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تقدیم
به وي ین نوشتار را، هرچند کوتاه و مجمل،را نه هرگز دیده و نه می شناسم اما ا”مهندس فراز معصومی“

هیچگونه خبري از احوال شخصیه، سن و سال، خلق و خو و کار و فعالیتهاي اجتماعی ایشان . کنممی تقدیم 
سببی به یافتن و شناخت بیشتر از وي و فعالیتهایش نگارش این مقاله، امید که سالمت و موفق باشند و . ندارم
تنها منبعی که اینجانب را با نام مهندس فراز معصومی آشنا کرد و جنبه هایی از توجه و اهتمام وي را . گردد

. شمسی تولید شده اند50و 40دور مذهبی بود که در دهه 45برایم معنی کرد، بررسی صفحه هاي وینیل 
ه بدانم آیا از تعزیه، برغم قدمت و نقشی که در حفظ موسیقی دستگاهی ایران داشته، آیا اثر بسیار شایق بودم ک

و دیدن چندهزار صفحه ضبط شده اي بر روي صفحه وجود دارد؟ نتیجه تالش و پیگیري مستمر چند ساله
جلس تعزیه را در شمسی بود که در حد میسور، چند م40دور، یافتن کمتر از ده صفحه از اواخر دهه 45وینیل 

مهم آنکه تمام این صفحه ها به سعی و اهتمام مهندس فراز معصومی .داري آن، مسستندسازي می کردبعد شنی
نامی که بر سایر صفحه هاي مذهبی ندیده ام و خود گواه این حقیقت است که وي حداکثر . منتشر شده است

در کنار خویش راعکساگربکاربسته و یدان تعزیه توان خود را براي حفظ و نگهداري نمونه هایی از سنت جاو
نقش آفرینان در این آثار و در پشت جلد صفحه ها نیز قرار نداده دال بر این معناست که در صدد تحقق عکس

خرید امتیاز انتشار صفحه اي نست بامهندس فراز معصومی اگر در پی نام و نان بود می توا. هدفی واال بوده است
اهداء این مقاله، حداقل تقدیر از نیتی پاك و عملی صالح است که در . ، کامیاب شودن فراوان آن ایاماز خوانندگا

.بقاي ذاتی آن تردیدي نیست
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مقدمه
. بحث و بررسیهاي چندي صورت گرفته استدور 78بر صفحه هاي سنگی ضبط شدهدر مورد اذان و مناجات

بخشی عمده از این آثار که توسط چهره هاي ایرانی چون طاهرزاده، نگارنده در اولین شماره صفحه سنگی به 
جناب دماوندي، تاج اصفهانی، سعادتمند قمی و ذبیحی ضبط شده، پرداخته است و در بخش صفحه هاي جالب 

الزم . ت توسط بنان، معرفی شده انددر شماره هاي دیگر، قرائت آیه الکرسی توسط سیدجواد بدیع زاده و مناجا
جزو اولین صفحه هاي . دآوري است که ضبط آثار دینی در همه کشورهاي اسالمی مورد توجه بوده استبه یا

صفحه قرائت قرآن وجود دارد –که اولین سري صفحه هاي شرقی هستند –میالدي 1899ضبط شده در سال 
.فته استو این روند در سالهاي بعد و در کشورهاي مختلف اسالمی گسترش یا

مذهبی بر صفحه هاي وینیلآثار 
شمسی در بازار ایران عرضه شدند و محتمل است که نخستین صفحه هاي 30صفحه هاي وینیل از اواخر دهه 

بهرحال با رواج . تولید شده باشداذان و مناجات سیدجواد ذبیحیسنگیتبدیل صفحه هايازوینیل مذهبی 
:در گروههاي زیر نمود یافتندشمسی، صفحه هاي مذهبی 40صفحه هاي وینیل در دهه 

صفحه هاي قرائت قرآن کریم-
مناجاتاذان و صفحه هاي -
صفحه هاي وعظ و سخنرانی دینی-
، مدح و منقبتمولودي خوانیصفحه هاي -
)ع(صفحه هاي سوگواري امام علی -
)ع(صفحه هاي سوگواري سیدالشهداء -
صفحه هاي تعزیه-

در این مقاله سعی بر آنست که فتح بابی در توجه به این آثار و معرفی برخی از اشخاص، هیئتها و بنگاههایی که 
صد البته با توجه به گستردگی و مردمی بودن نغمه هاي . به نحوي در این راستا فعالیت نموده اند، صورت گیرد

