
شبیه سازی خوب

ایفای نقش شخصیت های مشهور همیشه چالشی 
بزرگ برای بازیگران بوده اســت. مهم ترین مسئله 
شباهت بازیگر به شخصیت مشهوری است که نقشش 
را ایفا می کند. پس از آن، بحث های دیگری مثل طرز 
حرف زدن، جنس صدا و حــاالت چهره و زبان بدن 
پیش می آید. رامین راستاد که در سریال »راز ناتمام« 
نقش آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را بازی کرده درباره 
چالش هایی که در ایفای این نقش داشــته با ایسنا 

گفت وگو کرده است. 
او گفته: »یک بار آقای هاشــمی را از نزدیک زیارت 
کردم و از ایشان یک انگشتری هدیه گرفتم و زمانی 
هم که نقش ایشان را بازی می کردم، انگشترشان را 
دستم می کردم که کمی انرژی بگیرم. آرزوی قلبی ام 
بود که به واســطه ارادتی که به ایشان داشتم بتوانم 
کاری کنم. من ۱۰سال پیش خیلی دوست داشتم 
نقش ایشــان را بازی کنم و خدا را شــکر االن این 
اتفاق افتاد و توانستم. امیدوارم سریال »راز ناتمام« 

خروجی قابل قبولی داشته باشد.«
راستاد درباره اینکه آیا قبل از گریم به شباهت خود به 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پی برده بود، گفته: »بله، 
کامال پی برده بودم. یک بار سال ها پیش سر کار دیگر 
بودیم که مجری گریم مشغول گریم بنده بود و آقای 
عبداهلل اسکندری هم حضور داشتند و از آینه مرا نگاه 
می کرد. همان موقع به من گفت من با ۱۰ تا ۲۰دقیقه 
کار می توانم تو را مثل آقای هاشمی رفسنجانی گریم 
کنم؛ بنابراین به نظرم می آمد که حتما شباهت هایی 
وجود داشت که ایشان هم به من گفته بودند. از گریم 
کار واقعا راضی هستم؛ چون خیلی خوب انجام شد.  
زمانی هم که عکس هایم وایرال شــد و از تست های 
گریم رونمایی کردند، ۹۹درصد ایمان داشــتم که 
گریم ها فوق العاده بوده و به نظرم شبیه سازی  ها خوب 
انجام شده اســت.« صدای مرحوم رفسنجانی برای 
مردم کامال آشناست و راســتاد درباره این موضوع 
همچنین گفته اســت: »روزی که با آقــای امانی، 
کارگردان سریال، صحبت کردم به  ایشان گفتم اگر 
قرار باشد دوبلوری بیاورید که جای من حرف بزند من 

عمال هیچ کاری نکردم.«

 »مکان امن«
 برنده بزرگ جشنواره 

سارایوو 

جشنواره سارایوو۲۰۲۲ با انتخاب برندگان این دوره 
به کار خود خاتمه داد. درامی از کرواســی با عنوان 
»مکان امن« ســاخته یوراج لروتیک برنده بزرگ 
جشنواره فیلم سارایوو شــد. این فیلم هم به عنوان 
بهترین فیلم بلند انتخاب شــد و هم جایزه بهترین 
بازیگر مرد را برای بازی لروتیــک از آن خود کرد. 
»مکان امن« نخستین بار در جشنواره فیلم لوکارنو 
در اوایل همین ماه دیده شد و آنجا هم جایزه بهترین 
فیلم بلند اول یک کارگردان را دریافت کرد. لروتیک 
در این فیلم در نقش مردی چهل وچندســاله دیده 
می شود که تالش دارد خواهر و برادر کوچک ترش 
را که دچار افســردگی هســتند در یک روز از فکر 
خودکشی بیرون بیاورد. جایزه بهترین کارگردانی 
هم به مارینا ار گورباچ، فیلمساز اوکراینی برای فیلم 
»کلوندایک« رسید. وی همین موفقیت را پیش تر 
در بخش ســینمای جهانی-دراماتیک جشــنواره 
آنالین ســاندنس در ماه ژانویه کســب کرده بود. 
جایزه قلب ســارایوو برای بهترین بازیگر زن هم به 
ویکی کریپس برای »کورساژ« اهدا شد. در بخش 
بهترین مســتند، »موزه انقالب« ســاخته ِسردان 
کچا، محصول مشترکی از صربســتان، کرواسی و 
چک جایزه بهترین فیلم مســتند را از آن خود کرد 
و جایزه حقوق بشر هم به فیلم »بزرگ تر از تروما« 
از کرواسی اهدا شــد. جایزه ویژه هیأت داوران این 
بخش هم به »حافظه شکننده« ساخته ایگور ایوانکو 

