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 تپرداخ در ضعیف
  tLis Schindler’sفیلو نقد و بررسی

 
 سینهاست. تاریخ شدى گرفتٌ تحَیل زیادی ٍ بزرگ الکی يای فیلو سردندار شاید اسپیلبرگ استیَن ”شیندلر فًرست“

 حداقل دارای ٍ بزرگ يایی پیام جذاب، نَضَعاتی با سینها، صنعتی های فیلو ناندار کارگردانان بٌ نتعلق نعهَال يایی فیلو
 يهراى نًو ٍ بزرگ يایی شعار با نعهَال يایی فیلو برند. نی رٍ سینهادٍستان از خیلی دل کٌ اجرا ٍ قصٌ از استانداردی

 حس ایجاد نییع فیلو اصلی کارکرد ٍ ٍاقعی ينر بحخ ٍقتی انا شَند. نی یافت ٍفَر بٌ نعرٍف يای لیست در ٍ يستند
 بیشهاری يای فیلو کند. نی جلَى خالی بدجَری کانل، ظايرا يای فیلو دست این دست نیاد، نیان بٌ سینهایی درست
 بخصَص کٌ … ٍ انگل ای، ستارى نیان تلقین، تاریکی، شَالیٌ کازابالنکا، کین، يهشًری فیکشن، پالپ شیندلر، فًرست نحل

 .پسند عانٌ ٍضَح بٌ يای فیلو دست این از يست پر List Schindler’s سایت برتر يای فیلو لیست
 

  

 دشى نهی ساخته که نههی شخصیت
 رشیندل فهرست فیلو تحلیل

 
 دریچٌ از اجر( این نحل نحَر شخصیت ٍ تاریخی نَضَعی با )بخصَص دراناتیک رٍیداد ير با نا نَاجًٌ سینها، در

 ينر با قصٌ در نَجَد دردناک تراژدی ٍ سیايی تلخی، باید فیلو، این برای نحال یعنی افتد. نی اتفاق داستان يای شخصیت
 بزارد. رٍ خَدش حسی ٍ دراناتیک تاجیر شخصیت این رٍی ٍ بگیرد قرار داستان نحَری شخصیت نقابل در کارگردانی
 رٍ نا ٍ شدى ساختٌ نا برای قبل از )کٌ داستان نحَری شخصیت رٍی تاجیرگذاری این تصَیری تهاشای با نیز نخاطب
 نی نخاطب لهس ٍ تجربٌ بٌ تبدیل اش، حسی تاجیر ٍ رٍیداد  درٍاقع ٍ پذیرد نی تاجیر کردى(، باياش رايیيه بٌ نجاب
 .شَد
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 این سینهایی، ٍ بصری فرم ٍ درست نیزانسن با نا ٍ کردى تجربٌ را احَاالت این تهانی داستان نحَری شخصیت کٌ چرا
 نحتَا(، بلکٌ نٌ نضهَن یا )نَضَع اجر دراناتیک نحتَای با نخاطب فاصلٌ حقیقت در کردیو. لهس نزدیک از رٍ تجربٌ
 تبدیل طریق این از ٍ افتٌ نی اتفاق رٍش کٌ يست حسی تاجیر ٍ شدى( پرداخت فیلو داخل در درستی بٌ )شخصیت انسان

 رٍیکرد نقابل نقطٌ دقیقا افتد نی اتفاق فیلو این در کٌ رٍیکردی انا. شَد نی نخاطب برای دراناتیک ٍ حسی تاجیر بٌ
 نَنٌ نی زشیآنَ کالس یک نحل فیلو این يهین بخاطر پرداختیو. آن تَضیح بٌ باالتر کٌ ست ينری ٍ سینهایی درست
 .باشد نی يا فیلو يهٌ بٌ تعهیو قابل تقریبا کٌ دراناتیک اتفاق یک با نَاجًٌ در غلط ٍ درست يای رٍیکرد تَضیح برای

 

 

 رساختا و فرم در اساسی نشکالت
 رشیندل فهرست فیلو بررسی و نقد

 

