گریم حبیب رضایی در سریال «همگناه»

بزرگداشت جیرانی «دایرهالمعارف سینما» در اختتامیه فیلم فجر

حبیب رضایی با بازی در سریال «همگناه» بعد از گذشت سالها از ساخت «آژانس شیشهای» ،بار دیگر با پرویز پرستویی همبازی میشود.
در آستانه انتشار سریال مصطفی کیایی ،از نخستین تصاویر نقشآفرینی حبیب رضایی که با گریمی متفاوت در نقش «پرویزکوهی»
مقابل دوربین رفته است ،رونمایی شد .پرویز کوهی ،خالفکاری است که در جعل اسناد و مدارک تبحر خاصی دارد و یکی از اصلیترین
نقشها در فیلمنامه «همگناه» به این کاراکتر مربوط میشود.
«همگناه» نام اولین سریال مصطفی کیایی برای پخش در شبکه نمایش خانگی است که فیلمنامه آن را محسن کیایی و علی کوچکی
نوشتهاند .این سریال مراحل فنی پایانی را پشت سر میگذارد تا در اسفند ماه برای توزیع در شبکه نمایش خانگی و پخش در سرویسهای
ویاودی فیلیمو و نماوا آماده شود.

بزرگداشت فریدون جیرانی دراختتامیه فیلم فجربا کلیپی ازمعرفی او به زبان خودش و فعالیتهای او به عنوان یک روزنامهنگار کنجکاو
و دایرهالمعارف سینما همراه شد .پرویز پرســتویی ،امین حیایی ،فرهاد اصالنی ،مصطفی زمانی ،الناز شاکردوست ،نوید محمدزاده و
بهرام رادان از جمله هنرمندانی بودند که صدای آنها در تمجید و تعریف از جیرانی در این کلیپ شــنیده شد و بعد غالمرضا موسوی
که چند روز قبل برادرش را از دســت داده ،به همراه مهدی صباغزاده به عنوان همشــهریان و رفقایش برای تقدیر به جایگاه آمدند.
سیدغالمرضا موسوی ،درباره این فیلمساز که او را شخصیتی ســهل و ممتنع خواند ،گفت :آقای جیرانی فقط یک مجری و فیلمساز
و مورخ خوب نیست بلکه او یک ویروس سینما در مشهد منتشــر کرد و ما که هنرجوی تئاتر در مشهد بودیم از استاد جیرانی خیلی
یاد گرفتیم.

