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اخبار
برزو ارجمند در
«کتونی زرنگی» بازی می کند

محمدرضا ش��فاه جدیدترین جزئیات سریال
«کتونی زرنگی» را تش��ریح کرد.محمدرضا
شفاه ،تهیه کننده سریال تلویزیونی «کتونی
زرنگی» در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران
جوان،پیرام��ون آخرین وضعی��ت تولید این
سریال به کارگردانی علی مالقلی پور گفت:
تصویربرداری س��ریال «کتون��ی زرنگی» از
اواس��ط مهرماه آغاز ش��ده و ه��م اکنون در
حدود  ۴۰درصد آن انجام ش��ده اس��ت.وی
ادام��ه داد :به ط��ور همزم��ان کار تدوین و
صداگ��ذاری این مجموعه به ترتیب توس��ط
س��یاوش کردجان و رامی��ن ابوالصدق انجام
می ش��ود تا مراحل فنی با س��رعت بیشتری
طی ش��ود .طبق برنامه ریزی انجام شده ان
شاءاهلل «کتونی زرنگی» زمستان امسال روی
آنتن ش��بکه سه خواهد رفت.شفاه گفت :این
سریال تعدد لوکیشن زیادی دارد و تیم تولید
این روزها در مسجدی در خیابان ری مستقر
هستند .تصویربرداری بدون وقفه ادامه دارد و
به تازگی برزو ارجمند به تیم بازیگران سریال
پیوسته اس��ت.تهیه کننده س��ریال «کتونی
زرنگی» بیان کرد :این س��ریال یک کمدی
متفاوت اجتماعی است که نگارش فیلمنامه
آن را محس��ن ملکی و حسین حقیقی در ۲۰
قس��مت برعهده داش��تهاند.هدایت هاشمی،
افس��انه چه��رهآزاد ،ب��رزو ارجمن��د ،علیرضا
جعفری ،ملیکا ش��ریفینیا ،علی س��لیمانی،
محمود جعف��ری ،مصطفی ساس��انی ،جواد
پورزند و شاپور کلهر بازیگران اصلی و رادمهر
رزمجوی ،عماد ش��عبانی بازیگران خردسال
«کتونی زرنگی» هس��تند.در خالصه داستان
«کتونی زرنگی» آمده اس��ت« :آقام همیشه
میگ��ه ِزرنگ ته چاه��ه ،...ولی نمیدونه اگه
من ته چاهم باش��م ،کفت ِر چاهیام ،باالخره
میپرم! « .
فصل دوم «نون.خ»
هفته دیگر کلید میخورد

تهیهکننده سریال تلویزیونی «نون.خ» اعالم
کرد فصل دوم این سریال یکشنبه یا دوشنبه
هفته دیگر دهم یا  ۱۱آذر در کرمانش��اه کلید
میخورد.مهدی فرجی تهیهکننده «نون.خ»
در گفتگو با مهر درباره زمان تولید فصل دوم
این سریال که قرار بود در آذرماه کلید بخورد
بیان ک��رد :فصل دوم س��ریال «نون.خ» به
کارگردانی سعید آقاخانی هفته دیگر یکشنبه
یا دوش��نبه  ۱۰ی��ا  ۱۱آذر کلید م��ی خورد.
فرجی درباره حض��ور بازیگران در زمان آغاز
تصویربرداری س��ریال نیز گفت :تقریبا همه
بازیگران به تدریج وارد کرمانشاه میشوند تا
در زمان کلید خوردن س��ریال حضور داشته
باش��ند.این سریال برای ماه رمضان سال ۹۹
روی آنت��ن ش��بکه یک م��یرود و بازیگران
جدی��دی نی��ز در آن بازی خواهند داش��ت.
س��عید آقاخانی کارگردان سریال نیز پیش از
این سفرهایی به کردستان و کرمانشاه برای
بازبینی لوکیش��نها داشته است و قرار است
تصویربرداری س��ریال از کرمانشاه آغاز شود.
فصل اول س��ریال «نون .خ» ب��ا محوریت
ش��خصیتهای کردزب��ان نوروز امس��ال از
ش��بکه یک س��یما روی آنتن رف��ت.در این
س��ریال بازیگرانی از جمله س��عید آقاخانی،
حمیدرضا آذرنگ ،علی صادقی ،هومن حاجی
عبدالله��ی ،نعیمه نظام دوس��ت ،س��یروس
میمنت ،ش��یدا یوس��فی ،صبا ایزدپناه ،هدیه
بازون��د و… به ایفای نقش پرداختند.س��عید
آقاخانی نیز شخصیت محوری این سریال را
ب��ا نام نورالدین خانزاده ایفا کرد که از منطقه
کردنشین کشور بود.

