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  دیروز و امروز سخنی با نوجوان
  

           هايسروده  یکی از ترجمه که در برابر شماست شعري
براي کودکان و نوجوانان  1920در سال هاي مایاکوفسکی والدیمیر 

سرمایه داران و  ستم یوغ 1917 که در آن با انقالب کشوري. است شوروي
زحمتکش این شانس را  توده هاي مردمتیجه اربابان سرنگون شد و در ن

تا براي اولین بار در تاریخ بشر در شرایطی زندگی کنند که  بدست آوردند
 تولید می کنند نه در خدمت خود همگانیدر خالل زحمت و تالش آنچه 

و تعالی کل  اقلیتی بیکاره و تن پرور که در خدمت رشد سود و منفعت
روحیه . باشد اي کوتاه مدت و دراز مدت خودشانو رفع نیازه اجتماع

در این  یکی از ارکان زندگی عمومی شاداب تعاون و کار گروهی براي رفاه
براي انسان ها  ،بود و حس کار و تولید و سودمند بودن براي جامعه دوره

ن جامعه اي با البته تصور زندگی در چنی. غرور و سربلندي بهمراه داشت
نتیجه  در پیش فرض هایی که. پیش فرض هاي ما بسیار متفاوت است

سرمایه داري در فکر و ذهن ما جا خوش  دنیايتربیت در سال ها زندگی و 
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ی که در آن کار کردن همزاد زجر و مالل است، کاري که یادنی. اندکرده 
د و مفت خور حاکم می رو ب اقلیترزش هایش به جیتمام سودمندي و ا

و  گرسنگیماند  می باقی انو زحمتکش انکارگر اکثریت آنچه براي
نه انگار که کار کردن جزئی از زندگی  .روزمرگی است و بیماري خستگی و

است که انگار کسی که کار می کند زندگی نمی کند و کسی که زندگی 
هاي "امید"و نا امیدي بر جامعه سایه افکنده  .می کند کار نمی کند

 ابدگویا مقرر است که اوضاع تا . نیست هاي پوچ کنکروزمره جز دلخوش
چون جریان آب در  .چنین نبوده و چنین نیز نخواهد ماند اما. چنین بماند

درون غلیان می کند و می جوشد و  ازیخ، جامعه نیز  ضخیم زیر الیه هاي
ن را به تغییر ترك می اندازد و مبارزی ظاهري بر پوسته سکون و رخوت

یک انقالب می تواند همه  !بله .فرامیخواند وضع موجود و آگاهانه بنیادین
کشان علیه خدایان و اربابان انقالب کارگران و زحمت. چیز را عوض کند

. یعنی حاکمیت سرمایه هر فالکت و نابرابريستم و استثمار، علیه بنیان 
  .عوض کرد در روسیه همه چیز را 1917اکتبر  در بود که چنین انقالبی

از همان  اعر، نقاش و نویسنده جوان پراستعدادوالدیمیر مایاکوفسکی ش
شرکت کرد و در سال هاي قهرمانی کارگران و  اکتبر ابتدا در انقالب

 ، در صفوف آنها و    زحمتکشان در جنگ علیه سرمایه داران و ستمکاران
تمام نبوغش را در خدمت  .پرداخت انقالبی پا به پاي آنها به فعالیت هنري

طراحی  هاپوستر به مبارزه انقالبیون بکار بست، براي آنها شعرها سرود،
آرمان او ساختن دنیایی بهتر،  ....فیلم ساخت و  نمایشنامه نوشت، ،کرد

         تک آثار هنري اودر تک  چیزي است که و این بدور از ستم و استثمار بود
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سال هاي سخت جنگ علیه ستمکاران و  از بعد. به وضوح قابل لمس است
دشواري هاي گرسنگی و قحطی و بیماري که جنگ با خود بهمراه داشت 
 تمام تالش هاي هنري اش را صرف ترغیب توده هاي محروم به شرکت

ایجاد یک جامعه  و بازسازي کشور ساختمان سوسیالیسم، در امر آگاهانه
       زدودن نابرابریهاي  بر پایه کار مشترك، نوین قدرتمند و پیشرفته

 .جامعه نمود عادات و رسوم بجا مانده در ریشه کن کردن و جان سخت
رویاي او که رهایی از کهنگی و رهایی از استثمار بود تنها در جامعه اي 