نداشته و این از لزوم توجه به ایشان و مستند دینی، پیشکسوتان بسیاري وجود دارند که آثاري برروي صفحه 
. سازي نقش و آثارشان نمی کاهد
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در دسترس نبودن دیسکوگرافی کاملی از مجموعهء صفحه هاي مذهبی امري عجیب نیست به ویژه آنکه تنوع در 
دامنه . . . اجراکنندگان اعم از اشخاص و هیئتها، لیبلها و تولیدکنندگان، تعدد موضوعات و سبک و سیاقها و 

نتشار فهرست آثار مذهبی انتشار یافته با هر نقطه مثبتی نیز وجود دارد و آن نیز ا. موضوع را بسیار گسترده است
لیبل یا توسط هر شرکت می باشد که عموما در پشت پاکتهاي چاپ شده اند
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صفحه هاي وینیل قرائت قرآن کریم
بیشترین صفحه هاي وینیل قرائت قرآن کریم در ایران، مجموعه هاي کامل و سی جزء قرائت قرآن کریم روي 

، عبدالصمدعبدالباسطمحمود حلیل الحصري، قاریان برجسته مصري نظیر وت تالدور از 33صفحه هاي 
و بر لیبلهاي مونوگرام، رویال و وینیل فارسی انتقال یافته صفحه هايهبود که برخی از آنها ب. . . عبدالباري و 

که فهرستی از صفحه هاي عبدالباسط در پشت جلد یکی از صفحه هاي مونوگرام نقل غیره قابل مشاهده است
.می شود

ت قاریان ایرانی چون سیدجواد ذبیحی و قوام نیا نیز وجود دارد که به برخی از آنها دور از تالو45صفحه هایی 
:اشاره می شود

، قالب 7000گاه کاالي فیلیپس، صفحه ، فروش2و 1سیدجواد ذبیحی، آیاتی چند از کالم اهللا مجید - 1
801و 800

1014، قالب 107Aسیدجواد ذبیحی، قرآن کریم، شباهنگ، صفحه - 2
5016و 5015، شمع هدایت، قالب )61سوره (2و1قوام نیا، سوره الصف - 3

.هاي دیگر می باشنداین صفحه ها غالبا داراي بازتولیدهایی با لیبل اصلی یا لیبل
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وینیل اذان و مناجاتصفحه هاي 
داشته و افراد بیشتري در ضبط آنها این گروه از صفحه هاي مذهبی تنوع بیشتري از صفحه هاي قرائت قرآن 

:مناجات سحرهاي ماه مبارك رمضان نیز در این مجموعه دیده می شوند. مشارکت کرده اند

769، قالب 6097Bفروشگاه کاالي فیلیپس، صفحه ، )اشعار مذهبی(سیدجواد ذبیحی، مناجات- 1
)احتماال بازتولید ردیف قبل(1665شرکت جام، قالب ،  )اشعار مذهبی(سیدجواد ذبیحی، مناجات- 2
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، دیاموند)عربی(2و 1سیدجواد ذبیحی، مناجات سحر - 3
1337، قالب 789سیدجواد ذبیحی، مناجات، رویال، صفحه - 4
1019، قالب 109Bسیدجواد ذبیحی، مناجات فارسی، شباهنگ، صفحه - 5
A-385، قالب 2042Bسیدجواد ذبیحی، مناجات، آهنگ روز، صفحه - 6
سیدجواد ذبیحی، اذان، آهنگ روز- 7
AJ2010و AJ2009، قالبRT1125، رویال، صفحه 2و 1)موالي درویشان علی(پیوند، مناجات- 8

)ویدرادیو جا(بازتولید با لیبل جام 
مناجات مشتاق علیشاه، کنسرسیوم پخش صفحه ایران، صفحه )/ علی اي هماي رحمت(پیوند، مناجات - 9

RT1130قالب ،AJ2019 وAJ2020)ساخت رویال(
، اجرا توسط هیئت متوسلین به حضرت ، شباهنگ)ع(محمد احمدیان، مناجات حضرت امام حسین -10

