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یکشنبه  24تیر 1397

سینما

کات آخر فیلم سینمایی «زندانیها»

فیلمبرداری تازهترین ساخته مسعود دهنمکی
پ��س از  20جلس��ه به پایان رس��ید .به گزارش
«وطنام��روز» ،فیلم س��ینمایی «زندانیها» به
تهیهکنندگ��ی و کارگردانی مس��عود دهنمکی
از ش��نبه دوم تیرماه در زندان قصر تهران کلید
خ��ورد و کار خود را با حض��ور بازیگرانی چون
هدایت هاش��می ،برزو ارجمند ،بهنام تش��کر،
هومن برقنورد ،بهاره افشاری ،بهنوش بختیاری،
اصغر نقیزاده ،رس��ول نجفیان و امیر نوری آغاز
کرد .با ضبط سکانسهای پایانی فیلم سینمایی
«زندانیه��ا» در منطقه کن و س��پس مس��جد
جمک��ران ،فیلمب��رداری جدیدترین س��اخته
دهنمک��ی به پایان رس��ید و تدوین آن توس��ط
خشایار موحدیان آغاز شد« .زندانیها» با موضوع
اجتماعی آماده میش��ود و وقای��ع آن در تاریخ
معاصر میگذرد .دهنمکی مانند دیگر آثار خود در
این فیلم نیز به دنبال ارزشهای فراموش شده و
دغدغههای انسانی است.

کمدیها صدر جدول را
رهانمیکنند

سینماداران کشور در هفتهای که گذشت با
فروش فیلمهای کمدی س��ود سرشاری از آن
خود کردند .فیلمهای سینمای ایران در هفتهای
که گذشت فروش نسبتاً خوبی را شاهد بودند
و مخاطبان بیش��تری را به سمت خود جذب
کردند؛ فروش نسبتاً خوبی که سهم فیلمهای
سینمایی «هزارپا»« ،تگزاس» و «دشمن زن»
از دیگر فیلمها بیشتر بود و این فیلمها توانستند
س��ود سرش��اری به دس��ت آورند .پیشبینی
میشود در این هفته به علت نمایش بازیهای
ردهبندی و فینال جامجهانی در س��ینماهای
کش��ور ،فروش فیلمهای سینمای ایران کمی
افت داشته باش��د .براین اساس ،تاکنون فیلم
سینمایی«تگزاس»  ۱۳میلیارد و  ۱۵۰میلیون
توم��ان« ،هزارپا»  ۳میلی��ارد و  ۹۵۰میلیون
تومان« ،عصبانی نیس��تم»  ۳میلی��ارد و ۲۲۰
میلیون تومان« ،چهارراه استانبول»  ۳میلیارد
و  ۲۸۰میلی��ون تومان و «دش��من زن» یک
میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان« ،دلم میخواد»
یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان« ،دارکوب»
 ۷۶۰میلی��ون تومان« ،به وقت خماری» ۵۱۰
میلیون تومان فروش کردهاند.

وطن امروز

عهای قرمز»:
حاج حسین یکتا در آیین رونمایی از کتاب «مرب 

به بچ ههای دهههای  ۷۰و  ۸۰امیدواریم

گ�روه فرهن�گ و هنر :آیی��ن رونمای��ی از کتاب
«مربعهای قرمز» ش��امل خاطرات ش��فاهی حاج
حسین یکتا با حضور نویسنده ،راوی و سایر فعاالن
فرهنگی برگزار ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،در
این مراس��م که در مجموعه فرهنگی سرچش��مه
برگزار شد ،محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،حجتاالسالموالمسلمین
رحیمیان تولیت مس��جد مقدس جمکران ،سردار
نائینی رئیس مرکز اس��ناد دفاعمقدس س��پاه و...
حضور داشتند.
■■ 120ساعت با حسین یکتا