بود و اینک نه قوائد بازي را عوض کرده  انقالب ،در آنمعنا می یافت که 
     فرمانرواییکه کارگران و زحمتکشان بر جامعه  تزار و نه سرمایه داران

 سوبدان جامعه اي نوین که سمت و سوي گام هاي پرصالبتش  .می کردند
پس از سرنگونی سرمایه داري، بقایاي جامعه سرمایه داري در  بود که

سنت هاي کهنه که چون قل و  اد، سیاست، فرهنگ را از بین ببرد واقتص
ه م بود و فرهنگ حرص و طمع تملک شخصی کپاي مرد و زنجیر به دست

 بنابراین .می شد را زیر ضرب قرار دهدمانع پیشروي منافع کل زحمتکشان 
تضاد  انقالب، و پیشگامان آن نظیر مایاکوفسکی به جد در پی آن بودند که

و در نهایت آن را از  دنتخفیف ده بطور مداوم بین کار فکري و کار یدي را
براي کودکان  در همین شعر رو است که مایاکوفسکی یناز ا .میان بردارند

شدن، چه پزشک بودن خوب است اما کارگر "می گوید  و نوجوانان شوروي
بر فرض مثال ( در هر جمعی چنین جمله ايبر زبان راندن  "...بهتر از آن

 رمایه داري زیسته و تربیت شده اندکه در جامعه س )مانجمع دوستان خود
     اما مایاکوفسکی چنین. ستنی و مسخرگی مایه خنده و سرگرمی جز
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   می گوید و اوج حماسی اثرش را به کار کارگران در کارخانه اختصاص 
 نوجوانان شوروي که در چنان محیطی دهد و البته در میان کودکان و می

بدنیا آمده و بزرگ شده اند این حرف ها نه مایه خنده و سرگرمی که 
 .بود پیش رودر زندگی  اما مهم و حیاتی ي ساده و بدیهیمسئله ا
ما در شعر مایاکوفسکی در می یابیم که کارگران و دیگر  همچنین

     حتی و پروسه کار را خوب می فهمند و "با شعورند"زحمتکشان 
انان براي تمام کودکان و نوجو این نیز .زیبایی هاي آن را درك می کنند

د با درك جوامع سرمایه داري و این را مقایسه کنی اما. بودشوروي بدیهی 
سرمایه داران و کسانی که با . و پروسه کار خودمان از کارگران آموخته هاي

آموزه هاي آنها رشد یافته اند فکر می کنند کارگران تنها مجري فیزیکی 
رفته آن باال نشسته اند  و شسته که )و باید باشند( ایده هاي کسانی هستند

کارگران در آثار هنري طرفدار نظام . و طرح می ریزند و تصمیم می گیرند
سیاهی لشکر  جز در نقش یا سرمایه داري جز براي خنده و مسخره کردن

در برابر تمیزي،  اخالقیات جامعه سرمایه داري !نمی آیند خر حمال
تحصیل کردگان و کارشناسان و با فرهنگی و فهیم بودن خوشتیپی، 

این . نمایش می دهد نفهم و کثیف و بیسواد و کودن ، کارگران رامدیران
و  "خوب"را  بین کار یدي و فکري تضاد سرمایه داري ، نظامچنین

 اما مایاکوفسکی. دمی شمر و ابدي د و آن را الزامیه می دهجلو "مطلوب"
چنین افقی در و با ا .ابر داشتدر بر افقی دیگر بودکه شاعر طبقه کارگر 

حرف او البته و  گفتبراي کودکان و نوجوانان شوروي شعر می  پیش رو
  برخالف  او و همه کمونیست ها. در آن بین خریدار بسیار داشتنیز 
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در  اگر چه اعتقاد دارند که تضاد بین کار فکري و کار یدي سرمایه داران
جوانبی  ، جامعه نوینو حتی بعد از انقالب دجامعه سرمایه داري وجود دار

است  و ابدي امیالز پدیده اي نه آن را از دوران کهن به ارث می برد، اما از
که برعکس این تضاد جزئی و نشانی از تضاد  ،و نه اینکه چیز خوبی است

است و الزم  ستم و استثمار و بجاي مانده از دنیاي کهن بین کار و سرمایه
کار و سرمایه علیه  تخاصماي ناشی از است که براي نابودي همه نابرابري ه

