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سینما

آیین رونمایی از بازی رایانهای «مختار؛ فصل قیام» برگزار شد

زندگی پرویز دهداری مستند شد

همگام  با  مختار

فیلم مستند «پرویزخان» با موضوع
فعالیتهای معلم اخالق فوتبال ایران
آم��اده نمایش ش��د .به گ��زارش
«وطنامروز» ،مستند «پرویزخان»
پس از حدود یک سال تصویربرداری
در تهران ،به کارگردانی و تهیهکنندگی س��جاد ترابی ،با
موض��وع زندگی معلم اخالق فوتبال ایران ،مرحوم پرویز
دهداری ،آماده نمایش شد .سجاد ترابی درباره سوژه مستند
جدید خود گفت :بعد از خواندن تعداد زیادی خاطره از
«پرویز خان» ،برخورد او با بازیکنان و مربیگری او ،متوجه
شدم اکثر افراد و همچنین بزرگان فوتبال معتقد بودند او
تاثیرگذارتری��ن مربی تاریخ ایران بوده اس��ت ،در نتیجه
تصمیم گرفتم این مستند را بسازم؛ دلیل این تاثیرگذاری
نیز در مستند قید شده است .این مستند  ۶۵دقیقهای با
تصویربرداری سیامک مختاری و مهرداد خاکی ،صدابرداری
محمدرضا ارش��دی ،تدوین رسول انصاری و صداگذاری
سعید بابایی ،تهیهشده در موسسه «اومافیلم» و محصول
س��ازمان هنری -رس��انهای اوج است و بزودی در شبکه
نمایش خانگی عرضه میشود.

حضور «قصیده گاو سفید»
در بخش مسابقه جشنواره فیلم زوریخ

«قصیده گاو س��فید» س��اخته بهت��اش صناعیها و
مریم مقدم به جشنواره فیلم زوریخ راه یافت .به گزارش
«وطنام��روز» ،فیلم س��ینمایی «قصیده گاو س��فید»
س��اخته بهتاش صناعیها و مریم مقدم و تهیهکنندگی
سیدغالمرضا موسوی در دهمین حضور بینالمللیاش در
بخش مسابقه هفدهمین جشنواره فیلم زوریخ سوییس
روی پرده خواهد رفت« .قصیده گاو س��فید» تنها فیلم
ایرانی حاضر در بخش مسابقه امسال جشنواره فیلم زوریخ
خواهد بود که با  13فیلم دیگر برای دریافت جایزه چشم
طالیی این جشنواره به رقابت خواهد پرداخت .جشنواره
فیلم زوریخ هر سال میزبان  110هزار مخاطب حرفهای
س��ینما و  1500خبرنگار یا آژانس خبری از سرتاس��ر
اروپا و جهان اس��ت .اکرانهای سراسری و گسترده فیلم
«قصیده گاو سفید» بزودی و در سطح جهانی و توسط
بیش از  20پخشکننده بینالمللی آغاز خواهد شد .مریم
مقدم ،علیرضا ثانیفر ،آوین پوررئوفی ،فرید قبادی ،لیلی
فرهادپور ،س��وده ازقندب ،امیر شریعت ،ماهور احمدی،
محمد حیدری ،زهرا پرهون ،ابراهیم گلهدارزاده ،سمیه
برجی ،مهدی پیلهوری ،ماندانا معزیپور ،سمکو روشنی و
پوریا رحیمیسام بازیگران این فیلم هستند.