نقد

مروری بر برخی واژهها و عبارتهای


مطرح شده در نشستهای خبری فجر38

فرهنگوهنر

Culture And Art

گویا هنر «هفت» از دست رفت

حال که جشنواره تمام شــد ،بد نیست مروری
به نشستها داشته باشیم .نشستهای خبری
فیلمهای جشنواره فجر ،حواشی متعددی داشته
اســت  .به همین دلیل «گوهربین» در انتخاب
نوشت :نشستهای خبری فیلمهای جشنواره
فجر  38حواشی متعددی داشته اما نکته قابل
تأمل در میان شماری از آنها ،کم تحملی برخی
سینماگران و اصرار تعدادی از خبرنگاران برای
طرح نظراتی بیربط به جشنواره بوده است.
«به تو چه ربطی داره» «بیحیا»!
«ابراهیــم حاتمیکیــا» که امســال
بــا فیلم «خــروج» وارد جشــنواره شــد ،در
نشســت خبــری ایــن فیلــم ،در واکنــش
بــه برخــی منتقدانــش ،نقدهــای آنهــا
را «بیحیایــی» خوانــد و الفاظــی ماننــد
«بــه توچــه ربطــی داره؟» را نیــز ضمیمه
پاسخهایش به نقدهای مطرح شده از خود کرد!
او گفت ،این منتقدانش هستند که ابتدا «تنش»
میسازند و بعد فیلمســازان را وادار به واکنش
میکننــد .این اظهــارات در حالی اســت که
حاتمیکیا ،دو سال پیش در جشنواره ،زمین و
زمان را به باد انتقاد گرفت و در واقع خود او بود که
برخورد نخست با منتقدانش را رقم زد .برخالف
آنچه حاتمیکیا گفته است ،بحث بر سر یک فیلم
و قبول داشتن یا نداشــتن آن نیست؛ چه آنکه
اساساً خاصیت نقد فیلم همین است که عدهای
از برخی ویژگیهای یک فیلم دفاع میکنند و
برخی انتقاد .آنچه باعث شده فضای جشنواره
تا حدی به حاشیه کشــیده شود،نحوه برخورد
شماری از ســینماگران با برخی پرسشها و در
واقع کمتحملی آنهاست.
پرسشهای «فاشیستی»
به جز حاتمیکیا ،جروبحث باران کوثری
و خبرنگار در نشست خبری فیلم «کشتارگاه»
نیز نمونهای از این موضوع است .به عنوان مثالی
دیگر میتوان از نشست فیلم «آتابای» یاد کرد.
پرســشهای غیرقابل باور یک خبرنگار،کاری
کرد که این نشســت به یکی از پرتنشترین و
جنجالیترین رویدادهای جشــنواره تاکنون
تبدیل شــود! او ابتدا با کنایهای کــه خالی از
توهین نبود ،از نیکیکریمی پرســید که چند
فیلم دیگر باید بســازد تا متوجه شود او بازیگر
است نه کارگردان  .پرســش بعدی او اما از این
هم عجیبتر بود .این خبرنگار به این موضوع که
چرا زبان فیلم ،ترکی است و نه فارسی ،اعتراض
داشت و میگفت :چرا باید «مخاطبایرانی» این
فیلم را با زیرنویس تماشا کند .این پرسشها به
قدری عجیب بود که شــماری از مخاطبان این
نشست باور نمیکردند چنین پرسشهایی در
یک نشست رسمی در جشنواره فیلم فجر مطرح
شده است.
هر دو پرســش را نیکی کریمی تــاش کرد با
متانت پاســخ دهد؛ هرچند پاســخ کوتاه و در
واقع عبــور او از کنار پرســش نخســت که با
تمســخر توانایی کارگردانی نیکــی کریمی را
به چالش میکشــید ،به مذاق خبرنگار سؤال
کننده خوش نیامد و او اصرار داشــت که روی
این ســؤال خود -که منطقاً پاسخ خاصی هم
نداشــت ،-مانورهای فراوانی بدهد .پرســش
دوم او اما نشســت را به چالش کشاند و آن هم
زمانی بود که «حجازیفر» بهعنوان نویســنده
«آتابای» ،عــزم پاســخگویی بــه او را کرد و
«فاشیســتی»

افکار خبرنگار ســؤال کننده را
دانســت  .این جــدل تند میــان حجازیفر و
خبرنگار ،دقایقی به طول انجامید و حتی دخالت
گبرلو به عنوان مجری هم نتوانست آبی بر آتش
باشــد؛جدلی که در آن ،نه حجازیفر آرامشی
داشــت که بتواند بدون جمالت تند و حمالت
مداوم پاســخی منطقی به خبرنگار بدهد و نه
معلوم بود خبرنگار ،چرا به جای پرسشهای فنی
چنین بحثهایی را مطرح کرده است.
***
ماجرا به همین جا هم ختم نمیشود .نشست
خبری فیلم «مردن در آب مطهر» نیز حواشی
عجیبی داشت .در این نشســت ،یک خبرنگار
اصرار داشــت که مســیحیت یکی از دو فرقه
منتسب به حضرت عیسی مسیح است! اینکه
فردی در جشنواره فیلم فجر اصرار کند که دین
مسیحیت و موضوعاتی از این دست را زیر سوال
ببرد آن هم بیآنکه کوچکترین ربطی به نقد
فیلم و پرســشهای فنی داشته باشد را چگونه
می توان باور کرد؟
پرده آخر
به کجا رسیدهایم که نه سینماگر ما از
هادی حجازیفر تا ابراهیم حاتمیکیا ،تحمل
یک نقد کوچک را دارد و نه خبرنگار ما میداند
چگونه بدون توهین پرسش خود را مطرح سازد؟
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سرتیپی مطرح کرد :سازمان سینمایی در اکران نوروزی اختیار بیشتری دارد
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اولویتبااکران«شنایپروانه»و«خروج»