   .شورید نیز آن
اري که انسان ها در تعاون و همک دیددنیایی را می  در افق مایاکوفسکی

در  میم گیري شرکت می کنند و همدر فکر و تص ، همگی همآگاهانه
اوالً  نمی آید مگر با تالش مداومو این البته به دست  .پروسه کار عملی

از  براي نابودي سیطره سرمایه و ثانیاً براي نابودي بقایاي منحوس باقیمانده
و از همین رو بود که او به خود اجازه  .بر جامعه خدایی آن ي آزگارسال ها
 ".ست اما کارگر بودن چه بهتر از آنپزشک بودن خوب ا" :دبگوی می داد

شم و گوشمان را سرمایه هر چند فهم عمق معنی این واژه ها براي ما که چ
حاکم گل گرفته سخت و دشوار است اما می تواند در حکم تلنگري باشد 
براي تجسم دنیاي نوین عاري از ستم و استثمار و نقطه عزیمتی باشد براي 

  .  تالش در راه ایجاد آن
***  

سروده و  20در دهه  "چه کاره شوم؟"کتاب همانطور که گفته شد 
هاي مختلف گرافیست هاي مشهور  یحاطربا  همراه بارها وشد و  منتشر
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 طرح هاي باگردید که معروف ترین آنها نسخه مصور  شوروي تجدید چاپ
 رونق ساخت سال هاي در ،40در اواخر دهه  .میخائیل اسکوبلف است

قالب تصویر  بهنیز  این کتاب شوروي، اقتباسی از کودکانبراي انیمیشن 
  )45صفحه  نگاه کنید به( .متحرك درآمد

انتشارات  ترجمه انگلیسی تصاویر کتابی که در برابر شماست از نسخه 
ترجمه از متن اصلی روسی بهره خود  براي اما اخذ گردیده و پروگرس

همانطور که خود مایاکوفسکی (در ترجمه سعی شده  .است گرفته شده
که با حال و هواي کودکان و  از زبان با ریتمی ساده) چنین سعی کرده

 سعی شده  نوجوانان بیشتر سازگار است استفاده شود و در همین حین
در صورت تمایل به  .حفظ گرددفاداري ممکن به متن اصلی و نبیشتری

این نکته الزم به یادآوري  و حتی خواندن شعر در متن تصاویر چاپ کاغذي
صویر سراسري بزرگتر را تتشکیل یک  ،تصاویر هر دو صفحه مقابل است که
   .می دهد

  
  شهاب آتشکار 

   1392 مهر
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  ســال ها در گذر،
  بزرگ می شوم،                                      

  .هـــفــــده ســـــاله                                                                           
  کار کنم،کجــا 

  چــــــه کــــــــاره   شـــــــــــــــــــــوم؟                                      
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  پیشه اي است لــــازم،
  !درودگر، نجــــار                              

  ــــــــدمیز می سازن
  . و صندلـــــی ها                             

  از کارشـــــــان من
  در بهت و حیرت؛                            

  چیـــــــزاول از هر 
  بدست می گیریم                             

  وار؛ـیک دانه ال                                                     
  اـــــــاز آن، تخته ه
  م اره،ــــمی کنی                              

  .وارــبلند و هم                                                     
  نــــا چنیـــتخته ه

  ـارــروي میز  ک                               
  .مهارمی گردند                                                     

  رش، ارهــــــــــاز ب
  .داغ است و تفته                                

  هــــــــــاز الي تیغ
  اـخاك اره ه                              

  واــــپران در ه                                                 
  .اــافشان در فض                                                                       

  



١۵ 
 
  

  ما، دست به  رنده
  نــو از کــــار                          

  ـو؛ـــــــــنــ از                                                    
  رنده تراشـــــــه

   پیــچ پیـــچ                           
  .وار رــــــفنـــ                                                   

  نـــــــــاز تراشۀ
  .زرد بازیچـــۀ                         

  اما اگر گـــــوي 
  -یا یک چیز گرد  -                      

  اج،ـــگردد احتی                                                  
  ماشین خــــراط

  می شود روشــــن                     
  ـد دوارمی چرخــ                                               

  .می گــــردد برّان                                                                   
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  قــدم به قــدم
  یواش و یواش                           

  آماده شــــود
  ها کشــــو اول                           

  .پایه آن از بعد                                                    
  میز، که بسیار چه