تلویزیون

سریال «تب و تاب» کلید خورد

س��ریال «تب و تاب» به کارگردانی
داریوش مخت��اری بتازگی جلوی
دوربین رفته است.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» به
نقل از سیمافیلم ،مهدی شفیعی،
تهیهکننده سریال «تب و تاب» درباره این مجموعه بیان
کرد :تصویربرداری سریال «تب و تاب» با موضوع ملودارم
اجتماعی از روز یکشنبه  ۲۱شهریور با ضبط صحنههای
خارجی آغاز ش��د .این سریال با موضوع خانواده ایرانی و
توجه به سبک زندگی آماده میشود.
وی افزود :در این مجموعه تالش شده تا موضوعاتی را
که خانواده با آن درگیر است در بستر یک ملودرام اجتماعی
روایت کنیم .این سریال در  ۲۵قسمت آماده خواهد شد و
امیدواریم طبق برنامهریزی کار پیش برود.
تهیهکننده در ادامه درباره پیشبینی زمان تصویربرداری
س��ریال گفت :در ش��رایط معمول با تلوران��س  ۵تا ۱۰
درصدی ،سریال نزدیک به  ۶یا  ۷ماه تصویربرداری دارد
اما متاسفانه شرایط با توجه به شیوع کرونا قابل پیشبینی
نیست .تمهیدات الزم برای پیشگیری در کار انجام میشود
اما ابتال به بیماری قابل پیشبینی نخواهد بود .با توجه به
این مهم که سریال تعدد بازیگر و تنوع لوکیشن خواهد
داشت ،امیدواریم بدون مشکل و بروز اتفاقات غیرمترقبه
کاری باکیفیت و درخور توجه ارائه دهیم .در این سریال
بازیگرانی همچون محمود پاکنیت ،فرش��ته سرابندی،
حدیث نیکرو ،خیام وقارکاش��انی ،عطا عمرانی ،نسرین
مرادی ،فهیمه مومنی ،ریحانه رضی و افسانه ناصری به
ایفای نقش میپردازند.

خبر

برگزاری نشست
«بررسی ردیف آوازی در تعزیهخوانی»

نشست تخصصی «بررسی ردیف
آوازی در تعزیهخوانی» یکشنبه ۲۸
ش��هریور به صورت مجازی برگزار
میشود .به گزارش «وطنامروز» به
ط عمومی فرهنگستان
نقل از رواب 
آسمان فرهنگستان هنر،
هنر ،مجموعه فرهنگی-هنری
ِ
نشس��ت تخصصی مجازی «بررس��ی ردی��ف آوازی در
تعزیهخوانی» را با هدف بررسی ارتباط متقابل میان آواز
در تعزیه و موسیقی ردیف دستگاهی و همچنین اهمیت
موسیقی توصیفی در تعزیه ،برگزار میکند .در این نشست
تخصص��ی داوود فتحعلیبیگی ،هنرمند و پژوهش��گر
نمایشهای آیینی و سیدمحسن هاشمی ،شبیهخوان و
پژوهشگر موسیقی ،سخنرانی خواهند کرد .همچنین در
این برنامه با اجرای نمونهخوانی از موسیقی تعزیه به بررسی
دقیقتر این حوزه پرداخته میشود .این نشست تخصصی
یکشنبه  ۲۸ش��هریور از ساعت  ۱۱تا  ۱۲:۳۰بهصورت
مجازی برگزار خواهد شد.
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گروه فرهنگ و هنر :سرگرمی و تفریح بخش قابل توجهی از
ساعات روزمره افراد بویژه در سنین پایینتر را به خود اختصاص
داده و در این میان بازیهای رایانهای امروز جایگاه ویژهای در
میان این تفریحها دارند ،به طوری که در دنیا سالهاست صنعت
بازیهای رایانهای درآمدی بیش��تری نسبت به سینما و سایر
صنایع مرتبط با سرگرمی دارد.
امروز اهمیت بازیهای رایانهای و موبایلی در بین مردم جهان
بیشتر از یک سرگرمی است .اینگونه بازیها به اهرمی برای به
رخ کشیدن قدرت فرهنگی و سیاسی کشورها تبدیل شده است
تا با س��اخت باکیفیتترین و بهروزترین بازیها و فروش آنها،
درآمد خود را باال ببرند و در الیههای پنهان آن ،سیاستهای
فرهنگی خود را منتقل کنند.
در حال حاضر آمریکا ،آلمان و چین  ۳کشور برتر دنیا در
حوزه ساخت و فروش بازیهای رایانهای هستند؛ کشور ما نیز
ش��رکتهای فعالی در این زمینه دارد و طی س��الهای اخیر
اقدامات خوبی در راس��تای رونق صنع��ت بازیهای رایانهای
انجام شده است اما سهم شرکتهای داخلی در عرضه و فروش
این بازیها نسبت به شرکتهای خارجی بسیار پایین است.
بتازگی سازمان فضای مجازی بسیج بازی سهگانه «سفیر
عش��ق» را روانه بازار کرده اس��ت .این بازی در  ۳فصل مجزا
طراحی شده و تاکنون دو فصل «سفیر عشق» و «مختار؛ فصل
قیام» تولید و در فضای مجازی منتشر شده و بزودی فصل آخر
این مجموعه یعنی «مختار؛ فصل انتقام» نیز منتشر خواهد شد.
ش��خصیت اول این بازی «مه��ران» ،از یاران نزدیک کیان

