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فرهنگی و هنری

دفتر شعر
جوان
عضو
میپذیرد

دفتر شعر جوان برای دومین دوره سری جدید خود از میان شاعران جوان سراسر کشور عضو میپذیرد.
شاعران عالقهمند  ۱۵تا  ۲۶سال (متولدین سال  ۷۰به بعد) میتوانند با چهار نمونه از اشعار خود به همراه تصویر کارت ملی و مشخصات تا تاریخ  ۱۵خردادماه سال جاری در این زمینه
اقدام کنند .قید کردن نام و نام خانوادگی ،سال ،محل تولد ،شغل و نشانی پستی و الکترونیکی الزامی است.
عالقهمندان میتوانند آثار خود را تا تاریخ یادشده به آدرس پستی تهران  ،خیابان شهید کالهدوز ،نبش خیابان نعمتی ،خانه شاعران ایران ،دفتر شعر جوان ارسال کنند و با شماره تلفن
 ۲۲۶۱۷۱۷۸تماس بگیرند.

همه چیز درباره ی عطار نیشابوری

عطار شاعر تيرگي و ناشناختگي
آمــده اند که حقيقت آنها با آن چه عامه ي مردم از آنها
مي فهمند ،تفاوت دارد.
 -4مصيبتنامه :از ديگــر منظومه هاي عطار ،مصيبت
نامه اســت که در بيان مصيبت ها و گرفتاريهاي روحاني
سالک و مشتمل است بر حکايت هاي فرعي بسيار که هر
کدام از آنها جداگانه نيز خالي از فايده و نتيجه اي نيست.
در اين منظومه شــيخ نيشابور خواننده را توجه ميدهد که
فريفتــه ي ظاهر نشــود و از وراي لفــظ و ظواهر امر ،به
حقيقت و معني اشيا پي ببرد.
 -5مختارنامــه :عطار يکي از شــاعراني اســت که به
سرودن رباعيات استوار و عميق عارفانه و متفکرانه  مشهور
بوده است .رباعيات وي گاهي به رباعيات خيام ،ترانه ساز
همشهري او ،بسيار نزديک شــده است و به همين سبب
بســياري از اين رباعيات را بعدها به خيام نســبت داده و
در مجموعه ي ترانه هاي وي به ثبت رســانده اند .همين
آميــزش و نزديکي فکــر و انديشــه ،کار تميز و تفکيک 
ترانههاي اين دو شاعر بزرگ را دشواري مي سازد.
 -6تذکــره االوليــا  :عطــار از جواني بــه زندگاني و
سرگذشــت عارفان و مقامات اولياي تصوف عالقه و دل  
بستگي تام داشته است .همين تعلق خاطر سبب شده است
که او سرگذشــت و حکايات مربــوط به نود و هفت تن از
اوليا و مشــايخ تصوف را در کتاب تذکره االوليا گردآوري
کند .اين کتاب در ســال هاي آخر ســده ي ششم يا سال
هاي آغاز ســده ي هفتم هجري تاليف شده است .بدون
شــک ،عطار از شاعران بزرگ و معتدل زبان فارسي است
که خود به درجه ي وااليي از کمال معرفت دســت يافته
است .او چون ســلف خود ناصر خسرو از روزي که شروع
به شعر و شــاعري کرد از مدح و ثناي خلق تن زد و زبان
به تحميد و تمجيد نگشود .عطار در طول زندگاني خود به
صفاي باطن و صيقل درون و تزکيه ي نفس پرداخت و به
پاسداري دل خود مشغول شد تا آنجا که هفت شهر عشق
را زير پا گذاشــت و هفت وادي پر خوف و خطر را با قدم
اخالص در نورديد .او آن چه را که ســنايي در آغاز کار از
ســرمايه هاي عرفاني به عرصه ي شعر فارسي وارد کرد،
با وااليي و برجستگي خاصي به کمال نسبي خود نزديک 
کرده است و اگر بگوييم که عطار حتي براي موالنا جالل
الدين که خــود را وامدار و دنباله رو ســنايي و عطار مي
دانست  -راه رســيدن به اوج عارفانه اي را که در مثنوي
و غزليات شورانگيز شــمس مي بينيم ،هموار کرده است،
سخني به گزاف نگفتهايم.