از اسلواکی رسید.
این جشــنواره که مهم ترین جشــنواره سینمایی 
منطقه بالکان اســت و در اواخر جنگ بوســنی در 
سال۱۹۹۵ درحالی که هنوز سارایوو در محاصره بود، 
تاسیس شده امسال با حمایت از سینمای اوکراین 
برگزار شد و در مراسم افتتاحیه با اهدای جایزه قلب 
سارایوو به سرگئی لوزنیتسا، فیلمساز اوکراینی از وی 
تجلیل کرد. روبن اوستلوند، فیلمساز سوئدی نیز با 
نمایش فیلم »مثلث غم« در شــب افتتاحیه جایزه 
قلب امسال این جشــنواره را دریافت کرد. امسال 
۲۳۵فیلم از ۶۲کشور در این جشنواره شرکت کردند 
و ۵۱فیلم در بخش های رقابتی به نمایش درآمدند. 
همچنین از مدس میکلســون، بازیگــر دانمارکی 
و جســی آیزنبرگ، بازیگر نامزد اســکار آمریکایی 
تجلیل شد. بیست وهشتمین دوره جشنواره فیلم 
ســارایوو از جمعه پیش ۱۲آگوســت )۲۱مرداد( 
کارش را شــروع کرد و دیشب )جمعه ۱۹آگوست( 

به کار خود پایان داد.
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قاعده و استثنا
از ۴ فیلم تازه اکران شده فقط »ابلق« شروع قابل قبولی داشته است

فرصت اندک و فیلم های بســیار؛ این موقعیتی است که شورای 
صنفی نمایش و مدیریت ســینما با آن مواجه شده اند. موقعیت 
دشــوار و پیچیده ای که نتیجه اش یکی از شلوغ ترین اکران های 
تاریخ ســینمای ایران اســت. فیلم هایی که پشت سر هم اکران 
می شوند و اغلب هم شکست می خورند. منتقدان این شیوه اکران، 
معموال سراغ اصطالح فیلم ســوزی می روند؛ اتفاقی که شاید در 
مورد برخــی از فیلم ها که در این اکران شــلوغ، به نوعی قربانی 
شده اند صادق باشد، ولی درباره بسیاری از فیلم ها صادق نیست. 
فیلم هایی که تعدادی از آنها در هفته های اخیر اکران شده اند و 
از همان ابتدا و در هر شــرایطی از اکران، بعید بود اتفاق خاصی 
برایشــان رخ بدهد. نمونه اش همین ۴فیلمی است که به تازگی 
روی پرده آمده اند و جز یک فیلم، بقیه با واکنش سرد تماشاگران 

مواجه شده اند.
 از میان ابلق، شب طالیی، رؤیای ســهراب و برای مرجان که از 
چهارشنبه روی پرده سینماها آمده اند، فقط فیلم نرگس آبیار با 
استقبال مواجه شده است. البته که هنوز زمانی طوالنی از اکران 
این فیلم ها باقی مانده اســت ولی تجربه نشان داده فیلمی که با 
فروشی ضعیف کارش را شروع کند بعید اســت در ادامه مسیر 

بتواند تغییری در سرنوشت اکرانش ایجاد کند.

