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>ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ :ﮐﻨﺴﺮﺗﻮ ﻓﺎﮔﻮت ھﻮﻣﻞ  ،ﻧﻮازﻧﺪه ﻓﺎﮔﻮت آﻗﺎی ﺗﺮی ﺑﯽ اﯾﯽ ول ،ﻧﻮازﻧﺪه ﭘﯿﺎﻧﻮ آﻗﺎی ﭘﯿﺘﺮ آﻣﺴﺘﻮﺗﺰ اﮐﺘﺒﺮ 1997
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺖ <
ﺗﮭﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺗﺮی ﺑﯽ اﯾﯽ ول
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺘﻮﺳﻠﯽ ﻧﻮازﻧﺪه ﻓﺎﮔﻮت و آھﻨﮕﺴﺎز

-1ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﺗراش ﺑرای زﺑﺎﻧﮫ ﻓﺎﯾل ﻣوﺟود اﺳت در اﯾﻧﺟﺎ دو ﻧﻣوﻧﮫ ﻓرﺿﯽ از ﺗراش ﻣورد
ﺑﺣث ﻣﺎﺳت  .ﺗراش ﻣوازی در واﻗﻊ ﻣﯽﺗوان از آن در ﺗراش ﺳرﯾﻊ ﻗﺳﻣت ﺗﯾپ  ۳ﻗﺳﻣت ﺑزرﮔﯽ از ﻗﻠب
ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺿﺧﺎﻣت ﮐﮫ در ﻋﻘب ﻗﺳﻣت ﻗرار دارد اﺷﺎره ﮐرد
-2طﺑﯾﻌﺗﺎ ً زﺑﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ھم ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﻣورد ﺧواھد ﺑود ﺷﮑل ﺷﯾﺑدار را ﻣﯽﺗوان در ﻗﺳﻣت ﺗﯾپ ﻣﺷﺎھده
ﮐرد اﻣﺎ ﺳﭘس ﺷﯾب رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯾم ﻧﮕﮭدارﻧده اوﻟﯾﮫ ﻗرار دارد ﺑﻌﺿﯽ از ﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﺷﯾﺑدار ﯾﺎ ھرﻣﯽ ﺷﮑل ﺷﺎﯾد ﮐﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن آﻧﮭﺎ را زﺑﺎن ھﺎی دارای ﮔردﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد
ﻣن واژه ﺷﯾب دار را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﭘﺳﻧدم و ﻣﺎ ھم از اﯾن واژه اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﯾم ﮐرد اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن
ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد از واژه ھرﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
 -3ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧواھﯾم در ﻣورد ارﺗﻔﺎع دھﺎﻧﮫ زﺑﺎﻧﮫ ﮐﻣﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم ارﺗﻔﺎع دھﺎﻧﮫ ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ
ﻣﯾزان ﻓﺷﺎر ھوای ورودی را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﺑﺎﻧﮫ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود در اﯾﻧﺟﺎ دو ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻌﻣوﻻ
دھﺎﻧﮫ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده اﯾم ﻧﻣوﻧﮫ اول ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﻣﻧﺣﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﻣت زﺑﺎن اﺳت و ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﻌدی
ﺷﺎﻣل دو ﺗﯾﻐﮫ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﮐﮫ روی ھم ﺳوار ﺷده اﻧد اﺳت در واﻗﻊ ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺣﻧﺎ ﯾﺎ ﻗوس در ﯾﮏ
طرف ﻗرار دارد ﯾﺎ ﺧﯾر

-4ﺑﮫ ﻧوک ﭘﯾﮑﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت دارﯾم ﻧﮑﺎت زﯾﺎدی در ﭘﯾﭼﯾده ﮐردن اﻧواع اﻧﺣﻧﺎ
در دھﺎﻧﮫ وﺟود دارد ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘﺎط ﻧﻘﺎط اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾرﻣﯽ ﮔوﯾﯾم اﯾن دو ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺗﻔﺎوت از زﺑﺎﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦدھﯽ
ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ھم دارﻧد در ﻣورد دھﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت در ﺳری وﯾدﯾو ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ھﺎ ﻗطﻌﺎ ً ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد
-6اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾم از دھﺎﻧﮫ ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ﻣورد اول اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع دھﺎﻧﮫ
اﺳت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم ارﺗﻔﺎع ﺷﺎﻣل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دو ﺗﯾﻐﮫ در ﻧﻘطﮫ وﺳط ﻓرﺿﯽ در زﺑﺎن ﺧواھد ﺑود اﯾﻧﺟﺎ در
واﻗﻊ ﻧﻘطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻣﻘدار ﻓﺷﺎر ھوای ورودی زﺑﺎن را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد
-7درﺳت اﯾﻧﺟﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾم در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺳﯾﺎه اﺳت اﯾن ﻗﺳﻣت از زﺑﺎﻧﮫ اﺟﺎزه ورود ھوا را ﺑﮫ داﺧل ﻧﻣﯽدھد
اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧﻘﺷﯽ در ارﺗﻌﺎش ﯾﺎ وﯾﺑرﯾﺷن در زﺑﺎﻧﮫ ﻧدارد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﻧﻘﺷﮫ زﯾﺎدی ﻧدارد اﯾن
ﻗﺳﻣت اﺟﺎزه داده ﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻورت آزاداﻧﮫ در ﻗﺳﻣت ﻣﯾﺎﻧﯽ ارﺗﻌﺎش ﮐﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺣﺎﻻ زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯾده
ﮐﮫ ﮐﻣﯽ در ﻣورد ﻋرﺿﮫ دھﺎﻧﮫ ھم ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم در واﻗﻊ ﻋرض دھﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾزان ارﺗﻌﺎش زﺑﺎﻧﮫ را