غالمرضا حسين جاني
شرح احوال شــيخ ابي حامد محمد بن ابي بکر ابراهيم
مشهور  شــيخ فريد الدين عطار نيشــابوري هم با وجود
افســانهها و کرامت هاي بســياري که از او بر ســر زبان
هاســت ،در غباري از تيرگي و ناشناختگي فرو رفته است.
هميــن قدر مي دانيم که در حدود ســال  540هجري در  
کدکن ،يکي از قراي نيشــابور ،چشــم به جهان گشــوده
اســت و پدر و مادر او تا پايان روزگار جواني وي زنده بوده
اند .خود او در آغاز ،پيشــهي پدري خويش را ،که عطاري
(داروفروشــي ) بوده  ،اختيار کرده بــوده و در داروخانه به
شغل طبابت اشتغال داشته است .چنان که خود در مصيبت
نامه مي گويد:
« به داروخانه پانصد شخص بودند
که در هر روز نبضم مي نموند »
عطار با مجدالدين بغدادي صوفي معروف ،از شــاگردان
نجم الدين کبري رابطه داشــت و بــه قولي مريد او بوده
است .معروف اســت که بهاء الدين محمد پدر مولوي ،در
راه مهاجرت خود ،در نيشابور به حضور عطار رسيد و عطار
نسخهاي از «اســرارنامهي» خود را به مولوي که کودکي
بيش نبود داد.
موالنا عالوه بر ســنايي براي عطار احترام زيادي قائل
است و به آثار او توجه فراوان داشته است.
گويا در انديشه ي عطار هم  -به مانند سنايي -آمادگي
الزم براي يک تحــول روحي و انتقال به تلقي تازه اي از
زندگي  وجود داشته و همين آمادگي ،در سال هاي مياني
عمر ،وي را به عارفي آزاده و حقيقت بين و بي نياز تبديل
کرده اســت ،به گونه اي که نيمه ي دوم حيات او بيش تر
به تاليف کتب و سرودن اشعار ژرف و پرمعنا گذشته است.
سال فوت عطار به درســتي معلوم نيست که البته نبايد
از ســال  617هجري ديرتر باشد  .برخي نوشته  اند که او
در حمله ي خانمان ســوز مغول به نيشابور شهيد شد که
بــراي آن هم دليل تاريخي محکمي وجود ندارد .مدفن او
در شــهر نيشابور است و در قرن نهم امير عليشير نوايي بر
تربت او عمارتي ســاخت که هنوز پابرجاســت و زيارتگاه
خاص و عام است .
آثار عطار:
 -1ديــوان عطار :مجموعه ي قصايــد و غزليات عطار
را شــامل ميشــود که بيش تر آنها عرفانــي و داراي
مضمونهاي بلند صوفيانه است.

 -2منطق الطير :خود عطار منطق طير را ،مقامات طيور
هم گفته است:
مقامات طيور ما چنان است
که مرغ عشق را معراج جان است
و بعيد نيســت که نام کامــل آن منطق الطير و مقامات
طيور باشد که در اواخر منطق الطير گويد:
ختم شد بر تو چو بر خورشيد
نور منطق الطير و مقامات طيور
اما اين که به جاي منطق الطيور (زبان پرندگان) ،منطق
الطير (زبان پرنده) گفته اســت به اين دليل است که اوال
اين اصطالح به همين صورت در قرآن مجيد ( ســوره ي
نمــل) آمده اســت و ثانيا منطق الطير نيــز به معني زبان
پرندگان است.
اين مثنــوي که حــدود  4600بيــت دارد ،مهم ترين
و برجســته ترين مثنــوي عطار و يکي از مشــهورترين
مثنويهاي تمثيلي فارســي اســت .اين کتاب که در واقع
مي توان آن را حماســهي عرفاني ناميد ،عبارت اســت از
داستان گروهي از مرغان که براي جستن و يافتن سيمرغ
که پادشاه آنهاســت به راهنمايي هدهد به راه مي افتند
و در راه از هفت مرحله ي ســهمگين مي گذرند و در هر
مرحله ،گروهي از مرغان از راه باز مي مانند و به بهانههايي

فروش جهانی فیلم سینمایی «دیو و دلبر» از یک میلیارد
دالر هم بیشتر شد.
«اسکرین دیلی» نوشت« :دیو و دلبر» اثر رئال انیمیشن

کمپانی «دیزنی» فروش بیــش از یک میلیارد دالری را
در ســینماهای جهان تجربه کرد و به  ۱۳فیلم قبلی این
کمپانی که چنین فروشی داشتهاند ،پیوست.

