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شقایق قندهاری ،مترجم با گالیه به وضعیت نشــر اظهار کرد :واقعاً باید تأسف
خورد به حال وضعیت ترجمه؛ چراکه برخی از ناشران تنها روی آثار برگزیده در
جشنوارههای ادبی ،آثار صرفاً پرفروش و ادبیات چند کشور خاص تمرکز کردهاند
و هرچقدر که من و امثال من تالش میکنیم تا خالف این جریان شنا کنیم ،باز هم
به نتیجه مشخصی نمیرسیم .وی افزود :وقتی شما به یک کتابفروشی مراجعه و
مشاهده میکنید که یک کتاب همزمان توسط چهار ناشر و مترجم ترجمه شده،
نگران میشوید .اولین نتیجه این اتفاق سرگردانی جدی مخاطبان برای انتخاب
کتاب است .واقعاً چه دلیلی دارد که یک اثر توسط چهار مترجم و بهشکل سرعتی
و با آن ترجمههای ضعیف ،نامفهوم و بیسروته وارد بازار نشر شود؟
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انتخا بها یتان برای ترجمه
چطور شکل میگیرد؟ بر اساس
عالقه شــخصیتان ســراغ یک اثر
میرویــد یــا اینکه باید شــیفته
نویسندهاش باشید؟
معیارهای مترجمان مختلف برای انتخاب
اثر متفاوت است .من بهشخصه جهانبینی
کار برایم خیلی مهم است .ایدهای که پشت
اثر وجود دارد برایم بیشــتر اهمیت دارد تا
شیفتگی به یک نویســنده مطرح و خاص.
بیشــتر دلم میخواهد از نویسندگانی که
تابهحال اثــری از آنان ترجمه نشــده و در
جامعه ادبی ایرانی ناشناخته ماندهاند اثری
ترجمه کنم .بسیاری از نویسندگان خوبی
که درحالحاضر در دنیا مطرح هســتند،
در ایران ناشــناخته ماندهاند .دلیل آن هم
تعصب و عالقه مترجمان و بعضاً ناشران به
آثار کالسیک و ترجمه هزارباره نویسندگان
شاخص جهان است؛ اما من بیشتر بهدنبال
معرفی نویســندگان امروز جهان به جامعه
کتابخوان هســتم .رمان اولی که ترجمه
کردم کام ً
ال بر اساس همین باور بود .ایده اثر
بهنظرم جذاب بود و بعدازاینکه فهمیدم این
کتاب و ک ً
ال از این نویسنده پرطرفدار سوئدی
تابهحال در ایران اثری منتشرنشــده ،برای
ترجمهاش مصممتر شدم.
در انتخابهایتان برای ترجمه
چقدر بــه ابعاد سیاســی-
اجتماعــی آن و تأثیرگــذاری اثر بر
جامعهای که مخاطب ترجمهتان خواهد
بود ،فکر میکنید؟
در انتخاب اثر،ایده و جهتگیری اجتماعی
کار برایم خیلی مهم است .دلم میخواهد با
ترجمه یک کتاب چیزی به مردم اضافه شود،



چیزی ارزشمند و مهم و درعینحال نو و تازه.
بیشتر دنبال این هستم که تجربه بکری از
خواندن کتابی که ترجمهاش میکنم برای
کتابخوانان حاصل شود و کاالی فرهنگی
بهدردبخوری دســت مردم بدهم و اینکه به
نظرم آثاری در اولویت ترجمه قرار دارند که
آینه تمامنمای امروز جوامع غربی ،آمریکایی
و ...باشند و تحوالت فکری امروز جهان را در
پس قصهشان بتوان دید .درعینحال وقتی
کتابی را برای ترجمه انتخاب میکنم،سعی
میکنم به جهان فکری مخاطب امروز ایرانی
هم نزدیک باشد و بتواند با کاراکترهای اصلی
داستان ،همذاتپنداری کند.
در کار ترجمــه ،تابهحــال
پیشآمده که احساس کنید
زبان فارسی توانایی انتقال پیام متن
زباناصلی را ندارد؟
زبان فارسی ،زبانی کهن و اصیل است؛ پس
توانایــی انتقالش باالســت .در انتقال زبان
بهترین راه اســتفاده از معادلهای موجود
در زبانی است که به آن برمیگردانیم و زبان
فارســی از این لحاظ غنی است .اصطالح،
ضربالمثل ،تعارفات و ...بهظاهر نامتداول
ادبیات بیگانــه ،بهطورمعمول حداقل یک
معادل بسیار نزدیک در زبان فارسی دارند.
در پاسخ به پرسش شــما باید بگویم اتفاقاً
کام ً
ال برعکس،همیشه از قدرت انتقال زبان
مادریام شــگفتزده میشــوم و گاه برای
انتخاب از بین معادلهایــی که وجود دارد
سردرگم هم میشوم.
فاصل ه زماني انتشار يك اثر در
غرب و انتشار ترجمه همان اثر
در ايران درحالحاضر چگونه است؟
پاسخ به این پرسش به کپیرایت اثر مربوط