تهیهکننده و پخشکننده سینما ،برای
ســال آینده ،اکرانی خوب را با توجه به
فیلمهای خو شساخت جشنواره فجر
پیشبینی کرد و دربــاره اکران دو فیلم
«شــنای پروانه» و «خروج» تاکید کرد
که برای ما این دو فیلم در اولویت اکران
نوروز هستند؛ اما تعیین این اکران بیشتر
در اختیار خود سازمان سینمایی است.
علی ســرتیپی ،دربــاره پیشبینیاش
از اکران ســال آینده ســینما با وجود
فیلمهای تلخ جشنواره امسال بیان کرد:
واقعیت این است که فیلمهای جشنواره
امســال حتی آنهایی که تلخ بودند ،به

پخش
«پرگار»
از شنبه روی آنتن است

لحاظ ساختار خو شســاخت هستند
و ارتباط خوبی با مخاطــب میتوانند
برقرار کنند؛ مثل «شنای پروانه»« ،روز
صفر»« ،درخت گردو»« ،کشــتارگاه»
یا «خــروج» کــه همــه ویژگیهای
خوبی دارند .او افــزود :در این بین فیلم
«خوب ،بــد ،جلف» هم یــک کمدی
است که استقبال خوبی از آن میشود
و فیلمهایی که در جشنواره فجر نبودند
هم به ایــن تعداد اضافه خواهند شــد
به همین دلیل با وجــود تلخی بعضی
فیلمها خیلی آینده تاریکــی به نظرم
در پیش نیست و انشــاءاله سال آینده

فیلمهای جشنواره امسال
حتی آنهایی که تلخ
بودند ،به لحاظ ساختار
خوشساخت هستند و ارتباط
خوبی با مخاطب میتوانند
برقرار کنند

سریال
زندگی  اسقف کاپوچی
سریال میشود

برای سینما خوب اســت؛ چون فیلمها
خوب هســتند و ســینما آنقدر ارزان
اســت که در این بحرانهای اقتصادی
تفریح ارزانی محسوب میشود .سرتیپی
تاکید کرد :اگر برنامهریزی خوبی انجام
شود ،سینما در اکران سال خوبی خواهد
داشت و اگرچه جامعه هم درگیر فضایی
تلخ و عصبی است ،ولی معتقدم در این
فضا چیزی که مردم را بــرای تفریح و
لذت با هزینه کمتر کنار هم جمع کند
سینماست.
او که پخش فیلمهای «شــنای پروانه»
(بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سینما) و

جشنواره
سینمای چین از بازار
جشنوارهبرلینکنارکشید

«خروج» را برعهده دارد ،درباره آییننامه
جدید اکران سینما گفت :این آییننامه
تا سه چهار روز آینده قطعی میشود و
امسال صنوف در تدوین آن خیلی دخیل
بودند .این تهیهکننده ســینما درباره
اینکه آیا بهترین فیلم مردمی جشنواره
مثل سالهای قبل در اکران نوروز خواهد
بود؟ پاسخ داد :طبق عرف چند ساله باید
باشد و دو فیلم «شنایپروانه» و «خروج»
برای ما در اولویت اکران هستند اما طبق
آییننامه جدید ،تعیین فیلمهای اکران
نوروز بیشــتر در اختیار خود ســازمان
سینمایی است.

تئاتر

کیانی
حسین
سراغ نمایشنامه خارجی رفت!