در این مراسم رونمایی ،زینب عرفانیان ،نویسنده
کت��اب ضمن اش��اره به گ��ردآوری این اث��ر ،آن را
حاصل کاری  3س��اله دانست و اظهار داشت :کتاب
«مربعهای قرمز» طی  3سال با بیش از  30جلسه
و افزون بر  120س��اعت مصاحبه ،تالیف شد .البته
وی به بهرهگیری از مس��تندات هم اش��اره کرد و با
بیان اینکه دخیل شدن مستندات و منابع مکتوب
در محتوا کار را به یک منبع پژوهش��ی تبدیل کرد،
گفت :نگارش اثر با احتیاط فراوان در فضای حساس
و ظریف ما بین داستان و تاریخ شفاهی انجام شد تا
هم در محتوای وقایع دخل و تصرفی انجام نشود و
هم کاری خشک و خستهکننده و سرشار از اطالعات
نظامی به مخاطب ارائه نش��ود .ای��ن مؤلف به روند
تالی��ف و حتی بازدیدهای میدان��ی و بازخوانیهای
چندین باره هم اشاره کرد و توضیح داد :در نگارش
مربعهای قرمز تالش شد با بهرهگیری از تکنیکهای
روانشناسی و رفتارشناسی و سواالت چالشی ،محتوا
از بزرگنمایی دور شده و از دقت بیشتری برخوردار
باشد .با بازدید میدانی بنده از کوچهپسکوچههای
گذرخ��ان در قم تا ش��لمچه و مقر لش��کر  17در
اندیمش��ک و ارتفاعات قالویزان و فاو و نقطه صفر
مرزی روی ارتفاعات بمو ،فضاها واقعیتر روایت شد.
■■حسین یکتا هر جایی که اقتضا میکند
زبان مردم برای بیان رنجها میشود

محمدحس��ین صفارهرن��دی ،عض��و مجمع

تشخیص مصلحت نظام به عنوان سخنران دیگر
این مراس��م اظهار داش��ت :درباره حاج حس��ین
ی سال نیست
یکتا حقیقتی را بگویم که من خیل 
ایشان را ش��ناختهام ،بلکه از طریق خانوادهام در
اردوهای راهیان نور ش��یفته ش��خصیت ایش��ان
ش��دم .صفارهرندی بیان کرد :حس��ین یکتا کار
راهیاننور را حکومتی تحویل نگرفت ،بلکه کار را
ب��ه قدری قوی کرد که حکومت به آن چس��بید.
گروهها و س��ازمانهای مردمنهاد در حرکتهای
آتش ب��ه اختیار وقتی موفق میش��وند حکومت
به س��مت آن میرود .این حرکتها چیزی است
که انق�لاب ما را نج��ات میدهد .حس��ین یکتا
هرجایی که اقتضا میکن��د زبان مردم برای بیان
رنجها میش��ود و اگر ضرورت داشته باشد همراه
جوانان در اردوها به تمرین زندگی دیگر و پذیرش
مسؤولیتهای بزرگ خواهد پرداخت .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حسین یکتا
خودش یک کتاب بلند است ،تاکید کرد :حسین
یکتا صحیفهای بلند از یک انس��ان بزرگ اس��ت
که هیچگاه کم نم��یآورد ،هیچگاه دچار انحراف
نمیش��ود ،از این جهت صحیفه حس��ین یکتا را

پیشنهادهایی برای مطالعه در روز دختر

به سپیدی یک رؤیا

  فاطمه سلیمانیازندریانی /کتاب نیستان

دخترانه

سمیهسادات لوحموسوی /نشر آرما

باید گش��ود و رمز و رازه��ای این موفقیتها را به
جوانان گفت.