ابلقوترکیببازیگرانمشترکباتیتی
آخرین ساخته نرگس آبیار، نخستین بار در سی ونهمین جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد و واکنش های منتقدان به آن متفاوت 
بود. نکته جالب توجه اکران ابلق شــباهت ترکیب بازیگرانش با 
»تی تی« دیگر فیلم روی پرده اســت. الناز شاکردوست و هوتن 
شــکیبا ۲بازیگر محوری فیلم ابلق، این روزهــا تی تی را هم در 
اکران دارند . جالب اینکه تی تــی پرفروش ترین فیلم غیرکمدی 
اکران امسال اســت و ابلق هم افتتاحیه قابل قبولی داشته است. 
اگر در تی تی پارســا پیروزفر ضلع سوم ماجرا را تشکیل می دهد 
در فیلم ابلق بهرام رادان حضور دارد. ترکیب بازیگران محبوب و 
مضمونی که عده ای آن را ملتهب می دانند فعال ابلق را صدرنشین 
فیلم های تازه اکران شده کرده است. بیش از ۴۱هزار تماشاگر، با 
۱۹۰سالن و یک میلیارد و۷۰۰میلیون تومان فروش، یعنی فیلم 
نرگس آبیار در این بازار کساد با استقبال مواجه شده است. ابلق 
روایت زنی است که در حاشیه شهری بزرگ با همسر و فرزندش 
زندگی می کند. برای او ماجرایی رخ می دهد که زندگی اش را تا 

مرز نابودی پیش می برد.

شروعپایینترازانتظارشبطالیی
شــب طالیی اما جزو فیلم هایی بود که پایین تــر از حد انتظار 
فروخت. فیلمی که از ۲۶مرداد در ۶۷ســالن به نمایش عمومی 
 درآمده و بــا ۱۲۹۹ مخاطب، بــه فروش ۵۱میلیــون تومانی

رسیده است.

اولین فیلم فرزند ابراهیم حاتمی کیا در جشنواره چهلم فیلم فجر 
به نمایش درآمد. »شب طالیی« روایتی خانوادگی- اجتماعی از 
یک خانواده ایرانی است که در ظاهر با یکدیگر خوب هستند اما 
در واقعیت مشکالتی وجود دارد که ریشه آن به گذشته مربوط 

می شود.
 این خالصه داستان شب طالیی است. در خانه مادربزرگ همه 
خانواده دور هم جمع شده اند تا جشــن تولدی برای مادربزرگ 
بگیرند. همه  چیز خوب پیش می رود تــا اینکه داماد خانواده که 
به دلیل ســفر در این مهمانی حضور نداشــته سرزده می رسد و 
شمش طالیش را می خواهد. پیدا نشدن شــمش طال در خانه 
آغازگر تنشی بزرگ است... حســن معجونی، یکتا ناصر، مریم 
سعادت، مســعود کرامتی، بهناز جعفری، سوگل خلیق و سینا 

رازانی در »شب طالیی« بازی کرده اند.

اکرانمهجوربرایمرجان
دیگر فیلم اکران شده در روزهای اخیر، برای مرجان است که با در 
اختیار داشتن ۲۹سالن کارش را شروع کرده است. برای مرجان 
هم جزو فیلم هایی است که از همان ابتدا به استقبال شکست در 
گیشه رفته است. تنها ۵۴۴مخاطب و ۲۳میلیون و۵۰۰هزار تومان 
فروش، کارکرد فیلمی است که پگاه آهنگرانی را در نقش اصلی 

دارد و جمشید هاشم پور هم در آن حضور کوتاهی دارد.
این فیلم به نویسندگی و کارگردانی حمید زرگرنژاد از چهارشنبه 
اکران خود را در سینماها آغاز می کند. در خالصه داستان آمده 

اســت: مرجان در یک درگیری برای دفاع از خود متهم شده و 
امیر برای مالقات در زنــدان، مطابق با قوانین بایــد با او ازدواج 
کند. جز پگاه آهنگرانی و جمشید هاشم پور، بهزاد جعفری، برزو 
ارجمند، فریبا متخصص، علیرضا استادی، رامین راستاد، محمد 
همایون پور، امید روحانی، مریم بوبانی، محمد عالیی و ســپیده 

غالمی از دیگر بازیگران برای مرجان هستند.

سرابگیشه،رؤیایسهراب
رویای ســهراب ازجمله فیلم هایی اســت که پــس از مدت ها 
در نوبت اکران ماندن، ســرانجام امکان نمایــش عمومی یافته 
اســت. فیلمی که قاعدتا باید دوســتداران پرشــمار ســهراب 
ســپهری را جذب کند فعال با در اختیار داشــتن فقط ۱۴سالن 
کارش را شــروع کرده اســت . این فیلم در ۳روز اول اکران تنها 
۴۰۸تماشاگر داشته و فقط ۱۷میلیون تومان فروش داشته است.

