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تلویزیون
جزئیات فصل دوم سریال «نون خ»

تهیهکننده س��ریال «نون خ» گفت :قصه
فصل ۲این سریال ،مثل فصلهای مختلف
س��ریال «پایتخت» که تا به حال  ۵سری
از آن س��اخته و پخش شده است ،در ادامه
فصل یک نوشته خواهد شد.مهدی فرجی
تهیه کننده سریال «نون خ» به کارگردانی
سعید آقاخانی درباره لوکیشنهای فصل دو
این س��ریال گفت :بیشتر فضای قصه در
فصل دو این س��ریال در منطقه کردستان
میگذرد و ما هم بنا به زمانبندی که داریم
قرار است از منطقه و تصاویر بکر این شهر
در فصل دو استفاده کنیم .این تهیه کننده
همچنین با اش��اره به ن��گارش متنهای
این س��ریال نیز افزود :هنوز متنها توسط
نویس��نده به نگارش در نیامده است و بعد
از جلسهای که قرار است با مسئولین شبکه
یک داشته باشیم برخی مسائل مشخص
میشود .وی در پاسخ به این سوال که آیا
قصه ش��ما در فصل دو ،ادامه قص ه فصل
یک خواهد بود ،گفت :بله مثل فصلهای
مختلف سریال پایتخت که تا به حال پنج
س��ری از آن س��اخته و پخش شده است،
ادامه این س��ریال هم در ادامه قصه فصل
یک خواهد بود .به گزارش فارس ،سریال
«نون خ» به کارگردانی س��عید آقاخانی و
تهی��ه کنندگی مهدی فرجی در ایام نوروز
هر شب از شبکه یک سیما پخش میشد.
لعیا زنگنه به «برادر جان» پیوست

لعیا زنگن��ه به جم��ع بازیگران س��ریال
«برادرج��ان» به کارگردان��ی محمدرضا
آهنج پیوست.به گزارش فارس ،لعیا زنگنه
ب��ه س��ریال «برادرجان» ب��ه کارگردانی
محمدرضا آهنج ،نویسندگی سعید نعمت اله
و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی پیوست.
زنگنه چند روزی اس��ت مقاب��ل دوربین
«برادرجان» رفته ت��ا ایفاگر نقش حلیمه
این س��ریال رمضانی باش��د«.برادرجان»
پس از تجربههای موفقی چون «مادرانه»
و «پش��ت بام تهران» سومین همکاری
مش��ترک لعی��ا زنگنه با س��عید نعمتاله
به ش��مار میرود ,همچنی��ن پیش از این
زنگن��ه در س��ریال «راس��تش را بگ��و»
س��اخته محمدرضا آهنج همکاری داشته
و «برادرجان» دومین س��ریالی است که
زنگنه مقابل دوربین آهنج است.
فصل هشتم «قندپهلو»
به پایان راه رسید

سینما

بارش باران های سیل آسا در نوروز  ۹۸به  ۷۳۰اثر تاریخی خسارت
وارد کرد این خسارت طبق برآورد معاونت میراث فرهنگی کشور
حدود  ۳۰۰میلیارد تومان بوده است.
محمد حس��ن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به مهر گفت:
ت��ا کنون برآورد ملی ما از خس��ارت آثار تاریخ��ی به دلیل بارش
بارانهای سیل آس��ا حدود  ۳۰۰میلیارد تومان بوده است .ممکن
اس��ت این میزان خس��ارت در روزهای بعد افزای��ش پیدا کند .ما
نمیدانیم چقدر از این خسارت به بناهای تاریخی داده خواهد شد
ولی اگر س��تادهای بحران این کمک را نکنند قطع ًا ما نمیتوانیم
آثار را مرمت کنیم .چون این کار بزرگی است و باید همه بناهای
تاریخ��ی مرمت اضطراری ش��وند.وی گفت :هم��ه ادارههای کل
میراث فرهنگی در استانهای کشور میزان خسارتهای واردشده
به آثار تاریخی اس��تان خود را به ستادهای بحران اعالم کردهاند.

