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مطالعه برای آگاهی

پریسا نوراللهی

بخشی از گفتوگوی نویسنده کتاب «بند محکومین» با ایسنا

چگونه از موسیقی ایرانی حمایت کنیم؟!

موســیقی کالسیک هر کشوری ،به دلیل ماهیت
ِ
فرهنگی آن که به تمرکز و اندیشــیدن در محتوا
یادداشت
نیــاز دارد ،مخاطبان کمتری را نســبت به ســایر
ژانرهای مردم پسند در برمیگیرد.
از این رو در کشــورهای پیشــرفته برای تداوم
این نوع از موســیقی ،شهرداریها ،سازمانهای
فرهنگــی دولتــی و خصوصــی ،شــبکههای
امیر اثنی عشری
رادیویــی ویژه پخش موســیقی و...
تلویزیونــی و
ِ
خواننده موسیقی
فعالیتهــای متنوعی را ســازماندهی کردهاند.
ایرانی
اما در ایران نه تنها حمایتی به مانند آنچه گفته
شد نیســت ،بلکه گزینه سنگاندازی و پشیمان
کردن هنرمندان از کار جدی هنری در جریان است.
امــا هر یــک از مــا چگونــه میتوانیــم از موســیقی ایرانــی حمایت
کنیم؟!
 .1نسخه اصلی یک اثر موسیقایی را تهیه کنید.
صنعــت نشــر موســیقی ایرانــی سالهاســت کــه در احتضار به ســر
میبــرد .بســیاری از شــرکتهای ضبــط و پخش موســیقی عمــاً کاری
منتشــر نمیکنند .اگر هم اندک رمقی مانده ،به ســعی اهالی موسیقی
اســت .با خرید نســخههای فیزیکــی و یــا دیجیتالی موســیقی میتوان
بــه زنــده ماندن فرآیند تولید یک اثر موســیقایی کمــک کرد .همچنین
میتــوان بــا خریــد چنــد ســیدی از یک اثــر هنــری ،این فرهنــگ را جا
انداخت که در مناسبتهای مختلف آنها را به عزیزانمان هدیه دهیم.

#هواپیمای_ماهان

تهدید هواپیمای مسافربری
ایــران توســط دو جنگنــده
هشتـگ امریکایی مهمترین موضوع
بحث دیروز شــبکههای اجتماعی بــود .از همان
زمان که خبر اعالم شــد فیلم و عکسها و اظهار
نظــر مقامات رســمی به ســرعت در شــبکههای
اجتماعی بازنشر میشد و دربارهاش مینوشتند.
عکسهایی که از کودکان آسیب دیده در هواپیما
منتشــر شــد ،خیلیها را ناراحت کــرد« :اینکه در
عمــل بهترین واکنش بــه ایــن ماجراجوییهای
خبیثانه ،آیا صبر اســتراتژیک اســت یا تودهنی؟
و اینکــه تــا اکتبــر بایــد صبــور بــود یــا نــه؟ دقیق
نمیدونــم .امــا یه چیزی بــرام واضحــه :مقابله
جدی و پاسخ محکم حداقل در فضای رسانهای
باید به یک مطالبه عمومی قوی تبدیل شــود،».
«ولی تو ماجرایهواپیمای ماهان واکنش فوری
ارتــش اســرائیل جالب بــود! اینکه اینقدر ســریع
بگی «ما نبودیم» معنیش میشــه اصالً ما غلط
بکنیــم»« ،درســت مثــل  30ســال پیــش؛ وقتی
میبینند حریف نیروهای مســلح ایــران در نبرد
مستقیم نمیشوند عقدهشان را بر سر هواپیمای
ســیویل و بــی دفاع خالــی میکننــد!»« ،تعرض

