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سخن ناشر

ملموس تریـن  از  یکـی  کتاب خوانـی  افـول  اندیشـه،  و  فرهنـگ  اهـل  نظـر  در  امـروزه، 
گاه مبالغه آمیـزی دربـارۀ  بحران هـای جامعـۀ ماسـت. هـر  روز اخبـار و آمـار جدیـد و 
گاهـی قیمـت  کاهـش کتاب خوان هـا می شـنویم.  بحـران کتاب خوانـی و درصـد رو بـه 
محتـوای  گاهـی  و  می شـود  معرفـی  کتاب خوانـی  از  گردانـدن  روی  عامـل  کتـاب 
نامناسـب کتاب هـا، ترجمـه و تألیف هـای بـد و شـیوع رسـانه های دیجیتـال. اما تأمل 
دربـارۀ برخـی سـؤال ها شـاید نـگاه مـا را بـه خوانـدن و چالـش اصلـی آن تغییـر دهـد: آیـا 
می توانیـم تفـاوت بـارزی میـان خوانـدن و نخوانـدن قائـل شـویم؟ آیا نخواندن، همیشـه 
و در هـر حـال، آسـیب اسـت؟ آیـا مشـکل بسـیاری از خواننـدگان بالقـوه ایـن نیسـت 
کـه نمی داننـد چـه کتابـی بخواننـد؟ آیـا بهتـر نیسـت، بـه جـای راهنمایـی مخاطبـان با 
رویکردی هنجاری، اشـتیاقی برای خواندِن مطابق با نگرش شـخصی در خوانندگان 
ایجـاد کنیـم؟ در مجموعـۀ »خوانـدن«، به دنبال نشـان دادن جنبه هایی از این مسـائل 

کمرنـگ هسـتند. کـه در بحث هـای امـروزی مـا  هسـتیم 
نبـودن راهنماهایـی کوتـاه و مؤثـر دربارۀ کتاب ها یکی از عوامل گم شـدن خوانندگان 
کتابخانه هـا و فروشـگاه ها می بیننـد؛ و همیـن  کـه در  کتاب هایـی اسـت  در میـان انبـوه 
سردرگمی آن ها را به انتخابی کور  و به دل زدگی از کتاب خوانی می کشاند. کتاب پیِش رو 
گاهی بخشی به مخاطبان  راهنمایی است برای نوشتن مرور کتاب هایی مؤثر  و گویا برای آ

بالقـوۀ هر کتاب.
انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی در انتخـاب و انتشـار  برخـی از آثـار این مجموعـه از 
مشـورت و حمایـت »نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور«  بهره مند شـده اسـت. امیدواریم 
حاصـل تالشـمان، پیـش از هـر چیـز، کتاب هایی لذت بخـش و خواندنی دربـارۀ کتاب ها 

باشـد و عشـق بـه خوانـدن را جایگزیـن هـراس و اکـراه از خوانـدن کند. 



مرور نویسان کتاب نفرت انگیزترین و مشمئزکننده ترین گونۀ 

خوک هایی هستند که پوزه روی سیارۀ زمین مالیده اند، مخلوقاتی 

غرغرو و تهوع آور که با تکه پاره کردن کارهای دیگران شهوت 

تندخویی خود  را  ارضا می کنند.

استیو ِهلی، چگونه رمان نویس مشهوری شدم
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کتـاْب  کاوش شـخصی )و امیـدوارم دلپذیـر( در دنیـای مـرور  یـد در آغـاز ایـن  بگذار
کـه از  کنـم  کنونـی ام را بـا شـما در میـان بگـذارم و اعـالم  ماهیـت جایـگاه حرفـه ای 

کتـاب چـه چیـز نصیبتـان می شـود. خوانـدن ایـن 
مـن ویراسـتار کتاب هـای بزرگسـاالن در بوک لیسـت ۱ )مجلـۀ مرور کتابـی که انجمن 
مـدرک  داشـتن  __بـا  امـا  هسـتم،  می کنـد(  منتشـر  را  آن  گو  شـیکا در  آمریـکا  کتابـداری 
کارشناسـی تاریخ اروپا و کارشناسـی ارشـد کتابداری ]علم اطالعات و دانش شناسـی[__
آغـاز  بزرگسـاالن  کتاب هـای  بخـش  در  کتـب  تمام وقـِت  مرورنویـس  به عنـوان  را  کارم 
کارمنـد بودیـم(. تمـام نویسـندگان دوسـت  کـردم )در ایـن بخـش، فقـط چهـار مرورنویـِس 
کتاب هـا  بیشـتر  فـروش  باعـث  مـرور  شـود؛  انجـام  مرورنویسـی  کتابشـان  بـرای  دارنـد 
کتاب هایشـان را __خـواه به صـورت منتشرشـده، خـواه  می شـود. به همین خاطـر، ناشـران 

