
ادب و هنر8

   مترو بعد از كنسرت 
به هنگام بازگشت و در ميان تماشاگران بي شماري كه با هدايت جمعي از مسئوالن به سمت مترو به صف شده بودند 
پيش خودم عزا گرفته بودم كه حال با اين جمعيت و فشردگي درون واگن هاي مترو چگونه به خانه مي رسم كه ديدم در 
ايستگاه »نورث گرينيچ« واگن هاي مترو خالي اند و براي همين مسافران با فراغ بال سوار مترو مي شوند و اگر نخستين 
مترو را هم از دست بدهند در بعدي ها به فاصله چند دقيقه به راحتي به مقصد خواهند رسيد. همين مسئله فراغت از 
تنگي و فشردگي باعث شد حين برگشت كمي به اجراي امشب فكر كنم و يادم بيايد چگونه هنگام پخش »كي ما«ي 
معروف كه عمري است همدم من و بيماران من است به وقت درمان؛ قلبم لرزيد و داشتم تقال مي كردم لحظاتي از كنسرت 
را در آن تاريكي با موبايلم ضبط كنم چگونه تار شدن تصاوير به صورت استعاري و فرمال شبيه اشك ريختن شده بود و 
چگونه باتري موبايلم در آخرين لحظات اجراي كنسرت تمام شد؛ كنسرتي كه شايد آخرين اجراي موريكونه در لندن 
و موسيقي آخرين فيلم تارانتينو، آخرين يادگار او براي ما باشد. موريكونه در انتهاي كنسرت گفت كه اين آخرين اجرا 

در لندن است و بعيد است كه دوباره مجالي بيابد تا با اركستر در لندن به صحنه بيايد.

گزارش

كنسرت »شصت سال موسيقي« انيو 
موريكونه در 90 سالگي استاد پس از موسيقي

اجرا در شهرهاي مختلف دنيا باالخره 
در لندن و در سالن »O2« برگزار شد.

كنســرت رأس ســاعت ۸:۳0 با نيم ساعت تأخير 
)احتماال به دليل ازدحام تماشاگران( شروع شد. انيو 
موريكونه با كت و شلوار و لباسي يكسره سياه كمي 
لنگ لنگان بابت كهولت سن روي صحنه رفت و تمام 
سالن به احترام او بلند شــدند، برايش كف زدند و 
موبايل ها و دوربين ها براي ثبت لحظات روشن شد. او 
آرام و بي هيچ حرف و حديث و تأخيري پشت جايگاه 
رهبري اركستر رفت و كنســرت با اجراي قطعه اي 
از موسيقي متن افســانه ۱900 آغاز شد.آرامش، 
خونسردي، تمركز و تجربه بيش از نيم قرن ساختن 
موســيقي براي نزديك به ۴۵0 فيلم ســينمايي و 
مجموعــه تلويزيوني در كليه حــركات و نگاه هاي 

موريكونه موج مي زد.

اوراق پراكنده 
بخش اول كنسرت در قسمت دوم با عنوان »اوراق 
پراكنده« اجراي قطعات »كي ماي« )از فيلم مادالنا(، 
H2S، حلقه عشق، روزي روزگاري آمريكا، بارايا و 
Allonsanfan را شامل مي شد كه شاخصه همه 
آنها ايتاليايي بودن فيلم هــا )غير از روزي روزگاري 
آمريكا( و برجســتگي صداي كيبورد بود. قسمت 
سوم بخش اول با نام »نوسترومو« و صداي سوپرانو 
»ســوزانا رلگاچي« به اجراي ۳ قطعه از مجموعه 
تلويزيوني »نوسترومو« اختصاص داشت. موريكونه 
براي آخرين بخش اين قسمت با عنوان »مدرنيته 
اسطوره در سينماي سرجئو لئونه« قطعه »مردي 
با سازدهني« را از روزي روزگاري در غرب و ۳ قطعه 
از »خوب، بد، زشت« با اجراي شورآفرين خواننده 
ســوپرانو و همراهي شــورآفرين گروه كر برگزيده 
بود كه پايان اين بخش با تشويق ممتد تماشاگران 

همراه شد.
در وقفه تا اجراي بخش دوم جدا از اجراي فوق العاده 
و حضور با وقار و شور و شعف سالن چيزي كه ذهن 
مرا به خودش مشــغول خودش كــرد كارگرداني/ 