این فیلم به کارگردانی علی قوی تن به بخشی از زندگی سهراب 
سپهری می پردازد و کارگردان به عنوان بازیگر نقش اصلی نیز در 
آن حضور دارد. قوی تن درباره فیلم خود می گوید: ما ملزم هستیم 
زوایای دیده نشده  شخصیتی چون سهراب را نشان بدهیم و این 
تقابل، کار فیلمساز را سخت می کند. »رویای سهراب« یک فیلم 
بیوگرافی نیســت بلکه راوی زوایای پنهان و دیده نشده  سهراب 

سپهری است. علی قوی تن، بهاره کیان افشار، 
ترالن پروانه، الله اسکندری، مهدی سلطانی 
و ابوالفضل میــری بازیگران فیلم هســتند.

فراخوان چهل ویکمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر منتشر شد، فراخوانی که مانند همه دوره های 
گذشــته منتقدانی دارد و خیلی ها صحبت از این 
می کنند که بخش مــرور و دگرگونه های اجرایی 
جشنواره حذف شده، موضوعی که دبیر جشنواره 
می گوید حذف نشده بلکه به بخش های دیگر منتقل 
شده است. هر چند نمی توان بحث سلیقه در تدوین 
فراخوان را نادیده گرفت؛ موضوعی که به واســطه 
نبود یک اساسنامه برای بزرگ ترین جشنواره تئاتر 

فجر هر سال تغییر می کند. 
با همه این اوصاف جشنواره تئاتر فجر، بزرگ ترین 
جشنواره تئاتر کشور به حساب می آید که شاید برای 
خیلی از گروه های نمایشــی یک سکوی موفقیت 
به حساب بیاید و شاید برای گروه های قدیمی تر تنها 

یک جشنواره باشد.

یکافتتاحیهمفصل
به گفته کورش زارعی، دبیر چهل ویکمین دوره تئاتر 
فجر، با برنامه ریزی انجام شده، جشنواره تئاتر فجر 
اول بهمن ماه برگزار می شود. از ۲۵دی ماه هم بخش 
رادیوتئاتر به مدت ۵روز برگزار خواهد شــد. زارعی 

می گوید: »در همه جای دنیا مراسم افتتاحیه یک 
جشنواره بسیار مهم است و ما هم سعی داریم مراسم 
افتتاحیه درخوری را برای جشنواره تئاتر فجر برگزار 
کنیم. قرار است در این مراسم از ۳ پیشکسوت تئاتر  

تقدیر شود.« 

باردیگرجذابیتوهیجان
برگزارکنندگان جشنواره امسال در تالش هستند 
که بیشتر اجراهای جشنواره تولیدی باشد، چرا که 
نمایش ها در جشنواره های گذشته در بخش مرور 
اجرا می شد و همین موضوع باعث شده بود که اجراها 
دیگر جذابیتی در فجر نداشــته باشــند. زارعی در 
توضیح بیشتر می گوید:»در دوره هایی که جشنواره 
تئاتر فجر میزبان اجراهای تولیدی بود، جشنواره هم 
هیجانش بیشتر بود و هم برای عالقه مندان به تئاتر، 
جذاب تر بود. بخش مرور باعث می شود که جشنواره 
از آن شور و هیجان گذشته اش خارج شود. مخاطبان 
و عالقه مندان به تئاتر در طول سال اجراها را تماشا 
می کردند و دیگر تماشــای نمایش در جشــنواره 
معنایی نداشــت. نکته دیگری هم وجود داشــت. 
بسیاری از گروه های نمایشی که در طول سال اجرا 
داشتند، برای حضور در جشنواره باید گروه بازیگران 
و عوامل را باز هم گرد هم می آوردند. گاهی به خاطر 
حضور یک بازیگر در اجرای دیگر یا بازی در یک فیلم 
و سریال، بازیگر دیگري به گروه می آمد. اجراها دیگر 

کیفیت زمان اجرای اصلی را نداشتند و اکثر کارها با 
عجله و تمرین ها در اندازه چند جلسه در فجر روی 
صحنه می رفتند. تنها گروه هایــی در اجرای فجر 
موفق بودند که در دی ماه اجرا داشتند و بالفاصله به 
جشنواره می آمدند.« وی با تأکید بر اینکه این نوع 
حضور گروه ها در جشنواره، کیفیت اجراها را پایین 
می آورد در پاســخ به این ســؤال که آیا زمان برای 
تولید نمایش های جدید و حضور در جشنواره کافی 
است، توضیح می دهد: »۴ماه برای تولید کافی است.