ما هم کار را شروع کردهایم به عنوان مثال برای مرمت قلعه فلک
االفالک در خرم آباد ارزیابیها را انجام دادهایم باید اول از هر اثر
تاریخی ارزیابی بگیریم .بعد طبق یک برنامه ریزی درست کار را
ش��روع کنیم .من تا جایی که میتوانستم به مسئوالن مربوطه در
میراث فرهنگی اس��تانها اعالم کردم با هر بودجهای ش��روع به
کار کنند.طالبیان گفت :باید بررس��ی دقیقتر انجام شود تا ببینیم
چقدر اعتبار دیگر نیاز است .این میزان خسارت و اعتبار مورد نیاز
تنها برای آثاری اس��ت که در وضعیت اورژانسی مرمت قرار دارند.
درب��اره برخی از آثار گفتن��د که صدمهای ندیده ام��ا وقتی خودم
مراجعه کردم متوجه ش��دم باید مرمت ش��ود مانند پل گاومیشان.
معاون میراث فرهنگی کش��ور گفت :اس��تانهای سیل زده مانند
لرس��تان ،گلستان و خوزستان بیش��ترین خسارت را در بخش آثار
تاریخی داش��تهاند .بقیه میراث فرهنگی استانها نیز آسیبهایی

فروش فیلمهای نوروزی و اکران
ماه رمضان اولویت کارگروه اکران

که دیدند در اثر بارندگی ش��دید بوده اس��ت .پل کش��کان در این
میان بیش��ترین خس��ارت را دیده است .چون یکی از پایههای پل
از بین رفته است.

جوادیان :ماندگارترین عکسم در «فتح المبین» ،ثبت لحظه حرکت سیل ُاسرا بود

نگذاریم روحیه سالهای دفاع مقدس در کشور بایکوت شود
گ�روه فرهنگ�ی  :امیرعل��ی جوادیان؛
عکاس عملی��ات فتح المبی��ن گفت :
خدا را ش��اکرم ک��ه در برهه زمانی ای
متولد ش��دم که بتوانم س��الهای دفاع
مق��دس را ب��ه عنوان ی��ک رزمنده در
جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور
داشته باشم .حقیقتا ما در این دوران با
انس��انهایی برخورد و زندگی کردیم که
به معنای واقع��ی کلمه جوانمرد بودند.
نگذاریم این روحیه در کشور ما بایکوت
شود.
فروردی��ن؛ م��اه عملیات فت��ح المبین
اس��ت .جوادیان که س��ابقه حضور در
عملیات فتح المبین و عکاس��ی از حال
و هوای این عملیات تاریخی را دارد ،از
خاطرات حضور در فتح المبین س��خن
گفت .تس��نیم با این عکاس باس��ابقه
س��ال های دفاع مق��دس و مدیر گروه
کنونی رشته عکاسی دانشکده رسانه به
گفت و گو نشس��ته اس��ت که در ادامه
میخوانید.
*به نظر ش�ما دلیل تبدی�ل هنر به یک
مقوله فانتزی در کش�ور ما چیست؟ در
این راس�تا مهم ترین ضعف عارض بر
عملکرد دست اندرکاران حوزه فرهنگ
را چه میدانید؟

ضع��ف کار م��ا در ح��وزه فرهنگ این
اس��ت که م��ا در این ح��وزه از فقدان
برنامه ه��ای بلندم��دت فرهنگی رنج
می بریم و بالتکلیف هس��تیم.مدیران
فرهنگی م��ا برنامه ری��زی مقتضی و
مناسبی را به منظور بهره گیری از این
پتانس��یل غنی و بالقوه در دس��تور کار
ندارند .وزارت فرهنگ و ارشاد ما تنها
به برگزاری مراس��م و جش��نواره های
فرهنگی هن��ری کوتاه مدت اش��تغال
دارد اما هیچ برنام��ه بلندمدتی در این
راس��تا دیده نمی شود .الزم است بنیاد
ایران شناس��ی بر این رس��وم تمرکز و
روی آنها سرمایه گذاری کند تا امکان
ثبت تصویر از این آداب و رس��وم غنی
فرهنگ کشور توسط عکاسان صاحب
نام فراهم ش��ود .همچنین الزم اس��ت
پژوهش ه��ای مقتضی در این راس��تا

