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ﺑرﮔﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ

ﺑﺎزﯾﮭﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ و اﺛرات ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز

وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت از ﺑﺎزﯾﮭﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ ﻣﯾﺷود ،اﯾن ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺎزﯾﮭﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻣروز،
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺑﺎزﯾﮭﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﮔروه ﺳﻧﯽ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده و ﺟذاب ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﻋث ﺟذب ﮐودﮐﺎن
ﻣﯾﮕردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﺎ ﻣﺣﺗوی آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽ ﺷده اﻧد( .ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﻌدادی از ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺟﺎﻟب را در
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد :
) http://www.commonsensemedia.org/blog/10-most-violent-video-games-of-2015-and-what-to-play-instead

• درﺑﺎره ﺑﺎزﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.
اﮔر ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣرﺗب ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯾم )ﺑﺎزی( ﺟدﯾد ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧد ،اﺑﺗدا ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد درﺑﺎره آن ﺑﺎزی ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ واﮐﻧﺷﯽ اﻧﺟﺎم
دھﯾد .اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﺑﺎزﯾﮭﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ درک ﻣﺣﺗوی و ﺗﺎﺛﯾرات آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد آﯾﺎ ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﻣﺣﺗوی
آن ﺑﺎزی اﺳت ﯾﺎ ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﺑﺎزی )ﻣﻘدار ﺑﺎزی( .در ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﺎزﯾﮭﺎ ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮐرد
و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺳطﺢ ﺧﺷوﻧت را ﺑرای ﺑﺎزی ﮐن ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣواﻓق ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﮐودﮐﺎن ﺑﺧﺻوص در ﺑراﺑر ﺗﺎﺛﯾرات
ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای آﺳﯾب ﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد .ﺧﻠق و ﺧوی ﮐودک ﺧود را ﻣد ﻧظر ﻗرار دھﯾد و ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﻓﺗﺎر و واﮐﻧش او ﭘس از ﺑﺎزی
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯾداﻧﯾد ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﺧﺷن را دارد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕرﯾن ﮐردن ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺑدون
ﺧﺷوﻧت ﮐودک ﺧود را ﺳرﮔرم ﮐﻧﯾد.
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن زﯾر  7ﺳﺎل دارﻧد  :ﮐودﮐﺎن ﮐم ﺳن و ﺳﺎل ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻌﯾت از ﺗﺧﯾﻼت ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب
آن روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﻣﯾﺷود .ھر ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درﺑﺎره ﻓرزﻧدان ﺧود درﻣورد ﺑﺎزﯾﮭﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ ﻣﯾﮕﯾرﯾد،
ﺧوﺑﺳت ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز را از دﺳﺗرس ﮐودﮐﺎن ﮐم ﺳن و ﺳﺎل دور ﻧﮕﺎه دارﯾد.
• ﭘﺎﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﺑﺎزی ﺑﻧﺎ ﺷده را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﯾد.

http://www.jamespaulgee.com

ﭘروﻓﺳور  James Paul Geeدر ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎزی ھﺎی وﯾدﺋوﯾﯽ
ﺧوب ﺷﺎﻣل اﺻول ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﺎﻧﻧد ھوﯾت و ﺗوﻟﯾد ،رﯾﺳﮏ ﭘذﯾری و ﺗﻔﮑر در ﺳﯾﺳﺗم
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﯽ ﻧﮕردد .ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن اﺳﺗﻌﺎره ﭘرھﯾز ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﺧواھﯾد از ﺧودﺗﺎن ﺳوال ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼرا ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺧﺎص ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای
ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺟذاب ﺑﺎﺷد :ﭼطور آن ﺑﺎزی ﻗوه ﺗﺧﯾل ﮐودک را ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد؟ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ
را ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ راﻧﻧده ﻗرار ﻣﯾدھد؟ آﯾﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳن و ﻋﻼﻗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت؟ آﯾﺎ ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد و آزﻣﺎﯾش ﻣﯾﮑﻧﻧد؟ آﯾﺎ
ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز دﺧﺎﻟت دارد؟ در ﻣﺟﻣوع داﺳﺗﺎن درﺑﺎره ﭼﯾﺳت؟ ﭼطور طرح )ﺗﻧظﯾم( در اﯾن ﺑﺎزی دﺧﺎﻟت دارد؟ )ﻧﯾﺎزی ﻧدارد ﮐﮫ
ﮔران ﻗﯾﻣت ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﮐودک را ﺟذب ﮐﻧد!(
http://www.skatekidsonline.com/
_parents_teachers/Good_Video
_Games_and_Good_Learning
Updated.pdf