■■ 100شهید در مربعهای قرمز

سردار حاج حسین یکتا در این برنامه سخنان
ابتدایی خود را اینچنین آغ��از کرد :یک روز امام
خمین��ی فرمودند صدام رفتنی اس��ت همچنان
که گفتند مزار پاک ش��هدا تا قیامت به دارالشفا
تبدیل میش��ود .امروز میبینیم نش��انی از صدام
باق��ی نمان��ده و کاروانهایی چ��ون راهیان نور و
همچنین مزار شهدای گمنام به دارالشفایی برای
مومنان تبدیل شده است .هر چه امام گفت اتفاق
افتاد و هر چه هنوز اتفاق نیفتاده در آینده محقق
خواهد ش��د .امروز هم هر چه رهبر معظم انقالب
میگویند اتفاق خواهد افتاد ،همچنان که اش��اره
کردند من هیچ امیدی به برج��ام ندارم و دیدیم
که پیشبینی ایش��ان درس��ت و بدون نقص بود.
ای��ن راوی جن��گ و دفاعمق��دس در ادامه اظهار
داشت :امروز س��رهای بریده در ش��امات ،تقدیر
عوض میکنند ،غواصهای دستبس��ته میآیند
تا دس��تان بسته بسیاری را بگش��ایند .انقالب به
س��رعت جلو م��یرود و ما خوش��حالیم که خون

دختر ماه

سارا عرفانی  /انتشارات مدرسه

شهیدان پایمال نشده و به ثمر رسیده است .حاال
هم به بچههای دهههای  ۷۰و  ۸۰امیدواریم ،چرا
ک��ه میدانیم جوانان امروز که متولد  2دهه قبل
هستند با دستاوردهای انقالب آشنا میشوند و به
یک نبرد تمامعیار با جبهه کفر در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی میپردازند .حاج حسین یکتا
علت واکنش غربیان به جمهوری اسالمی ایران را
س��رخوردگی و ناامیدی آنان دانست و افزود :اگر
میبینید امروز غربیها تمامقد به میدان آمدهاند
برای این اس��ت که یقین کردهاند کارش��ان تمام
اس��ت ،چرا که کافی است مادران ما که  ۶شهید
و  ۷ش��هید به انق�لاب تقدیم کردهاند س��ر بلند
کنند ،آن وقت ش��اهرخ ضرغامها سر از جبهه در
میآورند ،یعنی کسانی که به ظاهر الابالی و بیقید
به نظر میرس��ند .از این رو است که امروز فردی
چون ترامپ قداره باز کرده و اینگونه واکنش نشان
میدهد .رئیس پیشین قرارگاه خاتماالوصیا(ص)
با اش��اره به اینکه در کت��اب «مربعهای قرمز» به
نام  ۱۰۰شهید اشاره شده ،گفت :نام  ۱۰۰شهید
در این کتاب آمده همچنین زینب عرفانیان برای
نگارش خاطرات اینجانب از کودکی تا پایان دوران
دفاعمقدس زحمت بس��یار کشیده .امیدوارم این
کتاب نس��ل جوان و نوجوان م��ا را با ارزشهای
دفاعمق��دس آش��نا و عالقهمند کن��د ،آن هم نه
فقط در ایران که در گوشهگوش��ه جهان ،چرا که
در کش��میر جوانانی را دیدم ک��ه کتاب «پرواز تا
بینهایت» ش��هید بابایی را میخواندند یا در اروپا
کس��انی بودند که دلشان میخواست ما به آنجا
برویم و خاطرات  ۸س��ال دفاعمق��دس را روایت
کنیم .در این مراس��م همچنین کلیپی از س��جاد
هاش��می پخش ش��د و مصطفی صابرخراس��انی
ب��ه ش��عرخوانی پرداخ��ت .در آخر نی��ز از کتاب
«مربعهای قرمز» نوش��ته زین��ب عرفانیان که به
گردآوری خاطرات حاج حس��ین یکتا پرداخته و
از س��وی انتشارات ش��هید کاظمی منتشر شده،
رونمایی شد.