سوئيچينگ دوربين ها و پخش اجرا روي صفحه هاي 
نمايش درون ســالن بود. اينكه كارگردان مثال در 
بخش اجراي افســانه ۱900 با نمايي از چنگ نواز 
شــروع كرد و پخش آن قطعه را با نمايش نمايي از 
همان چنگ نواز به پايان رســاند. يا هنگام اجراي 
مردي با سازدهني به طرز مرموزي دوربين به درون 
نوازندگان زوم كرد بدون اينكه نوازنده ســازدهني 
را نشــان بدهد. من پس از اتمام وقفه 20 دقيقه اي 
انتظار داشــتم كه انيو موريكونه چند كالمي براي 
حضار درباره خودش يا مرگ »برناردو برتولوچي« 
حرف بزند كه عمال انتظار بيهوده اي بود. او در طول 

كنسرت كالمي با تماشاگران سخن نگفت.
موريكونه بخــش دوم كنســرت را برخالف بخش 
نخســتين از روي صندلي رهبري كرد. او قسمت 
اول اين بخش را به اجراي »آخرين دليجان به سوي 
ردراك« از آلبوم »هشت نفرت انگيز« اختصاص داده 
بود كه در كنار برجستگي عكس او در كنار تارانتينو 
در بروشــور چاپ شــده تأييدي بود بر رد شايعات 
بدگويي او پشت سر اين كارگردان. در ادامه با حضور 
خواننده ديگري بــه نام »دولچه پونتــه« در ذيل 
مجموعه اي با عنوان »سينماي اجتماعي« قطعاتي از 
موسيقي متن فيلم هاي »پايان راز«، »نبرد الجزيره«، 
»ســاكو وانزتي«، »بازجويي از يك شهروند دور از 

سوءظن«، »Sostiene Pereira«، »طبقه كارگر 
به بهشت مي رود«، »ضايعات جنگي« و »بسوزان!/ 
كوئيمادا« اجرا شد و دست آخر هم استاد براي پايان 
برنامه قطعاتي از فيلم »مأموريت مذهبي« را درنظر 
گرفته بودند كه هم حس داشت هم غوغا و هم صداي 

تك خوان و هم گروه كر و هم همه  چيز.

بازگشت به صحنه 
تشــويق ممتد و ۱0 دقيقه اي 20هــزار نفر درون 
ســالن ۳بار ديگر موريكونه را روي صحنه آورد. بار 
اول كه روي صندلي نشســت چند نفري از درون 
جمعيت قطعه مورد نظرشــان را فرياد زدند كه در 
ميان آنها مي شد »سينما پاراديزو« را تشخيص داد. 
وقتي صداي درخواست ها فروكش كرد، موريكونه 
مستأصل نگاهي به نوازندگانش انداخت كه ميان اين 
همه شاهكار كه امشب اجرايشان نكرديم و به نوعي 
به كمتر شنيده شده ها بســنده كرديم، حاال كدام 
را انتخاب كنيم كه آخر ســر انتخاب همان سينما 
پاراديزو شــد و البته براي 2 قطعه ديگر هم دوباره 
قطعات كورال خوب، بد، زشــت و كوئيمادا را اجرا 
كرد كه هم دوباره 2خواننــده اش را به روي صحنه 
آورد تا من و همه حاضران با خاطره اي شورانگيز با 

اين اجرا وداع كنيم.

حامد صرافي زاده 
روزنامه نگار- لندن

وداع باشكوه موريكونه با لندن

راهنما

  نقد كتاب »بي باد، بي پارو« 
با حضور فريبا وفي )نويسنده(،  مژده ساالركيا 

و  مريم حسيني
چهارشنبه، 7 آذر، ساعت 15تا 17

دانشگاه الزهرا، دانشكده ادبيات، تاالر حافظ

  عصر داستان
با حضور شيوا ارسطويي

چهارشنبه، 7آذر، ساعت 18
مشهد، بلوار هفت تير، ميدان هشت شهريور، 

پارك الله، فرهنگسراي فناوري و رسانه

  سناي سنايي در مدايح مصطفوي 
چهارشنبه، 7آذر، ساعت 16:30

خيابان شهيد بهشتي، خيابان بخارست )احمد 
قصير(، نبش كوچه سوم، مركز فرهنگي شهر 

كتاب

  جايگاه ارزش ها در علم
با سخنراني حسين شيخ رضايي،  اميرحسين 
كرباســي زاده، حامد بيبكران بهشت، ميثم 