می فرسـتند. بوک لیسـت  بـه  صفحه آرایی نشـده__ 
شـغل دوست داشـتنی ای بـود؛ کار مـن ایـن بـود کـه تمـام روز را پشـت میـز  بنشـینم، 
کتاب هایی را که قرار بود به زودی منتشـر شـوند بخوانم و برای آن ها مرور بنویسـم. هیچ یک 
از چهـار نفرمـان در بخـش کتاب هـای بزرگسـاالن __چهـار مرورنویـس کارمنـد__ تخصـص 
خاصـی نداشـتیم؛ از مـا انتظـار می رفـت تـا همه چیزدان هایـی باسـواد باشـیم، بتوانیـم هـر  
کنیـم و ارزیابـی ای از آن بـرای خواننـدۀ عمومـی  کتابـی بـا هـر موضوعـی را بخوانیـم، درک 
بنویسیم )مخاطب بوک لیست همیشه عموم مردم و کتابخانه های آموزشگاهی بوده اند(.

1.  Booklist
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کـه  کتاب هایـی  تمـام  )تقریبـًا  بـود  مرورنویسـی  نیازمنـد  کـه  را  عنوان هایـی  تمـام 
کثـر آن هـا به صـورت  در ایـاالت متحـده منتشـر می شـوند، بـه بوک لیسـت می فرسـتند؛ ا
یعنـی  انتخـاب می کـرد؛  بزرگسـاالن  کتاب هـای  ویراسـتار  صفحه آرایی  نشـده هسـتند( 
چاپ هـای مجـدد و عناویـن تخصصـی یـا دانشـگاهی کنـار گذاشـته می شـد و آن هایـی 
تازه رسـیده«۱  کتـاب »عناویـن  کـه واقعـًا در دانـش مرورنویسـی مـا می گنجیـد، در چـرِخ 
آمـاده می کـرد  کتـاب  هـر  بـرای  کارتـی  انتشـاراْت  از متصدیـان  یکـی  قـرار داده می شـد. 
)جهـت اسـتفاده به عنـوان مدرکی همیشـگی( و چـرخ کتاب به چهـار مرورنویس کارمند 
کـه اکثرشـان  کارمـزدی دارد  نشـان داده می شـد. امـروزه بوک لیسـت چندیـن مرورنویـس 
کارمنـد  مرورنویسـان  زمـان،  آن  در  هسـتند؛  مختلـف  موضوعـات  و  ژانرهـا  متخصـص 
مرورنویسـی  نیازمنـد  کـه  کتاب هایـی  چـرخ  می دادنـد.  انجـام  خانـه  در  را  مرورنویسـی 
بودنـد بـر اسـاس حـرف اول نـام خانوادگـی نویسـنده بـه چهـار قسـمت تقسـیم می شـد. 
به همین خاطـر همیشـه عناوینـی بـرای مرورنویسـی نصیـب من می شـد که نـام خانوادگی 

نویسـندگانش بیـن F و K بـود )یعنـی چـارک دوم الفبـا(.
فایـدۀ ایـن نـوع تقسـیم قـراردادی ایـن اسـت کـه یـاد گرفتـم چطـور هـر نـوع کتابـی 
کتاب هـای وسـترن،  گرفتـه تـا  کنـم، از داسـتان های ادبـی  کـه بـه فکـر می رسـد را مـرور 
از تاریـخ تـا باغبانـی )در جای جـای این کتـاب، نمونه هایی از مرورهـای مورد عالقه ام 
طی سـال ها را آورده ام(. اما نقطه ضعف این رویکرد این بود که همیشـه نویسـندگانی 
مشابه نصیبم می شد و نویسندگاِن دیگر  به من نمی رسید و، بدین صورت، نمی شد 

