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در فواید ممنوعیت

نــــگاره

پریسا نوراللهی

خون به خون شستن محال آمد محال
موالنا

طبــق اطالعیــه بانــک مرکــزی ،صرافیها
فقــط ایــن ســه کار را حــق دارنــد بکننــد:
به من بگو از
«انتقال ارز به دســتور هر یک از بانکهای
کی بپرسم؟!
دارای مجــوز ارزی ،خریــد و فــروش ارز
ناشــی از صــادرات کاالهــای غیرنفتــی
صادرکننــدگان ،فروش ارز خریداری شــده
بــه متقاضیــان از طریــق سیســتم بانکی»
و دیگــر مثــل قبــل خریــد و فــروش پــول
یزدان سلحشور
کاغــذی مجــاز نیســت .خــب! چــه از ایــن
بهتر! من شخصاً پیشنهاد میکنم حاال که
با ممنوعیت فروش پول توســط صرافیها ،مشکل دالر حل شده،
بقیه مشکالت هم بههمین روش حل شود:
الف .ساخت فیلم توسط تهیهکنندگان سینما ممنوع شود ،فقط
گیشههای سینما ،بلیت فیلمهایی را که بانکهای کشور ساختهاند،
بفروشــند .هم مشــکل ممیزی حل میشــود که هی یک نفر نگوید

من عصبانی هستم ،من عصبانی نیستم ،هم مشکل اکران بموقع
و بیموقــع و اعتــراض تهیهکننــده مربوطــه و گل گرفتن در شــورای
صنفی نمایش توســط احمد نجفی .مشــکل فیلمهای جشنوارهای
هم حل میشــود چــون هیچ مدیر عاقلی ،در هیــچ بانکی نمیرود
فیلــم هنری بســازد که جایــزه بینالمللی بگیرد بعــدش در داخل
فحش بخورد و توی اکران هنر و تجربهاش هم ،یکی از سمت چپ
داد بزند :نمایش بده! یکی از سمت راست داد بزند :نمایش نده!
ب .تدریــس توســط مــدارس ممنــوع شــود فقــط درسهایــی
را کــه بانکهــا میدهنــد به اولیــا و دانشآمــوزان بدهنــد؛ درصد
ایــن درسهــا هم کمتــر از  14درصد باشــد کــه در امتحانــات آخر
ســال ،مــردم دچــار مشــکل نشــوند .کتابهــای کمکآموزشــی را
هــم مؤسســات مالی اعتباری بدهند .مواد درســی ایــن کتابها به
پیشــنهاد من :چگونه پس از بازنگشــتن پولی که در این مؤسســات
گذاشتید ،به زندگی خود در خیابانها و روی کارتن و جلوی مراجع
ذی ربــط ادامه دهیــد؛ از چه داروهای چکشنشــانی ،برای خواب

بهتر ،پس از اعالم ورشکســتگی مؤسســات اســتفاده کنید؛ چگونه
بــه مســئوالن مؤسســات اعتبــاری ،وقتــی کــه پولتــان را ندادند و
دارند از در پشــتی در میروند ،همان پشــت دســتهجمعی احترام
بگذاریــد؛ وضعیت آخر وقتی که دیگر آه در بســاط ندارید؛ ماندن
در وضعیت آخر وقتی که در خیابان ســوت میزنید و آواز سلطان
قلبها را میخوانید و مردم شما را با انگشت نشان میدهند.
ج .فــروش مســتقیم تخممــرغ توســط ســوپریها ،بقالیهــا و
خــود مرغها ممنوع شــود .دیگــر از آنفلوآنزای پرندگان نترســیم!
بگذاریــد ســوپریها و بقالیهــا ،تنهــا تخمهایــی را کــه بانکهــا با
مجوز میگذارند ،بفروشــند؛ با اطمینان زندگــی کنید؛ این تخمها
دو زردهاند.
د .نوشــتن طنزهای  4درصدی من ،در این ستون ممنوع شود؛
بانکها طنزهای  20درصدی بنویسند و در این ستون منتشر کنند.
مشــکل خنده هم در این وضعیتی که هیــچ کس نمیخندد ،حل
میشود.