به ســامان ه و خطــوط هوایی (بخصوص ســامان ه
مســافربری) هــر کشــور توســط کشــوری دیگــر،
نمــاد بــارز تهدید کل آن کشــور اســت»« ،حمله
بــه هواپیمــای مســافربری یعنــی تروریســم!»،
«احتمــاالً موضعگیــری درخصــوص اقــدام
نامشــروع و غیر انســانی هواپیماهــایامریکا در
قبــالهواپیمای ماهان هم مشــمول قطع جیره
و مواجب وزارت خارجه امریکاســت که کاســبان
حقوق بشــر تا همیــن حد ،اجــازه محکوم کردن
ظاهری هم پیــدا نکردهاند»« ،آقا این هواپیمای
مسافربری ما چطور رد بشن که نزدیک پایگاهای
امریکا نباشند؟!»« ،ارتش امریکا مدعیه هواپیما
بلنــد کرده بودند برای «تضمین امنیت پرســنل
ائتــاف در پایــگاه تنــف ».پایگاهــی رو میگه که
بــا اشــغال خاک ســوریه بــه بهانــه جلوگیــری از
«کریــدور تهــران -مدیترانــه» علم کــردن و تنها
ی اش تنشزایــی با ســوریه و ایرانــه و باال
خروجــ 
بــردن احتمــال درگیــری« ،».روابــط عمومــی
هواپیمایی ماهان« :روز آینــده در این باره بیانیه
رســمی خواهیم داد« ،».فیلم هواپیما رو هم که
دیدم ،قلب شــدید میزنه .وای
به اونی که داخلش نشسته».

محاسبه فاصله گل استقالل

بــازی تیمهــای اســتقالل و
نســاجی مازنــدران حســابی
ماجرا توجه کاربران را به خود جلب
کرد .گلی که تیم نساجی به استقالل از وسط زمین
زد مهمتریــن دلیــل ایــن توجــه بــود و باعث شــد
بحث و البته بیشــتر شــوخی دربارهاش دیروز هم
ادامه داشــته باشــد .اســتقاللیها هم با یــادآوری
گلهــای مشــابهی کــه تیــم پرســپولیس خــورده
ایــن شــوخیها را جبــران میکردنــد« :اســتقالل
از فلکــه اول تهرانپــارس گل خــورد»« ،اســتقالل
دیگه بــا رعایت فاصله اجتماعــی گل میخوره»،
«اســتقالل یــه گل خورد کــه زننــده گل دو تا کوچه
اونورتر اســتادیوم شــوت رو زد .توپ یــه ربع تو هوا
بــود تا رفت»« ،اســتقالل از جایــی گل خورد که دو
تا خونه  ۲۵متری توش جا میشه!»« ،استقالل از
نقطه صفر مرزی گل خورد»« ،اســتقالل از فاصله

یگانه خدامی

دورتــر از اینم گل میخورد چیــزی از ارزش هاش
کم نمیشــد ،چون اونا برای سالمتیشــون ورزش
میکنــن« ،».نســاجی اعــام کــرده بــازی بعــد با
استقالل رو دیگه تهران نمیآن از همون مازندران
شــوت میزنن گل میشه»« ،کسی با گل استقالل
مــزه بریزه که تو ســابقه تیمی شــون دوجین گل از
وســط زمین نخورده باشــه»« ،از اینجا که استقالل
گل خورد بخوای تاکســی بگیری بری تا دم دروازه
۲مســیر حســاب میشــه»« ،ایــن گلی که امشــب
اســتقالل خــورد تــوی پلی استیشــن قفلــه هنوز»،
«اســتقالل از فاصلــهای گل خورد کــه در روزگاران
قدیــم برای اتراق کاروانها توش حداقل دو منزل
کاروانســرا میســاختن»« ،میگــن اون نقطهای که
اســتقالل ازش گل خــورد آخر ماه رمضونــا یه روز
زودتــر از بقیه جاهای ایران مــاه رو میبینن و عید
فطر میگیرن! همین قدر دور دست».

درباره هنر ترانس مدرن

برنامه «کیو آر اسکنر»
را می توانید
از اپلیکیشن های
مختلف دانلود کنید.

شهروند
مجـــازی

دکتر حمیدرضا اردالن :بر اساس نظریه هنر ترانس لزومی به حضور
تماشاگران انسانی در اجراهای هنری وجود ندارد .او خود سال هاست
اجراهای بسیاری برای عروسک ها ،اشیاء و طبیعت داشته است.