استخدام شدم .در همین اثنا ،در حالیکه
س��ه چهار روز به عید نوروز باقی مانده
بود ،اعالم ش��د که عملیات تازه ای در
پیش است .خوش��بختانه روحیه من به
گونه ای بود که همواره برای حضور در
عملیاتها داوطلب بودم .بدین ترتیب،
ما برای شرکت در عملیات فتح المبین
اعزام شدیم.

*ماندگارترین عکس�ی ک�ه در عملیات
فت�ح المبین به ثبت رس�اندید و اکنون
پس از گذشت س�الها همچنان خاطره
لحظه ثبت آن عکس در ذهن شما باقی
مانده اس�ت ،کدام یک از عکسهایتان
است؟

ص��ورت پذی��رد ت��ا زمینه ش��ناخت و
شناس��اندن هر چه بیش��تر این رس��وم
فراه��م ش��ود .در س��ال  1360مجله
تایم اعالم کرد م��ن از ایران  50هزار
عکس دارم .متاس��فانه ما در کشورمان
بانک عکس نداریم؛ بانک عکس��ی که
به تاریخ عکاس��ی ایران مجهز شود ،به
تاری��خ معماری ایران مجهز باش��د ،به
تاریخ س��نن و آداب و رس��وم فرهنگی
ایران مجهز شود .متاسفانه نبود برنامه
ری��زی بلندم��دت در این ح��وزه باعث
ایجاد شرایط نابه س��امان موجود شده
است .نه تنها در فرهنگ ،بلکه در دیگر
حوزهها اعم از صنعت ،کشاورزی ،هنر
و ...نی��ز چنین برنام��ه ریزی بلندمدتی
دیده نمی ش��ود .اکن��ون در حوزه هنر
ش��رایط به گونه ای رقم خورده اس��ت
که آنهایی که اهل لفاظی و زبان بازی
هس��تند ،نزد مدیران و مسئولین حوزه
فرهن��گ و هنر مقام و جایگاه باالتری
دارند؛ در مقابل هنرمندانی که در گوشه
ای فعالی��ت هنری خ��ود را انجام می
دهن��د و به خلق اثر هنری می پردازند،
امکان عرضه ،ارائه و فروش آثارش��ان
را ندارند و در تامین معیشتش��ان دچار
مشکل هستند .شرایط تولید در عرصه

هنر نیز همچون تولید در حوزه صنعت
بغرنج شده است.

*با توجه به اینکه فروردین ،ماه عملیات
فتح المبین اس�ت و ش�ما نیز به عنوان
عکاس ،تجربه حض�ور در این عملیات
را داش�ته اید ،اج�ازه بدهی�د قدری به
مرور خاطرات ش�ما و تجربه حضورتان
در این عملیات بپردازیم.

خدا را ش��اکرم که در بره��ه زمانی ای
متولد ش��دم ک��ه بتوانم س��الهای دفاع
مق��دس را ب��ه عنوان ی��ک رزمنده در
جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور
داشته باشم .حقیقتا ما در این دوران با
انس��انهایی برخورد و زندگی کردیم که
به معنای واقعی کلم��ه جوانمرد بودند.
نگذاریم این روحیه در کشور ما بایکوت
ش��ود؛ بلک��ه باید آن را ب��ه حوزه های
مختلف کشور اعم از فرهنگ ،صنعت،
اقتصاد ،کشاورزی و ...نیز تسری دهیم
اما متاسفانه در سالهای اخیر دیدیم که
برخی از مس��ئولین از این روحیه س��وء
اس��تفاده کردن��د .امثال ش��هید همت
ها ،ش��هید خرازی ها ،شهید باکری ها
و ...همگی انس��انهای وی��ژه ای بودند.
ما باید نس��ل های بعدی را نسل هایی
از جنس این ش��هدا پرورش می دادیم