در ﺳطﺢ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.اﯾن ﻣوﺿوع زﻣﺎﻧﯽ اھﻣﯾت ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ زﺑﺎﻧﮫ دارای ﻧﻘﺎط اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد
-8در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋرض دھﺎﻧﮫ را در ﺷﻣﺎره ھﺎی  ۱�۲�۳ﺑﺑﯾﻧﯾد ).دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﺛل ارﺗﻔﺎع( ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ﻣﯽﺗواﻧﻧد دارای ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷد در واﻗﻊ اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺟﺎﻟب در ﻣورد زﺑﺎﻧﮫ ﻓﺎﮔوت
اﺳت .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً زﺑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﻧﻘﺎط اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺗری ﺗﺎ
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎده ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑوده را ﺧﻠﻖ ﺧواھﯾد ﮐرد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑوﺟود آﻣدن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت
و ﺳﺎﯾزھﺎی ﻣﺗﻌدد زﺑﺎﻧﮫ ﺧواھﯾد ﺷد.
 -9ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻓرم دھﺎن روی زﺑﺎﻧﮫ و ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺗﻔﺎوت ﻓﺷﺎری در ﭘوزﯾﺳﯾون دھﺎن روی زﺑﺎﻧﮫ در واﻗﻊ ﺷﻣﺎ
در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺳطﺢ ارﺗﻌﺎش روی زﺑﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯾد .ﺧوب در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟش
ﻣﯾﮕﺷﺗﯾم ﺷﻣﺎره ۱دارای دھﺎﻧﮫ ی ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎز اﺳت ﺷﻣﺎ ﻗطﻌﺎ ً ﺗﻌداد زﯾﺎدی زﺑﺎﻧﮫ را ﺑﺎ اﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﭘﯾدا
ﻧﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﭼﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗوان ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐرد .در واﻗﻊ اﯾن ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل آورده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻧظور آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دھﺎﻧﮫ ی زﺑﺎﻧﮫ اﺳت
-10ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻋرﺿﮫ دھﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎره ﯾﮏ ﺑزرﮔﺗر از ارز اﯾن ﯾﮑﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ در ﺷﻣﺎره  ۲اﺳت اﯾﻧﺟﺎ ﺷﻣﺎره
 ۳اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻋرض دھﺎﻧﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دو ﻣدل ﻗﺑﻠﯽ دارﯾم ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرﺗﻌش
ﺷده در ﺷﻣﺎره  ۳دﻗﯾﻘﮫ اﯾﻧﺟﺎ اﺳت اﯾن ﻗﺳﻣت ﺧﯾﻠﯽ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ارﺗﻌﺎش ﻧدارد
-11اﮔر ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﯾﻐﮫ ھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺷﻣﺎ ﮐمﮐم ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻧظور ﻣن از ﺳطﺢ
ارﺗﻌﺎش ﺧواھﯾد ﺷد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻣﺎره ﯾﮏ ﻧﺷﺎن دادم دھﺎﻧﮫ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ
اﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎه را در ﺷﻣﺎره ﯾﮏ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻘﺷﯽ در ارﺗﻌﺎش ﻧدارﻧد اﻣﺎ ﻗﺳﻣت ھﺎی
دﯾﮕر آزاداﻧﮫ ﻣرﺗﻌش ﻣﯽ ﺷوﻧد و در واﻗﻊ در ارﺗﻌﺎش زﺑﺎﻧﮫ ﺷرﮐت دارﻧد
-12ﺧوب در اﯾﻧﺟﺎ ورودی زﺑﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺳﻣت دوم دھﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺎه ھﺎﺷور ﺧورده اﺳت
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود از اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ و ھﯾﭼﮑدام از اﯾن ﻗﺳﻣت ھﺎ آزاداﻧﮫ ارﺗﻌﺎش ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد اﯾن ﻗﺳﻣت طوﺳﯽ و
ﺳﻔﯾد ﺑﮫ ﺻورت آزاداﻧﮫ ﻣرﺗﻌش ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﺳوﻣﯾن ﻗﺳﻣت ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺳﻔﯾد اﺳت ﻣﺎ ﺑﺧش دﯾﮕر ﯾﺎ ﻻﯾﮫ دﯾﮕری
از زﺑﺎن را دارﯾم ﮐﮫ ﻣرﺗﻌش ﻣﯽ ﺷود

-13ﺑﻌد از ﮐﺷف ﺧواھﯾد ﮐرد اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐوﭼﮑﯽ روی زﺑﺎﻧﮫ ﻣرﺗﻌش ﻣﯽﺷود ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ
رﺟﯾﺳﺗرھﺎی ﺑﺎﻻ ﺧواھد ﺑود ﻣﻧطﻘﮫ ﺑزرﮔﺗر ﮐﮫ ﻣرﺗﻌش ﻣﯽﺷود ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧت ھﺎی ﺑم ﺧواھد ﺑود
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در دھﺎﻧﮫ ی ﺷﻣﺎره ﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺧواھﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻠﯾس اﯾون زودﺗر و راﺣت ﺗری ﺑﻧوازﯾد.
