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بررسیپیوستن بهکنوانسیونهایجهانیمالکیتمعنوی
فرهیختگان| وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در همایش ملی اقتصاد هنر در شیراز خبر از آغاز مطالعه
جدی برای پیوس�تن ایران به کنوانس�یونهای جهانی مالکیت معنوی داد و گفت« :هماکنون قانون
جدید مالکیت آثار هنری در کش�ور تدوین و در دولت تصویب ش�ده که این قانون جزء جامعترین
قوانین ایران است .در حوزه مالکیت آثار هنری ،قوانین در کشور وجود دارد که بهدرستی اجرا نشده
است ،اما در دولت یازدهم و از یک سال قبل اجرای این قانون را در دستور کار قرار دادیم .در حال
حاضر چندین هزار اثر هنری با حفظ مالکیت آثار در اداره کل حقوق و مالکیت معنوی این وزارتخانه
ثبت شده است که افراد میتوانند هرگونه تجاوز به این آثار را از طریق قانون پیگیری کنند».

یادداشتــــــــ
درباره رمان «بازدم» آنیتا یارمحمدی

ســــينما

فیلمسازیبابودجهکم

لغوکنسرتسیروان

فرهیختگان| کنسرت سیروان خسروی که قرار بود
شنبهشب در سینما شهید آوینی شهر بوشهر برگزار
شود ،با وجود فروش بیش از هزار بلیت ،لغو شده
است .کنسرت بوشهر س��یروان خسروی پیش از
این ق��رار بود در تاری��خ  17و  18دیم��اه برگزار
شود ،که آن کنسرت هم لغو شد .دلیل لغو هم سفر
رئیسجمهور و هیات دولت به شهر بوشهر عنوان
شد و مسئوالن استان تصمیم گرفتند به خاطر فراهم کردن شرایط
امنیتی این کنسرت را در زمان دیگری در بوشهر برگزار کنند .در
ماههای گذشته کنسرت گروه لیان هم که قرار بود در سالن سینما
شهید آوینی برگزار شود ،لغو شده بود.

ـــــــزارش اول

m1.abadidost@fdn.ir

فرهیختگان|برخالف چند سال اخیر پخش مجموعه
تلویزیونی «کالهقرمزی» بیحاشیه بوده است و طبق
اعالم روابطعمومی شبکه دو قرار است این سریال از
 6فروردین و با اضافهشدن یکی ،دو عروسک جدید
بعد از ایام فاطمیه پخش ش��ود .عروسکگردانها و
صداپیشهها این روزها سرگرم تمرین هستند و طبق
توافق مدیران تلویزیون هیچکدام از عوامل ساخت
این برنامه اجازه رسانهای کردن جزئیات آن را ندارند
و اطالعرسانی تنها از طریق روابط عمومی شبکه دو
سیما انجام خواهد شد.
این تصمی��م ب��رای دور ک��ردن ای��ن مجموعه از
حاشیههای تکراری س��الهای گذشته گرفته شده
اس��ت .البت��ه در این می��ان نباید از نق��ش مدیریت
علیاصغر پورمحمدی ،قائممقام سیما غافل شد که
اجازه نداده است پخش «کالهقرمزی» در نوروز 94
دچار قصهه��ای تکراری آمدن و نیامدن س��الهای
قبل شود.
گفته میش��ود از همان روزهای اولی که علیاصغر
پورمحمدی کارش را در معاونت س��یما آغاز کرده
است جلسهای درباره ساخت مجموعه کالهقرمزی

 94ب��ا تهیهکنن��ده این
برنام��ه برگ��زار کرده
اس��ت و تهیهکننده نیز
برآورد جدی��د خود را
در اختیار او ق��رار داده
است تا اگر با این رقم
پیشنهادی با تلویزیون
به توافق نرس��ند ،آن را
برای ش��بکه خانگی تهیه کنند .در این میان یکی از
رسانههای وابس��ته به طیف اصولگرا با فاش کردن
رقم احتمالی مورد توافق بین تلویزیون و تهیهکننده
کالهقرمزی این مجموعه را وارد حاش��یه جدیدی
کرد و از دس��تمزد حدود دو میلیارد و پانصد میلیون
تومانی خبر داد.
با پیگیری فرهیختگان از روابط عمومی ش��بکه2
آنها این مبلغ را نه رد و نه تایید کردند اما مشخص
شد مجموعه «کالهقرمزی» امسال به  22قسمت
رسیده است .بنابراین در صورت توافق تلویزیون
با سازندگان این مجموعه بر سر مبلغ و با توجه به
رقم بیش از یک میلیاردی پارسال بابت ساخت 13
قس��مت ،رقم جدید چندان دور از انتظار نیست.
مجموعه تلویزیون��ی «کالهقرمزی» چندس��الی
اس��ت که بهعنوان موفقترین برنامه نوروزی در
جلب رضایت مخاطب عمل کرده است و امسال
مدیران تلویزیون ترجیح دادهاند با توافق از پیش