اما متاس��فانه این اتفاق آنگونه که باید
رخ ن��داد .تداوم این وضعیت به ش��دت
خطرناک اس��ت.دوران دف��اع مقدس،
دوران عجیبی ب��ود .رزمندگان ما واقعا
مردانه در مقابل تجاوز دشمن ایستادند
و از وجب به وجب مرزهای کش��ورمان
دفاع کردند .م��ن به وفور می دیدم که
رزمن��دگان ما هنگامی که یک س��رباز
بعثی را به اس��ارت می گرفتند ،ابتدا به
او آب میدادند ،اگ��ر مجروح یا مصدوم
ب��ود ،او را قلم دوش میکردند و به طور
کلی ارزش های انسانی و اخالقی را در
معنای تام و تمام خود نسبت به اسرای
رژیم بعث رعای��ت میکردند .در دوران
دفاع مقدس ما ،بذر انسانیت در بین ما
ایرانیان گل داد اما این گل ها متاسفانه
آنطور که باید تبدیل به میوه نشد .میوه
ش��دن به چه معنا؟ به این معنا که اگر
درختی در یک س��ال حجم مشخصی
می��وه میدهد ،آن درخت طی س��الهای
آینده پربارتر ش��ود و میوه هایش بیشتر
و بیش��تر ش��ود.حکایت حضور من در
عملیات فتح المبین نیز اینگونه آغاز شد
که من در حوزه هنری مش��غول بودم.
در ادامه ،بهمن  1360بود که به عنوان
عکاس در خبرگزاری جمهوری اسالمی

ماندگارترین عکس��م در فت��ح المبین،
عکسی اس��ت که در آن سیل اسرا در
حال حرکت هستند و من لحظه حرکت
آنه��ا را در قاب دوربی��ن ثبت کرده ام.
این عکس و مجموع��ه عکسهایم از
عملیات فتح المبین ،سال  93در کتاب
قابه��ای مان��دگار؛ جلد س��وم به چاپ
رسیده اس��ت.یکی دیگر از عکسهای
مان��دگارم در فتح المبی��ن ،تصویر چند
رزمنده اس��ت که در حال آب دادن به
اس��رای رژیم بعث هس��تند .همچنین
مجموعه عکسهایم در تنگه رقابیه که
همراه با کاظ��م اخوان ثبت کردیم ،در
زمره عکسهای ماندگار دیگری هستند
که موف��ق به ثبت آنها ش��دم.در جمع
بندی نهایی ،میخواهم بگویم من کار
خاصی نک��ردم و هر آنچه که در طول
س��الهای دفاع مقدس انجام دادم ،یک
وظیفه بوده است و به آن افتخار میکنم.
کمترین کاری که ما میتوانستیم در این
س��الهای مقدس انجام دهیم ،این بود
که به عنوان عکاس در مناطق جنگی
حض��ور پیدا کنیم و ب��ه ثبت تصاویر و
خاطرات ماندگار س��الهای دفاع مقدس
بپردازیم .نه از کس��ی انتظار تش��ویق
داریم و نه میخواهیم کس��ی در برابر
انجام این وظیفه به ما پاداش��ی بدهد.
م��ا با خدا معامله کردیم و امیدوارم این
معامل��ه مورد رضایت و پذیرش خداوند
قرار گرفته باشد.