محمد اميني و كيوان الستي
چهارشنبه، 7آذر، ساعت 9تا 18

بزرگراه كردستان،  نبش خيابان دكتر آيينه وند 
)64(، پژوهشگاه علوم انســاني و مطالعات 

فرهنگي

  نقد و بررسي رمان بنيادگراي ناراضي 
با حضور حامد حبيب زاده، اميرحسين صادقي 

و مسعود فرهمند
چهارشنبه، 7آذر، ساعت 16تا 18

خيابان انقالب، خيابان فلســطين جنوبي، 
كوچه خواجه نصير، پالك 2، سراي اهل قلم

  داستان خواني تجربي 
با بررسي رمان فارسي بند محكومين

با حضور كيهان خانجاني )نويسنده( و انوشه 
منادي

جمعه، 9آذر، ساعت 17تا 19
بابل، روبه روي شيريني سراي بابل، كتابفروشي 

نشر چشمه

 آتوسا، نويسنده اي 
ايراني االصل در بوستون

كتاب »سال استراحت و امنيت من« نوشته 
 آتوسا مشفق، نويسنده با  اصليت ايراني در 
رده چهارم فهرست بهترين رمان هاي مجله تايم در سال 2018 قرار گرفت. آتوسا 
مشفق از مادري كروات و پدري ايراني در شهر بوستون متولد شد.  رمان مشفق در 
سال 2014 با عنوان »مك گلو« در فهرست نهايي جايزه بوكر قرار داشت. او همچنين 
براي نگارش رمان »ايلين« در سال 2016 مورد تحسين منتقدان قرار گرفت و در 
همين سال موفق به دريافت جايزه »بنياد همينگوي« شد. »دلتنگ جهاني« از 
جمله كتاب هاي معروف ديگر  مشفق  است كه در سال 2017 انتشار يافت. مجله 

تايم امسال نيز به روال سال هاي قبل 10رمان برتر داستاني را معرفي كرده است: 

اتاق مارس
 راشل كوشنر  در كتاب »اتاق مارس« داستان زني زنداني  به نام رامي 
هال را روايت مي كند كه داراي يك فرزند پسر است. هال با فرزندش در 
زندان با شرايط سختي زندگي مي كند و پسرش را بزرگ مي كند. راشل 
كوشنر كه تاكنون 2بار فيناليست جايزه ملي كتاب آمريكا شده، در اين 

رمان به آرامي اسرار زندگي گذشته »رامي« را بر مال مي كند. كوشنر داستان خود 
را در فضايي اسرار آميز و طنز آلود به پيش مي برد. در اين رمان چهره  خشن زندان هاي 

آمريكا به خوبي ترسيم شده است.

نامتقارن
اين اولين رمان  ليزا هاليدي  است. رمان نامتقارن سه فصل دارد. داستان 
اين رمان درباره رابطه عاشقانه سردبيري جوان و يك نويسنده مشهور 
است. هاليدي شخصيت نويســنده را از فيليپ راس گرفته كه زماني 
با او نامزد بود. او با مهارت داســتاني را به داستاني ديگر ربط مي دهد. 

داستان ديگر اين رمان درباره يك عراقي – آمريكايي است كه در سال 200۸ 
در فرودگاه هيترو لندن بازداشت شده بود. اين رمان، ليزا هاليدي را به عنوان صدايي 
جديد در عرصه داستان نويسي مطرح كرده است، نيويورك تايمز اين رمان را فوق العاده 

توصيف كرده است.

ازدواج آمريكايي
اين داستان نوشته  تاياري جونز  است. »ازدواج آمريكايي« درباره يك 
زوج )روي و سلستيال( اهل آتالنتا ست كه  حدود يك سال از ازدواجشان 
مي گذرد. »روي« كه در عرصه تجارت فعاليت مي كند، به اشتباه متهم 
به انجام جرمي خشونت بار مي شود. در فصل هاي اين رمان داستان بين 

شوهري در زندان و زني بيرون از زندان در نوســان است. جونز در اين رمان وضعيت 
نابسامان خانواده هايي را كه به دليل اشتباه سيستم قضايي آمريكا دچار مشكل شده اند، 

روايت مي كند. 