کافه کتاب

گـ

کالهقرمزی با دوميليارد و نيم به مهمانی سيما میرود

با س��ازندگان آن ،س��اخت ای��ن مجموعه بدون
حاشیه باشد.
علی بخش��یزاده ،مدیرس��ابق ش��بکه دو سیما در
 30خرداد امس��ال در جریان بازدید از مجموعهای
تلویزیونی اعالم کرده بود ک��ه «کالهقرمزی» در 30
قسمت ساخته خواهد ش��د .این خبر تا به امروز از
سوی گروه سازنده تکذیب نش��ده است و اگرچه
هنوز هیچکدام از عوامل «کالهقرمزی  »94اشارهای
به جزئیات جدید این برنامه نکردهاند ،چندی پیش
بنیامین به��ادری در برنامه علی ضیا خب��ر داد که با
دخترش بارانا از میهمانان این برنامه هستند.
با توجه به آنچه تاکنون مش��خص شده است حمید
جبلی ،محمدرض��ا هدایتی ،دنیا فن��ی زاده ،مرضیه
محبوب ،امیرسلطان احمدی ،بنفشه صمدی ،بهادر
مالکی ،محم��د لقمانیان ،محمد بحرانی و عیس��ی
یوسفیپور صداپیشگانی هستند که یکی ،دو هفتهای
است تمریناتشان را شروع کردهاند.

هوشنگ ظریف در نشست آموزشی پژوهشی
موسیقی دستگاهی ایران:

تار مادر سازهای ایرانی است
جمعی از بزرگان موسیقی در این نشست حضور یافتند

س��از تار نی��ز گفت« :ت��ار س��از غالب
داشته باشد .متاسفانه امروز در نوازندگی
موسیقی ما بوده است».
برخی از جوانان صدای سازهای هندی و
حسین علیزاده که در این نشست حضور
ترکی شنیده میشود».
نداشت ،در سخنانی ضبطشده که برای
داری��وش طالی��ی ه��م در بخش��ی از
حاضران در این نشس��ت پخش ش��د،
سخنانش گفت« :نوازندگی تار موتوری
مدیران دولت��ی را خطاب
نیس��ت که روشنش کنند تا
قرار داد و گفت« :رسیدگی
هرکس��ی س��رعتش بیشتر
به همه ام��ور وظیفه دولت
باشد ،برنده شود .نوازندگی
علیزاده :رسیدگی به
همه امور وظیفه دولت
نیس��ت .اگر هرکس��ی در
تار فق��ط ی��ک نوازندگی
نیست .اگر هرکسی
جایگاه خ��ود وظیفهاش را
ص��رف نیس��ت .نوازن��ده
در جایگاه خود
درست انجام دهد ،همهچیز
ت��ار باید بداند که س��ازش
وظیفهاش را درست
درست میش��ود .اصال اگر
در خدمت چه بی��ان و چه
انجام دهد ،همهچیز
درست میشود .اصال
جریان درستی شکل گیرد،
لحنی ق��رار میگیرد .آنچه
اگر جریان درستی
دول��ت خ��ودش حمایت
نوازنده تار مینوازد باید در
شکل گیرد ،دولت
میکن��د .اگ��ر ه��م چیزی
خدمت فرهنگ جامعه باشد
خودش حمایت
درست نشد ،اشکال ندارد.
و با جامعه ارتباط درس��تی
میکند
ما خودمان هم دولتیم ،هم
داشته باشد».
ملت ».خالق «نینوا» گفت:
رامین جزایری از سازندگان