خاطرات سفیر

نیلوفر شادمهری  /انتشارات سوره مهر

مستند

آغاز پخش «کوچ» در شبکه مستند

پخ��ش مس��تند مس��ابقه «ک��وچ» ب��ه
تهیهکنندگی و نویس��ندگی جهانبخش زمانی
و کارگردان��ی ف��رزاد زمان��ی از ش��نبه  23تیر
س��اعت  19در شبکه مستند سیما آغاز شد .به
گزارش «وطنامروز» ،مستند مسابقه «کوچ» به
کارگردانی فرزاد زمانی و اجرای رحمان تقیپور و
فروزنده یوسفی در سیمای جهانبین تولیدشده
و روزهای زوج ساعت  19پخش و روزهای فرد
س��اعت  15از شبکه مستند بازپخش میشود.
این مجموعه به بهانه مسابقه ،بینندگانش را با
ب و رسوم عشایر چهارمحال
فرهنگ فولکلور ،آدا 
و بختیاری آشنا میکند .در این مستند مسابقه
 26قس��متی جذاب  2خان��واده در بخشهای
مختلف از «کوچ» نمادین تا «اتراق» و بنا کردن
چادرها با یکدیگر رقابت میکنند.

سینمایجهان

جیم جارموش در دنیای زامبیها
سیر میکند

جی��م جارم��وش در ح��ال
س��اخت فیلم��ی در دنیای
زامبیهاس��ت و بیل موری و
س��لنا گومز نیز در این فیلم
ب��ا او هم��کاری میکنند .به
گزارش مهر به نقل از ورایتی ،جیم جارموش،
فیلمساز مستقل آمریکایی در حال ساخت یک
فیلم در دنیای زامبیها است و بیل موری نیز
در این پروژه جلوی دوربین میرود .در این فیلم
که با عنوان «مرده نمیمیرد» ساخته میشود،
سلنا گومز ،آدام درایور ،تیلدا سوینتون ،استیو
بوش��می و کلویی س��ونی حضور دارند .فیلم
جدی��د جارموش که هماکنون در نیویورک در
حال تولید است برای فوکوس پیکچرز ساخته
میشود .فوکوس پیکچرز با اعالم این خبر افزود
این س��ومین فیلم جارموش اس��ت که جاشوا
آس��تارخان و کارتر لوگان آن را تهیه میکنند.
«گلهای پژمرده» در سال  ۲۰۰۵و «مرزهای
کنترل»در سال  ۲۰۰۹نیز با حضور این  ۲نفر
در نقش تهیهکننده ساخته شده بود .جارموش
پیشتر دنیای��ی از نامیراه��ا را در فیلم «تنها
عاشقان زنده میمانند» در س��ال  ۲۰۱۳ارائه
کرده بود که نامزد نخل طالی جش��نواره فیلم
کن  ۲۰۱۳شد.

شماره 13 2485
دلنوشت

معصومهای که اکمل نجابت
و تطهیر است
فاطمهعبدالوند

نقل یک آمدن است
از جنس ناب یاس
از فصل معصومیت
تمام دقایق
به احترام قدمهایش
وجب به وجب زمین را
مرطوب از
اشک شوق کردهاند
ساعتها سبقت میگیرند
برای رسیدن به همان قرار
که باشند
در تکرار تاریخ آمدنش
که وقتی آمد
تنهایی هر پدری را
وصله زد به آرامش
و موسی جعفر
چشمانشپرفروغ
از آمدن معصومهای که اکمل نجابت و تطهیر
است...
و آمده تا تپشهای قلب رضاجانش را
پر از موسیقی خواهرانه کند...
معصومه دخت بابالحوائج آمد
تا دنیا
از خیمه نگاهش
رسم دخترانگی را مشق کند
و عالمی زیر بیرق معصومیتش
وقتی دنیا
میان متارکه مهر و مهتاب بود
زیباترین طلوع شد
آمدنش ثانیهها را با آرامش پیوند زد
آسمان خندید
زمین چه عاش��قانه میزبان دختری از جنس
باران شد...
یا معصومه سالماهلل علیها!
که تکرار زادروزت
تمام دختران سرزمینمان را
رها کرده از هر چه غیر توست
همه کوچهها را فرا گرفته ندای یا معصومه
و دخترانمان را
هر چه بنامیم
میسپاریم به خانه عنایت شما
ای خواهر عزیز امام رئوف
یا معصومه بانو...
تلویزیون