پا پس مي کشند تا اين که ،پس از عبور از اين مرحله هفت
گانه ،ســرانجام از گروه انبوه مرغان که در جســتوجوي
سيمرغ هستند ،تنها سي مرغ باقي مي مانند و چون به خود
مي نگرند در مي يابند که آن چه بيرون از خود مي جسته
اند  -سيمرغ  -اينک در وجود خود آنهاست.
منظور عطار از مرغان ،ســالکان راه و از « ســي مرغ»
نمردان خداجويي اســت که پس از عبور از مراحل  هفت
گانه ي سلوک يعني ( طلب ،عشق ،معرفت ،استغنا ،توحيد،
حيرت ،فقر و فنا) ســرانجام حقيقــت را در وجود خويش
کشف ميکنند.
عطار با بيان اين داســتان تمثيلي  ،مراحل سير و سلوک
را در ســفر تمثيلي سي مرغ به سوي ســيمرغ به تصوير
ميکشــد .قبل از عطار کســاني به اين طرح منطق الطير
توجه داشــتهاند ،کساني چون ابوعلي ســينا و امام محمد
غزالي«رســاله الطير» نگاشــته اند .اما بايد انصاف داد که
هيچکدام آن جذابيت و آن ســادگي منطق الطير عطار را
نــدارد و از اين رو منطق الطير عطار همه آن ها را در طي
زمان تحت الشعاع خود قرار داد.
 -3الهــي نامــه :اين منظومــه مجموعه اي اســت از
قصههاي گوناگون کوتاه و مبتني بر گفت و شنود پدري با
پســران جوان خود که بيهوده در جستوجوي چيزهايي بر

«دیو و دلبر» از مرز یک میلیارد
دالر گذشت

این فیلم که اقتباس جدیدی از انیمیشــن محبوب سال
« ۱۹۹۱والت دیزنی» است ،هماکنون عنوان پرفروشترین
فیلم سال  ۲۰۱۷و پرفروشترین فیلم رئال انیمیشن تاریخ
سینمای جهان را دارد.
«دیو دلبر» که «اما واتســون» و «دن استیونز» در آن
نقشهای اصلی را ایفا کردهاند ،روز چهارشــنبه فروشــی
 ۹میلیــون و  ۲۰۰هــزار دالری را تجربــه کرد و فروش
بینالمللی آن به یک میلیارد و  ۲۴دالر رسید .فروش این
فیلم تنها در ســینماهای آمریکای شمالی  ۴۳۸میلیون و
 ۳۰۰هزار دالر گزارش شده است.
ســینماهای چین با رقم  ۸۵میلیــون و  ۶۰۰هزار دالر،
بیشــترین آمار فروش «دیو و دلبر» بــا کارگردانی «بیل
کندون» و فیلمنامهنویســی «اســتفن چبووســکی» را
داشــتهاند و پس از آن انگلستان با  ۷۶میلیون و  ۶۰۰هزار
دالر در جایگاه دوم قرار گرفته اســت .برزیل ،کره جنوبی،
مکزیک ،اســترالیا ،آلمان ،ایتالیا و اسپانیا هم در رتبههای

بعدی قرار دارند«.والت دیزنی» چند سالی است که ساخت
فیلمهای جدید براساس انیمیشنهای کالسیک خود را در
برنامه قرار داده .این کمپانی فیلمسازی پیشتر «شرور»،
«کتاب جنگل» و «ســیندرال» را نیــز از این مجموعه به
صورت رئال انیمیشن (الیواکشن) روانه پرده نقرهای کرده
که همگی در گیشــه موفق بودند و ساخت فیلمهایی بر
اساس انیمشینهای کالسیک «عالءالدین»« ،موالن»،
«شیر شــاه»« ،پری دریایی کوچک»« ،الیور توئیست» و
«سفیدبرفی» نیز در دستور کار قرار دارند.
کمپانی «دیزنی» همچون ســال گذشته که به فروش
جهانی هفت میلیارد دالری دست یافت و چهار محصولش
فروش میلیاردی داشــتند ،سال  ۲۰۱۷را نیز قدرتمند آغاز
کرده اســت .قســمتهای جدید «نگهبانان کهکشان»  ،
«ماشــینها»« ،ثور» و «جنگ ســتارگان» که همگی از
محصوالت این کمپانی هســتند نیز در ادامه سال اکران
خواهند شد.