  صندلی تا چند                           
  ،بپـــــا میشود

  ،ســـــــــاخته                           
  .ــــــــــــامهی                                                    
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   بودن نجـــار
  است خــوب                   

  امـــا                                        
  شـدن، مهندس                                                  

  .چـــــــه بهتـــــــر از آن                
  

  کـــه من
    اي خـانـــــــــــــــه                    

  .بنـــا کرد خواهم                                                 
   اول بگذار

  .بگیـــــــــرم یادش                   
  کشـم می اول

  خانــــــــــه نقشــۀ                    
  .خواهم که آنطور                                                 

  چیـــز ترین مهم
  است این نقشــه در                    

  بایـد ساختمان
  باشد شکــــــوه پر                    

  .زندگی همچــو                                                 
  بنــــا جلوي
  نمـــــــا شود می                    

  باشـــــد هم اینجا
  - بخواهــــی چه هر -                   
  است حمـــام این

  .باغچـــــه که هم این                   
   کامـــل؛ شد نقشه

  شــــــاطراف در و
  ـگلجـــنـ کنــــــار                    

  ،ـتبهشـ جکُــنـ در                                               
  است کار صـــــدها

  .دست تا هـــــزار در                     
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  جایی که کـــــــار
  باشد دشــــــوار،                          

  جرثقیــــــــل ها
  ؛نعره می کشـند                         

  تیر هاي سنگین 
  می برنـــــد باال                         

  .هـــــــانگار چوب پنب                                              
  و آجــــــرها را 

  باال کشـــند که                        
  گشتند سفت و سخت                                             

  .در کـــوره خانه                                                                         
  بر بام منــزل
  آهن شد اندود                       

  .با قلــــــــــع مذاب                                              
  خانه شد تمـام

  .و بام آن نیـز                        
  خانه اي عالی،

  خانه اي بزرگ،                          
  .وــاز   هـر  چهــار  س                                              
  بچه ها در آن

  می کنند آغاز،                         
  ـــــــی نو؛زندگــــــ                                              

  خانه اي زیبا
  .ازبـــــــــــــراحت و دلــــــــــــ                         
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  مهندس بودن 
  خوب است                  

  اما                                    
  پزشک بودن                                              

  .چـــــــه بهتـــــــر از آن         
  

  من که
  دوست دارم             

  کودکان را                                 
  .درمانگر باشم                                                 

  بگــــــذار اول
  .یادش بگیـــرم                                  

  من می آیـــم
  سراغ پیتــــر،                                 

  من مـــی روم 
                                 پ ــــلعیادت.  

  سالم بچه هـــا"
  شده اید؟ مریض                                 

  چطور مطوریــد؟
  "شکم درد دارید؟                                

  
  را انــــزبانش

  .مـــنگاه می کن                                
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  این تب سنج را"

  بچه هاي خوب               
  اینطور بگذارید                           

   ".الي بغل ها                                       
  بچه ها خوشحال

  تب سنج من را                
  الي بغل ها                           

  . می گذارند زود                                      
  اگر می خواهی"

  حالت خوب شود              
  این پودر را باید                            

  ی،ــــکن  قرقره                                     
  
 

  
  
  
  

  از این دارو هم
  هر شب یک قاشق                 

  قبل از وقت خواب
  م دادي ـَـوقتی ل                  

  ".روي تخت خواب                               
  شکمـــــش را من

  :نوازش کنــان                   
  حال شمـــــا ها"

  خوب خواهد شد                   
  خیلی خیلی زود؛                               

  قبل از آنی که
  "!عروســــــــــــی کنیِد                    

 



٢۵ 
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٢۶ 
 
 

  
  
  

  پزشــک بودن 
  خوب است                      

  اما                                         
  ر شدنـــکارگـــ                                                  

  .چـــــــه بهتـــــــر از آن                 
  

   ـريــکارگـ که من
  .آري ومــش می                                

  اول ـذارــــــبگــ
  .ـرمــبگیـ یادش                                

  ــاــــجـ از برخیز
  ـراهــب بیفت زود                                
  هــــکارخان سوت
  دا،ـــمی دهـــد ن                                
  ما رویم می پس
  .ـانهـکارخــ سوي                               

  ارـبسی - جمعیت
  ـتــدویس و هزار                               

  .بیشتر هم ـــدشایــ                                                              
 



٢٧ 
 
 

  کــــــــار آن
  تـــــن یک که                          

  -نبـــــرد پیش از                                                   
  هم با همه ما 