)کرج(رقیه، کالك 
حسن میالدي، الهی الهی، -11
موذن زاده اردبیلی، اذان،-12

صفحه هاي وینیل وعظ و سخنرانی دینی
و در مناسبت هاي برغم کثرت جلسات وعظ و سخنرانی دینی که در مساجد و مراکز فعالیتهاي مذهبی

گوناگون برگزار شده و ضبط و توزیع آنها برروي نوار ریل و بعدا نوار کاست به گستردگی در بین مردم پخش 
هیچیک از سخنرانی . می شد، این نوع از آثار ضبط شده مذهبی کمتر به صورت صفحه مشاهده شده اند
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لی شته اند به صورت صفحه در نیامده وهاي فراوانی که شخصیت هاي برجسته مذهبی و وعاظ سرشناس دا
شاید صفحه . صورت می گرفتبه صورت نوار، جزوه و کتاب توزیع می شدند که در برخی موارد، مخفیانه

خوانده 1346بهاري که براي فیلم خانه خدا در سال علیبا صداي آقاياز خوشدل تهرانیاشعار مذهبی
، اشعار مذهبی توسط موذن زاده اردبیلیشده

و صفحه دیگري با از فروشگاه موزیکال تبریز
) رب العالمین: روي دیگر(الاله اال اهللاعنوان 

و )قوام نیا(که با صداي آقایان قوامیان
حمیدي توسط فروشگاه تیمور اصفهان منتشر 
شده است مصادقی از این دست صفحه ها 

آقاي امیرحیوتی نیز صفحه ایران گرام . باشند
IG2139 عشق و مردان خدابا عنوان

احواالت و آقاي مظلومی، قطعه جمال جانان
-انحصاري فروشگاه آرژانتین(ائمه حبیبه

و اشعار مذهبی فروشگاه نور تبریز هم)تبریز
.دندر این دسته بندي می باش

صفحه هاي مولودي خوانی، مدح و منقبت
کلمبیا (شاید پس از ضبط صفحه مولود نبی

با شعري از ظهیرالدوله و با صداي )15037
شمسی، در بین 1307توران خانم در سال 

صفحه هاي فارسی، یافتن صفحه دیگري که 
مصداق مولودي خوانی بوده و یا از آثار فراوان 

هاي دینی که بر روي نوار ریل ضبط شده جشن
. سیار دشوار باشدانتقال یافته باشد، کاري باند

،در ادبیات فارسیه کههمانگونسوي دیگر، در
همواره پس از حمد ) ص(نعت پیامبر اکرم 

خداوند متعال، جزئی ثابت در دیباچه همه آثار 
، صفحه هایی با این مضمون وجود دارد که بوده
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و شماره قالبRT1155با صداي سیدجواد ذبیحی با برچسب رویال 2و 1)ص(مدح محمد دور 45صفحه 
با صداي آقایان قوام نیا و حمیدي با برچسب فروشگاه تیمور اصفهان مصطفییا ، AJ2070و AJ2069هاي 

از شرکت طلوع محمددور 33و صفحه )AJ5357و AJ5356و شماره قالبهاي RT2816رویال ساخت(
نمونه هاي بیشتري نیز در مدح و منقبت موالي متقیان وجود دارد که .نمونه هایی از این آثارندآهنگ روز، 

:از آنها فهرست می شوندبرخی 

)بازتولید با لیبل شرکت جام(AJ1338و شماره قالبRT780، رویال علیسیدجواد ذبیحی، علی- 1
AR2042سیدجواد ذبیحی، علی علی، آهنگ روز - 2
AJ2056و AJ2055و شماره قالبهاي RT1148، رویال 2و 1سیدجواد ذبیحی، مدح علی - 3
408و 407و شماره قالبهاي 4054، فروشگاه اطلس 2و 1سیدجواد ذبیحی، یتیم نوازي علی - 4
)شعر از عارف صفائی(، مولن روژکعبه دل/ منصورعلی صفائی، عشق علی- 5
)شعر از درویش صفائی(1034علی جان، پرسپولیس / منصورعلی صفائی، علی علی- 6
3121، نغمه ها 2و1پیوند،  جز علی نیست - 7
AR2043، آهنگ روز 2و1سیدجواد ذبیحی، علی اي جان جانانم علی - 8
)دو اجرا بر روي صفحه هاي گلدن رکورد و شباهنگ(واد ذبیحی، جانم علی سیدج- 9
ساخت (، فروشگاه شادي اصفهان )جدید(سیداحمد قوام نیا و مهدي حمیدي، علی گویم، علی جویم -10

