراه
نبــرم .البتــه کســانی را میشناســم که اگر
برای یک ســاعت اینترنتشان قطع شود
حالشــان بد میشود .احســاس میکنند
چیــز خیلی مهمی را گــم کردهاند و آرام و

قرار ندارند».
زهــرا دلیــل اعتیــاد بــه اینترنت در نســل
جــوان را مرتبط با ســبک زندگــی امروزی
میداند« :سبک زندگی امروز باعث شده
حتی تفریحات هم به شکل مجازی باشد.
امــروز اینســتاگرام بــه یکــی از تفریحــات
اصلــی جوانــان تبدیــل شــده اســت.
چرخیدن در اینستاگرام و عکس گذاشتن
و کنجــکاوی در صفحــات افــراد مختلــف
یــک تفریــح مجازی محســوب میشــود.
البته زیاده روی در این تفریح هم آسیبزا
است».
یاسمن برخالف زهرا وابستگی شدیدی به
موبایل و فضای مجــازی دارد و حتی یک
روز هــم بــدون گوشــی موبایــل نمیتواند
زندگــی کند .او میگوید تا جایی که ممکن
اســت بــرای راه انداختــن کارهایــش از
اینترنت اســتفاده میکند .یاســمن که 24
ســاله اســت در میان صحبتهــا گاهی به
صفحه گوشی موبایلش نگاهی میاندازد
و میگویــد سالهاســت به ایــن کار عادت
کرده است .به آدمهایی که از کنار صندلی
او در پــارک عبور میکننــد توجهی ندارد و
همــه حواس او بــه آدمهایی اســت که در
اینستاگرام برایش پیغام میگذارند« :مگر
میشود بدون تکنولوژی زندگی کرد؟ من
همــه کارهــای شــخصی از خرید پوشــاک

و مــواد غذایــی گرفتــه تا مطالعــه کتاب و
جــزوات دانشــگاهی را بــا گوشــی موبایل
یــا تبلــت انجــام میدهــم .نمیتوانــم
یــک ســاعت هــم از موبایــل و تبلــت دور
باشــم .اگر هم فراموش کنــم آن را همراه
بیاورم بالفاصله پیک موتوری میگیرم و
میگویم برایم بیاورد».
یاســمن در عیــن حــال منتقــد ایــن فضا
و نــوع تأثیرگــذاری آن بــر زندگــی اســت:
«شــب وقتی به خانه میروم پدر و مادرم
هم ساعتها ســر در گوشی موبایل دارند
و کمتــر به مــن و بــرادرم توجــه میکنند.
هــر کــدام هــم بــرای خودشــان گروههای
مختلفــی از دوســت و فامیــل در تلگــرام
و اینســتاگرام دارنــد و ســاعتهای زیادی
مشغول حرف زدن با آنها هستند .گوشی
موبایــل و فضــای مجــازی جذابیتهــای
زیــادی دارند و بــه همین دلیــل خیلیها
ســعی میکنند گمشده زندگیشــان را در
این فضا پیدا کنند .با این همه متأســفانه
مــا هنــوز هــم نحــوه اســتفاده درســت از
تکنولــوژی را بلــد نیســتیم .بــرای اینکه از
ســرو صــدای کودک خــاص شــویم به او
گوشــی موبایــل یــا تبلــت میدهیــم و از
همــان کودکی بــه او القــا میکنیــم بدون
گوشی نمیتوانی سرگرم باشی».
ëëتکنولوژیدولبه
«کارکــرد فضای مجازی و تکنولوژی دولبه
اســت .بــه طــور مثــال خــودرو وســیلهای
اســت که اگر از آن درســت اســتفاده کنیم
میتوانــد در زندگی تأثیــر مثبت به همراه
داشــته باشــد امــا اگــر بــد اســتفاده کنیــم
میتوانــد باعث مرگ خودمــان و دیگران
شــود ».دکتر مجید صفارینیا ،روانشناس
اجتماعــی معتقــد اســت« :نســل جــوان
بیشــترین گــروه ســنی هســتند که خــود را
درگیــر تکنولوژیهــای ارتباطــی و فضــای
مجــازی میکننــد .او بــا بیــان اینکــه از
تکنولــوژی میتوان هم اســتفاده درســت
داشت و هم اســتفاده نامطلوب میگوید:
تحــول ،توســعه و رشــد جوامــع بــا ظهــور
اســتفاده از فضــای مجازی همراه اســت و
کاربــرد آن نیز در جامعه ما اجتنابناپذیر
اســت .ایــن امــر در نســل جــوان مــا کــه
اطالعــات بســیار خوبی از فضــای مجازی
دارد و در آن موفــق بــه ثبــت اختــراع یــا
مدالآوری شده است بسیار پررنگ است.
تکنولــوژی و به تبع آن فضــای مجازی برای
من به عنوان اســتاد دانشگاه با کارکرد مفید
همراه اســت .مثالً در این فضا تمام کارهای
دانشنامه ،پایان نامه دانشجویان و رساله آنها
را مطالعــه میکنــم و به آنها پیــام میدهم
و در کنــار آن نیــز بــا تشــکیل یــک گــروه بــه
دانشــجویان اطالع رسانیهای الزم را انجام
میدهم .این ممکن است برای افراد دیگری
بــا تشــکیل گروههــای خانوادگــی و تعامــل
بیــن آنها همــراه باشــد .ایــن افراد بــه جای
اینکــه در فضــای واقعــی با یکدیگــر تعامل
کننــد در فضــای مجــازی به دنبــال برقراری
ارتباط هســتند اما همین فرآیندها میتواند
وابستگی ایجاد کند که گاهی این وابستگیها
نیــز میتوانــد به ســمت و ســوی نامطلوبی
پیــش برود .بــه طور مثــال ممکن اســت در
یک شبکه برای ترویج مواد مخدر یا دوست
یابــی آنالیــن یــا ترویــج مشــروبات الکلی و
میهمانیهای خارج از عرف تبلیغ شود .این
لبه دیگر کارکرد تکنولــوژی و فضای مجازی
است .این امر هم اجتناب ناپذیر است چون
طراحــی و تکنولوژی این فضــا از نظر رنگ و
فرم جنبههای دیگر به نحوی است که آدمها