 با تضاد در کٌ دارى ٍجَد بزرگ نشکل دٍ ”(پیانیست“ نعرٍف فیلو نحال رٍیکرد این با دیگر يای  فیلو )ٍ فیلو این در
 است این  است، ٍارد اسپیلبرگ ایستیَن شیندلر فًرست فیلو بٌ کٌ جدی نقد ٍ اٍل نشکل. گیرد نی قرار درست رٍیکرد

 داخل در بخَبی تَاند نهی يستن( يو بزرگی يای شخصیت نعهَال )کٌ را خَد فیلو ٍاقعی ٍ تاریخی شخصیت فیلهساز کٌ
 دادى فیلو از بیرٍن بٌ ارجاع يهش پردازی شخصیت در ناتَانی یا ٍ شخصیت بَدن ٍاقعی بدلیل شاید ٍ بسازد فیلو خَد
 نی جلَى غلط کانال اسینه در فرض اسو بٌ چیزی اصال کٌ گیرد نی فرض را چیزيا از خیلی کار این برای ٍاقع در شَد. نی
 .کند

 
 را اش اصلی دغدغٌ ٍ شَیو يهراى اٍ با تَنیو نهی اصال کٌ طرفیو نشدى پرداخت ٍ خنحی ننفعل، شخصیتی با نا نتیجٌ در

 حَادث پس از اٍ تجربٌ در ٍ بگیریو حس کاراکتر يهراى ٍ يهدل نهیتَنیو دراناتیک اتفاقات با  نَاجٌ در ٍ کنیو پیدا
 .(اجرا در يو بخشی ٍ فیلهنانست بٌ نربَط بخشیش نشکل )این بشیو شریک



 
 

 وفیل کارگردانی
  اسپیلبرگ استیىن شیندلر فهرست فیلو نقد

 
 لحظات در اساسا شیندلر فًرست فیلو کارگردانی در کٌ است این کارگردان، خَد ينری   کو  بٌ نقدیست اساسا کٌ دٍم نشکل

 نخاطب، تجربٌ ٍ درک ٍ گرفتن حس دریچٌ تنًا کٌ داند نهی یعنی کند. نگاى اتفاق بٌ چطَر باید کٌ نیست بلد دراناتیک
 ٍ بصری کارکرد با )اٍنو نديد نشَن نا بٌ اصلیش شخصیت دریچٌ از را اتفاق اگر ٍ است داستان اصلی شخصیت
 شَد. نهی ننتقل نخاطب بٌ حسی يیچ خالی(، قاب یک یا دیالَگ صرف با نٌ … ٍ دکَپاژ ٍ نیزانسن نًارت با سینهایی

 سیاى ، تلخ تراژدی یا دراناتیک اتفاق فیلهساز کٌ است يهین ديد نی رخ شابٌن يای فیلو ٍ فیلو این در کٌ اتفاقی دقیقا
ٌ( قًرنان نگاى از )نٌ گذارد نی نخاطب دید نعرض بٌ نستقیها را دردناک ٍ  تلخ ضربٌ چند با را يا سیايی اصطالحا ٍ قص
 .کَباند نی نخاطب صَرت بٌ
 

 اسپیلبرگ استیَن.  نیشَد بیشتر ٍ بیشتر فیلو درام بار رگذاریتاجی صَرت این بٌ نیکند فکر کارگردان کٌ اینجاست جالب
 در سینهایی. فیلو یک نٌ نیباشد نستند فیلو یک کارکرد رٍایت، ی نحَى ٍ تفکر این کٌ داند نهی اصال شیندلر فًرست فیلو
 نی آٍر نالل ٍ طَالنی بشدت فیلو زنان   يو کٌ است زیاد اینقدر يا صحنٌ ٍ تصاٍیر این شیندلر فًرست نحل فیلهی نَرد
 .نیشَد ننتقل نخاطب بٌ فیلهساز، يدف بٌ رسیدن برای نهایی سیاى ٍ نهایی نظلَم حس کانال يو ٍ شَد
س ای ذرى بدٍن ٍ قیهتی ير بٌ کردن احساساتی یعنی  يا سیايی ٍ يا تلخی آٍر چندش دادن نشان يدف با سینها ٍ ينر ، ح 
 است نشدى نتَجٌ فیلهساز يو باز انسان. ای ای عدى نظلَنیت نهایش برای اساتاحس زٍرکی گرفتن ٍ سازی قًرنان برای
 با ٍ کردى تَيین قًرنانش بٌ بلکٌ است، نیاٍردى ٍجَد بٌ رٍ قَنی با يهدلی ٍ نساختٌ قًرنانی تنًا نٌ کار این یا کٌ