میشــود .بهطورمعمول اگر حق انتشار آن
خریداریشده باشــد ،به فاصله اندک یا در
بعضی مواقع میتوان همزمان آن را منتشر
کرد .در مواردی هم که کپیرایت خریداری
نمیشود،اگر اثر ،در دنیا شناختهشده باشد،
بهطورمعمول به فاصله کمی منتشر میشود؛
مثل اتفاقی که چند وقت پیش برای آخرین
قسمت از سری هری پاتر افتاد؛ اما در مواردی
که نویسنده چندان شناختهشده نباشد ،گاه
ممکن است چند سال هم به طول بیانجامد.
نویسندگان داخلي و خارجي
محبوب شــما چه کســانی
هستند؟
در دنیا نویســندگان خوب زیادند .ســعی
میکنم حداقل از هر نویســنده شاخص و
مطرح یک اثر را خوانده باشم؛ اما نویسندگان
محبوبم اینها هستند :هاینریش بل ،فیلیپ
راث ،توماســمان .از بین زنــان هم ،جومپا
الهیری ،کراول اوتس و ملکه نویسندگان،
ویرجینیا وولف .از بین نویسندگان ایرانی هم
کار خیلی مشکل است؛ چون نویسنده خوب
زیاد داریم و اگر بخواهم از یک نفر نام ببرم،
زویا پیرزاد است که از معدود نویسندگانی
اســت که تمام آثارش به فرانسوی ترجمه
شده است .هنوز هم معتقدم که «سه کتاب»
یکی از بهترین مجموعهداستانهای کوتاه
امروز است و رمان «من چراغها را خاموش
میکنم» هم رمان بسیار مهمی است؛ هم
در حوزه ادبیات زنان و هــم در ادبیات بدنه
و در حال گذار.
اینکه ادوات داستاننویسی را از
غرببگیریموبعدرویفرهنگ
شــرقی خودمان کار کنیم ترکیب
متناقضي بهوجود نمیآورد؟





گودی موفرفری
گودی کودکی است هشــت ،نهساله که با
پدر و نامادریاش زندگی میکند .او بچهای
شیطان و ســمج اســت که با دانشمندی
دوســت میشــود .این دو شخصیتهای
اصلی مجموعه را تشــکیل میدهند .پیام
ابراهیمی از نویســندگان ایــن مجموعه
میگوید :گودی موفرفری و خانوادهاش تازه
خانهشان را عوض کردهاند .یک روز گودی
از درختهای کاج خمشــده باال میرود و
از توی دودکش ســر میخورد و وارد خانه
آقای دانشمند میشــود .آقای دانشمند
فردی بزرگ و مهم اســت که اختراعات او
با برق کار میکنــد .او میخواهد اختراع
بزرگی کند که مثل بمب صــدا میکند،
اختراعی که زمین را از گرمشــدن نجات
دهد .آقای دانشمند میداند که گرمشدن
زمین حیوانات را مجبور میکند از خانهشان
دور شــوند و به جاهایی بروند که به آنجا