در ﺷﻣﺎره  ۳ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﯾن دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘوزﯾﺳﯾون ﺑﺳﺗﮫ ﺗر و ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗری در زﺑﺎﻧﮫ ﺑدﻣﯾد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻧت ھﺎی رﺟﯾﺳﺗر ﺑﺎﻻ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
 --14اﮔر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل زﺑﺎﻧﮫ ﺑدون ﻧﻘﺎط اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ھﺳﺗﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺛﺎل ھﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد
اﮔرﭼﮫ ارﺗﻔﺎع دھﺎﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﮐﻣﯽ در ﻋرض زﺑﺎن وﺟود ﺧواھد داﺷت ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﺑﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺑدون ﻧﻘﺎط اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺑر ﺧﻼف واﻗﻌﯾت ﻣﻘدار ﻓﺷﺎر ﭘوزﯾﺳﯾون دھﺎن و ھوای ورودی زﺑﺎﻧﮫ را ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺻورت آزاداﻧﮫ ﻣرﺗﻌش ﻣﯽ ﺷود در ﻗﺳﻣت ﺑزرﮔﺗری ﮐﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷد.
-15در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھم ﻋرض ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد)ھر دو ﺑﮫ ﺟﮭت ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﺎر ھم ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد( در
ﻣورد دھﺎﻧﮫ زﺑﺎﻧﮫ ھﺎ  .دوﺑﺎره ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﻣﺎره  ۳را ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ دھﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮑﯽ در اﯾن ﺟﺎ
دارد و ﯾﮏ زﺑﺎﻧﮫ ﺑدون ﻧﻘﺎط اﻧﻌطﺎفﭘذﯾر و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ دھﺎﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑزرگ در اﯾﻧﺟﺎ
وﺟود دارد.
-16ارﺗﻔﺎع ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت دوﺑﺎره ارز ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻋرض دھﺎﻧﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻘت دارد ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎﯾﻠم در
ﻣورد ﭼﻧد ﺷرط دﯾﮕر ھم درﺑﺎره ی اﯾن ﻣوﺿوع در وﯾدﯾو ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﯾﻧده ﺻﺣﺑت ﮐﻧم
-17در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم اﺷﺎرهای ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم ﺳﯾم ھﺎی ﻧﮕﮭدارﻧده ﮐﻧم ...ﺑﮕذارﯾد اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮫ ی
ﺧودم اﺷﺎره ﺑﮑﻧم اﮔر اﯾﻧﺟﺎ را ﮐﻣﯽ ﮔرد ﮐﻧﯾد اﯾن ﺳﯾم ﻧﮕﮭدارﻧده را ﮐﻣﯽ ﮔرد ﺗر ﮐرده اﯾد اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋث
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﯾوب ﮔردﺗر ﺑﺷود اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﮔرد ﮐن ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ )ﭘﻠﯾرز( اﻧﺟﺎم
دھﯾد اﮔر آن را ﮐﻣﯽ ﻣﺳطﺢ ﺗر ﮐﻧﯾم دو طرف ﺗﯾوب روی ھم ﺑﮫ ﺻورت ﻓﻠت ﻣﯽ ﺧواﺑد .ﮔرد ﮐردن ﯾﺎ
ﻣﺳطﺢ ﮐردن ﺳﯾم ھﺎ دارای ﺷراﯾط و ری اﮐﺷن ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳری وﯾدﯾوھﺎی ﺑﻌدی روی آﻧﮭﺎ
ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد.
>ﻣوﺳﯾﻘﯽ :ﮐﻧﺳرﺗو ﻓﺎﮔوت ھوﻣل ﻗﺳﻣت اول ،دﮐﺗر ﺗری ﺑﯽ اﯾﯽ ول ﻓﺎﮔوت و ﭘﯾﺗر آﻣﺳﺗوز،ﻓورﺗﮫ ﭘﯾﺎﻧو
اﮐﺗﺑر  ۱۹۹۷داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻧت<