 .است کردى جفا نیز خَد قَم بٌ جًت بی دلسَزی ٍ ترحو احساس



 

 رناجى وصله
  اسپیلبرگ استیىن شیندلر فهرست فیلو نقد

 
 اسکار کرد. خالصٌ اش ضعیف پردازی شخصیت ٍ داستان بد پرداخت در تَان نی را فیلو این بزرگ نشکل کلی طَر بٌ

 ٍ گیرد نی کٌ تاجیری ٍ حس ، اٍ دید از دراناتیک اتفاقات این تهام قرارى کٌ شخصیتی ٍ قصٌ قًرنان بعنَان شیندلر
 در. ندارد خَبی پرداخت اصال بشَد، ننتقل نیز فیلو نخاطب بٌ نیاد، بَجَد شخصیت در کٌ احتهالی تغییرات يهچنین
 شخصیت، ٍ اتفاق بَدن ٍاقعی بًانٌ بٌ فقط تَانیو نهی نا ٍ شَد نی تحهیلی کانال ٍ نیست باٍرپذیر اصال آن تغییر نتیجٌ
 يیچ فیلو، شیندلر   اسکار خَد چَن ٍ شَد نهی تبدیل نا تجربٌ بٌ اصال تغییرات این کنیو. لهس ٍ درک رٍ تغییرات این

 .کنیو نهی دریافت حسی يیچ آن دنبال بٌ نیز نا نهیگیرد، اتفاقات از حسی
 
 نخاطب برای يیچی زٍرکی اشک   بجز باشد شیندلر فًرست فیلو سکانس    شاى بایست نی نعلَم قرار از کٌ آخر سکانس در

 شیندلر، اسکار قبر سر یافتٌ نجات ٍاقعی افراد حضَر از ست نستندی کٌ رنگی نًایی سکانس آن نیز انر انتًای در ندارد.
 فیلو داخل اسکار بٌ ربطی يیچ ٍ فیلو داخل اسکار نٌ ٍاقعی اسکار بٌ احترانیست ادای کٌ چرا است برانگیز  احترام

 با فیلو انتًای انسانی زیبای نهايای این ناجَریست ٍصلٌ کٌ ٍاقا گفت تَان نی قسهت يهین تحلیل با. ندارد اسپیلبرگ
 .يستیو رٍبرٍ آن با فیلو طَل در نا کٌ چیزی

 
 ٍ ”چگَنٌ“ نتکبر ٍ طلب فرصت سَدجَ، تاجر، شیندلر   اسکار کٌ کنیو نهی درک ٍ بینیو نهی نا کٌ است این اصلی نشکل

 یلتبد پرٍسٌ این ديد. نی انجام تاریخ در را بزرگی کار ٍ فداکاری يهچین کٌ شَد نی تبدیل شیندلری اسکار بٌ ”چطَر“
 چرا نیست نًو اصال فیلهنانٌ، در بزرگی این بٌ باگ يو کارگردان برای گَیا ٍ شَد نهی دادى نشان فیلو در اصال شدن

 .نهیکنٌ نا ٍ شیندلر نجات برای کاری يو اٍن دٍربین ٌک



 

 رشیندل فهرست فیلو های سکانس تحلیل

 در جبرٍت ٍ جالل یک در را اسکار دٍربین شَد، نی اتاقش ٍارد کند، تشکر اسکار از خَايد نی کٌ دستی بدٍن پیرنرد نحال
 بٌ نیشٌ رٍ بٌ رٍ دست بدٍن پیرنرد با کٌ بعد نیست. نًو چیزی برایش اصال کٌ نیديد نشان غذا کردن جان نَش حال

 تا خب ديد. نی اٍ کردن رد بٌ دستَر بعد ٍ کردی استخدام رٍ آدنی ینيهچ چی برای کٌ نیزند تشر خَد یًَدی حسابدار
 پیرنردى اٍن کٌ سکانسی نیریو بعد عطَفت. ٍ رحو ای ذرى بدٍن طلب فرصت ٍ نتکبر خَدنَنٌ، اسکار يهَن اسکار اینجا
 پیرنردى این کٌ نیزنٌ چَنٌ نازی فرناندى با دارى کٌ بینیو نی رٍ اسکار بالفاصلٌ ٍ خیابَن تَ نیشٌ کشتٌ يا نازی تَسط
 .يا حرف دست این از ٍ کشتنش چی برای ٍ براش بَدى نًهی کار نیرٍی چقدر