مدیر «انتشارات  ۲۷بعثت» گفت :کتابهایی
که به مناسبت هفته بسیج در «انتشارات ۲۷
بعثت» رونمایی میشوند متعلق به شهدای ۲۷
بعثت و جوانانی که در عملیاتهای گوناگون
در لش��کر  ۲۷به ش��هادت رس��یدهاند است.
مازیار حاتمی «مدیر انتشارات  ۲۷بعثت» در
گفتوگو با می��زان پیرامون برنامههای هفته
بسیج در انتش��ارات  ۲۷بعثت گفت :در هفته
بسیج  ۷عنوان از آثار شهدای دفاع مقدس را

که به چاپ رسیده منتشر و رونمایی خواهیم
کرد ،این کتابها متعلق به شهدای  ۲۷بعثت
و جوانان��ی که در عملیاته��ای گوناگون در
لشکر  ۲۷به ش��هادت رسیدهاند است.حاتمی
به نام کتابهایی که در هفته بسیج رونمایی
خواهند ش��د اش��اره و بیان کرد :کتاب «یک
آسمان پرستو» که به زندگی شهید مفاخری
باز میگردد رونمایی خواهد ش��د ،این شهید
بزرگوار از فرماندهان گردان عمار لش��کر ۲۷

بعثت بوده است .کتاب «ابو وهب» که متعلق
به گروه سنی کودک و نوجوان است.این مدیر
انتشارات پیرامون آثار مورد نظر جهت رونمایی
در هفته بس��یج اظهار ک��رد :همچنین کتاب
«پی��چ انگیزه» به قلم احس��ان احمدی خاوه
را برای رونمایی داریم که به ش��رح عملیاتی
در منطقه «پیچ انگیزه» در فکه پرداخته است
که توسط انتشارات  ۲۷بعثت روانه بازار شده
است .در این عملیات که توسط گردان عمار

لش��کر  ۲۷انجام شد ،از پیش��روی نیروهای
عراق��ی جلوگیری به عمل آمد.وی در همین
راس��تا ادامه داد :دوش��نبه  ۴آبان مصادف با
شهادت شهید عباس ورامینی بود که مراسم
گرامیداشت و رونمایی از کتاب «در هیاهوی
سکوت» به قلم جواد کالته عربی برگزار شد،
این شهید بزگوار از جمله دانشجویان خط امام
بود و مسئول ستاد لشکر  ۲۷بعثت بود که در
عملیات والفجر  ۴به شهادت رسید.حاتمی به

تخفیف  ۳۰درصدی انتشارات  ۲۷بعثت اشاره
و خاطرنشان کرد :انتش��ارات  ۲۷بعثت تمام
کتابهای منتشر شده خود را به مناسبت هفته
بسیج با تخفیفی  ۳۰درصدی به عالقمندان و
مخاطبان ارائه میکند.

جوان ثروتمندی که از جان خود برای میهن گذشت؛

«خوشا سرو» بررسی زندگی «شهید حسین اسالمیت»

گروه فرهنگی  :نویسنده کتاب «خوشا سرو» گفت :شهید
اسالمیت در خانوادهای مرفه به دنیا آمده و بزرگ شده است،
وی همه نیازهای جذاب یک زندگی ایده آل را داشت ،با
این حال به همه تعلقات دنیا پش��ت پا زد و برای دفاع از
میهن به جبهههای حق علیه باطل رفت .فاطمه وفاییزاده
نویسنده کتاب «دیدار جان» در گفتوگو با میزان پیرامون
مضمون کتاب «خوشا سرو» گفت :کتاب «خوشا سرو»
در مورد زندگی و ش��خصیت «شهید حسین اسالمیت»
فرمانده گردان حبیب لشکر « ۲۷محمد رسوال اهلل(ص)»
نوشته شده است.وی در مورد دلیل نگارش کتاب «خوشا
س��رو» بیان کرد :جذابیت زندگی شهید حسین اسالمیت
باعث ش��د تا این کتاب را بنویسم ،این شهید بزرگوار در
خانودهای متبلور بزرگ شده است ولی رفتار و اخالق وی
برایم بسیار جذاب بود.این نویسنده کتاب به شیوه نگارش
کتاب «خوشا سرو» اشاره و ابراز کرد :کتاب «خوشا سرو»
را به ش��یوه سبک و ساده نوشتهام تا بتواند مخاطب را با
خود همراه کند ،البته زندگی این شهید بزرگوار از جذابیت
زیادی برخوردار اس��ت و نگارش کتاب زندگی وی نیز در
جهت به وجود آوردن شوق بیشتر در مخاطب تنظیم شده
است .من تالش کردم بیطرفانه به نگارش کتاب «خوشا
س��رو» بپردازم و از گفتهها و خاطرات اطرافیان ش��هید
برای نوش��تن این کتاب استفاده کنم.وی علت نامگذاری