مجموعه تلویزیونی «پرگار» با نام قبلی «آسمان هوای کارگردان سوری  «باسل خطیب» سریالی را با موضوع با افزایش شمار مبتالیان و قربانیان ویروس کرونا در ایسنا :حســین کیانی کــه از  20فروردینماه در
باران دارد»  به کارگردانی شهرام شاهحسینی ،از شنبه زندگی «هیالریون کاپوچی»  اسقف سوری  میسازد .چین ،صنعت سینمای این کشور غرفههای خود را مجموعه تئاتر شــهر نوبت اجرا دارد ،نمایشنامه
سریال «نگهبان بیتالمقدس» که تصویربرداری آن در بازار فیلم اروپا در جشنواره برلین  ۲۰۲۰لغو کرد .تازهای از خودش را ارائه کرد؛ اما این متن مجوز اجرا
( ۲۶بهمنماه) روی آنتن میرود.
سریال «پرگار» روایتگر معضالت اجتماعی پیرامون از سال گذشته میالدی آغاز شده است ،در ماه رمضان پیشبینی میشــد بازار فیلم اروپا ( )EFMامسال نگرفت و حاال نمایشنامــهای خارجی را جایگزین
میزبان حضور رکوردشــکن صنعت سینمای چین کرده است.
جوان و خانواده اســت؛ از جمله چگونگی استفاده از امسال آماده پخش میشود.
فناوری ،جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان و  . ...این سریال به زندگی و فعالیتهای ضدصهیونیستی باشد؛ اما با توجه به افزایش بحران جهانی مرتبط با این هنرمند تئاتــر گفت :بــرای  20فروردین ماه
در خالصه داستان این سریال آمده است :خانوادهای «هیالریون کاپوچی» ـ اسقف ســوری ـ میپردازد .شیوع ویروس کرونا و کشته شدن بیش از هزار نفر در نوبت اجرایی در تاالر چهارســو تئاتر شــهر دارم و
برای ادامه تحصیل دختر بزرگشــان در مقطع دکترا «العالم» در توضیح شخصیت «هیالریون کاپوچی» چین ،صنعت سینمای چین امسال و در هفتادمین چون همزمان با ماه رمضان و شــبهای قدر بود،
نمایشنامه «امیر غریب» را برای اجرا در این مقطع
راهی تهران میشــوند اما خواســته یا ناخواســته آورده اســت« :این اسقف سوری در ســال  ۱۹۲۲در جشنواره فیلم برلین غایب خواهد بود.
درگیرموضوعاتی میشوند که دستمایه قصههای این شهر «حلب» سوریه متولد شد و به دلیل فعالیتهای کمپانیهای چینی که امســال قصد حضور در بازار در نظر گرفته بودم ولی این نمایشنامه تأیید نشد و
سریال است .این مجموعه تلویزیونی هرشب به غیر از برجســتهای که در حمایت از مردم فلسطین داشت فیلم اروپا ( )EFMدر جشــنواره برلین را داشتند به حاال نمایشنامهای از «دورنمات» را ارائه کردهام و
سبب دشواریهای ایجاد شــده برای دریافت ویزا ،منتظر پاسخ شورای نظارت هستم.
پنجشــنبهها پس از بخش خبری ساعت  ۲۱نمایش چهرهای بسیار شناخته شده است.
در ســال  ۱۹۶۵کاپوچی به عنوان اســقف از سوی گزینه دیگری به جز لغو ســفرهای خــود به آلمان او درباره نمایشنامه «امیر غریب» توضیح داد :این
داده میشود.
متن را سالها پیش نوشته و به تازگی آن را ویرایش
علی عمرانی ،مرجانه گلچین ،فریبا کوثری ،بهرنگ کلیســای کاتولیک به بیتالمقدس رفت و به دلیل نداشتهاند.
علوی ،بابک کریمی و فریبا جدیکاراز جمله بازیگران فعالیتهای ضدصهیونیستیاش در سال  ۱۹۷۴توسط «ماتیس ووتر نول» رئیس بازار فیلم اروپا نیز از لغو کردهام .این نمایشنامه بر اساس یکی از نسخ تعزیه
رژیم اشغالگر قدس به  ۱۲سال زندان محکوم شد اما برنامه چتر ســینمای چین که قرار بود برای اولین شــهادت حضرت علی(ع) اســت؛ نسخهای کمتر
این مجموعه تلویزیونی هستند.
ســایر عوامل تولید «پرگار» عبارتند از :نویســنده چهار سال بعد با وساطت کلیسای رم از زندان آزاد و به بار در این بازار ســینمایی برگزار شــود ابراز تأسف شناخته شده و من در نمایشنامهام ساعات پایانی
کرد و گفت بزرگتریــن کمپانیهای چینی چون زندگی حضرت علــی را در روز بیســت و یکم ماه
احمد رفیــعزاده ،مدیرتولید مریــم فاطمی ،مدیر شهر رم ایتالیا تبعید شد.
برنامهریزی مهــدی آقایی ،دســتیار اول کارگردان با این حــال تبعید هم مانــع حمایــت کاپوچی از « »Wanda Mediaو « »Alibaba Picturesمحبور رمضان روایت کردهام.
حسین خضوعی ،مدیر تصویربرداری سجاد حیدری ،ملــت فلســطین نشــد و او حمایتش از فلســطین شــدهاند پروژههای خود را از بازار جشــنواره کنار کیانــی تاکید کرد :ایــن نمایشنامــه هرگز یک
طراح صحنه و لباس نازنین توسلی ،مدیر صدابرداری اشــغالی و مخالفت بــا اشــغالگران را به اشــکال بگذراند .بنا براعالم برنامه کامل هفتادمین جشنواره متن سفارشی نیســت؛ بلکه آن را پیرو تجربیات و
یاسر رمضانی ،طراح گریم میشا جودت ،مدیر تدارکات مختلف از جمله مشــارکت در نــاوگان آزادی برای فیلم برلین ،ســینمای چین امســال هیچ فیلمی عالیقم در حیطه نمایشنامههای ایرانی نوشتهام
علی قادری ،منشــی صحنه زهرا مهــدوی ،عکاس کمکرســانی به مردم محاصره شــده فلسطین در در بخشهای رســمی جشــنواره برلین ندارد اما و زمانی که متوجه تاریخ اجرایم شــدم ،دیدم این
ســال  ۲۰۰۹ادامــه داد  .او از نخســتین میهمانان کشــورهایی چون هنگکنگ و تایوان در جشنواره متن بــا این تاریــخ هماهنگ اســت .او ادامه داد:
امید صالحی.
بعد از رد شــدن این نمایشنامه ،متــن دیگری از
ســریال «پرگار» به تهیهکنندگی امیر پوررحمانی رســمی خارجی ایران بود که پس از پیروزی انقالب حضور دارند.
کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که اســامی به ایران ســفر کرد و با امــام خمینی (ره) هفتادمین جشــنواره فیلــم برلیــن از تاریخ « ۲۰فردریشدورنمات» جایگزین کردم؛ متنی که در
در  ۲۹قسمت  ۴۰دقیقهای تولید و به مرحله پخش و مقــام معظم رهبــری ،حضرت آیتالــه خامنهای فوریه تــا اول مارس (یکــم تا یازدهم اســفندماه) ایران کمتر شناخته شده و تا به حال در کشور ما اجرا
نشده است.
برگزار میشود.
دیدار داشت.
رسیده است.