 .2به کنسرت گروههای موسیقی ایرانی بروید.
اگر شــرایط برگزاری کنسرت فراهم بود یعنی دوران کرونایی تمام
شــده ،ماههای رمضان و عزاداری نبــود ،میتوانید با خرید بلیت یک
ســاخت آثار موســیقایی
کنســرت موســیقی ایرانــی ،هنرمنــدان را بــه
ِ
ِ
ترغیــب کنید .در اغلــب موارد حتی هزینه اجاره ســالن یک کنســرت
موســیقی ایرانــی بــا فــروش بلیــت نیــز درنمیآیــد .همین ســالن در
کشورهای دیگر به رایگان و یا با هزینه اندک در اختیار اهالی موسیقی
قرار میگیرد.
اجتماعــی فراگیــر از هنرمندان موســیقی ایرانی
های
ه
رســان
 .3در
ِ
حمایت کنید.
به دلیل فیلتر بودن عمده رســانههای اجتماعی در ایران ،از جمله
ی ایرانی
فیسبوک ،تلگرام ،وایبر ،یوتیوب و ...اغلب هنرمندان موسیق 
در اینســتاگرام صفحــهای دارنــد و آثــاری را که با صــرف هزینه و وقت
تولید کردهاند ،به رایگان با شــما به اشــتراک میگذارند .آنچه که شاید
در ظاهــر بیاهمیت جلوه کند اما در واقع هنرمندان را به ادامه مســیر
امیدوار میکند شــامل مواردی چون به اشتراک گذاری آثار ،پسندیدن
(الیک کردن) ،نظر دادن (حتی یک نشــان ســاده چون گل) ،بازارسال
مطلبشــان برای دیگران و ...اســت .بدانیم که هنرمند با دیده شــدن
آثارش جان تازهای میگیرد و از توجه مخاطبان دلگرم میشود.
 .4شناخت خود را از موسیقی ایرانی ارتقا دهید.
آواز خواندن و یا نواختن یک ساز را حتی در حد ابتدایی بیاموزید تا
در حفظ موسیقی ایرانی و انتقال آن به آیندگان نقش داشته باشید.

ترس ،تپههای تدفین
و آیین کرونا

انعکاسی از زندگی امروز
در «او شبها میآید»

شــاید یکــی از بزرگتریــن
یکی از
ترسهــای بشــر از ابتــدای
هزارتا
پیدایش ،مرگ بوده اســت.
پرســش ســختی کــه پاســخ
بــه آن تقریبــاً غیرممکــن
بــوده اســت .بشــر اولیــه
بــرای زندگی پــس از مرگ،
جوابهایــی دســت و پــا
پیام فروتن کــرد و شــاید ایــن موضــوع
طراح و استادیار
دانشگاه تهران بزرگتریــن اختراع انســان
ابتدایــی بــوده اســت.
بیتردید عظیمترین اختراعات بشــر آنها هستند
که «ترس» را از بین برده یا آن را تقلیل میدهند.
امــا در فاصلــه این هجــرت چــه روی میدهد؟ او
چگونه در جهان دیگر خواهد زیست و بازماندگان
چگونه با فقــدان متوفی کنار میآینــد؟ به عبارت
دیگر جایگاه مردگان کجاست؟
بازهــم انســان بــدوی ،راه حلــی بــرای ایــن
مشــکل پیدا کرد .تپههــای تدفین و بعدتر مقابر
و اهــرام ،پاســخی بــرای زندگــی پــس از مــرگ
بودند .تپههایی متعلق به اواخر عصر یخبندان
کــه متوفی را در آن قــرار میدادنــد و این مقبره
را بــا انــواع و اقســام وســایل زندگــی روزمــره پــر
میکردنــد .در این میــان ،مراســم آیینی تدفین
از جایــگاه عمــدهای برخــوردار بــود .از اینجــا به
بعد اســت کــه مراســم ترحیم شــکل میگیرد و
بازماندگان ،عزیز خود را به ســوی زندگی جدید
مشــایعت و بدرقــه میکنند .اندکی بعد ســنت
عزاداری و ســوگ نیز شــکل میگیرد تا تســایی
باشــد بــر قلــب جریحــه دار شــده بازمانــدگان.
بدیــن ترتیب آیینهای مربوط به عزا ،تســلیت،
همــدردی و ...از بطن اســاطیر و بعدتر مذاهب
بهوجــود میآیــد .چارچوبهــا و قواعــد ایجــاد
میشــوند و نظــام رمــزگان این گونه ســنتهای
باستانی ترتیب مییابند.
در ســال  2020بــه ســر میبریــم .ســالی کــه از
نظر وســعت و فراگیری مصیبت ،در طول تاریخ
بشــریت بیســابقه بوده اســت .عزیزانمــان یکی
یکــی ما را ترک میکنند؛ بیســنت و آیین تدفین
و عــزا و تســلی .تپههــا و مقابــر باشــکوه تدفیــن،
جــای خــود را بهگورهایــی دادهانــد کــه از فــرط
تنهایی و عزلت ،کمتر نشانی در تاریخ داشتهاند.
بازمانــدگان از برگــزاری آیینهــای ترحیــم
بازماندهانــد و تســایی نمییابنــد .حتــی دیگــر
شــانهای نزدیک نمیشــود تا ســر بر آن گذاشــته
و اندکــی از غــم فراق را تقســیم کــرد .حتی دیگر
نمیتــوان مردگان را بــا گل اخرا رنگ آمیزی کرد
تا در جهان دیگر سرخ و سالمت حاضر شوند.
بدیــن ترتیــب بهنظــر میرســد ،کرونــا و
عــدد  2020منحــوس ،تاریــخ تشــییع ،ترحیــم
و تدفیــن را نیــز تغییــر دهــد و ســنتها وآداب
جدیــدی را بهوجــود آورد .اگــر زمانــی منهولها
(ســنگهای تدفیــن) کــه بــر گورها میگذاشــتند
تــا روح مــرده در آن آرام گیــرد و بــه حیات خود
ادامــه دهــد ،اختراعی نــاب به شــمار میرفت و
بهعنــوان نمادی از حیات متوفی باعث تســکین
بازماندگان میشــد امروز ،سنگ قبرها با اشعار،
تصاویر ،طلــوع دل انگیز و غروب غم انگیز خود
آرام آرام جــای خــود را بــه برهــوت بینشــانی
میدهنــد کــه بیــش از هــر زمــان دیگــر مــرگ را
یــادآور میشــود .بیش از هر زمــان دیگر در طول
تاریــخ چنــد ده هــزار ســاله بشــر 2020 .تنها یک
عــدد نیســت .یــک نقطــه پایان بــر تاریخ بشــر و
سرخطی تازه در راستای امتداد آن است.