نگاهي به نمايش هملت به روايت شهرام احمدزاده

خوانشي نو از هملت

آدمها درست مانند اشياء نيستند ،كه حتا شباهت
محمد كيانوش راد
آدمها با اشياء چندان درست نمي نمايد.
براي حركت هر انســاني ،هزاران دليل و علت
شــناخته شده و نا شناخته وجود دارد كه  به قول
طراحي و كارگرداني آرش دادگر
نوشــته و اجراي خوب و اثــر گذار ،كه ضمن هنري جيمز نويســنده آمريكايي" ،ما در تاريكي
وفاداري به كليت خط داستاني هملت ِشكسپير ،با كار مي كنيم -آنچه از دست مان برمي آيد انجام
خوانشي امروزين ،نمايش را براي تماشاگر ايراني   مي دهيم.
  شــك ما ،ولع ماست و ولع ما وظيفه ي ما".
جــذاب و تا حدي بومي مي كند .نمايش با طرح
انبوهي از سواالت و دغدغههاي انساني تماشگر شناخت ما آدميان ،اغلب هم چون داستان دست
را روبرو مي سازد .كارگران در يادداشت مختصري زدن و ادراك ناقص موالنا است.
داستان نمايش تمامي ،وصف همين بودن ها و
مي نويسد:
" ايزاك نيوتن ميگويد :تا وقتي كه نيرويي از نبودن ها و در سطحي ديگر ،بود ها  و نمودهاي
بيرون به جسمي وارد نشود ،اجسام ساكن ،ساكن واقعيت هاست  .
مــرگ  ،زندگي ،خيانت ،ترديد ،تملق ،توطئه،
ميمانند و اجســام متحرك به حركت خودشون
ادامه مي دهند  .آدم ها ...درســت مثل اشــياء عشق ،خودكشي ،آزادي ،سانسور ،جنايت ،وطن،
ميمانند... ،وقتي ما در مســير خودمون هستيم ،انتقام ،زيبايي ،روح ،جسم و ...
و در يك جمله جاودانه شكسپير ،بودن يا نبودن
شانس كمي براي برگشت وجود داره ،ولي وقتي
انحرافي پيش بياد قطعا شما خودتون رو در مسير مساله اين است.
در اين نمايش خيانــت مضموم ،اما همه چيز
جديدي مي بينيد  ،مسيري نامعلوم و ناشناخته".
اگــر چه برخالف كارگــردان معتقدم ،نه تنها   پس از آن در معرض پرســش از بودن يا نبودن

و درســتي و نادرستي اســت .توانايي نويسنده و
نمايش
روح
ِ
كارگردان ،در ساري و جاري كردن ِ
هملت به زمانه ماست.
سه ســطح از فهم كردن يعني ،متن ،خوانش
متــن و خوانش ِخوانش هــاي  متن ،همواره در
آثار ماندگار ادبي ،هم چون آثار شكسپير ،قابليت  
ميسر مي كند.
زايشهاي نو را براي خوانندگان ّ
در اين نمايش  نگاه هرمونتيكي به متن و توانايي  
نويسنده و كارگردان در خوانشي نوين از هملت  
به اجرا گذاشته شده است .اجراي نمايش هملت
آرش دادگر  ،توانســته اســت روح اصلي نوشته
شكســپير را دريافته و آن را در كالبد زمان حال
جاري ســاخته و  با مفاهيم هوشمندانه  و لحني
كنايه آميز ،به تماشاگر بصيرت ها و نكات مهمي
را نشــان دهد .اجراي نمايشهايي از اين دست،
كه  با متني قوي و اجرايــي موفق و بازيگراني
حرفــه اي ،به صحنه مــي رود ،نويد  نزديكتر
شــدن مردم به  هنر تاتر را بيشتر مي كند .اين
نمايش  در ســالن اصلي تأتر شهر در حال اجرا
است.
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ستون یاد