و مختار اس��ت که یکی از اهداف مهم تولید این بازی اس��ت
ت��ا کودکان و نوجوانانی که این بازی را انجام میدهند حس
قهرمانپروری را در ذهن خود پرورش دهند.

■■بزودی بازی رایانهای «مختار» به صورت بینالمللی منتشر
میشود

کارگ��ردان بازی رایانهای مختار ،در آیین رونمایی از فصل
دوم این بازی گفت :چندین سال پیش ایده ساخت این بازی
را با آقای جعفری ،مس��ؤول «متنا»ی سازمان فضای مجازی
بسیج مطرح کردم که در نهایت منجر به ساخت بازی سهگانه
سفیر عشق شد.
عماد رحمانی افزود :آذرماه سال گذشته فصل نخست این
بازی با نام «سفیر عشق» منتشر شد که مورد استقبال فراوان
مخاطبان قرار گرفت.
رحمانی در ادامه از پیشرفتهای جدی فصل دوم این بازی
نس��بت به فصل اول گفت :به لحاظ گیم پلی ،بهبود شرایط
صحبت ،صداگذاری و ش��رایط فنی ،فصل دوم پیشرفتهای
قابل توجهی داشته است.
وی افزود :با آزادی مختار از زندان این فصل شروع میشود
تا به پیروزی قیام ختم میشود و فصل انتقام ،پایان بخش این
سهگانه خواهد بود.
عماد رحمانی ،کارگردان این بازی با اعالم این خبر که بزودی
این بازی به صورت بینالمللی منتشر خواهد شد ،گفت :وقتی
نخس��تینبار ایده ساخت این بازی مطرح شد ،آقای جعفری
قول دادند که از جان برای س��اخت این بازی مایه بگذارند و

گفتند مطمئنا امام حسین(ع) خودش به این پروژه نظر دارد.

■■هفته بس�یج از بازی سپهبد ش�هید حاجقاسم سلیمانی
رونمایی خواهد شد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جریان رونمایی از بازی
رایانهای «مختار؛ فصل قیام» با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران
دارای یک سرگذشت افتخارآمیزی است که مهمترین آن عمق
فرهنگ و هنر این ملت است ،گفت :تالش بیگانگان و کسانی که
در مسیر نظام سلطه نقش ایفا میکنند این است که جلوههای
بزرگ ملت ایران را کوچک شمرده و سخیف جلوه دهند.
سردار غالمرضا سلیمانی با اشاره به اینکه ما در همه دوران
تاریخ این س��رزمین بویژه تاریخ تش��یع ایران اسالمی هزاران
واقعیت داریم که میتواند مورد استفاده هنرمندان قرار گیرد،
ادامه داد :باید نسبت به گنجینه تاریخی ایران اسالمی تاکید
کرده و آن را به تمام جهان معرفی کنیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه بسیج
به عنوان یک س��ازمان مردمنهاد به دنبال شناخت این مسیر
برای استفاده از ظرفیتها و نقاط برجسته به میدان آمده است،
عنوان کرد :هنوز ظرفیتهای بسیاری وجود دارد که به صحنه
آورده نشده است و باید شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.
سردار غالمرضا سلیمانی با اشاره به اینکه از همه بسیجیان
توانمند در حوزه فضای مجازی خواهشمندم وارد میدان شده
و نگران پشتیبانیهای الزم نباشند ،تصریح کرد :بدونشک این
کارها با لطف الهی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه حرکت و شبکهسازیهای مردمپایه بسیج