جزئیات جدید از پروژه «نفوذ»

اثر فاطمه سلیمانی ،به عنوان نخستین
رمانی شناخته میشود که پیرامون
زندگی حضرت معصومه(س) است که
در آن فرازی از زندگی حضرت فاطمه
معصومه (س) از دوره پس از هجرت امام
رضا(ع) از مدینه و سفر ایشان به ایران
برای دیدن برادر روایت میشود.

نویسنده این کتاب در پیشه مشاوره،
یادداشتها و مقاالتی را با مخاطب خاص
(دختران) منتشر کرده است .مقالهها و
یادداشتهایی چون «به زنجیر کشیدن
قلبها عمومی شده است»« ،تو دختری»،
«دشت پر حادثه بلوغ» و  ...از جمله
عناوین این کتاب است.

«فهیمه» تازهترین اثر «روایت فتح» رونمایی شد
«فهیمه» ب��ا موض��وع زندگی
کتاب
مرحومه فهیمه محبی ،با حضور
بهاءالدی��ن خرمش��اهی در حوزه علوم اس�لامی
دانشگاهیان رونمایی شد .به گزارش «وطنامروز»،
«فهیم��ه» زندگینامه داس��تانی مرحومه فهیمه
محب��ی( ،مدی��ر دانش��نامه
تش��یع ،همسر ش��هید رضا
محبی ،بنیانگذار هوانیروز و
مادر ش��هید سعید محبی)،
تازهتری��ن اث��ر انتش��ارات
روایت فتح ،ب��ا حضور دکتر
خرمش��اهی ،محم��د خانی قائممقام انتش��ارات
روای��ت فت��ح ،فرزندان مرحومه محبی ،نفیس��ه
ثبات نویس��نده کتاب و جمعی از دانش��جویان
نخبه کشوری در حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان
رونمایی شد .در این مراسم ،دکتر خرمشاهی که
کارگ��ردان و تهیهکنن��ده فیل��م
حاشیه
«س��ریک» در حال��ی از پذیرش
بیلبورده��ای تبلیغاتی که گوی��ا از طرف یک مدیر
ش��هرداری هدیه ش��ده بود انصراف داده است که
س��خنگوی ش��هرداری تهران با اع�لام اینکه هنوز
تصمیمی درباره درخواست تبلیغات شهری این فیلم
گرفته نشده اس��ت ،از مدیران شهری خواست هم
مسؤوالنهتر سخن بگویند و هم در حوزهای که حوزه
مسؤولیت و اختیار آنها نیست ،وعده ندهند .در عین
حال همچنین روز گذش��ته ویدئویی از این مراسم
منتشر ش��د که در آن وعدهای مبنی بر اعطای 20
بیلبورد تبلیغاتی داده شده است ،آن هم در هر جایی
که بهاره افشاری اراده کند! به گزارش «وطنامروز»،

در نش��ر دانشنامه تشیع همکاری نزدیکی با وی
داش��ت ،به س��خنرانی پرداخت و نحوه زندگی و
مجاهدتهای مرحومه محبی را به شهدا تشبیه
کرد و قطعه ش��عری ،سروده خود را به «مرحومه
محبی» و «شهید سعید محبی» فرزند وی تقدیم
کرد .پس از دکتر خرمشاهی،
دخت��ر مرحوم��ه محب��ی
ضمن قدردانی از مس��ؤوالن
انتش��ارات روای��ت فت��ح در
اهتمام ورزیدن در انتشار این
کتاب ،به بی��ان خاطرهای از
مادرش پرداخت .در ادامه «نفیسه ثبات» نویسنده
اثر ،از نحوه آش��نایی با س��وژه و برخی فرازهای
زندگی مرحومه محبی گفت .در انتهای مراس��م،
کتاب «فهیمه» توسط اساتید و میهمانان حاضر
در برنامه رونمایی شد.