روزنامهنگاری از آن دست مشاغلی ست که اگر همزمان
چی
بــا آن ســراغ نویســندگی هــم بروید حســابی دســتتان را
بخوانیم
در انتخــاب ســوژه بازمی گــذارد .هر چند کــه حضور این
تجربه گاهی وقتها آنقدر مستقیم نیست که مخاطب
بتوانــد بهراحتی ارتباطی میان آثار داســتانی نویســنده و
حرفــه روزنامه نــگاری اش پیدا کند ،برخــاف مجموعه
داســتانهایی کــه تا به امــروز از نویســندگانی همچون «مهــدی افروزمنش»
منتشرشدهاند و کافی است کمی میان نوشتههای او جستوجو کنید و قدری
هــم با این شــغل آشــنا باشــید تا حــدس بزنید که حــوزه کاریاش ســرویس
اجتماعی نشــریات بــوده و ...اتفاقی که مشــابه آن را نمیتوانید در مجموعه
داستانی «او شبها میآید» نوشته «پاکسیما مجوزی» ببینید.
مجــوزی ،هم تجربه روزنامهنــگاری دارد و هم فارغالتحصیل مقطع دکترای
جامعهشناســی ادبیــات اســت .افــزون بر ایــن ،نزدیــک هفت ســالی هم در
هندوســتان زندگــی کــرده کــه از همــان
داســتان ابتــدای کتــاب کــه شــخصیت
اصلــی برای فرار از جنــگ و بیم جانش
به هندوســتان مهاجــرت میکند ردپای
پررنگــی از آن را میبینید .این مجموعه
دربردارنــده  9داســتان کوتــاه اســت کــه
هرکــدام برخوردار از موضوعی مســتقل
هســتند ،بااینحــال چیــزی کــه در همه
آنها خودنمایــی میکند ،ردپای پررنگی
از مسائل و مشکالت زندگی امروز است،
از بحــث مهاجرت و مصائب پیش روی
مهاجران گرفته تا تنهایی و حتی مرگ.
داســتانهایی دربــاره انســانهایی کــه
در زمــان گــم میشــوند ،برخــی در
جســتوجوی گذشــته و عــدهای هــم
بــرای فراموشــی همــه آن روزگاری کــه
پشــت ســر گذاشــتهاند«.روز پدر»« ،فراموشــی»« ،راه آخر»« ،مرد و حافظ»،
«دوربیــن دیجیتــال»« ،زن طبقــه باال»« ،مــردی که من بودم»« ،بازگشــت»
و «او شــبها» میآیــد عنوان داســتانهای ایــن مجموعه هســتند .البته این
نخســتین کتاب مجوزی نیست ،پیشتر مجموعه داستانهای «طرح وهم»،
«آســمان میشــوم» از او منتشرشده ،افزون بر این «روی دیگر سکه هدایت»
هم عنوان کتاب دیگر مجوزی اســت که در آن به تحلیل و بررســی عشــق در
داستانهای کوتاه صادق هدایت پرداخته است .اما اگر خواهان سفر به کشور
پررمزوراز هندوســتان هستید و در شــرایط فعلی اقتصادی امکان آن برایتان
فراهــم نیســت مطالعه «هفت ســال در هنــد؛ تجربیات زندگی در ســرزمین
هفتادودوملت» ،دیگر نوشــته این استاد دانشــگاه خالی از لطف نیست .این
کتابها با همراهی «نشر هزاره سوم» منتشرشدهاند.