مهین عظیما هنرمند نقاش سالهای کهولت را به سختی میگذراند

یادی از بزرگ لشگری

راوی رویاها
عکس
نوشت

ëëانتقاد از تأخیر  7ساله
برخــی از کاربــران فضــای مجــازی از قــوه قضائیــه برای
تأخیر  7ســاله در نهایی کردن پرونده محکومیت خاوری
انتقــاد کردهانــد .ایــن کاربــران نوشــتهاند  7ســال پس از
پرونــده اختالس  3هــزار میلیــاردی ،محکومیت خاوری
قطعی شــده و به اجرای احــکام رفته تا اموالش در ایران
شناسایی و توقیف شود .برخی کاربران با کنایه نوشتهاند:
البد اموال خاوری تا حاال هم از ایران خارج نشــده است.
حاال چه عجلهای بود؟

ëëنگرانی از فرار مرتضوی
برخــی از کاربران فضای مجازی نســبت به فرار «ســعید

ëëانتقاد از کشت هندوانه در مناطق کم آب
برخــی کاربران فضای مجازی کشــت هندوانه در اســتان
سیســتان و بلوچســتان را اقدامی نادرست دانسته و برای
آن تعبیــر «صــادرات آب» را بهکار بردهانــد .این کاربران
بــه کم آبی و خشکســالی در این اســتان اشــاره کردهاند و
خواســتار ممانعت از کشــت محصــوالت نیازمند به آب
فراوان در همه استانها شدهاند.

غیرت یا التاری
«التــاری» داســتانی اســت کــه
میتوانــد یدککــش «غیــرت»
پیشنهاد
و مــرام ایرانــی باشــد و از طرفــی
میتواند بــا سوءبرداشــتهایی هم
مواجــه شــود که جنبــه نقــد و انتقاد
محتوایی هم به خود گیرد .ماجرای
دلدادگــی امیرعلــی بــه نوشــین و
مخالفت پدر دختر و پدر پسر با این
ابراهیم عمران
ازدواج و ورشکســتگی پــدر نوشــین،
سکانسهای ابتدایی فیلمی است که فرجامش به «چاقو»
و«تیــر» میرســد .مــادر امیرعلی درگذشــته اســت و پدرش
همســر دیگــری اختیــار کــرده و بــه همیــن دلیل بــا پدرش
زندگی نمیکند .برادر نوشــین هم در زندان اســت و پدرش
دستفروشــی میکنــد .امیرعلــی در جمعــی فوتبــال بــازی
میکند که مربی ای ب ه نام آقا موسی دارد که کمی اخالقش
تند و کم حوصله است ،گویا از بچههای جنگ است .نوشین
ب ه توصیه ســامی  -از آشــناهای پدرش  -قرار است به دوبی
برود برای کار ترجمه که کمی از بدهیهای پدرش کم شود،
امــا پس ازمدتی خبر فوتش به پدرش میرســد .قرار اســت
گره داســتان از اینجا تعلیقی به خود گیــرد .تا اینجای کار نه
فیلــم کششــی دارد ونه حدس اینکه ســیر قصــه چه خواهد
شــد؛ آنچنان ســخت است .بعد از فوت نوشــین ،برادرش و
امیرعلی و دوست او ،تالش دارند که سر از چرایی این مرگ
درآورند .که متوجه میشــوند ســامی از ایران رفته و بواسطه
آشــنایانی که آقا موســی دارد؛ چند جایی ســرک میکشند و
جــواب خوبــی نمیگیرند؛ و فقــط آنقدر متوجه میشــوند
کــه باندی هســتند که دخترانی را برای فحشــا بــه آن ور آب