با توجه به اینکه نیمه آذرماه، بازبینی آثار شــروع 
می شود، زمان کافی برای انتخاب نمایشنامه و تولید 
نمایش وجود دارد. هم اکنــون می بینیم برخی از 
گروه های نمایشی در زمان ۲۰ تا ۳۰روزه نمایشی را 
اجرا می کنند. به نظرم ۴ماه برای تولید یک کار کافی 
است. کما اینکه عالوه بر جذاب شدن جشنواره ما 
تالش می کنیم برای فجر تولید محتوای جدید هم 
داشته باشیم. نکته این است که گاهی موضوعاتی که 
در جشنواره اجرا می شوند، هماهنگی با جشنواره و 
موضوعیت جشنواره فجر که جشنواره انقالب است، 
ندارند و می توانیم در کنــار این نمایش ها محتوای 

جدید هم داشته باشیم.«

مرورودگرگونهراحذفنکردیم
زارعی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بخش 
مرور و دگرگونه های اجرایی بــا توجه به فراخوان 

جشــنواره از ایــن دوره حذف شــده اند؛ توضیح 
می دهد:»بخش مــرور را حــذف نکردیم یا بخش 
دگرگونه های اجرایی حذف نشــده، اگر بخواهیم 
برای هر نوع محتوا بخشی را داشته باشیم جشنواره 
بسیار عریض و طویل می شود. اگر گروه و هنرمندی 
برای بخش دگرگونه های اجرایی متن و طرح خوب 
داشته باشد، حتما به دبیرخانه ارسال کند. کار اگر 
باکیفیت باشد در بخش های مشابه گنجانده و اجرا 
خواهد شــد. در بخش مرور هم ما بنــا را به حذف 
بخش نگذاشتیم. اگر نمایشی به لحاظ کیفیت خوب 
باشد آن را در بخش ویژه جشنواره خواهیم داشت.«

بخشبینالمللومشکلهمیشگیبودجه
از دیگر بخش هایی که هر ســاله شاید بتوان گفت 
ســخت ترین بخــش به حســاب می آیــد، بخش 

بین الملل است. بخشی که در نتیجه هر نوع تالشی، 
نمایش هایي بــا کیفیت پاییــن روی صحنه رفته 
و یا کشــوری تا لحظه آخر با مشــکالت آمد و شد 
در جشنواره روبه رو بوده اســت.  زارعی که امسال 
نخستین تجربه  خود را در سمت دبیری فجر دارد، 
در این باره می گوید:»ما امسال هم در بخش ایران و 
بین الملل رقابت را خواهیم داشت. با توجه به اینکه 
بودجه جشنواره امســال هنوز مشخص نیست، اما 
در تالش هســتیم تا بتوانیم کارهــای با کیفیت را 
به جشــنواره ۴۱ بیاوریم. با توجه به ارتباطاتی که 
برقرار کردیم برخی از کشــورها ازجمله آرژانتین، 
برزیل و کشــورهای شرق آســیا تمایل به حضور 

کارهایشان در جشــنواره   دارند. 
اما در این میان نمی توان هزینه 
و بودجــه را نادیــده گرفــت.«

 می دانستم خدا 
حواسش به ما هست

حال و هوای اسارت در اردوگاه عراق به 
روایت آزاده دکتر علی هادی تبار

 شاه دولت را 
آدم حساب نمی كرد!