  .انجامش دهیم                          
  توانیم می ما

  را ها ــنآهــــ                         
  قطعه                                

  به                                       
   قطعه                                            

  .قـــــــاچ قــــــاچ ببــریم                                                   
   ها جرثقیــــل

  را گـــــران بار                           
  .آویز کشـــــند می                                                    
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  ـار،ــبخــــ چکش
   ین،ــماش بیداد                           

  .چمن زیر ریــــــل                                                        
  م،ـــگدازی را قلع

   را ها ینـــماش                           
  .تعمیر ــممی کنیـ                                                        

  رــــنفـــ هر کار
  دارد ضــــرورت                          

  .انـــدازه یـــک بـه                                                         
  چ وـمن سازم پی

  تو بــــراي آن                          
  .می ســــازي مهره                                                         

  



٢٩ 
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٣٠ 
 
 

  
  
  

  و کار همـــــــه
  در بخش مونتـــــاژ                       

  .لــــمی شود کام                                               
  پیچ ها مستقیم 

  در سوراخ هـــــــا                        
  .روــــــمی روند فـ                                              

  قطعـــــــــه ها
  با هــــــــــــــــم                      

  می شوند یک کل،                                             
  .کــاري کــارســــــــــــــــتان            

  
  -آنجـــــــــا 

  دود اســـــت و                        
  -اینجــــــــا 

  .آذرخــــــــش                        
ر  

  ع      
  د             

  رد ــــــغُمی                         
  .ـــــهکارخانــدر                                              

  ایــــــــــن
  لـوکـومــوتیــو                        

  که بیرون آیـــد،                                             
  حاصـــل کارِ 
  تــــــــــــــــو و                     

  من اســــــت و                                              
  .کـــارش حمـــل و نقـــــــل            
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  کار در کارخانـــه 
  خوب اســـت اما                    

  ترامــــوا  در کار                                           
  .چـــــــه بهتـــــــر از آن            

  
  من که می خواهم         

  بلیط بفروشــــم                       
  .ــاــترامواهـ در                                              

  بگـــــــذار اول
  .یادش بگیــــرم                     

  بلیـط فروش ها
  با ترامواهـــــــا                     

  ا،ـهر ج  می روند                                            
  با کیفـی چرمی

  و بنـد داربزرگ                      
  همیشه، هر روز

  مــی توانند که                     
  اـترامـواهــــ با                                             

  سفرهــا کنند،
  .به این سو، آن سو                      

  بزرگ و کوچک"
  ؛بلیط بگیریـــــــــد                      

  هایـــی کـه بلیط
  رنگ است و وارنگ،                      

  قرمــز و سبز یا
  ".رنگ آبــــی یا که                       

  بر روي ریل هـا 
  می رویم به پیش،                       

  ریل می رسد به
  .آخــر مســـــــیر                       
  عبور کردیم ما
  از جنگلـــــی سبز،                        

  سر جات بنشین
  روي صندلــی ات                        

  .که گرم است و نرم                                            
 



٣٣ 
 
  

  بلیط فروختن
  خوب اســــت اما                    

  راننده شــــدن                                          
  .چـــــــه بهتـــــــر از آن           

  
  من که می خواهم

  .راننده شـــــــوم                   
  بگـــــــذار اول

  .یادش بگیــــرم                     
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  هست من ماشین
  یر،ـــــــس و سریع چه                                

   مـــی کند قـر قـر
  .ردـــــگی می سرعت                                

  مــــن راننده اي
  .خیلی خوب هســــتم                               

  
  توقف کــــردن"

  محال ممکـــــــــــن،                               
  فقط بگو کـــــــه 

  ".کجـــــــــا می روي                               
  بی نیـاز به ریل

  نــمی رسانم مـــــــ                               
  مســــــــافر ها را،                                                              

  .نـــه هـــا شـــــانبــه خــا                        
  می رانـم به پیش

  بـــوق و"                           
  بـــوق و                                        

  بـــوق                                                     
  از ســـر راهـــم،

  "!ارررررررـــــــــــــــبـکـــش کـنـ                                 
 



٣۵ 
 
  

  
  
  

  ده بودنــــــــرانن
  ـا ـخوب اســـت امـ                          

  دنـــخلبان شــــ                                                         
  .آن   از   ــــــرـــبهتـ   ــــــهـچـ                  