باید پشتوانه این اقدامات باشد ،گفت :امروز پیشرفت در عرصه
ارتباطات ظرفیتهای بس��یاری را به وجود آورده است که با
میدانداری بسیجیان خالق این تالش آغاز شده است.
س��ردار سلیمانی با اشاره به اینکه در هفته بسیج از بازی
سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی رونمایی خواهد شد ،گفت:
نباید به آثار محدود فاخر اکتفا کنیم ،بلکه باید تعداد تولیدات
را افزایش دهیم ،چرا که جوانان ما خواستار پر کردن نیازهای
فرهنگی هستند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه در تراز
گام دوم انقالب کارهای فرهنگی متنوع و گسترده بسیج را ادامه
خواهیم داد ،عنوان کرد :ساخت فیلم توسط بنیاد روایت فتح،
چاپ کتاب و حمایت از تولیدات فرهنگی از جمله برنامههایی
است که بسیج به عنوان یک تشکیالت مردمنهاد دنبال میکند.
وی با بیان اینکه از ظرفیتهای بسیج به هر میزان که الزم
باشد در اختیار جوانان با انگیزه برای تولید محتوا قرار میدهیم،
گفت :رژیم صهیونیس��تی میلیاردها دالر برای تولید دروغ و
اکاذیب صرف میکنند اما تولیدات فاخر از سوی بسیجیان جوان
و با انگیزه مسیری برای پاسخ به اکاذیب جبهه استکبار است.
سردار سلیمانی با اشاره به اینکه همه مقدورات تشکیالت
مردمی و انقالبی بسیج در اختیار مجموعههای خالق در سراسر
کشور قرار خواهد گرفت ،خاطرنشان کرد :این اقدامات انقالبی و
تحسینبرانگیز است و بدونشک تداوم خواهد داشت.
■■تمرکز بر تودههای بسیج برای تولیدات فضای مجازی

رئیس سازمان فضای مجازی بسیج نیز در جریان رونمایی
از بازی رایانهای «مختار؛ فصل قیام» با اشاره به اینکه طی ۲
سال گذشته از نقشآفرینیهای موثر بسیج در میادین مختلف
بسیار دیده و شنیده شده است ،گفت :هم در حوزه برپایی شعائر
اسالمی و خدمات اجتماعی و هم در حوزه سالمت مردم و مقابله
با کرونا ،بسیار از تالش همت و نقشآفرینیهای بسیج شنیدیم
که حاصل بروز و ظهور نگاه راهبردی جدیدی است که نشأت
گرفته از نگاه فرمانده کل بسیج است.
مسلم معین با بیان اینکه بسیج بزرگترین مرکز مردمنهاد
اس��ت که با ظرفیت مردم کاره��ای بزرگی را به منصه ظهور
رس��انده است ،ادامه داد :اقدامات بسیج به تعبیر مقام معظم
رهبری بیشتر شبیه افس��انه است که در مدتزمان کوتاه به
انجام میرسد.
رئیس سازمان فضای مجازی بسیج با اشاره به اینکه در حوزه
فضای مجازی نیز در الیههای مختلف تمرکز بسیج استفاده
از تودههای بسیج است ،تصریح کرد :بسیج در فضای مجازی
برای تبیین ارزشهای میهنی و نیز خنثیسازی هجمههایی که
در فضای مجازی اتفاق میافتد از یک سو و نیز تولید محتوا از
سوی دیگر توانسته است اقدامات مهمی داشته باشد.
معین با اشاره به اینکه متاسفانه کمتر از  ۱۰درصد تولیدات
بازیهای رایانهای مورد استفاده در کشور شامل تولیدات داخلی
است ،گفت :با عنایت فرمانده کل بسیج به گونهای تدبیر شده
تا در مدتزمان کوتاه بتوانیم حجم قابل توجهی از این حوزه
را در اختیار داشته باشیم.