فیلمنامه نویسان سینمایی «خورشید» در لحظه دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه  

سیمرغ بلورین جایزه تماشاگران به
فیلم «شنای پروانه» به کارگردانی
محمد کارت و تهیه کنندگی
رسول صدرعاملی اهدا شد.

هفت
دست رد خواننده تونسی
به اسرائیلیها

ایســنا :خواننده ،نوازنده و آهنگساز تونسی
به پیشنهاد  ۴۰۰هزار دالری برای همصدایی با
خواننده اسرائیلی جواب رد داد« .لطفی بوشناق»
که به پاواروتی تونس معروف اســت ،دلیل آن را
عقایدش درباره فلسطین و احترامی که برای این
ملت قائل است عنوان کرده است.
بوشناق ،مسئله فلسطین را موضوع خودش عنوان
و اضافه کرد :پذیرفتن این پیشنهاد با مواضع من
در قبال فلسطین در تعارض بود .او گفت« :مهم
اســت که بعدها تاریخ دربارهام چه مینویسد و
به آن میاندیشم .انســان میرود و اعمالش باقی
میمانــد .تاریخ را نمیتوان با پــول خرید ».این
خواننده چندین آهنگ دربارهملت فلســطین و
سرزمینهای اشغال شــده به دست اسرائیلیها
خوانده و مردم را به حمایت از بیتالمقدس دعوت
کرده است.

«رادیکال »3
به استقبال انتخابات میرود

ایلنا :برنامــه تلویزیونی «رادیکال ســه» با 6
قســمت ویژه به اســتقبال انتخابات پیش روی
مجلس شورای اسالمی میرود .برنامه تلویزیونی
«رادیکال  »3در یک ویژه برنامه  6قســمتی به
سراغ انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی
میرود تا از نــگاه دانشــجویان و در گفتوگو با
نمایندگان تشکلهای دانشجویی به بررسی این
موضوع مهم میپردازد .در این  6قسمت قرار است
موضوعاتی همچون شکلگیری گروهها بر اساس
ایده حکمرانی بجای لیســت بندیهای جناحی
سیاسی؛ایرادات مجلس گذشــته؛ اولویتهای
مجلس آینده؛ مسئله عدالت در مجلس آینده و...
در گفتوگو با نمایندگان تشکلهای دانشجویی
مورد نقد و بررسی قرار بگیرد که در اولین قسمت
از این ویژه برنامه محمدرضا محمدی ،عضو شورای
مرکزی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان
مستقل دانشگاههای سراســر کشور حضور پیدا
کرده است.