کتاب را به عنوان «خوش��ا سرو» مورد بررسی قرار داد و
بیان کرد :چون ش��هید حسین اس�لامیت فردی رشید و
خ��وش قامت بودن��د و عموما وی را ب��ه خوش قامتی و
شجاعت میشناختند نام کتاب را «خوشا سرو» گذاشتم
چراکه این ش��هید بزرگوار همه تعلقات دنیوی خود را رها

کرد و مانند س��روی رها و آزاد به جبهه رفت.وفایی زاده
شخصیت و زندگی شهید حسین اسالمیت را مورد بررسی
قرار داد و ابراز کرد :ش��هید اسالمیت در خانوادهای مرفه
به دنیا آمده و بزرگ شده است ،وی همه نیازهای جذاب
یک زندگی ایده آل را داشت ،با این حال به همه تعلقات

دنیا پش��ت پا زد و برای دفاع از میهن به جبهههای حق
علیه باطل رفت.وی در همین راستا اظهار کرد :این شهید
ابتدا به جبهههای کردستان اعزام شد ،در یکی از روزهایی
که در جبهه حضور داش��ت موظف به انتقال ماشینی که
حامل فرماندهان بود ش��د و برای اینکه ماشینش توسط
خمپارههای دش��من مورد تهاجم قرار نگیرد با س��رعت
فراوانی محل خطر را پشت سر گذاشته و جان همه افراد
داخل ماش��ین را از خطر دور کرد ،زندگی این فرد سراسر
شجاعت اس��ت ،شهید اس�لامیت هر چند در سالهای
ابتدایی جنگ تحمیلی به شهادت رسید ،اما رشادتهای
فراوان��ی را از خ��ود بر جای گذاش��ت .نویس��نده کتاب
«خوش��ا سرو» جذابترین مقوله در کتاب «خوشا سرو» را
شخصیت شهید حسین اس�لامیت دانست و خاطرنشان
کرد :جذابترین وجه کتاب «خوش��ا سرو» به شخصیت
شهید حسین اسالمیت باز میگردد ،وی از جان خود برای
دفاع از عقاید و میهن گذش��ت در حالی که میتوانس��ت
دل از رفاهیات زندگیش نکند و به مشغلههایی که برخی
جوانان مرفه با آن س��ر گرم میشوند بپردازد ،ولی با این
همه برای دفاع از مهین جان خود را فدا کرد.گفتنی است
کتاب «خوش��ا سرو» به نویسندگی فاطمه وفاییزاده و با
موضوعیت زندگی «شهید حسین اسالمیت» از انتشارات
 ۲۷بعثت روانه بازار نشر شده است.

بازیگر نقش «سوپرمن» از کاراکتر خود دفاع کرد

هنری کاویل :هیچگاه نقش «سوپرمن» را به بازیگر دیگری نمیدهم

خبرگزاری میزان« -متیو لوگان» کارگردان فیلم سینمایی
«مردان ایکس» برای س��اخت فیلم «مرد پوالدین  »۲با
کمپانی وانر وارد مذاکره ش��ده است .این فیلم ادامهای بر
س��وپرمن با بازی «هنری کویل» خواهد بود و به احتمال
فراوان فیلمبرداری خود را تا از ماه ژوئن آغاز خواهد کرد.
به گزارش میزان« ،هنری کاویل» بازیگر مطرح سینمای
هالیوود که به تازگی فیلم سینمایی «ماموریت غیرممکن»
را روی پرده داشته در پاسخ به برخی حواشی پیرامون فیلم
سینمایی «مرد پوالدین» واکنش نشان داد.وی در پاسخ به