معیارهای انتخاب چهره سال هنر انقالب اسالمی

پشت صحنه «قند پهلو» با پایان رقابت
ه��ای نوروزی فصل هش��تم این برنامه
امش��ب روی آنتن شبکه هفت سیما می
رود.به گزارش فارس ،شب  ۱۸فروردین
ماه ،اختتامی��ه رقابت های نوروزی «قند
پهلو» برگزار و شرکت کنندگان برتر این
دوره در دو بخش از نگاه داوران و از نگاه
مردم معرفی ش��دند .با پایان این رقابت
ها ،پش��ت صحنه س��ری هش��تم «قند
پهلو» در آستانه اعیاد میالد امام حسین
(ع) و حض��رت عب��اس (ع) در دو نوبت
دوش��نبه  ۱۹فروردین و ش��ب سه شنبه
 ۲۰فرودین ساعت  ۲۳روی آنتن شبکه
هفت سیما میرود.هشتمین سری «قند
پهلو» زمستان امسال به صورت نمادین
از خانه زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد
طنزپرداز صاحب نام و فقیدی که در دوره
دوم «قند پهلو» داور ویژه این برنامه بود
به صورت نمادین کلید خورد و س��پس با
حضور چهره های شناخته شده ای چون
ّ
میرشکاک ،محمد صالح عالء،
یوسفعلی
دکتر حسین الهی قمشه ای و ...به م ّدت
 ۲۶شب در ایام نوروز روی آنتن رفت.

رض��ا امیرخان��ی ،هدای��تاهلل بهبودی،
ابراهی��م حاتمیکیا ،مس��عود نجابتی و
مهدی نقوی��ان ،نامزدهای نهایی چهره
هنر سال انقالب شدند.
ب��ه گزارش ف��ارس ،مجدالدین معلمی،
مع��اون هنری ح��وزه هنری س��ازمان
تبلیغات اس�لامی در نشس��ت رسانهای
هفته هنر انقالب که صبح دوش��نبه در
حوزه هنری برگزار ش��د ،گفت :جریان
هن��ر انق�لاب جریان عمومی ش��دهای
است که شکل گرفته .طبعا نقصهایی
در برخی رش��تهها داریم ،ام��ا با برنامه
ریزی در حوزه کادرس��ازی و آموزشها
میش��ود کادر جدید به بدنه هنر انقالب
اضاف��ه کرد.مجدالدی��ن معلمی ،معاون
هنری حوزه هنری ،ضمن گرامیداش��ت
هفته هنر انقالب اسالمی اظهار کرد :در
ابتدای انقالب و بعد از آن دهه  ۶۰و ۷۰
وقتی میخواس��تند از هنرمندان انقالب
نام ببرند ،به قدری اس��امی محدود بود
و افراد نامدار و چهره بودند که میتوان
اس��امی تمام هنرمن��دان آن دوره را در
چند مجل��د آورد.معلمی با بی��ان اینکه
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حوزه هنری ب��رای پنجمین دوره چهره
س��ال هنر انق�لاب اس�لامی را معرفی
خواه��د کرد ،اظه��ار داش��ت :دبیرخانه
دائم��ی جایزه هنر انقالب اس�لامی به
ص��ورت منظم فعالیتهای هنرمندان را
در طول س��ال رصد میکند و در بهمن
و اس��فند ماه به لیس��ت  ۱۵تا  ۲۰نفره
میرسد که شامل شخصیتهایی است
که در آن س��ال تولیدات و فعالیتهایی
برای هنر انقالب اسالمی داشتهاند.وی
در رابطه با معیارهای انتخاب چهره سال
هنر انقالب اسالمی گفت :توجه اصلی
ما تنها به عم��ر فعالیتهای هنرمندان
نیس��ت ،بلک��ه تولی��دات و فعالیتهای
یک هنرمند در طول سال گذشته معیار
مهمی اس��ت که در انتخاب به آن توجه
میکنی��م .دربرگی��ری
و عمومیت داش��تن اثر
تولی��دی ه��م از بحث
های دیگری اس��ت که
در انتخ��اب هنرمند مد
نظ��ر کارشناس��ان قرار
میگیرد .جریانس��ازی