بـا نویسـندگانی آشـنا شـوم که خـارج از یک چهارم الفبایـی ام بودند.
کارمند به تدریج طی سـال ها حذف شـد و به صورت جایگاه  ِسـمت مرورنویس 
کادر درحال رشـِد  کـه هـم مـرور می کـرد و هـم مرورهایـی را بـه عهـدۀ  ویراسـتاری درآمـد 
کارمـزدِی شـاغل در بوک لیسـت می گذاشـت؛ سـپس ویراسـتار بایـد ایـن  مرورنویسـان 
 مرورها را نیز  ویرایش می کرد. همان طور که یاد گرفته بودم چطور کتاب ها را مرور کنم،

1.  new arrivals
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کار بـود. اول  ویراسـتاری را نیـز  آموختـم. در هـر دو مـورد، مسـئله عمدتـًا  آمـوزش حیـن 
مـرور و سـپس ویراسـتاری را مثـل یادگیـری یـک زبـان خارجـی بـا بهتریـن روش ممکـن 
که  کار آوردم  کامل در آن. باوجوداین، سـه ویژگی را با خود به این  آموختم: غوطه وری 
مرورنویسـان تـازه کار شـاید از قبـل داشـته باشـند، امـا قطعـًا می تواننـد آن هـا را اکتسـاب 

کننـد: تجربـه در خوانـدن کتـاب، تجربـه در مرورخوانـی و تجربـه در مرورنویسـی.
کتاب هـای بزرگسـاالن ترفیـع یافتـم و  سـرانجام در میـان سلسـله مراتب بخـش 

حـاال رئیـس بخـش هسـتم.
همان طـور کـه ناشـران از مرورهـا بـرای فـروش کتاب هـا اسـتفاده می کننـد، کتابـداران 
که به دنبال ماجراجویی،  کتاب ها را به خوانندگانی »می فروشـند«  نیز، با اسـتفاده از مرور، 
کسـانی بهتر  اسـتفاده در پروژه ها، ایده پردازی، اطالعات، و چیزهای دیگر هسـتند. و چه 
کتابخانه ها  کتابداران می توانند برای روزنامه های محلی، خبرنامه ها و وب سـایت های  از 
مرور بنویسـند؟ به همین دلیل، چندین بار از من در مقام ویراسـتار کتاب های بزرگسـاالن 
و،  کنـم  سـخنرانی  مرورنویسـی  مبحـث  مـورد  در  کتابـداران  بـرای  تـا  کرده انـد  درخواسـت 
کتابـداران در خوانـدن و نوشـتن مـرور کمـک  کـردم تـا بـه  به همین خاطـر، برنامـه ای طراحـی 
کنم. نخسـتین سـؤال که همیشـه از من می پرسـند این اسـت که »چگونه کسـی مرورنویس 
می شـود؟« مدرکـی بـرای مرورنویسـی وجـود نـدارد. »گواهینامـه ای« هـم به عنـوان مرورنویـس 
وجـود نـدارد. به عـالوه، فـرد بـرای اشـتغال بـه مرورنویسـی لزومـًا بـه مـدرک زبـان و ادبیـات، 
روزنامه نـگاری یـا نویسـندگی خـالق نیـاز نـدارد، امـا می توانـد مرورنویسـی را بیامـوزد. کتـاب 
چگونه مرور کتاب بنویسیم؟  مرورنویسی برای مشاورۀ خوانندگان نیز دربارۀ همین است.
همه چیز در تجربه خالصه می شـود. به قول یکی از شـخصیت های نمایشـنامۀ 
ِملـک،  موقعیـت  یعنـی  ِملـک  فـروش  ممـت۲  دیویـد  نوشـتۀ  گلـن  راس۱  گلن گـری، 
موقعیـت ِملـک، موقعیـت ِملـک. همان طور که پیش تر گفته شـد، در مرورنویسـی هم 

همه چیـز  یعنـی تجربـه، تجربـه، تجربـه.