اینکه آیا این نقش از جمله نقشهای مورد عالقهاش است
گفت :کاراکتر س��وپرمن برای شخص من است ،هیچگاه
این نقش را به ش��خص دیگری نداده و اجازه بازی هیچ
بازیگ��ری را در این نقش نمیدهم.کاویل ادامه داد :هنوز
در نقش سوپرمن حرفهای زیادی برای گفتن دارم ،این
نقش جای کار بس��یاری دارد و من آمادگی کامل دارم تا
بار دیگر این کاراکتر جذاب را بر پرده نقرهای س��ینما زنده
کنم .به ش��خصه میخواهم نمایی تازه از کاراکتر کمیک
س��وپرمن ارائه دهم.کاویل با اشاره به ساخت نسخههای

جدید مرد پوالدین گفت :از نظر من راه بسیاری طوالنی
در پیش سوپرمن است و من میخواهم این را در کنار این
شخصیت طی کنم ،به همین واسطه در آینده حرفهای
بس��یار بیشتری از شخصیت س��ینمایی سوپرمن خواهید
شنید.مرد فپوالدین نام یک فیلم ابرقهرمانی به کارگردانی
به نویس��ندگی جوی شوتر و جری س��یگال است که در
ژانر علمی تخیلی ،فانتزی و اکشن ساخته میشود«.متیو
لوگان» کارگردان فیلم س��ینمایی «مردان ایکس» برای
ساخت فیلم «مرد پوالدین  »۲با کمپانی وانر وارد مذاکره

حاجی آبادی  :حرفهایهای صنعت نشر خانهنشین شدند

کاهشتولیدکتاب،قیمتکاغذراکاهشداد

یک ناشر گفت :مهمترین دلیل کاهش قیمت کاغذ،
کاهش تولید کتاب اس��ت؛ چون دیگر انتشار کتاب
برای ناش��ران به صرفه نیس��ت.رضا حاجی آبادی
مدیر مس��ئول انتش��ارات هزاره ققنوس ،در گفت و
گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،در خصوص روند
کاهش قیمت کاغذ گفت :این کاهش قیمت کاغذ
می تواند تابعی از چند اتفاق باش��د؛ یکی از دالیل
آن وارد کردن یا دادن کاغذ دولتی به ناشران است.
البت��ه دالیل دیگری هم برای ای��ن امر وجود دارد
ک��ه مهمترین آن کاهش تولید کتاب اس��ت؛ چون
دیگر انتشار کتاب برای ناشران به صرفه نیست .در
بازه زمانی که قیمت کاغذ افزایش یافته بود ،برخی
ناشران ورشکست شدند و کارشان را تعطیل کردند.
او افزود :تعطیلی کار ناش��ران باعث شد افت تولید
کتاب داشته باشیم؛ این مسئله در آمارهای موسسه
خانه کتاب هم مشخص است .تیراژ کتاب از  ۵هزار
نسخهای که در سالهای قبل بود ،به  ۲۰۰تا ۳۰۰
نسخه رسیده است! تعداد عناوین کتاب هم کاهش
یافته است .نبود درخواست برای تولید کتاب و نیاز
نداش��تن به آن سبب ش��د افراد زیادی سراغ خرید
کاغذ نروند .در نتیجه وقتی درخواس��تی برای خرید
کاغذ نباشد ،قیمت آن کاهش مییابد.مدیر مسئول
انتش��ارات هزاره ققنوس با اش��اره به س��هم اندک

«سهکام حبس» مراحل پایانی
تدوین را میگذراند

سامان سالور از آخرین وضعیت ساخت فیلمش
و موض��وع ملتهب آن گفت.س��امان س��الور
کارگردان سینما ،درباره آخرین وضعیت تولید
فیلم سینمایی «سهکام حبس» در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:کارهای فنی
این اثر پیش میرود و این روزها مراحل پایانی
تدوین را انجام میدهیم .از س��ویی مذاکرات
برای تعیین صداگذار و آهنگس��از را هم آغاز
کرده ایم.ای��ن کارگردان در خصوص فضای
متفاوت این فیلم اظه��ار کرد :فیلم موضوع
ملتهب و فضای خوبی دارد که امیدوارم باعث
تاثیرگذاری هرچه بیش��تر بر مخاطب شود و
ذهنش را درگیر کند«.س��ه کام حبس» فرم
حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
را پر کرده اس��ت .فیلم س��ینمایی «سه کام
حبس» به نویس��ندگی و کارگردانی سامان
سالور و تهیه کنندگی ساسان سالور است.