برای هنر انقالب اسالمی هم جز پیش
ش��رط هایمان برای انتخاب چهره سال
هنر انقالب اسالمی بوده است .انقالبی
بودن و دربرگیری عمومی از ش��اخصه
هایمان بوده اس��ت و اگر در این راس��تا
اقدامی باعث پرورش هنرمندان انقالب
ش��ده باش��د هم مورد توجه قرار گرفته
اس��ت.وی گفت :بزرگتری��ن نقص در
حوزه هنر انقالب ،ایجاد ش��کاف نسلی
میان هنرمندان شاخص گذشته و نسل
جدیدی است که با ابزار جدید به سوی
هنر میرون��د .دبیر هفت��ه هنر انقالب
در ادامه به دبیرخان��ه دائمی هفته همر
انقالب اش��اره کرد و افزود :از میان ١٤
چهره رضا امیرخانی هدایتاهلل بهبودی،
ابراهی��م حاتمیکیا ،مس��عود نجابتی و

مهدی نقویان نام��زد نهایی چهره هنر
س��ال انقالب معرفی ش��دند .همچنین
در بخش رویداد سال نامزدها عبارتند از
مجموعه خانه طراحان انقالب اسالمی،
هیات هنر و کالسهای آموزشی شهاب
م��رادی نامزد نهایی روی��داد هفته هنر
انقالب هس��تند.وی به اس��امی اشاره و
دالیل را برشمرد و گفت :معیار انتخاب
رض��ا امیرخانی برنده جای��زه یازدهمین
دوره جای��زه ج�لال در س��ال  ۹۷برای
نویسندگی رمان «رهش» ،تاثیرگذاری
ادبی و جذب حداکث��ری مخاطب.معیار
انتخ��اب هدای��تاهلل بهب��ودی ،برن��ده
یازدهمین جایزه جالل در سال  ۹۷برای
نویس��ندگی کتاب «الف-الم-خمینی»
و مستندس��ازی از وقای��ع مه��م تاریخ
انقالب.معیار انتخاب ابراهیم
حاتمیکی��ا :کارگردان فیلم
سینمایی «به وقت شام» و
پرداختن به موضوع مدافعان
حرم و مبارزه با تروریس��م و
توفی��ق در ج��ذب مخاطب
گس��ترده .معی��ار انتخ��اب

مس��عود نجابتی :تاثیرگذاری در عرصه
هنر تجس��می ،جشنوارهها و رویدادهای
بزرگ هنری ،آموزش هنرمندان متعهد
و جوان و واکنش به وقایع مهم جهان با
نگاهی هنری .مدیریت و دبیری جشنواره
تجسمی مقاومت ،توجه به کادرسازی و
آموزش گس��ترده هنرمن��دان متعهد و
ج��وان ،واکنش هنرمندان��ه ،متعهدانه و
بهنگام نس��بت به وقایع جهان اس�لام.
معیار انتخاب مهدی نقویان :کارگردانی
مس��تندهای «در برابر طوفان»« ،خارج
از دید »۲و «ایران  ،»۲۰مستندس��ازی
و شناس��اندن افتخارات و دستاوردهای
انقالب اس�لامی ب��ه ش��یوهای نوین.
همچنی��ن مجموع��ه خان��ه طراح��ان
انقالب اس�لامی ،مجموع��ه هیات هنر
و مجموعه کالسهای حجت االسالم
ش��هاب مرادی ب��ه عن��وان نامزدهای
نهایی دریافت جایزه رویداد هنر انقالب
اس�لامی معرفی شدند.معلمی همچنین
از انتخاب چهره س��ال هن��ر انقالب در
تمامی استانهای کشور برای نخستین
بار در سال جاری خبر داد.