مســئله مهمی که وجود دارد این اســت
که بســیاری از المانهای داستاننویسی
بهخصوص داستاننویســی مدرن از غرب
سرچشمهگرفتهاندوساختهوپرداختهادبیات
غرب هستند؛ اما بهشخصه با ترکیبکردن
فرهنگهامخالفم.اینکارنتیجهخوبیندارد.
استفاده از تم غربی و الگوبرداری مستقیم از
آثار غرب در ادبیات فارسی نتیجه خوبی ندارد
و کاالی فرهنگی باارزشی خلق نمیشود؛ اما
میتوان متد داستاننویسی مدرن را از غرب
گرفت و در داستانهای فارسی و وطنی پیاده
کرد ،کاری که صادق هدایت انجام داد :از علم
روز داستاننویسی فرانســه استفاده کرد و
رمانی خلق کرد کههنوز هم جزو بهترینهای
ادبیات فارسی است.
شــما هم مؤلف هستید ،هم
مترجم .کدا میک از اینها بر
دیگری غالب میشــود و اینکه مائده
مرتضوي مؤلف و داستاننویس ،در کار
ِ
مائده مرتضوي مترجم دخالت میکند؟
همانطور که خودتان اشاره کردید ،مرتضوی
داستاننویس و مترجم دو موجود کام ً
ال از
هم جدا هستند .نویسندگی و نوشتن جزو
جداییناپذیر من است و تا زمانی که ایدههای
مختلف به ذهنم خطور میکند من هم به
داستان و رماننوشتن ادامه خواهم داد؛ اما
ترجمه بحث دیگری دارد .نوشتن و تألیف
مانند غذای موردعالق ه من است که اگر آن را
صرف نکنم از گرسنگیاش دوام نخواهم آورد
و ترجمه مانند ورزش و آمادگی جســمانی
است که باید انجام بدهم تا شاداب و پرانرژی
بمانم .بهطورمعمول بعد از نگارش یک رمان،
یک اثر هم ترجمه میکنم تا تعادل این دو
بهخوبی حفظ شود .فکر میکنم هر دو مکمل



همدیگرند .ترجمه آثــار روز دنیا به من این
امکان را میدهد که با تراوشات فکری جوان
نویسند ه همسنوسالم در یک کشور و قاره
دیگر آشنایی پیدا کنم و در نوشتنم بهروزتر
شوم؛ درعینحال تسلطم به زبان فارسی که
نتیجه نوشتن و تألیف است ،ترجمه روانتر و
پختهتری را رقم میزند.
بســیاری از آثاری که امروز
مخاطــب ایرانی بــا آ نها
آشناســت ،آثاری هســتند که در
طبقهبندی ادبی میتوان در زمره آثار
کالسیک طبقهبندیشان کرد ،یعنی
تصور مخاطب ما از آثار پیشرو حتی
میتواند تصوری کالسیک بهحساب
بیاید؛ چراکه ما نویسندگان روز دنیا را
نمیشناسیم .از طرفی در همان حوزه
کالسیک هم آثار مهمی هستند که ما
نخواندهایم .در رابطه با این تناقض چه
میگویید؟
دلیلش همان چیزی است که خودتان هم
در پرسشتان به نحوی به آن اشاره کردید.
خواننده ایرانی با بســیاری از نویسندگان
روز دنیا ناآشناســت؛ همچنین با برخی از

مطرحترین آثــار ادبی دنیا ،کــه جزو آثار
کالسیک آن کشور محسوب میشوند .دلیل
این امر هم تعصب خوانندگان،مترجمان و
ناشران به نویسندگان خاص است .بسیاری
از آثار مطرح دوباره و سهباره و دهباره ترجمه
میشوند؛ درصورتیکه واقعاً ضرورتی ندارد.
هیچکس نمیتواند منکر ارزش همینگوی و
آثارش بشود؛اما بهجای ترجمه مجدد آثار وی
میتوان به معرفی و ترجمه آثار نویسندگانی
پرداخت که در دنیا جایــگاه ویژهای دارند
و متأســفانه تابهحال برای خواننده ایرانی
ناشناخته مانده است .درباره آثاری که پس
از مدتی هم بهصورت کالسیک درمیآیند
رویه به این صورت است که گاهی برخی از
ن که بهطور ناگهانی مورد استقبال
آثار مدر 
مخاطب قرار میگیرند ،توســط مترجمان
متعدد و بینهایت ناشر ،به بازار کتاب عرضه
میشوند و تا مدتی همانطور برای مخاطب،
مطرح و به قول شما کالسیکنما میشوند.
در انتها حرفی که با خوانندگان دارم این است
که از خواندن چیزهای جدید نهراسند .سراغ
نویسندگان جدید و روز دنیا بروند و از دنیای
امروز بخوانند.