1. Glengarry, Glen Ross
2. David Mamet



چگونه مرور کتاب بنویسیم؟18

یـاد فـرِد عالقه مند به مرورنویسـی،  نخسـت، تجربـه در خوانـدن کتـاب. به احتمال ز
علی الخصوص کتابدار عالقه مند به مرورنویسـی، کسـی اسـت که، از دوران تحصیالت 
گر  این طور باشـد، باز هم کتاب های  ابتدایی، خواننده ای سرسـخت بوده اسـت. حتی ا
بیشـتری بخوانیـد؛ در حوزه هـای متنوعـی هـم بخوانیـد: هـم حوزه هایی که به آن ها بسـیار 

یـد، هـم حوزه هایـی کـه به طور معمول چندان گرایشـی به آن هـا ندارید. عالقـه دار
گـر مجموعه سـاز کتابخانـه نیسـتید، از افـرادی  دوم، تجربـه در مرورخوانـی. حتـی ا
بوک لیسـت،  آخریـن شـماره های  انتشـار  از  قبـل  تـا  دارنـد بخواهیـد  را  ِسـمت  ایـن  کـه 
الیبـرری جرنـال۱ و پابلیشـرز ویکلـی۲ را برایتـان بـه امانـت بگیرنـد )یـا خودتـان این هـا را 
محتـوای__  خـاص  سـیاق  __یعنـی  ماهیـت  تـا  کنیـد(  جسـت وجو  آنالیـن  به صـورت 
مرورهـای کوتـاه و مختصـری را مشـاهده کنیـد کـه در ایـن منابـِع مرورهـای قبل از انتشـار 
کـه قبـل از انتشـاِر خـوِد کتـاب منتشـر می شـود( وجـود دارد. مرورهـای  )یعنـی مرورهایـی 
کـه چگونـه وجـود تعـداد  بلنـِد موجـود در روزنامه هـا و مجـالت را بخوانیـد تـا یـاد بگیریـد 
واژگان بیشـتر  به مرورنویس فضا می دهد تا کتاب و نویسـنده اش را با جزئیات بیشـتری 

کنـد. واکاوی 
سـوم، تجربه در مرورنویسـی. پس از اینکه کتاب چگونه مرور کتاب بنویسـیم؟ 
تجربـه  ایـن  از  خودتـان  کردیـد،  مختلـف  مرورهـای  نوشـتن  بـه  شـروع  و  خواندیـد  را 

بهره منـد خواهیـد شـد.
کنـد تـا بیاموزنـد  کمـک  کـه بـه خواننـدگان  کتـاب ایـن اسـت  پـس هـدف ایـن 
کتاب چگونه به آن بنگرند و البته چگونه به مرورهای دیگر  بنگرند  هنگام مرور یک 
تـا بیاموزنـد کـه مؤلفه های اصلی یـک مرور خوب کدام اند و مرورهـا باید دربارۀ کتاِب 

مـورد بررسـی چـه چیـز  به شـما بگویند.
تـا  جلـد  نظیـر  کتاب هایـی  را  کـودکان  و  نوجوانـان  کتاب هـای  مـرور  مبحـث 

1. Library Journal
2. Publishers Weekly
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جلـد: ارزیابـی و مـرور کتاب هـای کـودکان ۱ )هارپـر، ۱۹۹7( ماهرانـه پوشـش داده انـد، 
به همین خاطـر  ایـن کتـاب بـه بحـث دربـارۀ ایـن موضـوع نمی پـردازد؛ در ایـن کتـاب، 
نشـانی و دیگـر اطالعـات ناشـران نیـز درج نمی شـود، چـه ایـن دسـت اطالعـات به طور 

کامـل در انواعـی از کتاب هـای مختلـِف نویسـنده نامه ای۲ پوشـش داده می شـود.
در آخـر، »مـرور کتـاب گویـا« کـه مبحثـی بـا اهمیـِت روبه رشـد اسـت در فصل 8 
گویـا، جویـس سـاریکس، آمـده  کتـاب  کتابـدار خبـره، نویسـنده و مرورنویـس  بـه قلـم 

کـه صمیمانـه از او سپاسـگزارم. اسـت 
کـه  بوک لیسـت،  ناشـر   و  ویراسـتار  آت3،  بیـل  از  می کنـم  تشـکر  همچنیـن 
گسـترده از مرورهـای بوک لیسـت را بـه مـن داد و نیـز  از  اسـتفانی  اجـازۀ نقل قول هـای 
کتابخانه هـای  انجمـن  کتاب هـای  مجموعـه  در  مجموعه سـاز  ویراسـتاِر  زویریـن4، 