 
 يو نا ٍ بگیرد حسی اتفاق، این شنیدن( حتی )یا دیدن با کٌ باشد اسکار دیدش نقطٌ نباید دٍربین لحظٌ این در آیا خب
 دنبال کارگردان چَن نیست؟ اسکار دید نقطٌ چرا اسکار؟! در بهَنیو تدریجی تغییر بٌ انیدٍار ٍ بگیریو حس اٍ دنبال بٌ

 ٍ نستقیو آنًو است بینندى صَرت بٌ تلخی کَبَندن ٍ نهایی نظلَم بدنبال تنًا نها این در اسپیلبرگ ایست. دیگٌ چیز
 بعد کٌ بدى آزار اٍنَ ٍ زارىب اجر اسکار رٍی باید اٍل تلخ اتفاق این کٌ نهیدٍنٌ ٍاقع بٌ کارگردانی اسکار. نظرگاى از نٌ پرتابی
 .کنٌ رخنٌ اجر نخاطب آگاى ناخَد



 

  tLis Schindler’s 3199فیلو های سکانس بررسی
 
 تغییر با خانهٌ ٍ درست( ٍ ٍاقعی اسکار اینجا )تا پذیرى نهی اسکار ٍ ببینٌ رٍ اسکار حتها نیخَاد کٌ خانهیٌ دیگٌ نحال یا

 ترس رٍی از یا نیکنٌ رد اسکار اینجا. بٌ آٍردنشَن تقاضای ٍ نیگٌ نادرش پدر جَن بَدن خطر در از نیشٌ. ٍارد … ٍ لباس
 حسابدار آقای سر بیداد ٍ داد بازيو ٍ نیشٌ اتاق ٍارد دٍربین بازيو يهشگیش. يای ٍیژگی يهَن یا دخترى بَدن جاسَس

 باید نا یا افتاد اتفاقی چٌ )االن دنبالشَن بفرست خب کات، حرکات. دست این از ٍ فالنو نن نگٌ نیفرستی چرا رٍ اینا کٌ
 اسکار از خبری بازيو ٍ نیدى نشَن رٍ َنشَنج نجات ٍ نادرى ٍ پدر سراغ نیرى دٍربین بعد تصَیر؟!(. در ببینیو رٍ چی

 .کنیو باٍر رٍ تغییرش ٍ اسکار آخرش ٍ بریو پیش اسکار با نا نیست قرار اصال انگار ٍ نیست
 

 صرفا خَرى، نی نا بدرد چٌ دید زاٍیٌ این بدی؟ نشَن بًهَن اسکار ننظر از رٍ صحنٌ این نباید شها بزرگ! اسپیلبرگ آقای
 نجات برای فاضالب چاى تَ نیپرى پسربچٌ یک کٌ سکانسی یا بگیرد. شکل درانی نیست قرار رنگ ناست؟! اطالع جًت
 بٌ بدم فحش کنو، گریٌ کنو، يهدردی ابراز صحنٌ؟ این با کنو چکار نن خب کَ؟ اسکار االن خب يا، نازی دست از جَنش
 خب يستی؟! ببینندى عذاب ٍ آزار بدنبال فقط اآی يستی؟ چی دنبال دقیقا يا، یًَدی پاک رٍان بر بفرستو درٍد یا يا نازی
 .باشٌ قبَل دادی خَبشو دادی



 

 تهىلىکاس از روایتی
 ییهىد سینهای در تاریخی داستان

 
 ننزجرکنندى ٍ غیردراناتیک يای صحنٌ این بٌ فیلو طَالنی زنان طی در يهینطَر ٍ نیست بردار دست يهچنان کارگردانی