جایزه ادبی «جمالزاده»
شایسته جهانی شدن دارد

ایرنا :یک نویســنده و مترجــم ادبیات کردی
گفت :ویژگیهای مهم شــخصیت «محمدعلی
جمالزاده» و جایــگاه ادبــی او در ادبیات مدرن
فارسی ،شایســتگی این را دارد که جایزه ادبی او
که در بخشهای مختلف برگزار میشود به سطح
جهان یا خاورمیانه راه یابد.
دومیــن دوره جایزه جمالزاده قرار اســت در دو
بخش داستان کوتاه و زندگی نگارههای اصفهان
دراین خطه تاریخی برگزار شود که مهلت ارسال
آثار نویسندگان به این جایزه ادبی  ۲۵فروردین
سال آینده اعالم شده است .دوره نخست آن بهمن
سال گذشــته نیز به میزبانی اصفهان برگزارشد
که ارسال یکهزار و  ۵۴۷اثر به دبیرخانه جایزه
جمالزاده رکوردی تازه درجشــنوارههای ادبی
کشور محسوب میشــد« .مریوان حلبچهای»
افزود :ادبیات ایران در سطح دنیا و به ویژه در سطح
خاورمیانه در طول تاریخ شناخته شده و تاثیرگذار
بوده است و وجود جایزهای جهانی یا حداقل در
سطح خاورمیانه خال بزرگی در این زمینه است.
مترجم رمان «حصار و ســگهای پدرم» وجود
چنین جایزهای را موجب ارتباط بیشــتر ادبیات
منطقه و گفتوگو و تبادل نظــر میان مردم این
مناطق و نیز شناخت بیشتر نویسندگان معاصر از
یکدیگر دانست و بیان کرد :این موضوع همچنین
میتواند در روند ترجمه آثار فارسی به دیگر زبانها
مؤثر باشد.

معرفی داوران بخش «صحنهای»
و«خیابانی» جشنواره یارانمحراب

فارس :داوران بخــش تئاتر صحنــهای و تئاتر
خیابانی جشــنواره تئاتر یــاران محراب معرفی
شــدند .محمدعلی جلیلی ،دبیر جشنواره تئاتر
یاران محراب ،شهرام صمدی نیا ،پرویز فالحیپور،
ســیروس کهورینژاد را به عنوان داوران بخش
تئاتر صحنهای و ایمان صفا و فرزاد حاتمیان را به
عنوان داوران بخش خیابانی جشنواره تئاتر یاران
محراب معرفی کرد.

پیشفروش جدیدترین اثر
میکائیل شهرستانی آغاز شد

ایلنا :پیشفروش نمایش «آگوســت در اوسیج
کانتی» بــا کارگردانی میکائیل شهرســتانی و
دراماتــورژی همــا علیــزاده و تهیهکنندگــی
مرتضی مرتضوی ،در ســایت تیوال آغاز شــد.
نمایشنامه «آگوســت در اوسیج کانتی» توسط
«تریسی لتس» نوشته و به قلم «آراز بارسقیان»
ترجمه شــده اســت و بازیگرانی چــون زهره
یعقوبی،شــیرین فرخندهنژاد ،مریم فرحآبادی،
بهادر باستان حق ،ماهی مشیری ،هانا استیفایی،
نفیسه ناصری ،حسین زنگنه ،مهدی ارجمند ،سارا
اسدسلیمانی ،سامره حسن زاده ،مسعود آشوری،
علی قنبرزاده در آن ایفای نقش میکنند.
نمایش «آگوســت در اوســیج کانتــی» از ۲۴
بهمنماه تا  ۲۰اسفندماه ،ساعت  ۰۰ :۲۰در خانه
نمایش مهرگان (سالن شماره )۱به روی صحنه
میرود.