فرهیختگان| ش��امگاه 9
اس��فند در فرهنگسرای
نی��اوران ،نشس��ت
آموزشی پژوهشی موس��یقی دستگاهی
ایران ب��ا محوریت موضوعی س��از تار
برگزار ش��د و هوش��نگ ظریف ،کیوان
س��اکت و داریوش طالیی ک��ه هرکدام
از چهرههای شاخص در قید حیات تار
هستند ،در این نشست پژوهشی درباره
تار سخن گفتند .هوشنگ ظریف تار را
مادر س��ازهای ایرانی دانس��ت و گفت:
«تار مادر س��ازهای ایرانی است .امروزه
نوازندگی این س��از متفاوت شده است.
االن دیگر نوازندگان روی دس��ته س��از
آکروبات بازی میکنند و یکی دو نفر هم
پیدا شده که کبابکوبیده سیخ میکنند.
اصالت نوازندگی س��از ت��ار باید حفظ
شود .تکنیک باید با اصالتها همخوانی

«همیش��ه در کنار تغیی��ر و تحوالتی که
در هنر ایجاد میکنیم ،باید توجه داش��ته
باشیم که از ریشه جدا نشویم .با جدایی
از ریشه ،تحول بیمعنی است .موسیقی
باید با ریشه آمیخته ش��ود وگرنه تبدیل
به مس��ائل روزمره میش��ود .با اعتقاد،
خودتان را به ریش��ه وصل کنید .در غیر
این صورت ش��ما برای بازار کار کرده و
خدمتی به موسیقی نداش��تهاید که البته
این ،کار یکی دو روز نیست؛ کار دولت
هم نیس��ت بلکه باید خودم��ان در این
راس��تا تالش کنیم ».علی��زاده همچنین
منتقدان موسیقی سنتی را خطاب قرار داد
تا بگوید« :بعضیها میگویند موس��یقی
ایرانی غمگین است .بله؛ وقتی غمگین
به نظر میرسد که با نگاهی پویا بررسی
نشود .در این صورت موس��یقی ایرانی
زنده نیست».
سیــــنما

دفاعیه فیلمنامهنویس و کارگردان «خانه دختر» در واکنش به تندروها

تاوان رای به روحانی را پرداخت میکنيم

فرهیخت��گان| بیتردید مجموعه «وضعیت س��فید»
حمید نعمتاهلل یک��ی از ش��اخصترین کارهای
نمایشی تلویزیون در سالهای اخیر است .نعمتاهلل
این روزها درگیر آماده کردن مجموعه  15فیلم کوتاه
با مضامین اخالقی و روانشناسی است تا در نوروز
امسال پخش شوند .نعمتاهلل خودش گفته به دلیل
بودجه اندکی که در اختیار داش��ته اس��ت ،در این
مجموعه از چهرههای محبوب و شناخته شده خبری نیست و اغلب
از بازیگران تئاتر و کمتر شناختهشده در این مجموعه استفاده شده
است .هادی مقدمدوست موضوعات روزمرهای را دستمایه نوشتن
فیلمنامههای مستقل این  15فیلم کوتاه قرار داده است.

موسيقي

شماره 1611

حاشی ههای «کاله قرمزی  »94ادامه دارد

مهربانو ابدیدوست

داستان به شیوه
دانای کل روایت
میشود و در
این میان ،جا
به جا گریزی
هم میزند
به گذشته
شخصیتهای
داستان،
فالشبکهایی
که در بیشتر
مواقع درست
و بجا به کار
برده شدهاند.
زبان اثر در
قیاس با اثر
قبلی نویسنده
منسجمتر شده
و بیشک گامی
است رو به جلو،
شکیل است
و البته تمیز
و خوشخوان
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تاوان سکوت و ترس