دوشنبههایکتابخوانی

تعلق ندارند؛ حتی خیلــی از آنها در این
جابهجایی میمیرند و بالهایی ســر آنها
میآید .مهمتــر از همه اینکــه هرچقدر
زمین گرمتر و گرمتر شود خانه دوست او،
آقای قطبی ،در قطب بیشــتر آب میشود
و آقای قطبــی و خانــوادهاش بیخانمان
میشوند.
این نویســنده ادامه میدهد :در هر کتاب
با اختراع جدیدی از آقای دانشمند روبهرو
میشــویم .در ایــن بین گودی دوســت
دیگری به اسم کوشــا نیز پیدا میکند که

بچهای حساس اســت و همیشه به گودی
هشــدارهایی میدهند .این شخصیتها
در کنار یکدیگر بــه مخاطب میآموزند تا
چطور از نور روز استفاده و درنهایت به کره
زمین کمک کنیم .این مجموعه در هشت
جلد نوشته شده و تصویرسازی آن را مجید
فخاری زواره برعهده داشته است .گفتنی
است ،تصویرسازیهای این کتاب پیشتر
به شــصتویکمین دوره نمایشگاه کتاب
بلگراد و جشــنواره تصویرسازی سنگاپور
راه یافته است.

کتابهاییزندگیجاناتانفرانزنراتغییردادند
کتابهایی که زندگی مرا تغییر دادند
کتابخواندن به معنی کسب تجربه اســت؛ هر کتابی که خواندم حداقل
اندکی زندگی مرا تغییر داد .اولین بار میتوانــم به خاطر بیاورم که وقتی
ده سال داشتم با خواندن بیوگرافی توماس ادیسون بسیار تحت تاثیر قرار