تحقیقات جالبی درباره اینکه مردم خصوصاً
جوانان تا چه مدت زمانی میتوانند از تکنولوژی
ارتباطی دور باشند انجام گرفته که نتایج جالبی
نیز دارد .در یکی از این تحقیقات مشخص شد
میانگین مدت زمانی که افراد موبایل خودشان را
چک نمیکنند به زیر  15دقیقه رسیده است .دکتر
صفارینیا  -روانشناس اجتماعی -با اشاره به نتایج
این تحقیق میگوید :اگر اعضای یک خانواده همراه
هم به رستوران بروند آنها در کمتر از  15دقیقه
حتماً گوشی موبایل خودشان را کنترل میکنند.
حال این سؤال مطرح است که ما برای نحوه درست
استفاده کردن از تکنولوژی و مهمترین آن یعنی
گوشیهای هوشمند و فضای مجازی چه کردهایم؟

را با خودش درگیر میکند».
ëëدنیای واقعی و دنیای مجازی
ورودی دانشگاه تهران شلوغتر از روزهای
قبــل اســت .ایــن روزهــا همه دانشــجوها
درگیر امتحانات پایان ترم هستند و خیلی
از آنها به جای گوشــی موبایل سر در کتاب
یــا تبلــت دارنــد .راضیــه  22ســال دارد و
دانشــجوی تــرم شــش مهندســی صنایع
است .او میگوید کسانی که نمیتوانند در
دنیــای واقعی با اطراف خودشــان ارتباط
برقــرار کننــد وقتی ســراغ فضــای مجازی
میرونــد از تکنولــوژی اســتفاده صحیحی
نمیکنند« :من معموالً روزی پنج ساعت
از گوشی موبایل یا تبلت استفاده میکنم.
خیلــی از کارهــای مربــوط بــه دانشــگاه
یــا صحبــت بــا دوســتان را در تلگــرام و
اینســتاگرام انجــام میدهــم و بیشــتر
وابستگیام به اینترنت و موبایل به خاطر
درس و دانشگاه است .البته این وابستگی
زیــاد نیســت و تقریبــاً برای چهار ســاعت
میتوانم از گوشــی موبایلم دور باشــم ،تا
زمانی هم که مجبور نباشــم سراغ موبایل
و تبلت نمیروم و بارها هم پیش آمده که
موبایلم را فراموش کردهام همراه ببرم».
راضیه درباره اینکــه چرا خیلی از جوانها
نمیتواننــد دوری از موبایــل و تبلــت را
تحمــل کننــد نظــر جالبــی دارد« :ضعف
در ارتبــاط برقــرار کردن در دنیــای واقعی
خیلیهــا را بــه ســوی فضــای مجــازی و
استفاده نادرست از تکنولوژی مرتبط با آن
میکشاند .در جایی به نام توئیتر برخی با
اکانــت ناشــناس وارد میشــوند و ســعی
میکنند با آدمهایی که نمیشناســند خأل
زندگیشــان را پر کنند درحالــی که کارکرد
توئیتر خبررســانی و بیان نظرات شخصی
اســت ولــی برخی بــا فراموش کــردن این
کارکرد از آن استفاده نادرستی میکنند».
علیرضــا ،دلیــل وابســتگی نســل جــوان
بــه تکنولــوژی را نبــود امکانــات تفریحــی
مناسب میداند و معتقد است« :خیلیها
از تکنولوژی برای تفریح استفاده میکنند