سال استراحت و امنيت من
يك زن ناراحت و غمگين كه از افسردگي رنج مي برد، شخصيت اصلي 
رمان »سال استراحت و امنيت من« نوشــته آتوسا مشفق است. اين 
زن كه در سال هاي ابتدايي قرن بيســت ويكم زندگي و در پايان دوره 

رياست جمهوری بيل كلينتون زندگي مي كند، نگران اوضاع سياسي و اجتماعي است. 
او نتيجه می گيرد بهتر است در چنين وضعيتي بيشتر اوقات درخواب باشد. او از يك 
روانشناس درخواست مي كند تا به او كمك كند تا يك سالي را به خواب برود. او اميدوار 

است كه پس از بيداري از خواب حالت يك فرد تازه متولدشده را پيدا كند. 

سرس 
 مادلين ميلر  در اثر جديد خود داستان»ســرس«، الهه يوناني جادو را 
دوباره اما با تغييراتي در رمان خود بازگو مي كند. در كتاب اوديسه هومر 
»الهه جادو« اسطوره ملوانان را به خوك تبديل مي كند .  مادلين ميلر 
در اين داســتان كه در زمره كتاب هاي پر فروش سال نيز قرار گرفته، 

»سرس« را زني توصيف مي كند كه توسط خدايان و موجودات ميرا تهديد مي شود. 

واشنگتن سياه
رمان »واشنگتن ســياه« نوشته  اســي ادوگيان ، درباره »واش« برده 
سياهپوستي اســت كه در كارخانه  باربادوس پالنتشين  كار مي كند. 
او با ارباب جديدش كه يك دانشمند و همزمان فردي طرفدار جنبش 
ضد برده داري است، دوست مي شود. زماني كه يكي از همكاران »واش« 
مي ميرد، او خود را در خطر مي بيند و با ارباب خود رهسپار سفري به 

اروپا مي شود. اين 2 نفر در طول سفر تعهد خويش به يكديگر را مي آزمايند. در مجموع 
مي توان گفت اين رمان  ادوگيان داســتاني الهام بخش درباره آزادي و »كشف دوباره 

خود« است.

آنجا آنجا
»آنجا آنجا« اولين رمان  تامي اورنج  در ژانر رمان هاي ترسناك است كه 
در سال 20۱۸ نيز در فهرست آثار پر فروش روزنامه نيويورك تايمز قرار 
داشت.  تامي اورنج در اين رمان حضور آمريكايي ها و بوميان آمريكايي 

در اوكلند را بررسي مي كند. هر گروه از اين بوميان داراي اهداف متفاوتي هستند و براي 
هر يك اتفاقاتي روي مي دهد كه تامي اورنج اين اتفاقات را با هم تركيب كند. او وحشت و 
ترس را در خواننده اش ايجاد مي كند. »آنجا آنجا« در واقع با هدف محكوم كردن دوره اي 

شرم آور از تاريخ با روايتي شعر گونه و پر از تعليق نگاشته شده است.

عشق تفنگ
داستان اين رمان جنيفر كلمنت درباره مارگوت و دختر نوجوانش پرل 
است كه در نزديك پاركي مخصوص ماشين هاي كمپينگ در فلوريدا 
زندگي مي كنند. آنها زندگي فقيرانه اي دارند ولي در عين حال خوش 
هستند. مرد خطرناكي وارد زندگي آنها مي شود، اينجاست كه پرل خود 

را در محاصره دنيايي از تفنگ مي بيند.  كلمنت  در داستان خود روايتگر برهه اي از تاريخ 
آمريكا ست كه  در آن عدالت با خشونت اجرا مي شود. 

فلوريدا
 لورن گراف  در رمان »فلوريدا« كه متشكل از داستان هاي كوتاه است، 
اوضاع در ايالت فلوريدا را بررسي مي كند. معلمي بي خانمان، شوهري 
كه همسرش به وي خيانت كرده و نويسنده اي كه الرن گراف را تداعي 
مي كند، از جمله قهرمانان اين رمان هستند كه زندگي  آنها با چالش هاي 

زيادي مواجه است. گراف كه پيش تر رمان »سرنوشت ها و خشم ها« را نگاشته بود، يك 
دهه پيش به ايالت فلوريدا نقل مكان كرد. 