س��خنگوی کارگروه اکران با بیان اینکه
صنوف س��ینمایی بای��د در صورت لوزم
اعضای جدید را برای حضور در کارگروه
معرفی کنند ،بررسی وضعیت اکران ماه
رمضان را یکی از س��رفصلهای اولین
جلس��ه کارگروه اکران در س��ال جدید
دانس��ت.غالمرضا فرجی در گفتوگوبا
ایس��نا بیان ک��رد :طب��ق هماهنگی در
آخرین جلس��ه سال قبل قرار بر این شد
در هفته دوم پس از تعطیالت یعنی ۲۵
فروردین به بعد تاریخ جلس��ه مشخص
شود و قطع ًا در هفته آینده جلسه خواهیم
داش��ت ،ضمن اینکه باید اعضای جدید
هم معرفی ش��وند.او افزود :صنوفی که
نماین��دهای در کارگروه دارن��د ،اگر قرار
اس��ت همان نماینده را داشته باشد باید
کتبی اعالم کنند و اگر میخواهند تغییر
دهن��د باید فرد جدید را معرفی کنند .در
ح��ال حاضر چیزی اعالم نش��ده و این
احتمال هست که اعضای قبلی در اولین
جلسه ش��رکت کنند ،اما قاعده در همه
س��الها این بوده که کتبی نام اعضا از
سوی صنوف اعالم شود.
سینمایی «ناگهان خوشبختی»
ساخته میشود

مه��رداد فرید کارگردان س��ینما ،از آماده
ش��دن فیلمنام��ه س��ینمایی «ناگه��ان
خوشبختی» برای ساخت خبر داد.مهرداد
فرید نویس��نده ،تهیهکنن��ده و کارگردان
س��ینما ،درباره جدیدترین فعالیت خود به
باش��گاه خبرنگاران جوان ،گفت :نسخه
سینمایی فیلمنامه «ناگهان خوشبختی» را
آماده کردم .این فیلمنامه هم اکنون قابلیت
تولی��د دارد و در ح��ال برنامه ریزی برای
ساخت آن هستیم.وی افزود :نویسندگی
و کارگردانی آن را خودم انجام میدهم و
رایزن��ی برای تعیین تهیه کننده هم ادامه
دارد .البته ممکن است بر اساس مقتضیات،
تهیه کنندگی را هم خودم بر عهده بگیرم.
گفتنی اس��ت مهرداد فرید پی��ش از این
کارگردانی آثاری چون «دعوتنامه»« ،بی
تابی بیتا»« ،زنها شگفت انگیزند»« ،از
ما بهتران»« ،همخانه» و «آرامش میان
مردگان» را بر عهده داشته است.
جکی چان با «ساعت شلوغی »۴
به هالیوود بازمیگردد

جکی چان ستاره محبوب فیلمهای اکشن
چینی و هالیوودی ،در س��ری جدید فیلم
سینمایی «ساعت شلوغی» بازی خواهد
کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
مدتها بود شایعه ساخت و عدم ساخت
س��ری چهارم فیلم س��ینمایی «ساعت
ش��لوغی» به گوش می رسید.اما کریس
تاکر بازیگر اصلی س��ه قس��مت گذشته
این فیلم سینمایی به تازگی پستی منتشر
کرده که به نظر می رس��د ،س��اخت این
فیلم به واقعیت نزدیک ش��ده است.او در
این پس��ت عکس��ی از خودش و جکی
چان را به اش��تراک گذاشت که هر دوی
آنها عدد چهار را نش��ان می دهند؛ این
پیام به نوعی خبر ساخت قسمت چهارم
این فیلم س��ینمایی را تایید می کند که
هم اکن��ون در حال فیلمبرداری اس��ت
و در آین��دهای نزدیک اکران می ش��ود.
البت��ه هنوز اطالعاتی در م��ورد عوامل و
بازیگران دیگر این فیلم سینمایی اعالم
نشده و پیش بینی می شود ،کارگردان سه
قسمت گذشته یعنی برت رتنر کارگردانی
س��ری جدید را نیر بر عهده داشته باشد.
کری��س تاکر و جکی چان دوازده س��ال
پیش در فیلم س��اعت ش��لوغی  ۳بازی
کرده بودند و اکنون بعد از  ۱۲سال به نظر
می رسد ،طرفداران این فیلم سینمایی به
آروزی خود رسیدهاند.