تجربه جدید سارا عرفانی به اثری با
محوریت زندگی حضرت معصومه(س)
برای کودکان و نوجوانان اختصاص پیدا
کرده است .در این کتاب که با نثری
ساده و دلنشین بتازگی منتشر شده
است ،بخش ویژهای به حجاب اختصاص
یافته است.

هشتمین جایزه پروین اعتصامی برگزیدگانش را شناخت
برگزی��دگان هش��تمین دوره
ادبیات
جای��زه ادبی پروی��ن اعتصامی
در بخشه��ای پژوهشهای ادبی ،ش��عر ،ادبیات
نمایشی ،ادبیات داستانی و ادبیات کودک معرفی
و تجلیل ش��دند .به گ��زارش «وطنام��روز» ،در
بخش ش��عر ،هی��ات داوران
متشکل از اسماعیل امینی،
مهرن��وش قربانعل��ی و لیال
کردبچه  2اث��ر «لیلی آذر»
سروده اعظم س��عادتمند از
انتشارات شهرس��تان ادب و
«اگر تو بودی امروز شنبه بود» سروده فریبا شادلو
از نشر چشمه را شایسته تقدیر دانستند .در بخش
پژوهشه��ای ادبی  ۲اثر «ادبی��ات بینافرهنگی
نویس��ندگان برونتبار در آلمان» نوشته نرجس
خدایی از انتشارات علمی و فرهنگی و «مکتبهای

از حاشیه تا متن بیلبوردهای تبلیغاتی مستند اسب سردار آزمون

وقتی همه همدیگر را تکذیب میکنند!

بهاره افشاری با انتش��ار یادداشتی با این عنوان که
«فضای مهآلود و سیاس��تزدهای ک��ه این روزها بر
جامعه حاکم ش��ده ،باعث میش��ود از هر رفتاری
تعبیر سیاسی ش��ود» و در شرایطی که بسیاری از
فیلمسازان بویژه فیلمسازان مستقل از برخوردهای
تبعیضگونه شهرداری در تبلیغ آثار سینمایی گله
دارن��د ،اعالم کرده اس��ت« :به احترام افکار عمومی
که این روزها تحت تاثیر فضای التهابآمیز سیاسی
دچار س��وءتفاهم شدند ،انصراف خود را از پذیرفتن

خاطراتی از یک دختر مسلمان که تصمیم
میگیرد برای ادامه تحصیل به فرانسه
برود .چالشهای مسلمانی او و زیستن در
کشوری چون فرانسه و مواجهه با آرای
مختلف از عقاید گوناگون نخ تسبیح این
کتاب است که روایت آن را برای دختران
ایرانی جذاب کرده است.

 20بیلبورد فیلم «س��ریک» اع�لام میکنم و آرزو
دارم هنر ما بتواند همچنان مس��تقل و بدون سایه
سیاس��ت به حرکتش ادامه دهد و ما با تعبیرهای
اینچنینی جلوی بقای هن��ر را نگیریم ».البته این
بخش از گفتههای افشاری از این جهت قابل توجه
است که شهرداری تهران تاکنون کمتر پیش آمده از
این هدیهها به هنرهای دیگری همچون تئاتر که به
لحاظ اقتصادی شرایط خیلی سختتری نسبت به
سینما دارند اختصاص داده باشد .افشاری همچنین