تخفیف  ۳۰درصدی کتب در هفته بسیج

حوزه هنری در چهارمحال و بختیاری
پردیس سینمایی میسازد

شده است .این فیلم ادامهای بر سوپرمن با بازی «هنری
کویل» خواهد بود و به احتمال فراوان فیلمبرداری خود را
تا از ماه ژوئن آغاز خواهد کرد.این فیلم دارای روایتی غیر
خطی است و بر پایه شخصیت سوپرمن کتابهای کمیک
شرکت دیسی کامیکس س��اخته شدهاست و باز سازی
مجموعه فیلمهای س��وپرمن به حس��اب میآید .هنری
کویل در نقش س��وپرمن در نس��خه دوم این فیلم هم به
ایفای نقش میپردازد ،اما هنوز در مورد بازی «امی ادامز»
صحبتی به میان نیامده است.

برخی نمایش ها خوراک نامناسب تزریق می کنند؛

کتاب در بازار کاغذ بیان کرد :ممکن است در زمانی
قیمت کاغذ تغییر کند و افزایش یابد .مث ً
ال برگزاری
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهش��ت
ماه ،میتواند به دلیل افزایش تولید کتابی که برای
شرکت در این نمایشگاه اتفاق میافتد ،قیمت کاغذ
را افزای��ش ده��د اما پس از آن قیمت کتاب س��یر
نزول��ی پی��دا میکند.حاجی آبادی ادام��ه داد :قبال
تجار کاغذ را بندی  ۱۲۰هزار تومان به کش��ور وارد
میکردند و به قیمت باالتری در کشور میفروختند.
به هر حال دادن یارانه به ناش��ران س��بب میشود
ناش��رنماها به صنعت نشر وارد شوند؛ به امید اینکه
از رانتهای دولتی برای گرفتن کاغذ استفاده کنند.
از طرف دیگر این روزها با ریزش ناشران هم روبرو
هستیم .تعدادی فرصت طلب در شرایط فعلی بازار
نش��ر ،مجوز نش��ر گرفتند و تعدادی ناشر غیرفعال
دوباره نشرشان را فعال کردند .به نوعی داریم حرفه
ایها را در صنعت نش��ر از دس��ت میدهیم .وقتی
این افراد به نوعی از فعالیت در صنعت نش��ر فاصله
بگیرند و جدا ش��وند ،به صنعت نشر ما آسیب وارد
خواهد ش��د .افراد غیرحرفهای از نویسنده گرفته تا
ناشر و صحاف و ویراستار در صنعت نشر ما فعالیت
میکنن��د و آدمه��ای حرفهای س��راغ کار دیگری
میروند.

اجرایتئاترکودکپرهزینهاست

آقایی گفت:متاس��فانه تئاتر کودک حامی تخصصی
ن��دارد که این موضوع س��بب می ش��ود تا خوراک
نامناسب به کودکان داده شود.
علیرض��ا آقای��ی نویس��نده و کارگ��ردان نمای��ش
«درخش��نگ» در گفتوگ��و با باش��گاه خبرنگاران
جوان،گف��ت :اج��رای نمای��ش «درخش��نگ» را از
س��ال  ۱۳۹۷برای جش��نواره بین المللی «مبارک»
آغاز کردیم ،ای��ن کار از تولیدات حوزه هنری ایالم،
گروه ش��اپرک و با مش��ارکت کانون پرورش فکری
ک��ودکان و نوجوان��ان و اداره کل فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی اس��ت.آقایی با اش��اره به اینک��ه موضوع
نمایش «درخش��نگ» درباره صلح و دوستی است،
بیان کرد« :درخش��نگ» از تلفیق دو کلمه درخت و
ش��نگ اس��ت و میتوان دو معنی را برای آن درنظر
گرفت؛ درخت فشنگ و جنگ و درخت شنگ یعنی
درخت شاد است که میخواهیم صلح و آرامش را در
مقابل گلوله و جنگ نش��ان دهیم.کارگردان نمایش
«درخش��نگ» درباره شیوه اجرای این نمایش گفت:
شیوه نمایش با استفاده از عروسکهای تاپ تیبل و
عروسکهای کاغذی است و حتی در بخشی از کار
از عروس��کهای ماروت استفاده میکنیم .در بخش
انیمیش��ن ،بازیگ��ران نیز بازی میکنند.اس��م گروه
هنری ما «شاپرک» اس��ت که در حدود  ۱۰الی ۱۲