عکس نوشت
ســینما «شــهر قشــنگ» تهران با ۷۰
ســال قدمت به فروش گذاشته شده
اســت .ایــن ســینما کــه در خیابــان
ولیعصــر قــرار دارد پــس از اینکــه
شــهرداری مجــوز تغییر کاربــری آن
ک ماه پیــش برای
را صــادر کــرد از یــ 
فروش گذاشته شد .شهر قشنگ سال
 ۱۳۳۲توســط گروه سینماهای مولن
روژ تأسیس شــد و یکی از سینماهای
درجــه یــک تهران بــود اما  ۱۲ســالی
اســت که بهطور کامل تعطیل شــده
است .ســال  ۱۳۵۴رضا حجت این
ســینما را به قیمت  ۷میلیون تومان
خریــد و دختــر او میگویــد ســینما
فرســوده شــده و بههمین دلیل برای
همیشه بسته شده است / .ایسنا

فقط روزهای یکشنبه کلیسا
اندکی شلوغتر میشود
ولی ظاهراً شما بیشتر از
روی حجب و حیا میآیید
تا از روی ایمان ،بنا برعادت
میآیید ،نه از روی احتیاج،
درست همانطور که عادت
دارید لباس عوض کنید،
یا بخوابید .بسیار خوب،
اکنون زمان آن فرا رسیده
که از خواب بیدار شوید.