کـرد. کـه در طـول ایـن پـروژه مـرا راهنمایـی   ،)ALA( آمریـکا

1.  From Cover to Cover: Evaluating and Reviewing Children’s Books
2.  writer’s-digest-type
3. Bill Ott
4. Stephanie Zvirin
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بازاریابی از طریق مرورنویسی

کتابخانـه و ایجـاد عالقـه بـرای اسـتفادۀ  یابـِی۱  یکـی از راه هـای بسـیار مؤثـر  بـرای بازار
کـه مرورهایـی از مـواد تازه افزوده شـده بـه  کتابخانه تـان ایـن اسـت  افـراد از امکانـات 
کند.  کن قابل دسـترس قرار دهید تا توجه خوانندگان را جلب  کتابخانه تان را در اما
ِصـرف نقل قـول از مرورهـای منابـع دیگر همچون بوک لیسـت و الیبـرری جرنال کافی 
کوتاهی را روی روکش های  نیسـت؛ خوانندگان می توانند خودشـان چنین تبلیغات 
کار باعـث می شـود تـا ایـن سـؤال بـرای  گهی هـا بیابنـد. به عـالوه، ایـن  جلـد و یـا در آ
کتابـداران نمی تواننـد  کتابخانـه پیـش بیایـد: »چـرا  خواننـده و مراجعه کننـدۀ بالقـوۀ 
در مـورد کتاب هـای خودشـان حـرف بزننـد؟ اصـاًل ایـن کتابـداران چقدر در کارشـان 
کتابخانـه جهـت  واردنـد؟« از سـوی دیگـر هـم، اسـتخدام نویسـندگان غیرکارمنـد در 
یابـی  کتابـداران و اسـتفاده از آن در وب سـایت یـا دیگـر مـوارد بازار نوشـتن مـرور بـرای 

ممکـن اسـت فراتـر از بودجـۀ کتابخانه هـا باشـد.

1. marketing
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کتابخانه هـای عمومـی در فینیکـس  چنـد سـال پیـش، در همایشـی از انجمـن 
آریزونـا شـرکت کـردم. در برنامـه ای حضـور یافتـم کـه ارائه دهنـدۀ آن از کارمنـداِن سـامانۀ 
بـود.  شـمالی(  کارولینـای  )در  مکلنبـرگ  شـارلوت  منطقـۀ  کتابخانه هـای  مدیریـت 
کتابخانـه را  کـه وب سـایت یـک  کـه ارائـه شـد بـه حضـار نشـان داد  پاورپوینـت جذابـی 
کرد. یکی از موارد ارائه شده برای بحْث درج مرورهای  چگونه باید راه اندازی و مدیریت 
کتاب هـای جدیـد در وب سـایت بـود. در همین بحث، ارائه دهنـدۀ برنامه این مطلب را 
کارکنان کتابخانه این مرورها را می نویسـند، اما بسـیاری از آن ها  پیش کشـید که گرچه 

کننـد و، به همین خاطـر، نیازمنـد آمـوزش هسـتند. نمی داننـد چگونـه یـک مـرور آمـاده 
گوشم زنگ زد و ایدۀ جالبی به ذهنم رسید.

پس از گفت وگویی با آقای بیل آت، ویراسـتار مسـئول بوک لیسـت، متوجه شـدم 
کـه ایـده ام بـرای او هـم جالـب اسـت. از طریـق اعالنی در صفحات بوک لیسـت، شـروع 
کـردم بـه ارائـۀ آمـوزِش درمحـل به کتابدارانی که می خواسـتند مرورنویسـی را یاد بگیرند. 
را  آن  کشـور  کتابخانـه در سرتاسـر  و در چندیـن  کـردم  راه انـدازی  کارگاهـی دوسـاعته 
اجـرا کـردم. در ایـن کارگاه، از شـرکت کنندگان درخواسـت می شـد تـا از پیـش مرورهـای 
»تمرینـی« آمـاده کننـد؛ مسـئول هماهنگـی کتابخانه رونوشـت ایـن مرورها را بـرای تمام 
بـه دو بخـش تقسـیم می شـد: »سـخنرانی«  کارگاه  شـرکت کنندگان می فرسـتاد. خـود 
اسـت  آموختـه  مـن  بـه  تجربـه  کـه  به گونـه ای  مرورنویسـی  اصـول  مـورد  در  یک سـاعته 
کارگاه اسـت( و بحثـی یک سـاعته  کـه در دسـت داریـد حاصـل ایـن بخـش از  )کتابـی 
میـان شـرکت کنندگان کارگاه در مـورد تمـام مرورهایـی کـه تحویـل داده شـده بـود )برای 