«ب��ازدم» دومی��ن رم��ان آنیت��ا
یارمحم��دی اس��ت ک��ه توس��ط
انتشارات ققنوس منتشر شده است.
این ناشر پیش��تر رمان نخست او را
نیز با نام «اینجا نرسیده به پل» منتشر
کرده بود ،کتابی که پارسال به چاپ
محمد امامی
دوم رس��ید و در مجموع با استقبال
داستاننویس
خوبی مواجه ش��د« .اینجا نرسیده
به پل» «رمان نسلی» خوانده شد و
شاید همین مساله بهعنوان رمانی متعلق به یک نسل (نسل سوم
انقالب) در اس��تقبال مخاطب بیتاثیر نبود .آنیتا یارمحمدی در
رمان نخستش روایتگر بخش��ی از زندگی سه دختر دهه شصتی
اس��ت که دور از خانوادهاند و در تهران ب��ا یکدیگر همخانهاند.
مهتاب ،رویا و آیدا س��ه راوی این قصهاند که هر یک به نوعی با
مسائل و رویدادهای حال و گذشتهشان درگیرند ،کشمکشهایی
دارند از قبیل اس��تقالل مالی و اجتماعی ،ادامه تحصیل ،روابط
عاطفی و گاهی تضاد با نسل گذشته.
داستان با مختصات شهری ،امروزی و جوانپسند روایت میشود.
جمله پشت جلد کتاب هم بهگونهای انتخاب میشود که تاکیدی
باشد بر نس��لی بودن رمان ...« :ما دهه شصتیها نسلی هستیم که
مهمترین حرفهای زندگیمان را نگفتی��م ،تایپ کردیم .»...به
گمانم تجربه موفق نویسنده در رمان اول سبب شده این بار نیز (با
قدری تسامح البته) قدم در راهی بگذارد که پیشتر آن را آزموده.
نوع روایت اما فرق میکند ،داس��تان به ش��یوه دانای کل روایت
میش��ود و در این میان ،جا به جا گریزی هم میزند به گذش��ته
شخصیتهای داستان ،فالشبکهایی که در بیشتر مواقع درست
و بجا به کار برده ش��دهاند .زبان اثر در قیاس با اثر قبلی نویسنده
منسجمتر شده و بیشک گامی
اس��ت رو به جلو ،شکیل است
و البت��ه تمیز و خوش��خوان .به
گمانم دیالوگهای به کار رفته
در «بازدم» ابزار دیگری اس��ت
که به خوب��ی به پیش��برد قصه
کمک کردهاند و ب��ا این کمک
ش��ایان تبدیل ش��دهاند به یکی
از نقاط قوت کار .درونمایه اثر
اما بیشباهت نیس��ت به «اینجا
نرسیده به پل» ،فضا اما قدری تیرهتر است اینجا.
کس��ری ،جیران ،الله ،بهار ،آرش ،روزبه و دیگر شخصیتهای
قصه جوانانی هستند که چون مهتاب ،رویا یا آیدا ،انگار هر یک
در خود گرهی گماند اما با یک تف��اوت بزرگ؛ اینجا در «بازدم»
آدمهای قصه طلبکار نسلهای گذشتهاند« :آدمها همیشه تاوان
میدهند .تاوان سکوت ،ترس یا خواست پدرهاشان را .زندگی
ما هم چیزی بیش��تر از این نبوده» .پاشنه آش��یل رمان به گمانم
همینجاست .فضای تیره و تاری اس��ت که در این رمان ترسیم
میشود .آدمهای داس��تان یا مثل بهار بریدهاند و قدم در پله آخر
گذاش��تهاند و رنج و دردی عمیق را تقدیم خانواده ،دوس��تان و
آشنایانش��ان کردهاند ،یا مانند روزبه وارد فضایی ش��دهاند که
هیچش حاصل نیست و نویسنده در یکی از بخشهای درخشان
رمان به خوبی زندگی وی را تشریح کرده است.
آدمهای «بازدم» وقتی هم که تش��کیل خانواده میدهند ،حاصل
اما شکس��تی اس��ت مطلق ،یا تحمل میکنند این شکس��ت را و
به اصطالح میسوزند و میس��ازند یا راه دیگری برمیگزینند؛
رهایی ،جدایی و طالق .کس��ری ه��م که به نوعی ش��خصیت
محوری داستان است ،دم از ماندن نباید بزند و «بازدم» اش در یک
کلمه خالصه میش��ود :مهاجرت .حال خواسته یا ناخواسته ،از
روی اتفاق یا برنامهریزی شده ،مهم نیست ،مهم انگار رها کردن
است و رفتن.