میبرند .دست آخر به توصیه موسی ،قرار است که مستقیم
عمــل نماینــد و بــه دوبــی برونــد .در ایــران در یکــی از ایــن
مراجعههای امیر علی و مربیاش ،به فردی بهنام مرتضی،
معرفی میشــود که دستی بر آتش اجرایی و حکومتی دارد.
در بدو ورود به دوبی ،باز هم موســی آشــنایی دارد و تعجب
از ایــن اســت با این همه آشــنا در امــور اداری و اجرایی ،چرا
این امتیاز نمیتواند در داخل کشور بهکار آید .اینکه دختری
از خانواده ای ســنتی بیهیچ شــرح و تفصیلی ،حاَضر شــود
بــرای کار بــه دوبــی بــرود و مخالفتــی هــم در کار نباشــد؛ از
ضعــف فیلمنامه اســت .هر چند در سکانســی که امیرعلی
از نوشــین میخواهد ســر و وضعش را درست کند در جواب
میشنود که بواسطه کار در آژانس باید چنین باشد! که بستر
و روایتــش و آدمهایــش ،این حــس را بهمخاطب نمیدهد
کــه باور کند این آســانی رفتن را ...اینکــه برخی دیالوگهای
شخصیتهای فیلم و انتقادهایشان به نحوه رفتار مدیران
کــه چــرا کاری نمیکننــد در برابــر ایــن کــردار ســامی ،بردن
نوشــین برای شــیخ عــرب و امتناع نوشــین و خــود را به آب
پــرت کــردن ،نمیتواند بــه صواب نزدیــک باشــد .اینکه در
پایان با وجود مخالفت مرتضی با عمل متقابل در برابر این
باند ،موســی و امیرعلی به سبک و ســیاق لوطیهای محله
دمــار از ایــن دو نفــر در میآورند؛ هــم نمیتوانــد در دنیای
امروز ،مورد قبول باشــد .نشــان دادن اینکه چتر اطالعاتی تا
حدی است که مرتضی در آپارتمان سامی ،هم میتواند کار
اطالعاتــی انجام دهد؛ اصالً مشــکلی از فیلم حل نمیکند.
اینکه عدهای را در برخی فیلمها ،ناجی مردم و ملت ،نشان
دهیم و افراد دیگری را هم فقط در ســبک و ســیاق حرف و
گفتوگو ،کرداری به صواب نمیتواند باشد.

روزنامه نگار

زنهــای نقــاش ســالهای کهولــت را
بــه دشــواری میگذراننــد ،ایــران درودی
سالهاســت بــه انتظــار آغــاز ســاخت بنای
مــوزهاش نشســته اســت .مــوزهای را هم که
برای آثــار منیر فرمانفرمائیــان بنا میکنند،
اجــازه نصب عکســش را در موزه نمیدهند
و از ایــن دو گذشــته ،به تازگی مهین عظیما،
دیگــر هنرمنــد نقــاش زن ،بهســختی روزگار
میگذراند.شنیدههاحاکیاست،اینهنرمند
پیشکســوت« ،ایــن روزهــا حــال جســمی رو
بهراهی ندارد و تکلم برای او ســخت است».
سالهاســت پیشکســوتهای هنــر و ادبیات
ایــران زمیــن آنچنان که بایــد قدر نمیبینند
و در انــزوا و تنهایی جهــان را ترک میکنند و
این اصالً خوب نیست .موضوعی که گلبرگ
برزیــن  -فرزنــد ایــن هنرمنــد بــه آن اشــاره
میکند و میگوید« :هنرمندان وقتی به ســن
پیری میرســند کامالً فراموش میشوند اما
وقتی از دنیا میروند ،یکباره نامشان بزرگ
میشــود و دربــاره آنهــا صحبــت میکننــد.
بهنظــرم بیمعرفتی آدمها اســت که آنها را
فراموش کنند».مهین عظیما در هشتاد و نه
سالگی به سر میبرد ،در دهه سی خورشیدی
در شمار معدود زنهای هنرمند بود که وارد
دانشــکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران شد و
به نقاشــی پرداخت .او در روایت آن روزها به

روزنامه ایران گفته بود«:در دانشکده هنرهای
زیبــا ،هنرجــو بــودم ،امــا چیــزی که ما بــا آن
تماسوآشنایینداشتیم،متریالشیشهبود.
سفر زیاد میرفتم و نقاشیهای پشت شیشه
توجهــم را به خــود جلب میکــرد .تنها یک
دوســت که اسمش به خاطرم نمیآید برای
من چند عکس از نقاشــیهای پشت شیشه
فرستاده بود .پس از ازدواج با مسعود برزین
به آبادان رفتیم و مدتی آنجا زندگی کردیم.
در آن دوران ســیلی در آبــادان آمــد ،مــن به
همراهتعدادیازخانمهارفتیمبهسیلزدگان
رســیدگی کنیم ،در آن وقــت در خانهای یک
نقاشــی توجهم را جلب کرد و از صاحب آن
خانه پرسیدم که این چیست؟ گفتند نقاشی
پشت شیشــهای است که توسط عبدالجلیل
کشیده شده است .به خانه که بازگشتم فکرم