ادبی جهان» نوش��ته مریم حسینی از انتشارات
فاطمی برگزیده شدند .همچنین در بخش ادبیات
نمایش��ی هیات داوران که اعضای آن عبارتند از
صدرالدین زاهد ،شهرام کرمی و فواد نظیری تنها
اثر «دور از دسترس اطفال نگهداری شود» نوشته
فرشته فرش��اد از نشر آواژ را
شایس��ته تقدیر دانستند .در
بخش ادبیات داس��تانی نیز
اثر «بگذار تروا بسوزد» نوشته
آناهیت��ا آروان از انتش��ارات
علمی و فرهنگی شایس��ته
تقدیر ش��ناخته شد .در بخش ادبیات کودک نیز
«ش��اخدماغیها» نوشته س��یدهعذرا موسوی از
شهرستان ادب و «خداحافظی در خیابان پاییز»
س��روده مریم اس�لامی از کانون پرورش فکری
برگزیده شدند.
برخالف اظهارات سخنگوی شهرداری که گفته است
گویا «درخواستی به سازمان زیباسازی ارسال شده و
تا جایی که مطلع هستم هنوز زیباسازی درخواست
را بررس��ی نکرده» در یادداش��ت خود تاکید کرده
اس��ت« :پیش از اکران خصوصی «سریک» ما هیچ
درخواستی مبنی بر گرفتن بیلبورد ،نه به شهرداری
و نه هیچ نهاد دیگری ارائه نداده بودیم و این پیشنهاد
صرفا از س��وی این نهاد و در راس��تای وظایفش که
حمایت از فرهنگ و هنر است ،ارائه شده بود ».این
مس��تند به زندگی «سریک» اس��ب مسابقه سردار
آزم��ون میپردازد و به م��وازات آن زندگی صاحب
سرشناس��ش را به تصویر میکشد .اکران این فیلم
بتازگی در گروه هنر و تجربه آغاز شده است.

تصویربرداری سریال «نفوذ»
که این روزها در شهرس��تان
س��اوه انجام میش��ود ،قرار
است در چند شهر دیگر ادامه
پیدا کند و بخشهایی از آن
هم در ترکیه ضبط میش��ود .به گزارش مهر،
محسن علیاکبری ،تهیهکننده سریال «نفوذ»
درباره وضعیت س��اخت این پ��روژه بیان کرد:
«نفوذ» یک سریال ضدآمریکایی در قالب ۳۰
قس��مت است که حدود  5ماه از تصویربرداری
این سریال گذشته و  ۴۵درصد آن انجام شده
اس��ت .این س��ریال متنوعترین لوکیشنها را
دارد مث�لا فاز اول را در بیش از  ۴۵لوکیش��ن
تصویربرداری کردیم .قصه سریال تا  8ماه پس
از تاری��خ انقالب یعنی از دیماه  ۵۷تا آبان ۵۸
رقم میخورد که این بازه زمانی در لوکیشنهای
مختلفی در ایران و خارج از کشور تصویربرداری
میشود .بخش عمدهای از تصویربرداری سریال
در تهران میگذرد که در ش��هرک تلویزیونی
غزالی دکورهای مورد نظر از جمله دکور سفارت
آمریکا را بازسازی میکنیم .بخشی از سریال هم
در ترکیه تصویربرداری میشود.
کتاب

«راه نشان» راهی بازار نشر شد

کت��اب «راه نش��ان» با موض��وع دوران بلوغ و
س��ن تکلیف و با محوریت بیانات رهبر معظم
انقالب ،برای اس��تفاده دانشآموزان دورههای
اول و دوم متوس��طه و مربیان پرورشی ،توسط
اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزان استان
تهران منتشر شد .به گزارش تسنیم ،کتاب «راه
نش��ان» با موضوع دوران بلوغ و سن تکلیف و
با محوریت بیانات رهبر معظ��م انقالب ،برای
اس��تفاده دانشآم��وزان دورهه��ای اول و دوم
متوس��طه و مربیان پرورش��ی نوش��ته شده و
«یک فرصت طالیی»« ،یک قرار عاش��قانه»،
«کوهپیماییه��ای صبحگاه��ی در تهران» و
«دزدی تو روز روشن!» نام برخی از فصلهای
آن اس��ت .این کتاب در قطع رقعی ،شامل 84
صفحه با شمارگان  3هزار نسخه ،چاپ و منتشر
شده است.

