ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را زﻧﺪه زﻧﺪه ﺧﻮرد!

وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪوﯾﮋه ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن اﻧﺴﺎن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪه ﺗﺎ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪوﯾﮋه ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن اﻧﺴﺎن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪه ﺗﺎ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﻢﻫﺎﯾﯽ را ﯾﮏ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺻﺮف ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ رﺳﻢ و رﺳﻮم ﮔﻼدﯾﺎﺗﻮری را ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤﯽ را ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ،روزﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ از روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﺨﺘﺺ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ
ﮔﺮوه ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺷﺒﮑﻪ دﯾﺴﮑﺎوری ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺖ و از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺧﺒﺮ داد
ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﻣﺎر آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﻓﺮدی را زﻧﺪه زﻧﺪه ﺑﺨﻮرد .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ  Eaten Aliveرا ﭘﺨﺶ ﻧﮑﻨﺪ و آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺣﯿﻮان آزاری ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ دﯾﺴﮑﺎوری ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در آن
ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ ﯾﮏ آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﺗﺎ ﺧﻮرده ﺷﻮد .ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎی ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻢ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ؛ ﭼﺮا در ﻋﺼﺮ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در دورهای ﮐﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در
ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در دورهای ﮐﻪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﻋﺪهای ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺻﺤﻨﻪای را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﺸﻦﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺧﺸﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف آنﭼﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﮔﻼدﯾﺎﺗﻮری ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﺮم و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﮔﻼدﯾﺎﺗﻮری ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﻮرده ﺷﻮد ،ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺧﻮد را
ﺟﻠﻮ ﻣﺎر اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ دورش ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﻮرده ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﺳﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﭻ و ﺗﺎبﻫﺎی ﻣﺎر،
ﮔﺮوه را ﺧﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﻨﺪ .آن ﻓﺮد دﺳﺘﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﺑﺮﺧﻼف آنﭼﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را زﻧﺪه ﻧﺨﻮرد و ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ را ﺳﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪو ﺷﺒﮑﻪ دﯾﺴﮑﺎوری ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﻨﺰی ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﮐﺎری را ﮐﻪ آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪ» :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺎر آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا زﻧﺪه ﺧﻮرده ﺷﻮی ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺗﻮ را زﻧﺪه زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد!«
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮدﻧﺪ:

 »دﯾﮕﺮان اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ دﺳﺖاش ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ«. »دو ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ و آنﻫﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ«. »ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺪﯾﺪم ،وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻫﺰار ﺑﺎر ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از ﺧﻮدﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ«.
 »ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ زﻧﺪه زﻧﺪه ﺧﻮرده ﺷﺪ ،دو ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد«.اﯾﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ .آنﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﯽ زﻧﺪه زﻧﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دوم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ .ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و در ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﻨﻈﻮرش را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ دﯾﺴﮑﺎوری از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،آنﻗﺪر ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻮﺟﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻧﺎراﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﮕﺮان آﻧﺎﮐﻮﻧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﺮﯾﺰه و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻦﮐﻪ
ﻃﻌﻤﻪای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ در آﻣﺎده ﮐﺮدن و ﺑﻠﻌﯿﺪن آن دارد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎری ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﻃﻌﻤﻪای را ﺑﺒﻠﻌﺪ ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮه ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻃﻌﻤﻪای ﻧﻈﯿﺮ آنﭼﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ )ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺷﯿﺪه( ﺑﻪ آن ﻋﺮﺿﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻮﻋﯽ آزار دادن ﯾﮏ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ .ﭘﺲ در واﻗﻊ ،ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮرده
ﺷﺪن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎر آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮرده ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪﻟﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻓﺮﯾﺐ ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎ
و ﺣﺘﯽ ﻣﺎرﻫﺎی آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﺑﻪﭘﺎ ﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﻣﻮزﻧﺪه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ داﺷﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی
ﺧﻮرده ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻀﯿﻪ را ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ.
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