و ترجیــح میدهنــد ایــن تفریح به شــکل
مجــازی باشــد تــا واقعیــت .مــا هنــوز در
جامعه بستر مناسبی برای تفریح جوانان
فراهــم نکردهایــم و انتظــار داریم که یک
جــوان از تکنولــوژی ارتباطــی بــه شــکل
صحیح آن اســتفاده کند درحالی که شاید
درصــد کمــی ایــن کار را انجــام بدهنــد و

جنبه تفریح و ســرگرمی برای خیلی ها در
اولویت باشد».
ëëهجران 15دقیقهای
تحقیقــات جالبی در ارتباط با اینکه مردم
تا چه مــدت زمانی میتوانند از تکنولوژی
ارتباطی دور باشــند انجام گرفته که نتایج
جالبــی نیز دارد .در یکــی از این تحقیقات
مشــخص شــد میانگیــن مــدت زمانی که
افراد موبایل خودشان را چک نمیکنند به
زیر  15دقیقه رســیده اســت .دکتر صفاری
نیا با اشــاره به نتایج این تحقیق میگوید:
«اگــر اعضای یــک خانواده همــراه هم به
رســتوران بروند آنها در کمتــر از  15دقیقه
حتماً گوشــی موبایــل خودشــان را کنترل
میکنند .حال این ســؤال مطرح اســت که
ما برای نحوه درست استفاده از تکنولوژی
و مهمترین آن یعنی گوشیهای هوشمند
و فضای مجازی چه کردهایم؟
در دنیــا توســعه فنــاوری و تکنولــوژی بــه
شــکل گســتردهای اتفــاق افتــاده و ادامــه
دارد و متناسب با آن توسعه علوم و علوم
انسانی نیز انجام گرفته است اما متأسفانه
مــا بــه رشــد علــوم انســانی بیتوجهیــم.
در دنیــا همزمــان بــا رشــد تکنولــوژی و
فناوری بقیه حوزهها نیز رشــد میکنند .در
بســیاری از دانشگاههای جهان رشتهای به
نــام روانشناســی فضــای مجــازی تدریس
میشود.
رشــته تخصصــی دانشــگاهی به کنــار ،به
اعتقــاد مــن آمــوزش و پــرورش هــم این
فضــا را نادیــده گرفتــه یــا عالقــهای بــه
بحــث درباره آن نــدارد .باید این واقعیت
را قبــول کنیــم کــه امــروز جهــان بــه یــک
دهکــده جهانــی تبدیــل شــده و فضــای
مجازی در این دهکده اثربخشــی بسیاری
دارد و تحــت عنــوان ســرمایه اجتماعــی
ایفــای نقش میکنــد .امروز با اســتفاده از
تکنولوژیهای نوین میتوان بهترین اخبار
و گزارشها را در بستر اینترنت پیدا کرده و
در فضــای مجازی آن را منتشــر کرد .پس
نمیتوان آن را کنار گذاشــت ،اما میتوان
در ارتبــاط بــا نــکات منفــی کــه میتوانــد
جوانــان و نوجوانان را آلــوده کند اقدامات
پیشــگیرانه انجــام داد کــه این امــر باید از
کودکی انجام شود؛ باید به جای مخالفت،
مهارت خویشــتنداری و کنتــرل هیجان را
آمــوزش داد .در ایــن زمینه باید به دنبال
راهکارهای نوین باشیم».