سال مش��غول تولید آثار تخصصی عروسکی برای
کودکان اس��ت.آقایی با اش��اره به اینکه چند مرحله
اجرا داش��تیم،گفت :در مرحل��ه اول حدود  ۱۰روز در
اس��تان ایالم اجرا داشتیم .مرحله دوم اجرای نمایش
در تهران و شرکت در جشنواره بین المللی «مبارک»
بود و مرحله س��وم اجرا در کش��ورهای هند و ترکیه
بود ،اکنون که مرحله چهارم اجراها اس��ت در پارک
الل��ه و مرکز تولید تئاتر کانون ب��ه اجرا میپردازیم.
آقایی درباره استقبال از نمایش «درخشنگ» گفت:
استقبال خوبی از نمایش «درخشنگ» را در اجراهای
مختلف شاهد بودیم به ویژه استقبال خوب مخاطبان
در کشور ترکیه که همین سبب تمدید اجرای نمایش
در ترکیه ش��د.آقایی درباره وضعی��ت تئاتر کودک و
نوجوان گفت :تئاتر کودک تئاتری تخصصی است که
نام کودک و نوجوان بر آن است ،اما علم روانشناسی
و هنر تئاتر را میطلبد به همین دلیل کمتر کسی به
سراغ اجرای تئاتر کودک میرود .تئاتر کودک تلفیق
رنگ و موسیقی است و همین سبب افزایش هزینهها
میش��ود.وی افزود :از طرفی تعداد هنرمندانی که به
سراغ تئاتر عروسکی میروند بسیار محدود است ،زیرا
هزینههای ساخت عروسک بسیار باال است .متاسفانه
در حال حاضر تئاتر در کشور ما اوضاع خوبی ندارد و
در حوزه کودک افت بسیاری را شاهد بودیم.

«فرهاد اصالنی» به جمع این مجموعه تلویزیونی پیوست ؛

قرار است سریال «س��لمان فارسی» از اواخر
آذرم��اه در مناطق جنوبی کش��ور آغاز ش��ود
و علیرضا ش��جاعنوری در ف��از دوم به جمع
ای��ن مجموعه تلویزیونی میپیوندد .س��ریال
«سلمان فارسی» بعد از  20سال پشتوانه کار
تحقیقاتی برای نوشتن قصه «سلمان» به روز
موعود برای کلید زدن رس��یده است.پروژهای
ک��ه بازیگرش را رئیس رس��انهملی در بازدید
س��رزده از کارگاههای لب��اس و تجهیزاتش،
معرفی میکند؛ او قرار است به تعبیر تهیهکننده
سریال «س��لمان» همه مقاطع سریال باشد.
علیرضا شجاعنوری نقش اول کار جدید داود
میرباقری اس��ت؛ کس��ی که بارها نقشهای
مختلف تاریخی را بازی کرده و آخرین کارش
نقش عبدالمطلب در «محمد رسولاهلل» مجید

شروع فیلمبرداری «سلمان فارسی» در مناطق جنوبی کشور
مجیدی بود.حسین طاهری تهیهکننده سریال
در گفتوگویی با تسنیم به شروع فیلمبرداری
و جزئیات دیگر اشاره کرد که بازیگران دیگر در
حال قطعیشدن و انتخابند و کار در بخشهای
دیگر شروع میشود و شجاعنوری در فاز دوم
به ما اضافه خواهد ش��د 9.کارگاه برای تولید
لباسها و صحنهپردازیهای این سریال فعال
و  12هزار دست لباس هم دوخته شده است.
 20هزار بازیگر از سراسر کشور شناسایی شده
و  1500شخصیت در س��ریال حاضرند؛ داود
میرباقری کارگردان سریال «سلمان فارسی»
از بازیگ��ران خارج��ی هم به��ره میبرد.این
سریال سه دوره تاریخی ایران باستان ،بیزانس
و رم را جل��وی دوربین خواهد ب��رد و در آغاز
تصویربرداری «سلمان» بازیگران و عوامل کار

