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روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺸﻔﻘﯽﻓﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﺑﯽ« در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﺛﺎر اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺸﻔﻘﯽﻓﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درﯾﭽﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی وﺟﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ او و درﯾﭽﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی زادﮔﺎه و
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﯾﺮاﻧﯽ را در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﻔﻘﯽﻓﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎی آرام ،ﺳﺎده و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮرال آﺛﺎرش ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن
آﺑﯽرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ رﻧﮓﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﺧﺎﻟﺺ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی او ﺗﮑﺮاری ﻣﻄﻠﻮب و ﭼﺸﻢﻧﻮاز دارد و ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ آﺛﺎر ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺸﻔﻘﯽﻓﺮ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﻔﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺪاﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺑﯽ درون
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﺶ را ﭘﻨﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از آﺛﺎر ﺟﺪﯾﺪ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»آﺑﯽ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز و ﭼﺮاﯾﯽ آﺛﺎر آﺑﯽ ﺑﺎ او ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در رﻧﮓ ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی و ﻓﻀﺎﺳﺎزی از ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام .وﻗﺘﯽ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪم
ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪم.
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ را در ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

زادﮔﺎه ﻣﻦ ﻣﺮﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﮑﺮ و ﺑﯽآﻻﯾﺶ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ  43ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﺬرد و ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ،
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﮑﺮ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ ﺧﻮدآﮔﺎه از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد در ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪام ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻣﺮﻧﺪ دﯾﺪم و در ﻣﻦ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
»آﺑﯽ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﻧﻤﺎدی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎرﺗﺎن از اﯾﻦ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
آﺑﯽ رﻧﮓ ﭘﺎﮐﯽﻫﺎﺳﺖ .رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آراﻣﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮ دوش رﻧﮓ اﺳﺖ .آﺑﯽ درونﮔﺮاﺳﺖ.
آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﯽآﻻﯾﺶ و ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و از دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻫﻨﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ دارد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﮕﺮ ﻫﻨﺮ ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﺪون رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان اداﻣﻪ داد؟
ﻧﻘﺎﺷﯽ را از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ رﯾﺸﻪ در ﮐﻮدﮐﯽام دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘﺪرم را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺟﻬﻨﻤﯽ را در ﮐﻮدﮐﯽ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه آن روزﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎن ﺣﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﭙﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﻧﻘﺎﺷﯽ را از ﺳﺎل  1357ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﺷﻌﻠﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮور در ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪم دﻧﯿﺎی ﺗﺎزهای را دﯾﺪم و ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺧﻠﻖ واﻗﻌﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪم .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﻣﻦ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ.
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻪ دروﺳﯽ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدم .ﺳﺎل  64وارد آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﺷﺪم .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻣﺪارس ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻢ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ از ﺳﺎل  79ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖﻣﻌﻠﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ اﻻن ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻢ .دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻣﺪرک
ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ دارم اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش دادم.
ﭼﺮا ﭼﻮب را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﻫﻤﯿﺸﻪ داﺷﺘﯿﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖﻣﺤﻮرﺑﻮدن آﺛﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »آﺑﯽ« اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب را داﺷﺘﯿﺪ؟
اﮐﺜﺮ آﺛﺎر ﻣﻦ روی ﺑﻮم اﺳﺖ و دو اﺛﺮ روی ﭼﻮب ﺑﻮد .ﻧﻘﺎش ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻋﺎدت و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در
واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺎﻓﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد روی ﺑﻮم ﻧﺎﯾﻠﻮن
ﺑﮑﺸﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺳﻢ ،دﺷﻮار ﺑﻮد و از ﻋﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺪاری اﺛﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻮم را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﺎل
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮدم ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان روی ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻮم را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮادی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﻃﯽ ﭼﻪ ﻣﺪت ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﯾﺪ؟
اﮐﺜﺮﺷﺎن را در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدم و دو اﺛﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر
زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻧﯿﺎز دارم ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺑﺪ ﮔﺎﻫﯽ زﻣﺎن
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاﻫﻢ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪم.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎرﺗﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺒﮏ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ را دارد ،اﻣﺎ
اﺷﺎرهﺗﺎن ﺑﻪ داﯾﺮه ﻣﺜﻠﺚ و ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺰان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .آﯾﺎ آﺛﺎر ﺷﻤﺎ در ﻣﺮز اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮه ﻗﺮار دارد؟
ﺑﻠﻪ اﺛﺮ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد .اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورهای از
آﺛﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﺛﺎر اﺧﯿﺮ ﻧﻪ .ﺳﺰان ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮا و ﻫﻤﻮاره ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻧﺒﻮدم،
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮی از دوره ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن
و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺻﻔﻮی از دوره ﺻﻔﻮﯾﺎن و ...را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻫﻨﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دروس ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ.
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر :ﺷﻬﺮزاد روﯾﺎﺋﯽ