خیلی درگیر آن اثر شــده بود و پس از آن بود
که تصمیم گرفتم نقاشــی پشــت شیشه کار
کنــم .خودم نقاش بودم و همان نقاشــیای
که میکشــیدم را روی شیشــه منتقل کردم»
بیــش از شــصت ســال از نخســتین روزهای
فعالیتهنریاینهنرمندمیگذردوتاکنون
دهها نمایشــگاه گروهی و انفرادی از آثار این
هنرمند برگزار شــده اســت و آثــارش بازتاب
دهنده ســنتهای زیباییشناســی نگارگری
ایرانــی ســت .او و هنرمندانــی از این دســت
آردشــان را بیخته و الکشان را آویختهاند و به
کســی و چیزی نیاز ندارند؛ بلکه این مدیران
و نهادهــای فرهنگی  -آموزشــی هســتند که
بیش از آنکه دیر شود باید دست به دامن این
چهرههــای هنری شــوند و از خرمن تجربه و
دانش آنها بهره ببرند و سراغشان را بگیرند.

خانــدان لشــگری اهــل فرهنــگ و هنــر
هســتند و اغلــب اهــل هنــر موســیقی.
یادداشت
حســن ،منوچهر ،جواد و بزرگ لشگری
و...کــه عالوه بر نوازندگی ،آهنگســازانی
بزرگ و بنام و رهبر و سرپرســت ارکستر
بودنــد .بــزرگ لشــگری بــزرگ خاندان
هنرمنــد لشــگریها بودند کــه ناباورانه
از بیــن مــا رفتنــد .آشــنایی و افتخــار
میالد کیایی
آهنگساز
آشــنایی من با ایشــان و خانواده محترم
و نوازنده سنتور
لشــگری به بیش از نیم قرن میرسید و
دراین ســالها عالوه بر کارهــای هنری،
ارتباطهایی معاشــرتی و مجالستی داشتم .یکی از ویژگیهای
ایــن هنرمنــد بــزرگ مدیریــت هنــری بــود ؛ویژگی کــه در کمتر
افــرادی یافت میشــود .ممکن اســت عــده ای نوازنــده خوبی
باشــند یا یک آهنگســاز بنــام اما مدیریــت در کارهنــری ندارند
امــا آقای لشــگری در این زمینه بســیار خوب عمــل میکردند و
در رادیو و تلویزیون ســالهای بســیار مســئولیت چند ارکســتر را
برعهده داشــتند .بهخاطردارم اوایل ســال  1340بود که آهنگ
«طوفــان» ســاخته شــد؛ یکــی از ماندگارترین آثار ایــن هنرمند
بــزرگ کــه آن زمان اســتاد بــزرگ موســیقی مرتضــی حنانه که
اندیشههای هنریشان در موسیقی بسیار فراتر از زمان خودشان
بود این آهنگ را برای یک ارکســتر بســیار بزرگ و با حدود -80
 70نوازنــده تنظیم کردنــد.آن دوران من در عنفــوان جوانی به
اتفــاق بــرادر بزرگم ایرج کیایی شــاهد و ناظر ضبــط این کار در
استودیو  8رادیو در میدان ارگ بودیم .این قطعه تحول بزرگی
در موســیقی و آن نوع نغمهپردازی و ارکستراســیون درآن دوره
تقریباً نوآوری متفاوتی بود .اســتاد بزرگ لشــگری آثار بســیاری
در موســیقی ساختهاند که ماندگار ماند اما آن چیزی که ویژگی
این مرد بزرگ است اخالق و فرهنگ هنری است.

محمدعلی بهمنی هفتاد و شش ساله شد

گفتن از «نوشتن» و تجربههای دیگر...