در جزیره قشم و استان کرمان حاضر خواهند
شد.نکته دیگر درباره داستان سریال «سلمان
فارس��ی» اس��ت که به تعبیر امراهلل احمدجو
نویسنده و کارگردان سریال «روزی روزگاری»
و نگارشگر فیلمنامه سریال «سلمان فارسی»
گفت «سلمان فارسی» از تولد تا ماجرای فتح
ایران سریال میش��ود .سریالهای بیسابقه
در کش��ور همچون «سلمان» داود میرباقری

خیل��ی نمیتواند مطابق با برنام��ه جلو برود،
زیرا اتفاقاتی پیشبینی میش��ود که با فراهم
نشدن بس��ترهای الزم ،کار به تأخیر میافتد،
مث ً
ال بخش زیادی از دکور باید س��اخته شود
و زمی��ن بزرگی نیاز داش��ت ک��ه هرکدام به
مش��کلی برخوردند و برنامهریزی برای شروع
تصویرب��رداری را بهتأخیر انداخت.قرار اس��ت
سریال «سلمان فارسی» در  40قسمت ساخته
ش��ود و کار خ��ودش را از  25آذرماه ش��روع
میکن��د .اما به گفته امراهلل احمدجو ش��اید با
دیالوگها ،حرکتها ،جنگها و زد و خوردهای
زیاد و پیچیدگیهای داس��تانی و تعداد نهایی
قسمتهای این مجموعه تلویزیونی افزایش
داشته باش��د.گروه با آمادهس��ازی مقدمات و
دکورها و شرایط درصدد است اواخر آذرماه در

مناطق جنوبی کش��ور کار را آغاز کند .فرهاد
اصالنی که نقش یک تاجر را قرار اس��ت در
سریال «سلمان فارسی» بازی کند نیز در روز
کلید کار جلوی دوربین برود.سریال «سلمان
فارسی» که جزو کارهای الف ویژه تلویزیون
به ش��مار میرود تا  5سال تصویربرداریاش
طول خواهد کشید .در داخل و خارج از کشور
فیلمبرداری میش��ود و بع��د از کرمان ،گروه
به قش��م میرود .بازیگران و عوامل س��ریال
«سلمان فارس��ی» به ترکیه میروند و بعد از
بازگشت در لوکیشنهایی همچون تیسفون و
جی فیلمبرداری میکنند .بعد از تصویربرداری
در یک کلیسا ،به داخل شهرک غزالی میروند
و احتم��ا ًال لوکیش��نی در ورامین هم خواهند
داشت.

مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» حوزه هنری،
از ساخت یک پردیس س��ینمایی در استان
چهار محال و بختیاری خبر داد و عنوان کرد:
به منظور پاسخگویی به نیازهای سینمایی و
هنری این استانریال یک پردیس سینمایی
چهار س��النه در شهرکرد س��اخته میشود.
به گزارش فارس به نق��ل از روابط عمومی
سازمان سینمایی حوزه هنری ،سیدمصطفی
حسینی مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» ،از
ساخت یک پردیس سینمایی در استان چهار
محال و بختیاری خبر داد و عنوان کرد :این
موسسه در نظر دارد به منظور پاسخگویی به
نیازهای س��ینمایی و هنری این استان یک
پردیس س��ینمایی چهار س��النه در شهرکرد
بس��ازد.وی خاطرنش��ان س��اخت« :سینما
بهم��ن» ش��هرکرد در راس��تای طرحهای
عمران و توس��عه موسسه «بهمن سبز» ،به
زودی به یک پردیس س��ینمایی با  ۴سالن
تبدیل میش��ود.مدیرعامل موسسه «بهمن
س��بز» ادامه داد :ساخت  ۳س��الن جدید در
کنار سالن «سینما بهمن» شهرکرد از آذرماه
به همت موسس��ه «بهمن س��بز» سازمان
سینمایی حوزه هنری با مشارکت شهرداری
ش��هرکرد آغاز میشود و با اضافه شدن این
پردیسها« ،سینما بهمن» به یک مجموعه
فرهنگی ۴سالنی تبدیل خواهد شد.حسینی
یادآور شد« :سینما بهمن» شهرکرد از سال
 ۱۳۵۰به صورت تک سالنی فعالیت خود را
آغاز کرد .این سینما اکنون دارای یک سالن
با ظرفیت  ۴۸۰نفر است که پس از  ۴سالنی
شدن ،پاسخگوی سالیق مختلف سینمایی
مخاطبان و تولیدات س��ینمایی ایران خواهد
بود.مدیرعامل موسس��ه «بهمن سبز» حوزه
هن��ری گفت :با احداث و افتتاح این پردیس
سینمایی ،عموم مخاطبان استان چهار محال
و بختیاری میتوانند با وجود  ۴سالن مجزا،
فیلمه��ای دلخواه خود را انتخاب و تماش��ا
کنند.
علی اصغر دشتی «زیراکس»
را به صحنه میبرد