در نشست خبری «نهمین دوره آموزشی شعر جوان انقالب اسالمی» مطرح شد

شعر انقالب بوی امید میدهد

مدیر مؤسسه شهرستان ادب گفت :در ادبیات خالقه ،ما
با انقالب درخششهایی داشتهایم .امروز هم در شعر پرامید
هس��تیم و بوی جدیت و امی��د میدهد .باید ادبیات انقالب
را حرمت گذاش��ت و با یک نگاه تمدنی با آن برخورد کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،نشس��ت خبری تشریح برنامههای
«نهمین دوره آموزشی شعر جوان انقالب اسالمی» در مؤسسه
شهرستان ادب برگزار شد .در این نشست علیمحمد مؤدب
مدیر مؤسسه شهرستان ادب ،محمدمهدی سیار مدیر دفتر
پژوهش و هنر این مؤسس��ه و می�لاد عرفانپور ،مدیر دفتر
شعر شهرستان ادب درباره دور جدید اردوهای آفتابگردانها
و نحوه برگزاری آن با توجه به شیوع کرونا سخن گفتند .در
ابتدای این نشست میالد عرفانپور با توضیح فرآیند انتخاب
اعضای دوره نهم آفتابگردانها و نحوه چگونگی انتخاب اعضای
این دوره بیان کرد :طبق روال گذش��ته پس از فراخوانی که
ب��رای دوره نهم آفتابگردانها دادیم صدها نفر برای عضویت
در این دوره داوطلب ش��دند .ما پس از بررسی و مصاحبه با
داوطلب��ان ،در نهایت ح��دود  110نفر از آقایان و خانمهای

داوطلب را پذیرفتیم که همین
عزی��زان در نخس��تین اردوی
مجازی خودشان حضور خواهند
داشت .بیشتر اعضای دوره نهم با
اختالف اندکی خانمها هستند؛
یعنی شاید نزدیک  52درصد
خانمه��ا هس��تند و حدود 48
درصد آقایان .خوشبختانه ما از
قریب به اتفاق استانهای کشور در دوره نهم آفتابگردانها عضو
داریم که انشاءاهلل این نخستین اردوی آنها خواهد بود .البته
برنامههای این دوره از  ۳ماه پیش آغاز شده اما این نخستین
اردویی است که برای این عزیزان برگزار میشود.
■■تالش کردیم جامعه برای استعداد ادبی حرمت قائل شود

در ادامه این نشست علیمحمد مؤدب ،مدیرعامل مؤسسه
شهرس��تان ادب درباره جایگاه و تأثیر اردوهای آفتابگردانها بر
فضای فرهنگی کشور بیان کرد :آفتابگردانها بحمداهلل توانسته
با تربیت نیرو ،فضای فرهنگ و هنر کش��ور را متحول کند .ما

دفترموسیقیوزارتارشاد  صادر کرد

مجوز انتشار چند اثر موسیقایی در وصف «وطن»
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در  ۲هفته نخست شهریورماه
مج��وز  ۱۶۶تکآهن��گ و  ۱۴آلبوم را
صادر کرد.
به گ��زارش «وطنامروز» به نقل از
روابط عمومی دفتر موس��یقی وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،در  ۲هفته
نخست شهریورماه  ۱۶۶تکآهنگ و  ۱۴آلبوم مجوزهای خود
را از دفتر موسیقی دریافت کردند.
آلبوم «راه ش��یراز» به خوانندگی محمد ذاکرحس��ین و
به سفارش س��ازمان فرهنگی شهرداری شیراز که محتوایی
پژوهش��ی در راستای احیا ،حفظ و اشاعه موسیقی و ادبیات
عامه شیراز دارد ،از جمله آلبومهایی است که در نیمه نخست
شهریورماه مجوز دریافت کردهاند.
همچنین آلبوم «س��پند دل» ب��ه خوانندگی وحید تاج
و آهنگس��ازی محمدرضا عزیزی با اش��عاری از هوش��نگ

ابتهاج ،محمدرضا شفیعیکدکنی ،رهی
معیری ،افشین یداللهی و آلبوم «دورت
بگردم ایران» به آهنگس��ازی مسعود
نکوئی ،اثری از گروه ُکر کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان کرمان شامل
قطعاتی با موضوع ایرانشناسی و اقوام
ایرانی به صورت کرال ارکس��ترال و با
عنوان کنسرت کتاب که به منظور آشنایی کودکان با اقوام
و شهرها تولید شده است ،در  ۲هفته نخست این ماه مجوز
گرفتند.
مج��وز آلبوم «وطن دردت به جان��م» به خوانندگی رضا
رضاییپایور و سرپرس��تی و آهنگسازی امید داورزنی توسط
گروه موسیقی امید نو که شامل قطعاتی در مدح و ستایش
وطن است نیز در نیمه نخست شهریورماه صادر شده است.
برای این آثار صرفا مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار
آن در اختیار مالک اثر است.