یک عمر تغزل

«شاعر شنیدنی است ،ولی میل ،میل توست
آمادهای که بشنویام ،یا ببینیام»
نکوداشت
«ایران» :محمدعلــی بهمنی ،در هفتاد و
شــش سالگی قبراق و ســر حال میخواند
و میســراید و ســرودههای دیگــران را میخوانــد و رأی و
نظــر میدهــد .بــا او تمــاس گرفتم حالــش را بپرســم و گفت
نمیتواند صحبت کند .در جلســه شــورای شعر و ترانه وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســاختمان تــاالر رودکــی همراه
دیگر همکارانش ،گرم بررسی شعرها و ترانههایی بود که باید
بخواننــد و به آنها که مجاز میداننــد ،مجوز بدهند .از معدود
نهادهــای دولتــی کــه او طــی دو دهه گذشــته بــا آن همکاری
مســتمری داشــته اســت .محمدعلی بهمنی را به غزلســرایی
میشناســند ،ســرودههای آزاد هم دارد .از سالهای نوجوانی
دلباختــه ادبیات میشــود و از نیم قرن پیش در حال نوشــتن
اســت .او نــه تنهــا در غزلهایــش بلکــه در ســرودههای آزاد و
حتــی رفتار فــردیاش نیــز روحیــه «تغزلــی» دارد؛ شــاید به
همیــن دلیل هم بود که در عنفــوان جوانی و نوجوانی از میان

شب نویسندگان ایرانی
پرده آخر

آدینه نیوز

ëëاولویت در شهرداری ،اصالح روشها
یک فعال سیاســی در فضای مجازی نوشــت که شــورای
شــهر تهران فردی را بهعنوان شهردار انتخاب کند که در
جهت مبارزه با فســاد و رانت ،اصالح ســاختار و روشها
را بــر افشــاگری اولویــت دهــد .اســتوار باشــد و الزامهای
سیستمی اصالحگرایی را درک کند.

ëëپیگیری مطالبه حضور زنان در ورزشگاهها
مطالبــه ورود زنــان تماشــاگر بــه ورزشــگاهها متعلــق به
طبقــه و گروه خاصی نیســت .در فضای مجــازی تصاویر
مختلفــی از زنان در ســنین مختلف و شــهرهای متفاوت
منتشــر شده است که خواهان حضور در ورزشگاهها برای
تماشای مسابقات فوتبال هستند.

مهرداد رهسپار کوشکی

ایسنا

مجازسـتان

مرتضوی» دادســتان پیشین تهران ابراز نگرانی کردهاند.
یــک مقــام دولــت دوازدهــم او را «عامــل رازهــای ســر
بــه مهــر» دانســت کــه در جریــان اطالعــات «یــک دهه
تاریــخ قضایــی ایران» اســت .یــک فعال سیاســی نیز در
فضای مجازی نوشــت :پاســخ ســخنگوی قوه قضائیه به
خبرنگاران درباره در دسترس نبودن مرتضوی ،به منزله
خفــت و خــواری ایــن محکوم اســت و نشــان میدهد که
سقوط حد و مرز ندارد.

اخالق و فرهنگ هنری

خیل شــاعران قبل انقالب شــیفته فریدون مشــیریشــد .هم
اوســت کــه نخســتین بار در ســالهای دهه ســی ســرودههایی
از محمدعلــی بهمنــی نوجــوان را در مجلــه روشــنفکر چــاپ
میکند .نخســتین کتاب شــعرش دهه پنجاه منتشر میشود و
از آن زمــان تاکنــون بیش از  10کتاب به قلم این شــاعر و ترانه
ســرا منتشــر شــده اســت .ســرودههایی از او را خوانندههایــی
خواندند .او بیتکلف و ســاده رفتار میکند و همین ســادگی را
به سرودههایش هم میبرد...

اگــر آبونمــان طبــع شــاعران بودیــم و بابــت لــذت ادبیــات قبــض ماهانــه میآمــد ،چقــدر بدهکار
محمدعلــی بهمنــی بودیم؟! از روزگاری که پا به پای جوانهای دهه چهل ،پیاده از چاپخانه خیابان
گرگان تا انســتیتو گوته با ســبیلهای پرپشــت و ســیاه نیچهای راه میافتاد و غزلهای صدا دارش را
میخوانــد تــا امروز که پابهپای جوانهای دهه هشــتاد و نود متین و آرام و صبور با همان ســبیلهای
پرپشــت ،اما سفید نیچهای غزل عاشــقانه میخواند و غزل عاشقانه میشنود و پکی به قلیان پنجاه
عبدالجبار کاکایی
شاعر
ســال تجربهاش میزند و شــمع تولد هفتاد و شــش ســالگیاش را فوت میکند لذت نیم قرن غزل
ناب را جرعه جرعه به کام شاعران ریخته و اعتباری به شعر و شاعری بخشیده است ،ما همه وامدار
بهمنی هســتیم حتی ســایقی که دیوان غزل را کتاب مقدس قرون مینامند و به حجم آن ورقی اضافه نمیکنند بیشک
با خواندن غزل بهمنی و بهمنی وار ،بدهکار قبض آبونمان طبع وقاد این شاعرند...