پای حرفهای جوانانی که کشف شدند و آنهایی که ناشناخته ماندند

استعدادم حرام شد
یگانه خدامی

گزارش نویس

عکس :تابناک

چشــم میدوزنــد بــه تلویزیــون و
جوانهایــی کــه دو شــب در هفتــه بــا
ریاضــی ،هنــر و ورزش میخواهنــد
خودشــان را مطــرح کنند .گاهــی تأیید و
تشویقشــان میکننــد ،گاهــی میگویند
وارد نیســتند و گاهــی هــم حســرت
میخورنــد کــه چــرا نتوانســتهاند جــای
آنهــا باشــند و اسمشــان بیفتــد ســر
زبانهــا .دوســت داشــتهاند مثــل آنهــا
استعدادشــان را نشــان دهنــد و بعدهــا
پول دربیاورند و از شهرتش لذت ببرند.
جوانهــای این دوره و زمانه شــاید چون
جســورتر و کمــی ســرکشترند ســعی
کردهاند در قالبهای همیشــگی و ثابت
نگنجند و آنچه واقعاً دوســت داشتهاند
انجــام دهنــد و رشــته و شغلشــان
را براســاس همــان انتخــاب کننــد امــا
خیلیهایشان این گلهها را هم دارند که
استعدادشــان را کسی کشف نکرده یا به
آن اهمیت نداده اســت .شما جزو کدام
گروهیــد؟ آنهایی کــه راه استعدادشــان
را رفتهانــد و حــاال دلشــان از خودشــان

راضی است یا آنها که همیشه با حسرت
از استعدادشــان حــرف میزننــد و بعد
هم یک آه عمیق میکشند؟
ëëاستعداد برای دل خودم
از پلههــای زیرگــذر چهــارراه ولیعصــر
کــه میآیی بــاال صــدای گیتــار میپیچد
در گــوشات .هــوا تاریــک شــده و
دســتفروشها همــان طــور کــه کمکــم
بساطشان را جمع میکنند حواسشان
به آدمهایی اســت کــه دور نوازنده گیتار
جمــع شــدهاند .یکــی از پســرهایی کــه
ایســتاده بــه دوســتش میگویــد« :چــه
خوب میزنه».
منتظر میمانم تا قطعهای که مینوازد
تمام شــود .چنــد دقیقهای میایســتد و
جعبــه گیتــار را بــاز میکند تا ســازش را
جمع کند و برود خانه .محمد  25ســاله
و مهنــدس عمــران عاشــق گیتار اســت
و نواختــن« :از بچگــی دوســت داشــتم.
حواســم بــه گیتارهایــی کــه در آهنگها
زده میشد بود و کلی سیدی تکنوازی
گیتار میخریدم .بعد هم رفتم کالس».
محمــد از همــان زمــان تــا امــروز نصف
حواســش بــه درس و رشــتهاش بــوده و
نصفش بــه گیتار .البته بــه قول خودش

بیشــتر وقتهــا گیتــار برایــش اولویــت
داشــته امــا از تــرس اینکــه بقیــه نگویند
درس نخوانــده ،دانشــگاه هــم رفتــه و
لیسانســش را هــم گرفته اما هنــوز همه
عشــقش نواختن اســت و نــگاه کردن به
چشم کسانی که به صدای سازش گوش

میکنند.
میپرســم تا به حال فکر کــردهای بروی
جایــی و ثابــت کنی اســتعداد ایــن کار را
داری؟ جــواب میدهد« :واقعیتش فکر
نمیکنم استعداد خاصی دارم .باالخره
موسیقی در وجودم هست که توانستهام