طبقه باال
طبيعت و نياز مراقبت از آن ، موضوعي است كه زندگي شخصيت هاي 
دوازدهمين رمان  ريچارد پاورز  را به هم گره زده است؛ هنرمندي جوان 
كه اسالفش در كار كشــت و كار درخت بلوط بودند، يك بيولوژيست 
زمين شناس، يك كهنه سرباز جنگ ويتنام و 6شخصيت ديگر قهرمانان 

اين داستان هستند. اين كتاب در صدر فهرست پر فروش ترين كتاب هاي سال نيويورك 
تايمز قرار گرفته است. رمان »طبقه  باال« در سال20۱۸ نامز دريافت جايزه من بوكر 

بود و در فهرست ۱0 اثر برتر سال از سوي روزنامه واشنگتن پست معرفي شده است. 

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

چهار شنبه 7 آذر97
شماره 7۵۳۸

داستان سوم، باغ سوخته؛ روايت زوال 
نگاهي به نمايشگاه »باغ سوخته« در گفت و گو با سپيده سحر 

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

برگ هاي خشك سوزني، كاج كف گالري 
را پوشانده اند و زير پاهاي بازديدكنندگان 
خش خش مي كنند. از همــان بدو ورود 
معلوم است كه با نمايشــگاهي متفاوت 
مواجهيم. در چوبي قديمي، دومين اتفاق 
متفاوت نمايشگاه اســت. عجيب تر از آن 
جمجمه هايي است كه در كنار در ريخته. 
شعر ورودي نمايشگاه چنين است: »بوي 
ســوختن مي آيد/ خاطراتي آشــنا زبانه 
مي كشد آرام/ و خاكســترها را باد با خود 
خواهد برد«. »باغ ســوخته« نمايشگاه 
نقاشي و چيدمان است و چنان كه از نامش 
پيداست قرار اســت روايتگر باغي باشد 
كه سوخته است. نقاشــي بزرگي از تنه 
درخت، نقاشــي هايي از باغ در آينه هايي 
زنگار گرفته، پيكره هاي درخت هايي كه 
از ديوار آويزان شده اند... باغ بزرگ قديمي 
پر از درخت و پرنده ديگر نيســت و از آن 
تنها برگ هاي خشكيده و تنه درخت ها و 

خاطره هايي دور مانده اند.

سه گانه باغ ها تكميل شده است
»باغ ســوخته« ســومين نمايشگاه از 
مجموعه باغ هاي ســپيده سحر است. 
او در گفت و گو با همشــهري مي گويد: 
»نمايشــگاه اولم »باغ پنهان« بود، باغ 
پنهان را با الهــام از بــاغ مادربزرگ و 
خاطره هــاي كودك  ام نقاشــي كردم؛ 
نقاشي هايي رئاليستي با رنگ روغن كه 
ســعي كردم خيلي به طبيعت نزديك 
باشــد. نمايشــگاه دوم ام »مرثيــه اي 
براي يك باغ« بود؛ تلفيقي از چيدمان 
و نقاشــي. ۱7تنه درخت  كه از ســقف 
آويزان شده بود. باغ ســوخته سومين 
نمايشــگاه از اين مجموعه است«. باغ 
سوخته نيز تلفيقي از چيدمان و نقاشي 
است. از نقاشــي گاو و تنه درخت ها تا 
عناصري كه كاركــرد چيدماني دارند 
مثل برگ ها، جمجمه هــا و در. در باغ 
در ابتداي نمايشــگاه به نوعي حكم در 

ورودي بــه بــاغ را دارد؛ »روي در باغ، 
شماره تخليه چاه را نوشتم تا نشان دهم 
ما با اشياي ارزشــمندي كه از گذشته 
آمده اند چگونه رفتار كرده و زيبايي شان 

را چطور خراب مي كنيم.« 

خاطره هايي كه مخدوش شده اند
امــا متفاوت تريــن بخش نمايشــگاه 

تصويرهايي اســت در قاب هايي از آينه . 
نقاشــي هايي در آينه هايي كــه زنگار 
گرفته  و مخدوش شده اند؛ تصويرهايي از 
باغي زوال يافته كه دور به نظر مي رسند، 
خيلي دور. »اينها تصاويري اســت كه 
بيشترشــان را خودم عكاسي كرده ام. با 
چاپ خاصي عكس ها را روي بوم آوردم 
و بعد روي اين عكس ها نقاشــي كردم 
و بعــد آينه هايي جلوي آنها گذاشــتم 
كه بخش هايــي از جيوه هــاي آينه را 