ادبوهـنر

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r

فرهیختگان| آنها که به دنبال حاشیهس��ازی
برای سیوسومین جشنواره فیلم فجر بودند،
برداشت شخصی خود از فیلم «خانه دختر»
را رس��انهای کردند و موجب ش��دند تا این
فیلم در اختتامی��ه جش��نواره بینصیب از
سیمرغ شود .پس از جشنواره نیز رسانههای
وابسته به اصولگرایان تندرو تالش دارند با
جوسازی مانع اکران این فیلم شوند و آن را
به سرنوشت فیلمهای در محاق مانده دچار
کنند .این در حالی است که پیش از این قرار
بود «خانه دخت��ر» در اکران نوروزی یکی از
گزینهها باشد.
به دنبال ای��ن فضاسازیهاس��ت که پرویز
شهبازی نامهای نوشته و در آن از فیلمنامهاش
دفاع کرده و نوشته است« :اینکه از فیلم یا از
متن «خانه دختر» معنا و پیامی فهم بشود که

مطلقا مطمح نظر پدیدآورندگان اثر نیست،
از دو زاویه قابلبررسی است؛ اول اینکه راه را
بر هرگونه تفسیر و تاویل خارج از متن ببندیم
و نظر به نیت پدیدآورندگان -که در دسترس
هستند -بگوییم هر پیام و معنایی خارج از
آنچه ما ادعا میکنیم باطل و نادرست و مردود
است و بر همین اساس بگوییم :فیلم «خانه
دختر» درباره توهین به کرامت انسان ،اصل
محوری حقوق بشر اسالمی است.
بنا بر آنچه در متن اثر موج��ود و حاال قابل
مشاهده است ،دختری در آس��تانه ازدواج،
بیاجازه دام��اد به محلی برده میش��ود که
احساس میکند به کرامت انسانیاش توهین
شده است.
دختری که به گواهی دوستان و اطرافیانش
«اهل این حرفها» نیست .دختری که حتی

اجازه نمیدهد نامزد او چند ساعت قبل از جواب چند سایت تندرو پاسخهایی درخور
ازدواج دست او را بگیرد .در آن محل کذایی ش��أن و در دفاع از فیلم و مقام س��ازندگان
چیزی اثبات نشد و مادر اشاره میکند که او آن داشته باش��ند اما از آنجایی که خواستند
اجازه چنین کاری را نداد و رفت .پسر که در به حاشیهها دامن زده نش��ود از پاسخ دادن
پاکی او یقین حاصل کرده بود به سنگتراش امتناع کردن��د .داوری نک��ردن فیلم «خانه
دختر» هر چن��د به قیمت
میگوید به جای مرحومه
گزافی برای زحمتکشان
«دوشیزه» بنویسد ،اشاره از
ای��ن فیلم تمام ش��د ولی
این گویاتر؟ مسلم است که
اصل ،مس��اله دیگری بود
فیلم تمهای فرعی و کامال
و آن احترام متقابل است
کنترل ش��ده دیگ��ری هم
که فکر میکنم این احترام
دارد و برجس��تهترین آنها
از طرف ما رخ داده است
تم قضاوت درباره شخص
ام��ا از ط��رف مقاب��ل را
غایب است».
نمیدانم .به هر روی چاقو
حس��ینی
ه
شا
ش��هرام
شهبازی:
نباید دس��ته خود را ببرد،
«خان��ه
فیل��م
کارگ��ردان
فیلم «خانه دختر»
تمهای فرعی و کامال
رای به دول��ت فعلی اگر
دخت��ر» نیز در یادداش��تی
کنترل شدهای دارد
تاوانی داش��ته باشد ما آن
دیگ��ر نوش��ته اس��ت« :با
و برجستهترین آنها
را پرداخت میکنیم حتی
اصالحی��ه اندک��ی پروانه
تم قضاوت درباره
به قیمت داوری نشدن و
نمایش��ی را که قبال گرفته
شخص غایب است
حق و ناحق شدن .دلسرد
بود دوباره دریافت میکند
ش��دن اهالی س��ینما (هر
و با حذف دو تا سه پالن،
چند تعداد ما اندک است)
این فیلم س��ینمایی آماده
اکران میشود .آقای ایوبی پیش از این بیان در درازمدت میتواند در جریان س��ینمای
کرده بود که خوش��حال اس��ت جشنواره ایران موثر واقع شود».
فجر امس��ال هیچ حاش��یهای دربرنداشته در فیلم «خان��ه دختر» باب��ک کریمی ،رویا
است اما سخن من این اس��ت که اتفاقا این تیموریان ،حامد بهداد ،رعنا آزادیور ،باران
جشنواره میتوانست سر و صدا داشته باشد .کوثری ،پ��گاه آهنگرانی و بهن��از جعفری
سازندگان فیلم «خانه دختر» میتوانستند در بازی دارند.