یــاد بگیرم و بزنــم اما اینکــه خیلی ویژه
باشــم یا نه را نمیدانم ولی در کالسها
همیشه دوســت داشتم به استادم ثابت
کنــم میتوانــم نوازنــده خوبــی باشــم.
اینجــا اگــر ایــن اســتعداد را هــم داشــته
باشــی و اگــر بخواهــی عضــو گروههــای
موسیقی شــوی ،باید پارتی داشته باشی
و کلــی آشــنا جــور کنــی .بــرای کســی که
اســتعداد داشــته باشــد اما با کسی آشنا
نباشد جایی نیست».
ایــن حــرف خیلــی از جوانهاســت؛
اینکــه اســتعداد دارنــد اما کســی آنها را
نمیشناســد یا چون آشنا و پارتی ندارند
نمیتواننــد مطرح شــوند« .اســتعدادم
حــروم شــد ».جملهای اســت که شــاید
شنیده و حتی خودتان آن را گفته باشید.
ملینا یکی از آنهایی اســت که این جمله
را زیــاد میگویــد .عاشــق طراحی لباس
اســت و وقتی این را میگوید حواســم به
ترکیب رنگ مانتو و شــلوار و شال و کیف
و کفشــش و مــدل آنهــا جمع میشــود.
مانتوی بنفشــش با شلوار آبی فیروزهای
خــوش رنگــی ســت شــده کــه شــاید بــه
نظــر خیلــی از مــا هماهنگ نباشــند اما
بیتعارف قشنگند.

او همیشــه لباسهایــش را همیــن طــور
انتخــاب میکنــد« :کاری نــدارم که چی
مد اســت و بقیــه چه چیزی میپوشــند.
خــودم چیزهایــی کــه فکر کنــم خوبند و
به درد فصل میخورند انتخاب میکنم
یــا دســتی در لباسهــای قدیمــیام
میبــرم و دوبــاره درستشــان میکنــم
تــا بتوانم بپوشــم .همیشــه ســایتهای
برندهــای مختلــف و صفحــات مــد و
لبــاس اینســتاگرام را زیــر و رو میکنم تا
ایــده بگیرم .مادر و خواهرم و دوســتانم
همیشــه وقتــی بخواهند جایــی بروند یا
لباسی بخرند نظرم را میپرسند یا حتی
میگویند تو برو برایمان خرید کن».
بــا ایــن حــال خانــوادهاش زیــاد راضــی
نبودنــد بــرود ســراغ طراحــی لبــاس و
خیاطــی با اینکه خودش خیلی دوســت
داشــت مزون داشــته باشــد و طراحی و
خیاطی کند .برخالف بعضی از هم سن
و ســالهایش زورش به خانواده نرســید
و مجبــور شــد صنایــع غذایــی بخوانــد:
«همیشــه دلــم پیــش همیــن طراحی و
خیاطی است .دلم میخواست اهمیت
میدادنــد و میتوانســتم نشــان بدهــم
کــه چقــدر در طراحــی و خیاطــی کار از

دســتم برمیآید .درســت اســت که االن
بــرای لباسهای خــودم وقت میگذارم
و بــه بقیــه هم گاهــی کمــک میکنم اما
میبینــم کــه اســتعدادم هــدر رفتــه و
نتوانســتهام از چیزی که اســتعدادش را
داشتم استفاده کنم».
ëëپول و پارتی
دهه پنجاهیها و دهه شــصتیها خیلی
وقتهــا میگوینــد استعدادهایشــان
ناشــناخته مانــده امــا بــه دهــه
هفتادیها هم بیشــتر توجه شــده و هم
خودشــان آنقــدر جســارت داشــتهاند
کــه خواستههایشــان را پیگیــری کننــد.
نمونــهاش شــاید جوانهایــی باشــند که
در اینســتاگرام کسب و کارهای خودشان
را راه میاندازنــد و بــا همــه ســختیها
خودشــان را ثابــت میکننــد و از ایــن
اســتعداد پول هــم درمیآورند .کوشــا و
احســان را میشــود جزو همین جوانها
دانســت .معماری خواندهاند و کارشــان
طراحــی دکوراســیون داخلــی اســت.
احســان میگوید موفق هســتند و راضی
از کارشــان« :در دانشــگاه باهــم آشــنا
شدیم .هر دو عاشق همین رشته بودیم
و وقتــی حــرف زدیــم فهمیدیــم چقــدر