تولد مبارک پدرساالر
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

بازی اش ترس به جانم می انداخت و نگرانم می کرد
که  نکند پدر هم با دیدن آن سریال معروف همانطور
سفت و ســخت با ما برخورد کند .بعدها که مخاطب
جدی سینما و تلوزیون شــدم ،بازی های درخشانش
بیاندازه مرا مســخ و مســحور می کرد .مطمئنم اگر
نقشی به او پيشــنهاد شود شيوه خاصی برای کارهای
خــودش در نظر ندارد ،بلکه او در قالب همان نقشــی
که بايد ايفا کند ،شــيوه اش را پيدا می کند و اين يکی از داليل موفقيت اوســت .كمتر
هنرمندی اين ســعادت نصيبش می شــود كه در طول زندگي هنری خود بتواند دارای
اســتيل و سبك خاص شود .به عبارت ديگر ايشان روشی متفاوت در هنر بازيگری ارائه
كرده اند.
کشــاورز در  26فروردين  1309در خانه ای روستايی در محله سيچون اصفهان متولد
شد .در  1335وارد هنرستان هنرپيشگی شد و در  1350در رشته هنرپيشگی و کارگردانی
تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتيک فارغ التحصيل شد .او که از بازيگران شاخص تئاتر
زنده تلويزيونی در اواخر دهه ســی و اوايل دهه چهل بود ،بازيگری را از دوره هنرستان
آغاز کرد و در بهترين نمايش های دهه چهل در تاالر سنگلج به روی صحنه رفت.
پســتخانه ،اشــباح ،کمدی طبيب اجباری ،فرشــته برف ،مردی که مرده بود و خود
نمیدانست ،نمايش کمدی موزيکال سياه زنگی ،مرد فرنگی  ،دايره زنگی ،افول  ،کلمب،
سياوش در باد ،بختک ،لبخند باشکوه آقای گيل  ،بازی استريندبرگ ،ميرزا کمال الدين،
زمين شــيطان ،از پا نيفتاده ها و آدم خوابش می گيرد و ...از جمله نمايش هايی اســت
که کشاورز در آن بازی کرده است .محمد علی کشاورز در چندین فيلم مطرح در تاريخ
ســينمای ايران بازی کرده است :شــب قوزی ،آقای هالو ،صادق کرده ،رگبار ،صحرای
تاتارها ،شطرنج باد ،شام آخر و پس از انقالب ،در فيلم های مادر ،دلشدگان ،زيردرختان
زيتون فرزند صبح .این هنرمند همچنین در سريالهای تلويزيونی کمال الملک و هزار
دستان بازیهای به ياد ماندنی ارائه کرده است .و این سخنش در بزرگداشتی که مجله
بخارا برای او در ســال  1387برگزار شــد  ،همیشه برایم جذاب بوده است و گاه با خود
تکرارش می کنم .کشاورز خطاب به «جوانان اهل فرهنگ و هنر» گفت« :معنای عشق
را بفهميد ،هنر را بفهميد .تنها هنر کافی نيست بايد فضيلت هنر و علم و فضيلت انسانيت
و انسان دوستی را شناخت».
کتابخانهای برای زندگی بهتر