در این س��الها در آفتابگردانها
میزبان صدها اس��تعداد جوان از
سراس��ر کش��ور بودیم که همه
ای��ن عزی��زان از آموزشهایی با
استانداردهای ملی برخوردار شدند
و امروز هر کدام در یک گوش��ه
از کشور منشا اثر هستند .امروز
بچههای آفتابگردانها در بسیاری
از شهرس��تانها جزو مهمترین چهرههای فرهنگی شهرش��ان
هستند .بسیاری از آنها محافل و انجمنهای ادبی دارند و خودشان
مشغول تربیت نیرو هستند .بسیاری نیز هستههای اصلی جریان
تولید محتوای فرهنگ انقالب هستند و در حوزههای موسیقی،
مداحی ،شعر کودک و دیگر حوزهها میشود برکات آنها را دید.
به نظرم مهمترین بُعد ماجرای آفتابگردانها این است که تالش
کردیم تا جامعه ما برای استعداد ادبی حرمت قائل شود و بداند
وجود کس��ی که اس��تعداد آفرینش خالقه دارد برای تمدن ما
ثروت و برکت است .این اتفاق منشأ اتفاقات مبارک بعدی است.

■■شهرستان ادب درحال تولید فکر و اندیشه فرهنگی است

در ادامه این نشست محمدمهدی سیار ،مدیر دفتر پژوهش
و هنر شهرستان ادب با بیان اینکه ثمره اردوهای آفتابگردانها
فقط مختص فضای ادبی کشور نبوده و حوزههای مختلف
فرهنگی را متأثر از خود کرده ،گفت :یکی از مهمترین اثرات
اردوه��ای آفتابگردانها که کمتر درباره آن صحبت ش��ده،
سرریز این اردوها و آموزشها به دیگر حوزههای فرهنگی و
رسانهای کشور بوده است .اعضای آفتابگردانها فقط شاعر
نیستند ،بلکه بس��یاری از آنها متأثر از آموزشهایی که در
شهرستان ادب دیدهاند و تجربیاتی که کسب کردهاند ،وارد
کارهای متنوع ادبی و فرهنگی مثل نوحهپردازی ،موسیقی
و ترانهنویسی ،کارگردانی و مستندسازی ،تدریس و کارهای
دانشگاهی ،گرافیک و تصویر و کارهای پژوهشی شدهاند .به
یک معنا میتوان گفت شهرستان ادب تنها شاعر و نویسنده
پرورش نمیدهد ،بلکه به معنای واقعی درحال تولید فکر و
اندیش��ه فرهنگی و قوام بخشیدن به کالبد فرهنگ ایرانی،
انقالبی و اسالمی است.

در«سوگوارهعاشوراییپوسترهیأت»  مطرحشد

تولید آثار  هنری برای روضههای خانگی
مدی��ر روابطعمومی «جامعه ایمانی
مش��عر» از برگ��زاری کارگاه تولید آثار
گرافیکی در قالب «س��وگواره عاشورایی
پوس��تر هیأت» خب��ر داد .ب��ه گزارش
«وطنام��روز» ،ایم��ان رش��یدی ،مدیر
روابطعمومی «جامعه ایمانی مشعر» از
برگزاری کارگاه تولید آثار هنری با حضور
 ۲۵هنرمند گرافیست خبر داد و گفت :در این کارگاه برای ترویج
روضههای خانگی و معرفی این سنت دینی ،آثار هنری در حرم
مطهر حضرت معصومه(س) تولید و در سراسر کشور منعکس
میش��ود .وی با اش��اره به برگزاری دهمین سوگواره عاشورایی
پوستر هیأت اظهار کرد :یکی از برنامههای این سوگواره برگزاری
کارگاههای آموزشی با هدف ارتقای مهارتها و افزایش تجربیات
هنرمندان گرافیست است .کارگاه تولید آثار گرافیکی با موضوع
روضههای خانگی یکی از این برنامههاست که با حضور ۲۵هنرمند
قمی پنجشنبه و جمعه هفته جاری همزمان با  ۲۵و  ۲۶شهریور