پهلوی دوم و واگذاری بحرین، در آینه 
اشارات و نکته ها

 چهره ای بی نقاب
از خط سوم

 نگاهی به نقش عبداهلل  بن زبیر 
در سریال مختارنامه
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ساختســریالمستوران
2آغازشــد.بــهگزارش
همشــهری،فصــلدوم
سریال»مســتوران«به
کارگردانیسیدعلیهاشمیو
تهیهکنندگیعطاپناهیآغاز
شد.لوکیشــناصلیاین
سریالدرشهرکمستوران
قــرارداردوگروهجدیدیاز
بازیگرانبهفصــلدوماین
سریالاضافهشدهاند.فصل
دومسریال»مستوران«که
عاشقانهایبرگرفتهازقصهها
وافســانههایکهنایرانی
استبهقلممحمدحنیفبه
نگارشدرآمدهاست.فصل
اولسریال»مســتوران«
بــهکارگردانیمســعود
ل ســیدجما  و  ر آبپرو
سیدحاتمی،تابستانامسال
ازشبکهیکسیمارویآنتن
رفتوبااستقبالمخاطبان
مواجهشــد.اینمجموعه
هنری ســازمان محصول
رسانهایاوجاستو»استودیو
بادبان«مجریطرحاینپروژه
است.بازیگراناینمجموعه
تلویزیونیبــهزودیمعرفی

میشوند.

فیلم درباره 
قهرمان شنا

جیســونمومــوآفیلمی
براســاسزندگیوقهرمان

شنایهاواییمیسازد.
بهگزارشورایتــی،بازیگر
»آکوامن«بــاهمکاریپیتر
سافرانتهیهکنندهسینمابا
همهمراهشدهاندتایکفیلم
بلندزندگینامــهایدرباره
دوککاهاناموکوشــناگر
افســانهایالمپیکهاوایی
بسازند.بامحبوبیتگسترده
موجســواریبهعنوانیک
ورزشاینچهرهورزشینیز
بیشازپیشمحبوبشــده
است.اینشناگرچندماهپیش
موضوعمستندیازمجموعه
»استادانآمریکایی«بودکهبا
عنوان»مردآب-دوک:سفیر
آلوها«ازشــبکهپیبیاس
پخششــدوروایتفیلمرا
موموآبهعنوانیکهموطناز

هاواییبرعهدهداشت.
کاهاناموکوبرنــده۵مدال
المپیکبودوبهعنوانقهرمان
شنارکوردشــکنیکرد.او
بهعنوانیکبومیهاواییدر
4دورهازبازیهایالمپیکدر
سالهای۱۹24،۱۹2۰،۱۹۱2
و۱۹32شرکتکردوموفق
شدتاکلیشههاینژادیراهم
شکستبدهد.اوسال۱۹۶۸
درحالیکه۷۷سالهبودبراثر

حملهقلبیدرگذشت.

تشییع شاعر 
حسن ختام

مراسمتشییعپیکرشادروان
کیومرثعباســیقصری،
صبحامروزدرحوزههنری
برگزارمیشــود.بهگزارش
همشهری،کیومرثعباسی
قصریبهعلتکهولتسن
والبتهبیمــاریايکهمدتی
بودبهآندچاربودورسانهای
نشدهبود،جانخودراازدست
داد.کیومرثعباسیقصری
درسال۱32۰درقصرشیرین
بهدنیاآمد.اوفارغالتحصیل
رشتهعلومقضاییدرمقطع
کارشناسیاســت.قصری
دروصفامامحســین)ع(
شعرهایمتعددیراسروده
است.اودرسال۱3۶۱ریاست
راهنماییورانندگیکرمانشاه
رابهعهدهداشــتهوبادرجه
سرهنگیبازنشستهشدو
درسال۱3۶3بهتهرانآمد.

شــعرهایاودرجــزوات
دوسالهانجمنادبیکرمانشاه
وکتابهای»غزلدرقلمرو
شعرمعاصر«،»باغابریشم«،
»باغهزارابریشم«وبرخی
روزنامههــاومجالتچاپ
شدهاست.قصریباانجمن
شــعرایایران،انجمنادبی
خواجو)تهران(،حوزههنری
وفرهنگســراهایتهران

همکاریداشت.
میتــوان او آثــار از
، » م ختا  حســن «  به
»باغابریشــم«غزلهای
کرمانشــاهیدرقلمروشعر
امروز،»آیههایزمینیآواز
منتخبیازسرودههای۱3۷2
-۱3۵۷«،»گزیــدهادبیات
معاصر«و»زمزمهنایونی«

اشارهکرد.

شهابمهدویاکران
روزنامه نگار

تالش دبیر جشنواره تئاتر فجر برای بازگرداندن شور و هیجان به این رویداد با نمایش های تولیدی

رقابتحرفاولرامیزند

فهیمهپناهآذرتئاتر
روزنامه نگار
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