عبور از کتاب

آگوســت کنت ،فیلسوف
فرانسوی است که بهعنوان
واضع نام جامعهشناسی و
بنیا نگذار جامعهشناسی
نوین و دکترین پوزیتیویسم
شناخته شدهاست .تابلوی
علوم ،ســیر تکامل ذهنی
بشــر و توجه به جنبههای
پویا و ایستای جامعه از اندیشههای برجسته
اوست.
آگوســت کنت در کجا به دنیا آمد
و در چه رشــتهای تحصیالت خود را
ادامه داد؟
در نوزدهم ژانویــه  1798میالدی در مون
پلیه در خانــوادهای کاتولیــک و طرفدار
ســلطنت به دنیا آمــدم .پــدرم کارمند
متوســطی در اداره وصول عواید مون پلیه
بود .تحصیالت متوسطه را در دبیرستانی
در مون پلیه گذراندم؛ سپس برای تحصیل
در مدرسه پلیتکنیک در آزمون ورودی آن
مدرسه شــرکت کردم و در بین داوطلبان
جنوب نفر اول شــدم .در ماه آوریل 1816
حکومت فرانســه مدرســه پلیتکنیک را
بســت و من دوباره به مون پله برگشتم و
در دانشکده این شــهر چند درس پزشکی
و فیزیولــوژی را گذراندم .مجدد به پاریس
رفتم و برای گــذران زندگی بــه تدریس
ریاضی مشغول شدم .در سالهای بعد نیز
در دورههای مختلفي با پليتكنيك بهعنوان
مدرس يا ممتحن همکاریهایی داشــتم؛
ليكن هيچگاه آن موقعيتــي را كه درخور
قابلیتهای واقعي من بود بهدست نياوردم.
برای ما کمی درباره کتاب فلسفه
اثباتی خود توضیح دهید؟
ن سيمون موجب شد بهعنوان
جدايي از س 
يك اصالحگر در مسير مستقل خويش قرار
گيرم .وظيفه داشتم مردم را به منطقيبودن
و گريزناپذيربودن حاكميت علم بر اجتماع
متقاعد سازم .در گام نخست به شالودهريزي
پایههای علمي يك اجتمــاع نوين همت
گماشتم و بر اين باور هستم كه چون آدميان
اين پایهها را درك كنند ،نظم نوين را پذيرا
خواهند شــد .بين  1832تا  1842به اين
كار پردامنه پرداختم و نتايج زحماتم را در
شش كتاب مفصل تحت عنوان دوره فلسفه
اثباتي به چاپ رساندم .در اين اثر در پي آن
هســتم كه قوانين اجتماع بشري را كشف
كنم ،طرحي كه در انديشــه من مستلزم
نظامبخشــيدن به همه علوم و مرور تاريخ
بشر يا دســتكم مرور تاريخ دنياي غرب
است .در جلد اول اثر خود در  1851در ذیل
عنوان نظام حکومت اثباتی ،فلسفه اثباتی را
بهعنوان وسيله روشنكردن زمينه مقدماتي
توصيف خود از سامان اجتماعي نوين مطرح
کردهام.
به نظر شــما مطالعه جامعه بشری
به چه صورت بایستی انجام شود؟ در
نظام فکری شما علم جامعهشناسی چه
جایگاهی در میان علوم دارد؟
معتقدم که جامعه بشــري نيز بايد با روش
امور طبيعي مورد بررسي قرار گيرد؛ آنگاه
ما درمییابیم که نظــم و توافق اجتماعي
تصادفي نيســتند ،بلکه مانند پدیدههای
ديگر تابــع قوانيــن تغييرناپذير طبيعي
هســتند .ابتدا این علم نويــن را فيزيک
ي ناميدم؛ ولي بعد به عللي ،اصطالح
اجتماع 
جامعهشناسي را براي آن انتخاب کردم .علم
جديد اجتماعي مورد نظر من میبایســت
در کارکردهايش براي نوع بشر ،از الگوهاي
علوم طبيعي پيروي کند و براي بشــر نفع
ملموس داشته و در بهبود زندگي اجتماعي
انسان نقش عمدهای داشته باشد .به اعتقاد
من جامعهشناســی ملکه علوم است و به
همین جهت در طبقهبندی علوم آن را در
عالیترین مرتبه قرار دادهام .علوم را به شش
دسته شامل ریاضی ،ستارهشناسی ،فیزیک،
شیمی ،زیستشناســی و جامعهشناسی
تقســیم کردهام .در این سلسلهمراتب ،هر
علمی به علم قبلی متکی اســت و عالوهبر
داشتن مشخصات خود ،بیشتر از آن را نیز
دارد .در این طبقهبنــدی هرقدر پایینتر
میآییم موضوع علم عینیتر و پیچیدهتر و
از نظر پیشبینی دشوارتر میشود.

سرگردانی مخاطبان جدی کتاب
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امیر دژاکام ،هنرمند سرشــناس تئاتر کشور پس از تماشــای تئاتر «نامه آخر» به
کارگردانی علی برجی گفت :متن نمایش «نامه آخر» خوب و ماندگار است؛ آنچنان
که توانایی ســالها اجرا در نقاط مختلف کشــور را دارد؛ چراکه به الیههای کمتر
دیدهشده جنگ پرداخته و نگاه متن به مقوله جنگ کام ً
ال انسانی است ،نگاهی که با
رشادتها و شجاعتهای انسانی همراه است .این زاویهدید مناسب نویسنده از وجوه
خوب نمایشنامه است؛ زیرا بهطورمعمول متونی که برای جنگ نوشته میشود تنها
سعی در قهرمانســازی دارد.وی افزود :متن نمایش «نامه آخر» پرداخت و تحلیل
خوبی داشته است .نوشتههای این نمایشنامه لحظات ظریفی را مثل ابریشم کنار
هم بافته و تابلویی دوستداشتنی و باورپذیر را به مخاطب ارائه میدهد.

کتاب

 .١تنهايــي پرهياهو :ايــن كتاب در
ســالهاي پاياني دولــت احمدينژاد
متأســفانه بدون هيچ دليل مشخصي
ممنوعاالنتشار شــد؛ اما با شروع دولت
يازدهم تا به امروز بدون هيچ مشــكلي
مجدد اجازه چاپ پيــدا كرد .درونمايه
داستان فلسفي كتاب درباره نشر و كتاب
است .علت معرفي اين كتاب از سوي بنده،
شناختهشدن بيشتر اين اثر پس از رهايي
از دوران مهجوريت اون بود.

ســیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی و علی ربیعی ،وزیر تعــاون و رفاه
اجتماعی با حضــور در مهدکودک ایرانمهر
در راســتای امضای تفاهمنامــه همکاری
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی و ســازمان بهزیســتی کل کشور
مبنی بر «دوشنبههای کتابخوانی» ،زنگ
کتابخوانی را به صدا درآوردند .وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی در این مراسم درباره هدف
از امضای این تفاهمنامــه همکاری ،گفت:
کتابخوانی دغدغه جدی امروز جامعه است
و باید بدانیم کتابخوانی به ما در ســاختن
انسان ســالم و آموزش مهارتهای صحیح
اجتماعی کمک میکنــد .وی افزود :طرح
کتابخوانــی در مهدکودکهــا و موضوع
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین معاونت امور
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
سازمان بهزیستی کشور از چندی قبل مطرح

بود .کتابخوانی باید در سنین کودکی و از
مهدهای کودک شکل بگیرد و فرزندان ما از
ابتدا باید با کتاب و کتابخوانی رشد کنند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد:
بر اســاس این تفاهمنامه یک روز در هفته
بهعنوان کتابخوانــی در مهدهای کودک
سراسر کشور اختصاص داده میشود و برای
این منظور روزهای دوشنبه هر هفته در نظر
گرفت ه شده است .وی در پایان گفت :امیدوارم
این طرح بتواند به نهادینهشدن بیشازپیش
کتابخوانی در جامعــه کمک کند .در این
مراســم ،تفاهمنامه همکاری معاونت امور

گرفتم.
کتابی که آرزو داشتم خودم نوشته باشم
شاید دوست داشتم کتابهایی مثل «سرگذشت پرنده کوکی» هاروکی
موراکامی یا رمانهای ناپلی النا فرانته را نوشته باشم؛ اما چرا نباید بیشتر
دلم بخواهد خود آنان کتابشان را نوشته باشند؟
آخرین کتابی که مرا به گریه انداخت

 .٢تصرف عدوانــي :بهترين
رمان سال  2013ســوئد و يكي
از قدرتمندتريــن کتابها درباره
جزئيات يك رابطه عاطفي معيوب
است .ليلي گلستان خوندن اون رو
به تمام افــراد بهخصوص خانمها
پيشنهاد كرده ...علت معرفي اين
كتاب احســاس من مبني بر عدم
شناخت كافي عموم درباره ارزش
اين اثر بود.

فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
و ســازمان بهزیستی کل کشــور با هدف
تشویق کودکان به خواندن کتاب و استفاده
بهینه از ظرفیتهای مهدهای کودک برای
ترویج فرهنگ کتابخوانــی در خانوادهها
و اختصاص روزهای دوشــنبه بهعنوان روز
کتابخوانــی در مهدکودکهای سراســر
کشور ،از سوی محمد ســلگی ،سرپرست
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و انوشیروان محسنی بندپی ،معاون
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان
بهزیستی کل کشور امضا شد.

اگر کسی کتاب «مردم مستقل» هالدور الکسنس را بخواند و بدون گریه
کردن آن را به پایان برد ،خودم با او درمیافتم.
کتابی که فکر میکنم خیلی در حقش کم لطفی شده
«مردی که عاشق بچهها بود» شاهکار کریستینا استید هنوز افسانهای ترین
کتابی است که به سختی هر کسی که من میشناختم توانسته است آن را
بخواند.

 .٣تونل :برعكــس تصرف
عدواني ،تونل كتابي است كه
هر مردي بايــد يكبار اون رو
مطالعه كنه ...تونل به مسئله
شــك و تأثیر اون بــر ارتباط
ميپردازه .علت معرفي كتاب،
نقش مخرب تشــكيك مكرر
و افسارگســيخته در روابــط
عاطفي بود.

 .٤آخريــن انــار دنيا:
تصويــر واضحــي از عاقبت
ناخوشايند جنگ و درگيري
است ،تابلويي مشخص براي
كســاني كه مــدام بهدنبال
جنگطلبي و سرزنشكردن
جنگستيزان هستند.