رمان «بالزنها» اثر محمد رضا کاتب
در بازار کتاب

کاتب در رمــان تازه خود داســتان دختری تنها را
روایت میکند که به دام مردی عجیب وغیر قابل پیش
بینی به نام تردســت میافتد .تر دست برای رسیدن
به آرزوهایش از هیچ کاری روی گردان نیســت .او به
دنبال موجودی غریب وخاص به نام بالزن اســت و به
همین دلیل هم  مجبور است دختر را به سوی قتلگاه
ببرد تا از چیزی مطمئن شود.
این رمان به گفته نویســنده آن کار فقط برای این  
که  بهانهای  ،برای ســفرهایمان و فرارمان از دست
بی معنایی و مرگ و  ...داشته باشیم نوشته شده است.
این نویسنده در این زمینه میگوید :هیچ معلوم نشد
چطور آخرش مجبور شــدیم به روی خودمان بیاوریم
که این جهان  بازتابی از تصورات و نگاه ما هستند و فقط در ذهن ماست که جهان  به این
صورت وجود دارد و اگر ما یک موجود دیگر بودیم و یا ابزارهای شناختمان یک چیز دیگر
بود یا حتی روش شــناخت مان یک روش دیگر بود ،حتما درک وفهم مان از این جهان
طور دیگری بود و جهان مان یک شکل دیگر داشت .ما گم شدیم چون افسانههایمان
هم گم شدند و حاال دنبال یک افسانه میگردند تا توی این ظلمات دست شان را بگیرد
و به یک سمتی ببردشان .گاهی ما طوری در باره جهان حرف میزنیم که انگار  یک چیز
ثابت ،یک تکه وبه یک اندازه مورد قبول همه اســت .در صورتی که چنین جهان قاطع،
مشخص و همه گیری وجود خارجی ندارد   .جهان ما برخالف آنچه که ما فکر می کنیم
چیزهای غیر عادی زیادی را میتواند در بر بگیرد و در خودش جا بدهد .از افسانه واسطوره
وروح و...گرفته تا هر چیز خیالی ای که فکر انسان را میتواند به خودش مشغول کند .چه
بخواهیم وچه نخواهیم    ،دیگر مجبوریم با چیزی تازه وتلخ رو به رو  شویم   .چیزی  که
مختص ما و دوران ماست .چون فقط میان این دوران و به این صورت می تواند زندگی
کند .این  جهان عجیب وترسناک ،لبخند به لب حاال انتظار ما را می کشد.
در بخشی از این رمان میخوانیم:
فقط چند تا درخت با مرگ فاصله داشــتم  .کافــی بود پا بگذارم به فراریا کار احمقانه
دیگری بکنم تا آن روانی حســابم را برسد .حتم داشتم این بار دیگر گلوله اش دور وبرم
نمی خورد .برای دیوانگی اش همین بس که تا حاال کلی آدم  کشته بود وباز اسم خودش
را گذاشته بود صید .دوست نداشتم بدانم صید با هام چکار می خواهد بکند:
«زانو بزن             » .
ســربلند کردم .همین طوری نگاهش می کردم .یعنی به همین راحتی رسیده بودم ته
خط .آخر برای چه؟ به چه گناهی؟ ســایه  او هفت تیرش را گرفت طرف ســایه من که
زانو زده بود .عین فیلم ها شــده بود ،فقط یک خرده ســه بعدی تر بود .چیزی  سنگین
محکم از پشــت به ســر وگردنم خورد .حتی صدای شکستن جمجمه ام را شنیدم  وبعد
همه جا تاریک شد.
محمد رضا کاتب متولد ۱۳۴۵اســت .او نوشتن را از سنین نوجوانی آغاز کرد و در ابتدا
برای کودکان ونوجوانان می نوشــت اما از ابتدای دهه  ۷۰رو به ادبیات بزر گســال آورد
که حاصل آن تا امروز چندین رمان ،مجموعه داســتان و جوایز ادبی و سینمایی بسیار از
جشنواره های مختلف است.

نمایش «ادیت پیاف» در
تهران برای بانوان

نمایش «یکصدمین سالگرد تولد ادیت پیاف» توسط یک بازیگر ایتالیایی ویژه بانوان
در تئاتر باران روی صحنه میرود.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی نمایش« ،یک صدمین سالگرد تولد ادیت
پیاف» توســط بازیگر ایتالیایی از  ۱۲تا  ۱۵اردیبهشــتماه ( ۴اجرا) در تئاتر باران اجرا
میشود.
این نمایش با بازی «ناتالــی منتا»یکی از بازیگران ایتالیایی کمپانی تئاتر پوتلچ تنها
چهار اجرا ویژه بانوان خواهد داشــت و روایتگر زندگی ادیت پیاف یکی از معروفترین
خوانندگان جهان است .این نمایش که توسط کمپانی تئاتر پوتلچ ایتالیا تهیه شده است
به کارگردانی پینو دی بودو با حمایت کمپانی تئاتر باران روی صحنه میرود.
ادیت پیاف خواننده فرانســه و از چهرههای شاخص این کشور در دهههای  ۱۹۴۰و
 ۱۹۵۰بود .دو ترانه «زندگی بهرنگ صورتی» و «هیچ پشیمان نیستم» او دارای شهرت
جهانی است.
عالقهمنــدان بــرای تماشــای این نمایــش در تئاتر بــاران ،میتوانند به ســایت
شــماره66176825تماس

تیــوال مراجعــه کننــد و یــا جهــت رزرو تلفنــی بــا
بگیرند.