)RT2607رویال، 
درویش مصطفی جاویدان، دم همه دم علی علی، هارمونی آپولون، -11
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886و 1119علی گویم علی جویم، موزیکال مرکوري / امیرحیوتی، علی جانم علی جان-12
110، شباهنگ 2و 1) شعر حجه االسالم نیر(سیدجواد ذبیحی، مثنوي موالي متقیان علی -13
شیر خدا علی است، کارون/ کاشانی، علی بود-14
)رادیو جاوید(، شرکت جام 2و 1سیدجواد ذبیحی، کیست علی -15

دور 45گلها نیز در مدح موال اجرا شده که بخشی از آن به صورت صفحه 200برنامه شماره یادآور می شود 
و در مدح و منقبت موالي متقیاندور از شرکت آهنگ روز نیز با عنوان 33صفحه اي ضمنا . منتشر شده است

. وجود داردلوهاب شهیدي با صداي عبدا
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)ع(صفحه هاي سوگواري امام علی 
قدیمی ترین صفحه سوگواري که نگارنده از آن مطلع می باشد صفحه اي با عنوان مرثیه است که توسط خانم 

مراثی، گسترده ترین بخش از صفحه هاي . در هند ضبط و منتشر شده است1920جانکی بائی، قبل از سال 
بخشی که مربوط به .ایران را نیز تشکیل می دهند که به دو بخش عمده تقسیم می گردندمذهبی تولید 

و مراثی مربوط به شهادت امیرالمومنین می باشد ولیالی قدر و ضربت خوردن از آغاز تا ) ع(مظلومیت امام علی 
اجعه کربال و عزاداري و بخش گسترده تري که به ابعاد گوناگون فرا نیز در خود دارد ) س(حضرت فاطمه زهرا 

. ماه محرم اختصاص دارد

:فهرست می شودبخش اولدر این بخش نمونه هایی از صفحه هاي وینیل 

سیدجواد ذبیحی، مصیبت مخصوص شب نوزدهم موالي متقیان علی علیه السالم، شباهنگ، صفحه - 1
107B 1015و قالب شماره

408و 407و شماره قالبهاي 4054، فروشگاه اطلس 2و 1سیدجواد ذبیحی، یتیم نوازي علی - 2
110، شباهنگ 2و 1) شعر حجه االسالم نیر(سیدجواد ذبیحی، مثنوي موالي متقیان علی - 3
یو زمانیتی، دستم بگیر یا مرتضی علی، استودحسن میالدي و احمد آخر- 4
تبریز- ، فروشگاه نورمظلومی، شب بیست و یکم- 5
، موج)ع(رحیمی و برادران، نوحه حضرت فاطمه - درخشی- 6
4، موج )ع(برادران و حصاري، نوحه حضرت زهرا - درخشی- 7

)ع(صفحه هاي وینیل سوگواري سیدالشهداء 
و خاندان و یارانش، برروي صفحه هاي ) ع(براي امام حسین به زبان اردونمونه هاي اندکی از نوحه سرایی

و درج شده) لیبل نظام رکورد(نیز بر آنها نوحهکه کلمه وجود دارد) پاکستانیا (دور تولید هند 78سنگی 
با BE39041صفحه کلمبیا 

–حسین بن علی عنوان 
م 1963، در سال اسالمی

ولی در بین ضبط شده 
فارسی سنگیصفحه هاي
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.ضبط شده در ایران، تاکنون نمونه اي مشاهده نشده است

در عوض مجموعه و گنجینه قابل توجهی از مراثی ماه محرم، منطبق با روش برگزاري سوگواري و اختصاص هر 
قم، (روز دههء اول ماه به یکی از شهدا، به روایت مداحان و مرثیه خوانان هیئت هاي شهرها و مناطق گوناگون 

، از با ویژگیهاي خاص محتوایی و موسیقایی خویش. . .) زنجان و رشت، ان، کرج، تبریز، اردبیل، اصفهان، تهر
شمسی به صورت صفحه هاي وینیل برجاي مانده که ساختار هنري مستحکم، 53شمسی تا سال 40اوایل دهه 