آش انار
نويسنده :مارشا مهران
مترجم :بهزاد کاویانیدستجردی
ناشر :کتابسرا
اردیبهش��ت امس��ال ب��ود ک��ه خبر
درگذشت مارشا مهران بهعنوان یکی
از نویس��ندگان ایرانی مهاجر مشهور
ایران بر س��ر زبانها افت��اد و خواننده
ایرانی را نیز کنجکاو ک��رد درباره او
بیش��تر بداند .حاال با انتش��ار ترجمه
فارسی رمان «آش انار» که به انگلیسی
نوشته شده ،این مجال برای مخاطب
ایرانی نیز فراهم شده است تا یکی از
آثار پرفروش س��ال  2005را بخواند.
مارشا مهران در  37سالگی درگذشت
و در این سن و سال توانست دو رمان
به زبان انگلیس��ی منتش��ر کند که هر
دو با اقب��ال مخاطب انگلیس��یزبان
روبهرو ش��د .او س��اکن ایرلند بود و
خانوادهاش در آرژانتین رس��تورانی
خاورمیانهای داشتند .شرایط اقتصادی
آرژانتین باعث مهاجرت خانوادهاش
به فلوریدای آمریکا شد.
چندی بعد مارشا مهران با مادرش به
استرالیا رفت و سرانجام در  19سالگی
تک و تنها به نیوریوک رفت و در کنار
شغلهای کوتاهمدتش ،نویسندگی را
پیش��ه کرد .همانجا با مردی ایرلندی
به نام کریس��توفر کالینز ازدواج کرد
و دوباره به ایرلند بازگش��تند و در 10
اردیبهشت  93جسدش یک هفته بعد
از مرگش کشف ش��د .همین زندگی
پرماجرای مارش��ا مهران است که از
او نویس��ندهای با تجربه زیستی پر از
اتفاق میس��ازد .رم��ان «آش انار» او
هم زندگی س��ه خواهر ایرانی مهاجر
را روایت میکند که در ایرلند تصمیم
میگیرند ،رستورانی ایرانی راهاندازی
کنند .خود مارشا مهران هم گفته است
که زندگ��ی خودش و ی��ک خانواده
لبنانی مهاج��ر در ایرلند را دس��تمایه
نوشتن رمان «آش انار» قرار داده است.
مخاطب رمان «آش ان��ار» در خالل
این رمان با جزئیات ،دستورغذاهای
ایران��ی را که این س��ه خواه��ر تهیه
میکنند ،شرح داده است .دلمه ،سوپ
دالع��دس ،باقلوا ،دوغ ،آبگوش��ت،
گوشفیل ،نانلواش ،ترش��ی ،چلو،
فسنجان ،چای نعناع اسطوخودوس
ازجمل��ه غذاه��ا و نوش��یدنیهای
ایرانی اس��ت که در آخر یا هر فصل
دستورش��ان بهطور مس��تقیم میآید.
«آش انار» رمانی اس��ت پر از طعم و
بو و مزه غذاهای ایرانی و درآمیخته با
آداب و رسوم ایرانی.
مارش��ا مهران رمان موفق و پرفروش
دیگری به ن��ام «گالب و نان س��ودا»
دارد ک��ه در آن نیز دس��تورغذاهای
ایران��ی را ش��رح میده��د .به��زاد
کاویانیدس��تجردی رمان «آش انار»
را به فارسی ترجمه کرده و این کتاب
در کتابسرای نیک منتشر شده است.
چهره
ادبیات

لیلى
گلستان
فرهیختگان| «آقا صمد و ماهی س��یاه
کوچولو» نام نخس��تین کتاب تالیفی
لیلی گلس��تان مترج��م و گالریدار
شناخته شده است که با نگاه به قصه
صم��د بهرنگی با ن��ام «ماهی س��یاه
کوچولو» نوش��ته ش��ده و قرار است
از س��اعت چهار بعدازظهر پنجشنبه
چهاردهم اس��فند در گالری گلستان
رونمایی شود.