کنیـد(. کتابخانه تـان بـه فصـل 7 رجـوع  کارگاهـی در  یادگیـری نحـوۀ اجـرای چنیـن 
مرورهایی که کارکنان کتابخانه می نویسند معمواًل دو حالت دارد: یا به صورت 
داوطلبانه و یا به عنوان بخشـی از کارشـان در مقام مشـاور خوانندگان نوشته می شود. 
مورد دوم فرایندی است که کتابدار از طریق آن مراجعه کنندگان کتابخانه را از برخی 
کتاب ها و مواد غیرچاپی که از آن لذت برده اند به سوی دیگر کتاب ها یا مواد غیرچاپی 
که احتمااًل از آن ها نیز لذت ببرند. داوطلب شدن برای مرورنویسی،  هدایت می کند 
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دست کم، نشانۀ عالقه و شاید هم قدری تجربه در مرورنویسی است. اما مأمور شدن 
گر  واقعـًا این طور  کـی از بی عالقگـی بـه این کار اسـت و ا بـرای مرورنویسـی احتمـااًل حا
به همین خاطـر  هسـت.  هـم  مرورنویسـی  در  بی تجربگـی  از  کـی  حا احتمـااًل  باشـد، 

راهنمایـی بـرای مرورنویسـْی مفیـد و شـاید حتـی کاماًل ضروری باشـد.
بـه  نسـبت  اطالعـات  خواهـان  و  خوانـدن۱  بـه  قـادر  جماعـِت  گاه سـازی  آ
کتابخانه تاْن هدف و انگیزۀ کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم؟  است. راه ایجاد 
گاهـی عمومـی بـا مـرور کتاب هـا و کتـاب گویا هـای جدیـدی همـوار می گـردد  ایـن آ
گاهـی عمومـْی جـذب  کتابخانـه شـده اند. نتیجـۀ ایدئـال ایـن آ کـه وارد مجموعـۀ 
کتابخانـه اسـت تـا مراجعه کنندگانـی فعـال، راضـی و همیشـگی  خواننـدگان بـه 
گ،  کتابـداران می تواننـد از طریـق وب سـایت، جـزوه، وبـال کتابخانـه باشـند.  بـرای 
کتـاب، و بسـیاری روش هـای دیگـْر مـردم را از عناویـن تازه رسـیده بـه  باشـگاه های 

گاه سـازند. کتابخانـه آ مجموعـۀ 

گ ها وب سایت ها، جزوات و وبال
گـر دوسـت  کتابخانه هـا معمـواًل وب سـایت دارنـد. وب سـایت ها بـه مهم تریـن منبـع __یـا ا
کتابخانـه تبدیـل شـده اند، اطالعاتـی نظیـر  داریـد، پخش کننـدۀ__ اطالعـات مربـوط بـه 
»عناویـن  این چنینـِی  اعـالم  اسـت.  شـده  کتابخانـه  وارد  جدیـدی  عناویـن  چـه  اینکـه 
تازه رسـیده« فقـط به صـورت فهرسـتی سـاده از عنوان هـا نیسـت، بلکـه به شـکل مرورهـای 
کوتاه __ ولی معتبر  و مفید__  درمی آید. عمومًا این مرورها را کارکنان کتابخانه می نویسند.
کتابخانـه  جدیـِد  گویا هـای  کتـاب  و  کتاب هـا  مـرور  وب سـایت ها،  عالوه بـر 
اسـت: جزوه هـا، دفترک هـا،  مفیـد  آماده سـازی جـزوات مشـاورۀ خواننـدگان  در  نیـز 
کتابخانـه  کـه می تواننـد در اختیـار مراجعه کننـدگان  چوب الف هـا یـا تک برگ هایـی 
قـرار بگیرنـد تـا عنوانـی را کـه تـازه خوانده اند یا بـه آن گوش فرا داده اند بـا عنوان دیگری 
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