 دیگٌ تلخی ٍ سیايی کلی ٍ انَالشَن دزدی اجسادشَن، سَزاندن یًَدیان، کشتار کٌ اینجاست نشکل ديد. نی ادانٌ
 ٍ بشیو يهراى کارگردان با نا فیلو آخر خَايد نی شاید ديد. نی نشان فیلو نخاطب بٌ )کارگردان( خَدش دید   از رر يهٌ
 کسی کٌ )جایی کنیو باٍر را جدید سرزنین ایجاد برای غیرنستقیهش پیشنًاد حتی ٍ یًَد جانعٌ بٌ ش ٍیژى ارادت عرض
 کٌ اٍنجا نیگٌ بغر نیریو نیگن جَاب در ٍ … یافتٌ ريایی يای یًَدی رید نی دارید کجا نضهَن( بٌ )نقل نیگٌ ٍ نیاد

 یک برید حاال فعال نیگٌ نا، بریو کجا پس نیگن شدى، کشیدى خَن ٍ خاک کٌ اٍنجا نیگن شرق، پس نیگن يیچی،
 (.کنیو پا ٍ دست براتَن جایی ی تا کٌ اینٌ بقیشو حتها … نزدیکا این کَچیک رٍستای

 
 بًهَن خَدش دید از رٍ صحنٌ اینًهٌ اسپیلبرگ آقای نیشٌ نگٌ ٍگرنٌ اسپیلبرگٌ خَد ٍ نیست اسکار بحخ اصال شاید
 چجَری درام ٍ چیٌ تاجیرگذاریش ٍ دید نقطٌ کٌ نیدٍنٌ خَبی بٌ کٌ دٍنیو نی نا درحالیکٌ کنار بزارى رٍ اسکار ٍ بدى نشَن
 ٍحشیانٌ رٍ يا ًَدیی شًرک دارن ٍ ریختن يا نازی کٌ بیارید یاد بٌ رٍ درخشان سکانس یٌ نٌ، نیگید گیرى. نی شکل
 کت با رٍ دختری کارگردان. نیکنٌ تهاشا رٍ يا صحنٌ این دارى اسب رٍی تپٌ باالی از کٌ نیبینیو رٍ اسکار نا کنن. نی تخلیٌ
 .نیدى نشَنهَن نهَنٌ بعنَان رٍ فرارش ٍ دری دربٌ ٍ نیکنٌ يایالیت قرنز
 جايایی نعدٍد از اینجا نیبینیو، بعدش يو رٍ اسکار چًرى ٍ یونیبین رٍ يا صحنٌ این اسکار نظر نقطٌ از چَن نا اینجا در

 يهٌ این از نیگیرى دردنَن ٍ کنیو نی تجربٌ نیز نا رٍ دردناک لحظات این گَیی گیریو. نی حس فیلو درٍن در کٌ ست
 ٍ حس بی نفعل،ن خنحی، اینقدر انا دارى حضَر اسکار کٌ يست يو ای دیگٌ جايای اتفاقا انسانی. غیر اعهال ٍ نظلَنیت
 .ندارى فرقی نبَدش با کٌ نصنَعیٌ

 



 

 یپالستیک قهرنان ضد
 لناقب های فیلو از چندم دسته کپی

 
 با رٍ پردازی شخصیت در نًارتش فیلو. پردازیو نی يو نَرد این از نحالی بٌ فیلو، افتضاح ضدقًرنان بًانٌ بٌ ادانٌ در

 در يو رٍ شیندلر اسکار رٍی ٍ نیرسَنٌ اٍج بٌ ( فاینز رالف خَب   بازی با آنَن، ) نازی رافس ضدقًرنان، شدن اضافٌ
 درٍنیاتش ٍ آدم این کردن خاص ٍ ننحصر ای ذرى بدٍن رٍ نازی يهیشگی تیپ یک بارز نهَنٌ نیکنٌ. کو پردازی شخصیت
 يهَن آخرش ٍ نیکنٌ تلف رٍ نا ٍقت ٍ ىنید اختصاص زنان يو کلی ای کلیشٌ تیپ يهین برای حالیکٌ در نیدى نشَنهَن
 دراناتیکی  استفادى يیچ اسکار تغییر برای يو تضاد این از الاقل کٌ گذرٍن خَش ٍ جانی تیپ یک يهیشگی. نازی فرناندى
 اسکار کٌ ایٌ صحنٌ دقیقا نحالش براش. رفتن ننبر حال در یا نیدى نشَن آنَن پیالٌ يو ٍ يهراى رٍ اسکار ٍ نهیکنٌ
 .نیبینٌ قطار تَی رٍ تشنٌ يای یًَدی