مشق امین یزد؛ خانهای قاجاری با دو حیاط زیبا
ایــران ما

رضا سلیمان نوری
پژوهشگر تاریخ

یکی از خانههای قدیمی و اصیل با معماری چشمنواز یزد خانه
مشــق امین یزد واقع در کوچه حســینیه گلشــن اســت .این بنای
قاجــاری دارای دو حیــاط زیبا اســت .ورودی حیاط اصلی شــامل
یک داالن و هشــتی بوده و در طرف راست آن یک اتاق پنج دری
زیبا با پنجرهها و شیشههای رنگی وجود دارد و در زیر آن زیرزمین
تابســتانی و خنــک قــرار دارد .ورودی حیاط دوم در ســمت چپ

حیاط اصلی قرار دارد.این حیاط دارای اتاقهای سه دری با درها
و پنجرههای شیشــه رنگی اســت که باالی آنها کتیبههای گچبری
نقش بســته اســت و پنجره کوچکــی در آن تعبیه شــده که دارای
شیشــههای رنگی اســت و کتیبههــای گچبری دیده میشــود .این
خانه به ســبک خانههای اعیانی یزد ساخته شده و از بیرون هیچ
گونه اشــرافی بر آن وجود ندارد .هر دو حیاط این خانه با خشــت
فــرش شــده وعمــده مصالح آن آجــر و گل و گچ اســت و حوض
مســتطیل شکلی در وســط آن وجود دارد .این خانه هماکنون در
اختیار سازمان دانشآموزی استان یزد است.

شکی نیســت .شبهای ادبیات ایران ،بســیار کم فروغتر از گذشته
است .شاهد گواه اینکه همین یک دهه پیش شبهای بیشتری به
شــعر و داستان میگذشت و استقبال خوبی هم از آنها میشد .اما
تازگیها !...حال برای شکستن این رکود ،قرار است دوازده نویسنده
ایرانی از اول اردیبهشــت ماه تا اول مردادماه چهارشنبهها دور هم
گرد بیایند و از نوشــتن بگویند .نخســتین نشست آنان عصر پنجم
اردیبهشت ماه با حضور محمدمحمدعلی در مؤسسه هفت اقلیم
برگزار خواهد شد .در ادامه این نشستها محمود حسینیزاد ،رضا
جوالیی ،حســین ســناپور ،علی خدایــی ،ابوتراب خســروی ،ناهید
طباطبایی ،منیرالدین بیروتی ،امیرحسن چهلتن ،فرخنده آقایی،
شــیوا ارســطویی و یارعلی پورمقدم از تجربههایشــان در نوشــتن و
زندگــی و ادبیات خواهند گفت .ترکیب نویســندگان انتخاب شــده
عموماً از چهرههای پیشکســوت است و نوید شبهای خوبی برای
مخاطبهــای ادبیات داســتانی ایــران را میدهــد .برگزارکنندگان
این برنامه هدفشــان را از برگزاری نشستها چنین اعالم کردند:
«مؤسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم در نظر دارد به منظور ایجاد
بســتری برای انتقال تجربههای خاص نویســندگی از نویســندگان
پیشکسوت به جوانترها ،فضایی گفتمانی بین نسلهای مختلف
نویسنده ایجاد کند .به همین منظور در گام اول با دعوت از دوازده
نویســنده و نامگذاری هر شــب به نام یکی از این نویســندگان ،این
امــکان را برای نویســندگان و عالقه مندان به ادبیــات فراهم آورده
تا طبق زمانبندی تعیین شده ،هر چهارشنبه با یکی از نویسندگان
پیشکســوت رو دررو نشســته و دربــاره تجربههــای خاص نوشــتن،
رویکردوهمچنینموانعنوشتنبهگفتوگووتبادلنظربپردازند».
آنها وعده کردند این نشستها در گامهای بعدی با نویسندگانی از
نسلهای مختلف پیگیری شود .بر اساس اعالم این مؤسسه ،در هر
توگو خواهد کرد.
برنامه یک نویسنده جوان ،با میهمان ویژه گف 