گر فرسوده بودن صفحه هاي از سوي دی. مضامین عالی و اجراي ممتاز، آنها را به آثاري ماندگار تبدیل کرده است
این صفحه ها، همچنین معرف . در دسترس، گواه اقبال و کثرت استفاده از آنها توسط توده مردم می نماید

و مستندسازي اسامی، . . . بسیاري از چهره ها، هیئت ها، فروشگاهها و بنگاههاي مهتم به تولید آثار مذهبی و 
.آدرسها و عکسهاي متعدد نیز هستند

، به ویژه آنها که براي شهرستانها یا به سفارش آنها تولید ا توجه به محدود بودن تیراژ اغلب صفحه هاي مذهبیب
را پوشش می دهد که امید است با ) ع(کوچکی از صفحه هاي مراثی سیدالشهداء فهرست زیر تنها بخش شده، 

گیرد و این گام نخست، مورد عنایت واقع اهتمام و توجه عالقمندان، هرچه تکمیل تر شده و در دسترس قرار 
:شود

علی رحمانپور: اصغر ناطقی، پارامونت، تهیه/ نوحه حضرت قاسم، برادران ناطقی/ ماه محرمهاللنوحه - 1
حسن میالدي: احمد آخرتی، استودیو زمانی، اشعار-مصیبت حضرت مسلم، حسن میالدي- 2
پارامونتنوحه حضرت علی اکبر، اصغر ناطقی،- 3
علی رحمانپور: ، اصغر ناطقی، پارامونت، تهیه4و3رت ابوالفضل نوحه حض- 4
یغما: ، شعر2101/2، محمد احمدیان، فروشگاه کاالي فیلیپس، قالب 2و1نوجوان اکبر من - 5
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اجراء توسط هیئت متوسلین به حضرت رقیه کالك (، محمد احمدیان 2و1) جدید(نوجوان اکبر من - 6
، شباهنگ) کرج

) اجراء توسط هیئت متوسلین به حضرت رقیه کالك کرج(، محمد احمدیان 4و3نوحه حضرت علی اکبر - 7
آذر مشهدي: ، شعر895/6، قالب 1248، گلدن رکورد، 

، ) اجراء توسط هیئت متوسلین به حضرت رقیه کالك کرج(، محمد احمدیان 2و1نوحه حضرت قاسم - 8
1184/5، قالب 189شباهنگ، 

صیبت حضرت ابوالفضل، حسن میالدي، پولیدورم) 2و1(اي اخا - 9
، حسن میالدي، )خدایا چکنم(مصیبت حضرت علی اکبر )/ زینب به فغان گفت(مصیبت حضرت زینب -10

پولیدور
سینه زنی و عزاداري ایام ماه محرم، داود جابرانصاري، مونوگرام، هیئت انصاري 6و5شهید دشت کربال -11

حسینی
، دیاموند، محمد احمدیان2و1سقاي طفالن -12
محمدي، دیاموند، هیئت انصاري -سینه زنی و عزاداري ایام ماه محرم، احمدي2و1سردار کربال -13

حسینی
محمدي، دیاموند، هیئت انصاري -سینه زنی و عزاداري ایام ماه محرم، احمدي4و3سردار کربال -14

حسینی
گلدن رکورد، هیئت انصاري محمدي، -سینه زنی و عزاداري ایام ماه محرم، احمدي6و5سردار کربال -15

حسینی
محمدي، شهنازنو، هیئت انصاري - سینه زنی و عزاداري ایام ماه محرم، احمدي6و5شهید دشت کربال -16

حسینی
محمدي، دیاموند، هیئت انصاري -سینه زنی و عزاداري ایام ماه محرم، احمدي8و7شام غریبان -17