 
 تَسط فریب ٍ شَخی با يهچی ٍ بینیو نهی آنَن با تقابل در بخصَص اسکار از ای دغدغٌ ٍ درد ٍ کنش يیچ نا يو باز

 يهچنان يو کارگردان. نیکنن دریافت رٍ آبشَن اٍنا خَشی ٍ خَبی با ٍ نیشٌ برگزار ای جانی يهچین نقابل در اٍنو اسکار
 یا تغییر یا تقابل از عالنتی يیچ نیست قرار يو باز نیدى، نشَن بًهَن رٍ اسکار ٍ نیدى افتخار کٌ اییي صحنٌ تک در

 يای نازی با نداشتنش فرق ٍ آنَن نشدن شخصیت با بدى. نشَن بًهَن اسکار در چیزيایی يهچین یا شدن دار جریحٌ
 ٍ نیشٌ بردى ای بًرى اسکار با احتهالیش تضاد   از نٌ ٍ نیکنٌ پیدا اجر در دراناتیک ايهیت يیچ حضَرش نٌ فیلو، دیگٌ
 . فیلو در اضافٌ بطالت ٍ بیًَدگی ساعت ۱ حدٍد با نساٍیست نتیجٌ



 

 رشیندل فهرست فیلو ننفی نکات از فاغ
 دکارکر بدون نىسیقی و خىب بازیگری

 
 بًترین بٌ تبدیل اسکار، حسابدار بعنَان کینگزلی( بن بازی )با آیزاک شخصیت بگیو کٌ الزنٌ ننفی نکات يهٌ این از فارغ

 جًت صرفا ٍ يستند يَا رٍی داستان داخل يای آدم تهام آیزاک بجز چَن شَد. نی شیندلر فًرست فیلو شخصیت تنًا ٍ
 فیلو بصری ٍجٌ ٍ فیلهبرداری يهچنین شَند. نی دادى نشَن فیلو در نخاطب آزار ٍ کانی تلخ ، بازی سیاى ، نستندنهایی

 کارکرد يو باز انا است خَب حد از بیش فیلو نَسیقی باشد. نی سرٍصدا پر فیلو این قَت نقاط جزٍ ٍ نیست بد يو
 .ندارد را فیلو این قصٌ رٍایت طَل در دراناتیک

 
 شخصیت یک با آشنایی صرفا ٍ نعرفی یا تاجیرگذار يای صحنٌ تک نحل دارد يو نحبتی يای ٍیژگی شیندلر فًرست کل در

 يای بازی یا بشناستش( کال ٍ کنٌ پیدا ازش خَبی اطالعات گَگل در سرچ با نیشٌ تشَیق آدم )کٌ بزرگ تاریخی
 لطهٌ باعخ فیلو یک داخل حضَرشَن ٍاقعا کٌ نًو نکتٌ ٍ نسالٌ چندین چَن انا…فیلو اصلی نقش بازیگران بعضاخَب

 کرد. دفاع آن از تهانا تَان نهی گز ير دارد، بايو يهشَ شیندلر فًرست فیلو قضا از ٍ شَد نی نخاطب نگاى ٍ فیلو بٌ
 رانتن،ف بٌ ارجاع ٍ بیرٍنی اطالعات از خیلی گذاشتن نفرٍض کنندگی، سرگرم ٍ جذابیت بدٍن ٍ الزم غیر بَدن طَالنی
 نخاطب، رٍی ينرنندانٌ غیر گذاشتن اجر برای صرفا سینهایی درام خلق بحای نستندنهایی گرایی، احساسات ٍ نهایی نظلَم
 این از بخشی تنًا … ٍ داستان بَدن ٍاقعی از سَاستفادى يا، سیايی ٍ يا تلخی کَبیدن نخاطب صَرت تَی ٍ نهایی سیاى
 .باشد نی شیندلر تفًرس فیلو بٌ ٍاردى ٍ بزرگ يای لطهٌ
 



 
 
 

 

 استَدیَ کاتشَ فیلهسازی خدنات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 گرافیک ٍ انیهیشنساخت نَشن 
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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