وسوسه
گراتزیا دلددا
بهمن فرزانه

 4ëëمرداد
به نام
 128روز از سال گذشته است .سالی که سخت
تاریخ
گذشــته ولی به امید پایان این روزهای سخت
آن را میگذرانیم .با کمی گشــت وگذار در دنیای هنر و فرهنگ
این روزها را از یاد ببریم.
ëëتولدها
بلیــک ادواردز :کارگردان ســری فیلمهای «پلنگ
صورتــی» ســال  1922در چنیــن روزی بــه دنیــا
آمــد .بلیــک ادواردز نــوه جــی گــوردون ادواردز
کارگــردان ســینمای صامــت بــود و همیــن باعث
شــد او در دهه  40و  50میالدی وارد سینما شود .ابتدا بهعنوان
فیلمنامه نویــس و بعد بهعنوان کارگردان .در اواســط دهه 50
اولیــن فیلمــش را بهنــام «همراهــش لبخند بــزن» کارگردانی
کرد« .آقای کوری» فیلم بعدی او بود که بسیار هم مورد توجه
قــرار گرفــت و پــس از آن با فیلــم «از نفس افتاده» به شــهرت
رســید .دهــه  60میــادی دوران اوج او بــود و فیلــم «صبحانــه
در تیفانــی» بــا بــازی آدری هپبــورن او را به اوج رســاند .پساز
آن ادواردز ژانــر کمــدی را جدیتــر دنبــال کــرد و ســال 1964
فیلمهــای پرطرفــدار «پلنگ صورتی» و «تیــری در تاریکی» را
ســاخت .فیلمهایــی کــه او را بهعنوان «اســتاد مــدرن کمدی»
مطــرح کــرد .در دهه  70امــا ادواردز با کمپانیهــای هالیوودی
مشــکل پیــدا کــرد چــون میخواســت از دخالــت مدیــران این
کمپانیهــا در روند فیلمســازی جلوگیری کند .تالشــش باعث
شــد حق کنترل هنری آثار سینمایی برای خالق اثر ،کارگردان و
فیلمنامه نویس حفظ شــود امــا دوری از هالیوود را هم برایش
همراه داشــت« .آوارههای وحشی»« ،ده»« ،ویکتور ویکتوریا»،
«این زندگیست» و «سویچ» فیلمهای بعدی ادواردز بودند که
دیگر موفقیت او را تکرار نکردند اما او ســال  2004جایزه اسکار
را بــرای یــک عمــر فعالیــت هنــری دریافــت کرد و ســال 2010
درگذشت.
ســیروان خســروی :خواننــده و آهنگســاز مشــهور
موســیقی پاپ امروز  38ســاله میشــود .ســیروان
خســروی از کودکــی نواختــن ســاز کیبــورد را آغــاز
کرد و از  16ســالگی شــاگرد کاوه یغمایــی بود و در
حضور او با ســبک راک آشــنا شد .در سالهای  79و  80نوازنده
کیبــورد گــروه کاوه یغمایــی بود و پــس از آن در آلبوم بســیاری
از خواننــدگان بهعنوان صدابردار ،ناظر ضبــط ،تنظیمکننده و
آهنگســاز حضور داشــت .از ســال  80برای گرفتــن مجوز آلبوم
خــودش تــاش کــرد و باالخــره در ســال  84توانســت اولیــن
آلبومــش را بهنام «تو خیال کردی بری» منتشــر کند .ســیروان
خســروی و ســبکش در موســیقی پاپ ایران تحولی ایجاد کرد و
طرفداران زیادی هم دارد .خسروی تاکنون آلبومهای «ساعت
« ،»9جــاده رؤیاهــا» و «آنپالگــد» را منتشــر کــرده و آهنگســاز
بســیاری از خواننــدگان ماننــد احســان خواجــه امیــری ،بهنام
صفوی و مهدی یراحی بوده است.
جیســون روباردز بازیگــر امریکایی ،زیبــا جواهریان همدانی
شاعر ،آزاده صالحی داستان نویس ،پویا صداقت شاعر ،ابوذر
قاســمیان داســتان نویــس ،مجید کوهکن شــاعر ،محمدسعید
مهدوی شــاعر ،منوچهر نیستانی شاعر و کیم سونگ سو بازیگر
کره جنوبی هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت
حسین ملک :مؤســس موزه و کتابخانه ملک سال
 1351در چنین روزی درگذشــت .او ســال  1288به
دنیــا آمد و خانــوادهاش از ثروتمنــدان اهل تهران
بودنــد امــا خــودش مدتی در مشــهد ســاکن بود و
موقوفــات زیادی هم در این شــهر دارد .پدر حســین ملک پس
از حضــور در جنگهــای ایــران و روس به تجــارت روی آورد .او
یکی از دوستان میرزا تقی خان امیرنظام بود که بعدها امیرکبیر
شــد و زمانی کــه امیرکبیر میخواســت ناصرالدین شــاه را پس
از مــرگ پــدرش بــه تهــران بیــاورد از او  100هزار تومــان قرض
گرفت و همین باعث شــد پس از به تخت نشســتن ناصرالدین
شــاه لقــب ملــک التجــار بگیرد .ایــن لقــب از پدربــزرگ به نوه
یعنــی حســین ملک رســید که بســیار بــه کتاب عالقه داشــت و
کتابخانــهای معــروف در بازار بین الحرمین تهران ســاخته بود.
کتابهای چاپی و خطی این کتابخانه شــهرت داشتند و تا سال
 1375کتابخانه ملک در همین خانه بود اما او میخواست این
کتابخانــه را گســترش دهد بههمین دلیل قبــل از مرگش زمین
بزرگی در باغ ملی تهران خرید و آن را برای ساختمان کتابخانه
و موزه وقف کرد که اکنون با داشــتن  19هزارعنوان نسخه خطی
نادر و نفیس یکی از  6گنجینه بزرگ نسخ خطی ایران است.