  
  من که می خواهم

  .خلبان شـــــــوم                            
  بگــــــــــذار اول

  .یادش بگیـــــرم                            
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ـرــمن می کنــــم پ  

  باك را از بنـزین،                                 
  هنـــدل مــــی زنم
  .ملــــخ می چرخد                                 

  من را ببر تـــــــو،"
  به آسمانهــــــــا                                  

  اي موتور آنجــــــا
  که پرندگــــــــان                                

  "خوانند آواز مـی                                                         
  نباید ترســــــــید

  نـــــه از بــاران و                                 
  .نه که از تگــــرگ                                                         

  از الي ابـــــــــرها 
  گذر می کنـــــم،                                 

  ابـــري مـــی ماند
  .به کاسبرگ گــل                                 

  مرغــــــی دریایی
  اوج می گیــــــرد                                 

  ــا ــــروي دریـاه                                                         
  .بال می گشــــــــاید                            
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37 
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  یــــبی گفت وگــوی
  به دور کوهـــــی                                  

  .م پروازـــمی کن                                                             
  تو، موتــور اي پس"

  ــهـــب ببـر را مـا                                  
  و انــــــستــارگ                                                            

  مهتــــاب، راه بـــه                                                                                   
   باشـــند کــه گـرچه

  کهکشان و ماه                                 
  ـیــخیـــلـ                                                          

  ـیــخیـــلـ                                                                                 
  ".دور                                                                                                        
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  بودنخلبان 
  خوب است                          

  اـــــــام                                                  
  ملوان شدن،                                                                      

  .چـه  بهتــــــــــــــر  از  آن                         
  

  من که می خواهم 
  وم؛ـــــــــملوان ش                       

  بگذار اول 
  .رمــــــــیادش بگی                       

  کالهی دارم 
  انـپشتش یک روب                       

  .رویش دو لنگر                                                     
  در این تابستان
  یــــر بر کشتسوا                        

  مــــدریا نوردی
  ح ــــــبه سوي فت                        

  تــــفـه                                                     
  .وســاقیان                                                                     
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  مـــــــوج ها،
  بیهـــــــــوده                                  

  -چهار نعل می تازند                                                           
  بر جاده هایی

  .از آب دریـــــــا                                 
  از دکـــل هـا و 

  ـــــااز بـادبـان ه                                 
  مــــی روم بـــــــاال،                                                         

  .مـــــانــنــــد گربــــــــــه                      
  و اي ــتسلیم ش

  کوالك پرســــوز،                               
  و اي ــتسلیم ش

  .ن بدبخــــتتوفا                               
  فتح می کنیم ما

  ــال راـقطب شمــ                              
  جنوبگـــــــــــان را                                                           

  .بـــــــی   بـــرو   برگـــــــــرد                     
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  قصه شد تمــام
  کتــــــــــــاب را                 

  .ببنـــــــد                                           
  دور ســـــر تو

  چون چــرخ و فلــــــک               
  کارهایی خوب

  .شغـــــــل هایی ناب                
  اما تــــو آنرا 

  بکن انتخــــــــــــاب               
  که بیش از باقی                                         

  با سلیقــه ات،
 . بـاشـــــد سـازگــــــار               

                                 

 پایان
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  :انیمیشن اقتباس شده از این اثر یوتیوب لینک
http://www.youtube.com/watch?v=SbsBZogTvtw  

  

  از مصور سازي این کتاب نمونه هاي دیگر

 
 

    

   



۴۶ 
  ))پیشتر منتشر شد(( 

  
  !مایاکوفسکی را دریاب، کهنگی را بسوزان

  و دیگرانوالدیمیر مایاکوفسکی 
  شهاب آتشکار

  
  دیگرمایاکوفسکی 

  )گزیده اشعار(والدیمیر مایاکوفسکی 
  شهاب آتشکار

  
  داستان واقعی انقالب مائوئیستی در تبت

  مایک ایلی
  شهاب آتشکار

  
  و

  شهاب آتشکار) / نوشته کوتاه(لویی آلتوسر /   چهره فیلسوف ماتریالیست
 

  .تماس بگیریدبراي دریافت کتاب ها و همچنین ارائه نظرات و انتقادات با آدرس ایمیل زیر 
MIR_PUBLICATION@YAHOO.COM  
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  میـــر   انتشارات
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  میـــر   انتشارات