• از "ﻟﺣظﮫ ھﺎی آﻣوزﻧده" ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﯾد.
ﺑﮫ ﮐودک ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد در ﻣورد ﺧﺷوﻧﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزی ھﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧد واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھد .ﺑﭘرﺳﯾد " ،ﺷﺧﺻﯾت
داﺳﺗﺎن ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑل ﺧود ﭼﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻏﯾر ﺧﺷوﻧت آﻣﯾزی را ﻣﯾﺗواﻧﺳت در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرد؟" از ﻓرﺻﺗﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن
درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت راھﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﻋواﻗب و ﺗﺎﺛﯾرات ﺑﺎزﯾﮭﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ را از زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐﻧﯾد ﺑﺎ
ﭘرﺳش اﯾﻧﮑﮫ "آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯽ اﯾن وﺿﻌﯾت در زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﺎد؟" ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﺧﺷوﻧت در زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ را
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﺑطورﯾﮑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺷﻣﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را درﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻋواﻗب رﻓﺗﺎرھﺎی ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ )ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز( در ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
در دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
ﺑطور ﮐﻠﯽ ،ﻧظﺎرت ﺑر ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارای ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی ﺷدﯾد ،ﻓﺳﺎد و ﺟﻧس ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت .دﻗت ﮐﻧﯾد
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﻌد از ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾن ﻗﺑﯾل ﺑﺎزﯾﮭﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ ﭼﮫ واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد و )آﯾﺎ( رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺿواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﻣﺎﺳت از
ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺑﺎ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐردن راﺑطﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ و دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ و اﯾﻧﮑﮫ )اﯾن دو( راﺑطﮫ ای ﺑﺎ ھم ﻧدارﻧد ،ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺷوﻧت
ﻣﻔﯾد و ﺑﺎ ارزش اﺳت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﯾد .و ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺳﺎﻟم ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده اﻋﻣﺎل ﻣﺛﺑت و ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﻣﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷد.
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ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑر ﺣﺳب ﺳن
• ﮐودﮐﺎن  2اﻟﯽ  4ﺳﺎل اﻏﻠب ﺷﺎھد ﺧﺷوﻧت در ﮐﺎرﺗوﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ را از ھر
ﭼﯾز ﮐﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﺟﺳﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد،
دور ﻧﮕﮫ دارﯾد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻗواﻧﯾﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف :ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺻﺎوﯾر ﮔراﻓﯾﮏ ﻣﺟﺎزی ﻣﯾﺷود
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺧﺻوص ﻣوﺟب ﺗﺷوﯾش و ﻧﺎراﺣﺗﯽ
ﮐودﮐﺎن ﮐم ﺳن ﮔردد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷراﯾط
واﻗﻌﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑزرﮔﺗر اﺧﺗﻼل و
آﺷﻔﺗﮕﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد.

• ﺑرای ﮐودﮐﺎن  5اﻟﯽ  7ﺳﺎل ،ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﺗن ھﺎی ﺧﺷن و ﺗﻧد ،ﭘوچ و ﺑﯽ
ﻣﺣﺗوی و ﺧﻧده دار ﺗﺧﯾﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد در ﮐودﮐﺎن اﯾن ﺗﻔﮑر را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ
دﯾدن اﯾن ﻧوع ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺷن و ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .ﺧﺷوﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣرگ ﯾﺎ آﺳﯾب ﺟدی ﻣﻧﺟر ﮔردد ،ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﯾﺗواﻧد ﺗرﺳﻧﺎک ﺑﺎﺷد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن دﺳﺗﮫ از ﻋواﻣل را ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧد.
• ﮐودﮐﺎن  8اﻟﯽ  10ﺳﺎل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻣﺑﺎرزه ای ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﯾﺎ اﺳﻠﺣﮫ را اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی ھﻣراه ﺑﺎ ﺧوﻧرﯾزی
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
• ﺑرای ﮐودﮐﺎن  11اﻟﯽ  12ﺳﺎل ،ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﺟﻧﮕﯽ ،ﻣﺑﺎرزه ھﺎی ﺗﺧﯾﻠﯽ و دوﺋل  -اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .اﻣﺎ ﺧوﻧرﯾزی و ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی
ﮔراﻓﯾﮑﯽ )ھﻣراه ﯾﺎ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ( ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯾﺷود .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧﯾن در ﻣﻌرض ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ﺧﻧده دار و ﻓﮑﺎھﯽ ھﺳﺗﻧد .ﮐودﮐﺎن ﺑﯾﺷﺗر رﻓﺗﺎرھﺎ را از
ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی اﺻﻠﯽ اﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﻣﯽ آﻣوزﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻻزﻣﮫ ﺑررﺳﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر ﻧوع ﭘﯾﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺑﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺧود اﺑﻼغ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
• ﮐودﮐﺎن  13اﻟﯽ  17ﺳﺎل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷﻠﯾﮏ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻧﻔﺟر ﮐﻧﻧد ،و ﺷﺎھد ﺧﺷوﻧت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺷﺎھد ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﻘص ﻋﺿو ﯾﺎ ﻣرگ ،ﺧﺷم و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﮔروھﯽ و دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻣﯾﺷود ﺑﺎﺷﻧد .اﺷﺎره ﮐﻧﯾد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻧﺷﺎﻧدھﻧده آﺳﯾب
رﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﺳﺑب درد و رﻧﺞ ﻣﯾﺷود ،و ﻣدت زﻣﺎن در ﻣﻌرض ﺧﺷوﻧت ﻗرار ﮔرﻓﺗن را ﺑوﯾژه در ﺑﺎزی ھﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ ﺑﮫ ﺣداﻗل
ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
• ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎزﯾﮭﺎی رده  Mﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر  17ﺳﺎل ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .ﻓﻼن ﮐودک در ﻣﺣﻠﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾدﯾوﯾﯽ ﮐﺷﺗﺎر-
ﭘﻠﯾس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ آن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺳن او ﺑﺎﺷد .رﻓﺗﺎر ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ،اﻏﻠب ادﻏﺎﻣﯽ از ﺗﺻﺎوﯾر ﺟﻧﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑر روی رﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﻐزاﺛر ﻣﯾﮕذارد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دارد ﺑﺎزﯾﮭﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺑﺎزی ﮐﻧد ﯾﺎ
ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧد ،آن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای او ﺧوب اﺳت.
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