حسینی
علی رحمانپور: ، تهیه3حصاري، موج برادران و -، درخشینوحه حضرت ابوالفضل-18
)RT2870ساخت رویال (، حاج اصغر سعیدمنش، فروشگاه تیمور اصفهان 2و1مصیبت ام البنین -19
، حاج اصغر سعیدمنش، فروشگاه تیمور اصفهان2و1دو طفالن زینب -20
حمیدي، فروشگاه تیمور اصفهان-قوامیان، 2و1خاتون در خرابه شام مصیبت حضرت رقیه-21
علی رحمانپور: رحیمی و برادران، موج، تهیه- رت زینب، درخشینوحه حض-22
)ساخت مونوگرام(، شمع هدایت اصفهان )واعظ(گلپایگانینوربخش زندهء جاوید، / ذکر مصیبت-23
، الکتریکی لوکس تبریز)نامشخص(عزاداري امام حسین، -24
)تبریزساخت کارخانه سهیل (، مظلومی، انحصار فروشگاه آرژانتین تبریز ورود کوفه-25
مصیبت امام حسین، مظلومی، مهندسی رادیو ناسیونال تبریز-26
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، فروشگاه نور تبریز2و1احواالت حضرت ابوالفضل -27
، فروشگاه رادیو نور تبریز2و1مصیبت علی اکبر -28
مصیبت رقیه، ؟؟؟ عالمی، نوا تبریز-29
، جواد عین اهللا اردبیلی، فروشگاه شعله تهران2و1آب آوردن حضرت علی اکبر -30
جبرئیل، فروشگاه فردوسی رشت)/ سینه زنی(نوحه-31
، غالمحسین شیخ بیات توسط هیئت علی بن موسی الرضا، 2و1نوحه سینه زنی حضرت علی اصغر -32

علی هوشیار: نادعلی کربالئی، تنظیم: صفحه طالئی، اشعار
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صفحه هاي وینیل تعزیه

و در تاریخ هنر کشور ما، انتظار ) ع(با توجه به نقش و اهمیت تعزیه در برگزاري مراسم سوگواري امام حسین 
می رفت که آثار متعددي در این عرصه یافت شود به ویژه آنکه توجه به ضبط آثار نمایشی و بازیگري فارسی، 

در جاي کهازیگري در دسترس می باشد شمسی در تهران، آثار ب1284مغفول نمانده و حتی از ضبط هاي سال 
از سوي دیگر، تعزیه .)راببینید3و 2، 1فصلنامه صفحه سنگی، شماره هاي (خویش به آنها پرداخته شده است

هم در نوشته هاي اغلب سیاحانی که خاطرات سفر خویش به ایران را منتشر کرده اند، جایگاه ویژه اي را به خود 
ه هاي مختلف و به ویژه دوره معاصر ضبط و تولید صفحه هاي وینیل، پژوهشهاي اختصاص داده و هم در دور

متعددي در باب تعزیه صورت گرفته اما مع االسف هیچیک از آنها منجر به برجاي ماندن نمونه هاي کافی از 
.اسناد شنیداري این هنر رفیع نشده است

اند، جمعا به ده عدد نمی رسند و همه آنها توسط تعداد صفحه هاي وینیل تعزیه خوانی، که تا کنون یافت شده
مهندس فراز معصومی تهیه و تنظیم شده و توسط گروهی اجرا شده اند که بعضا، اسامی و تصاویرشان در پشت 

آقایان غالمعباس قدوه، حسین کرمی، خدیو و حسن امیدزاده اسامی اجرا کنندگان در . جلد صفحه وجود دارد
:منتشر شده اندتاکنون یافت شده و با لیبل هاي شباهنگ و یا شهنازنوصفحه هاي ذیل است که 

-، حسن امیدزاده1133/4قالب 164A/B، شهناز نو 2و1گفتگوي حضرت عباس با حضرت سکینه - 1
مهندس فراز معصومی: غالمعباس قدوه، تهیه و تنظیم

، 1135/6قالب 166A/B، شهناز نو 2و1گفتگوي شمر با ابن سعد در مجلس حضرت علی اکبر - 2
مهندس فراز معصومی: خدیو، تهیه و تنظیم- غالمعباس قدوه

حسین -، سوارآبادي1139قالب 165B، شهنازنو اجازه میدان جنگ حضرت علی اکبر از سیدالشهداء- 3
مهندس فراز معصومی: کرمی، تهیه و تنظیم

غالمعباس -میدزاده، حسن ا1137قالب 165Aآوردن نعش حضرت علی اکبر به خیمه ها، شهناز نو - 4
مهندس فراز معصومی: قدوه، تهیه و تنظیم

، ، حسین کرمی1143قالب 169Aنوحه به اسیري رفتن حضرت زینب در مجلس علی اکبر، شهنازنو - 5
مهندس فراز معصومی: تهیه و تنظیم

، تهیه و ، حسن امیدزاده1143قالب 169Bآمدن حضرت سیدالشهداء بر بالین علی اکبر، شهنازنو- 6
مهندس فراز معصومی: تنظیم
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