پاك كردم؛ يعني شــما اگــر آينه ها را 
برداريد با نقاشــي هاي كامــل مواجه 
مي شــويد« قاب كردن نقاشــي ها در 
آينه هاي مخدوش ســبب شــده است 
كه نقاشــي ها نيز مخدوش شده به نظر 
بيايند. درســت شــبيه عكس هايي كه 
به مرور زمان خوردگي پيــدا كرده اند 
يا شــبيه خاطره هايي كه به مرور زمان 
تصويرشان در ذهن كمرنگ شده است 
و به ياد نمي آيد. باغ سوخته روايت زوال 
است. روايت طبيعتي كه به مرور از بين 
مي رود و فراموش مي شــود و آينه ها از 
اين جهت  جزو درخشان ترين كارهاي 
نمايشگاه به شمار مي روند چرا كه زوال 

را به روشني تداعي مي كنند.

كيارستمي عكس هاي سوخته اش 
را ديده بود

يكي از بخش هاي جالب نمايشگاه، كتاب 
عكس عباس كيارســتمي از طبيعت 
است. بخش هايي از عكس ها نيز سوزانده 
شده اند. »كيارستمي كاري را كه با كتاب 
عكس او كرده بودم ديده بود و دوســت 
داشت. پيش از نمايشگاه دوم ام اين كار را 
به او نشان داده بودم. قرار بود به نمايشگاه 

»مرثيه اي براي يك باغ« بيايد. حيف كه 
ديگر نيست.« 

دوست دارم باغ هاي خودم را خلق كنم
سپيده سحر مي گويد كه سومين نمايشگاه 
پايان نمايشــگاه باغ ها نخواهد بود و باغ 
همچنان دستمايه اصلي كارهاي او خواهد 
بود. »دوست دارم باغ هاي خودم را خلق 
كنم. شــايد در نمايشــگاه هاي بعدي با 
استفاده از آهن و ماشين  و ابزارها و اشياي 
دنياي امروز كه ديگر همــه جا را احاطه 
كرده اســت باغي به وجود بياورم«؛ باغي 
كه نشــانه هاي آن در اين نمايشگاه نيز 
پيداست. به نظر مي رسد سپيده سحر از 
نوعي نقاشي رئاليســتي آغاز كرده و هر 
چه بيشتر مي گذرد جهان او به عنوان يك 
هنرمند كامل تر مي شود؛ جهاني كه ديگر 
بازنمود طبيعت نيست بلكه روايت زوال 
است و در پله هاي بعد شكل گيري جهاني 
تازه كه براســاس زيبايي شناســي ويژه 
هنرمند و با كنار هم قــرار دادن تكه هاي 

جهان گذشته شكل گرفته است.
نمايشگاه »باغ ســوخته« از دوم آذر در 
گالري شيرين آغاز شده و تا چهاردهم آذر 

ادامه خواهد داشت.

نويسنده ايراني با رمان »سال استراحت و امنيت 
من « به عنوان يكي از موفق ترين نويسندگان از 

سوي مجله تايم در 20۱۸ معرفي شده است

  گزارش اختصاصي همشهري 
از كنسرت انيو   موريكونه با  اركستر سمفوني ملي جمهوري چك در انگلستان 

حجت اهلل اصيل، پژوهشگر برجســته حوزه ادبيات و فلسفه كشورمان دار فانی 
را وداع گفت.به گزارش همشهري، ســيری در انديشه سياسي كسروی، آرمان 
شهر در انديشه ايراني، برگزيده و شرح آثار ملك الشعراي بهار، برگزيده و شرح 
سياســتنامه خواجه نظام الملك، برگزيده و شرح اشــعار اشرف الدين گيالن، 
ترجمه ادبيات فارسي از جامي تا روزگار ما نوشته محمد رضا شفيعي كدكني )به 

انگليسی( و.... از جمله آثار اين پژوهشگر كشورمان است.

درگذشت پژوهشگر ادبيات و فلسفه