نمای��ش «زیراک��س» ب��ه کارگردانی علی
اصغر دش��تی و تهیهکنندگی خانه بینالملل
«بام��داد» در تاالر «حاف��ظ» به صحنه می
رود.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی
نمایش ،عل��ی اصغر دش��تی در جدیدترین
تجربه خود قص��د دارد نمایش «زیراکس»
را  ۷آذر در ت��االر حاف��ظ به صحنه ببرد.این
نمایش به پیش��نهاد خانه بی��ن الملل بامداد
و ب��ا همراه��ی  ۱۵نفر از هنرجوی��ان فارغ
التحصی�لان بازیگری این موسس��ه تولید
شده اس��ت.بازیگران این نمایش عبارتند از
(ب��ه ترتیب حروف الفبا):عل��ی ابر ،داریوش
احمدی ،نونا تاجداران ،فرزانه توسلی ،فاطمه
توکل��ی ،زهرا خدادوس��ت ،علیرضا دس��ت
افکن ،بهرام ش��رقی ،محمد امین عمیدیان،
آزاد فرام��رزی  ،ریحان��ه فراهان��ی ،محمد
قربانی ،کیمیا کتابدار ،غزل معصوم ش��اهی،
مری��م یوس��فی.متن نمای��ش «زیراکس»
توسط محمدرضا مرزوقی و بر اساس روایت
های ش��خصی بازیگران نوشته شده است.
همچنین فرشاد فزونی به عنوان طراح صدا
و موسیقی ،ش��یما میرحمیدی طراح لباس،
صبا کسمایی طراح نور ،سیاوش نقش بندی
طراح ویدئو ،بهداد صالحی طراح گرافیک و
روح اله زندیفرد مجری طرح ،این نمایش
را همراهی میکنند.نمای��ش «زیراکس» به
تهیهکنندگی خانه بین الملل بامداد از  ۷آذر
ماه س��اعت  ۱۸:۳۰در ت��االر حافظ به روی
صحنه میرود.خانه بین الملل بامداد موسسه
آموزش س��ینما و تئاتر است که به مدیریت
پریسا بخت آور فعالیت خود را از سال 1395
آغاز کرده است.
«زنبور کارگر» متقاضی فیلم فجر است

فیلم سینمایی «زنبور کارگر» متقاضی حضور
در جشنواره فیلم فجر شد.به گزارش ایسنا به
نقل از روابط عمومی پروژه ،فیلم س��ینمایی
«زنبور کارگر» به نویسندگی سعید نعمت اله
و تهیه کنندگی و کارگردانی افش��ین صادقی
فرم حضور در سی و هشتمین دوره جشنواره
فیل��م فجر را پر کرد .این فیلم آخرین مراحل
فنی خود را سپری می کند.بهرنگ قدرتی به
تازگی آهنگس��ازی پروژه را آغاز کرده است.
جلوه های کامپیوتری فیلم نیز توس��ط فرید
ناظر فصیحی در حال انجام است و صداگذاری
را امین شریفی و بابک شکیبا بر عهده دارند.
حمید فرخ نژاد ،شبنم مقدمی ،سعید آقاخانی،
ستایش موسوی ،حسین مهری ،علیرضا آرا،
مارال فرجاد ،مجید نوروزی ،داریوش سلیمی،
علی اولیایی و  ...پگاه آهنگرانی گروه بازیگران
ای��ن درام اجتماعی را تش��کیل می دهند.در
خالصه قصه این فیلم آمده است :بیوک که
سالها پیش زنش را به دلیل اهمال پزشکی
از دست داده ،در نزاعی کشته می شود .حاال
دختر او درصدد قصاص قاتل اس��ت .در این
میان تنها شاهد ،دوست دختر قاتل است…