در حرم حضرت معصوم��ه(س) برگزار
میش��ود .رش��یدی همچنین از حضور
محمدرضا دوس��تمحمدی از استادان
رشته گرافیک در این کارگاه هنری خبر
داد و افزود :هنرمندان عالقهمندان برای
شرکت در این کارگاه میتوانند به نشانی
 HEYAT.SCHOOLمراجع��ه و
درخواست خود را برای شرکت در کارگاه اعالم کنند تا بعد از انجام
بررسیهای الزم و وجود ظرفیت در این کارگاه میزبان آنها باشیم.
وی تصریح کرد :آثار تولیدشده در این کارگاه هنری در نشانی
اینترنتی  heyat.coمنعکس و در اختیار س��ایر مجموعههای
فرهنگی و همچنین افراد عالقهمند قرار داده میشود .رشیدی با
اشاره به مشارکت آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) ،مجموعه
فرهنگی ماهد و سازمان فرهنگی -هنری شهرداری قم در برگزاری
ای��ن کارگاه هنری گفت :در این کارگاه مباحث تخصصی مورد
بررسی و گفتوگو قرار میگیرد.

جزئیات جدیدی از سریال «سلمان فارسی»
تاکنون  ۲۵درصد سریال «سلمان فارسی» به تولید رسیده و
قرار است با پایان تولید ،پخش آن به صورت جهانی انجام شود.
به گزارش «وطنامروز» ،روز گذش��ته  23شهریور مصادف
با روز بزرگداشت سلمان فارسی بود؛ شخصیتی که این روزها
محور یک سریال الف فاخر در صداوسیما قرار گرفته و سیدداوود
میرباقری ،کارگردان مطرح و توانمند کشورمان در حال ساخت
روایتی تصویری از زندگی اوست.
میرباقری البته حدود  ۲۰سالی است که تالش داشت این
سریال را به تولید برساند اما طی یکی ،دو سال گذشته مقدمات
پیشتولید و ساخت آن باالخره فراهم شد.
احسان ناظمبکایی ،مدیر روابط عمومی این سریال در برنامه
صبحگاهی ش��بکه یک سیما درباره بزرگترین پروژه سریالی

ای��ن روزهای تلویزی��ون گفت:
سریال بشدت پربازیگری است
و بازیگرانی از یونان ،ارمنس��تان
و مراکش جلوی دوربین رفتهاند.
«هش��ام رس��تم» از تونس که
اسکار بازیگری دارد از بازیگران
این سریال است ،در فصل حجاز
بازیگرانی از کش��ورهای عربی و
در فصل ایران بازیگرانی از قفقاز
و آسیای مرکزی اضافه میشوند .وی با اشاره به پخش جهانی آن
بیان کرد :این مجموعه به معنای واقعی بینالمللی و بینادیانی
است و پخش آن هم به صورت جهانی آغاز میشود .ناظمبکایی

همچنین گفت :در شهرک غزالی
بیش از  ۲۰کارگاه وجود دارد و
دوس��تان در حال کار هستند.
همه عوامل بیمه کرونا شدهاند.
ه��ر  ۲هفته یک بار هم تس��ت
پیس��یآر گرفته میشود .وی
همچنین درباره بازیگران ایرانی
سریال یادآور شد :فرهاد اصالنی
در نقش یک تاجر که سلمان را
از ایران به بیزانس منتقل میکند ،محمدرضا هدایتی در نقش
یک شخص هندی ،مهدی فقیه ،علیرضا مهران ،احترام برومند
و داریوش فرهنگ از جمله بازیگران این سریال هستند .عوامل

پشت دوربین سریال نیز همه ایرانی هستند .این فعال رسانهای
درباره روند تولید سریال نیز عنوان کرد :ساخت این سریال حدود
 5سال طول میکشد .رئیس صداوسیما تاکنون  3بار در پشت
صحنه سریال حضور پیدا کرده است .ناظمبکایی در پایان بیان
کرد 3 :فصل در این سریال روایت میشود؛ فصل ایران در دوره
ساس��انی که تا به حال در بخش نمایشی هیچ گاه سمت آن
نرفتهایم ،تاریخ عصر بیزانس و فصل حجاز که دوره اسالم را نشان
میدهد .تاکنون بخش زیادی از فصل بیزانس که  ۲۵درصد کار
است تصویربرداری شده است .این فصل تولید سختی هم دارد
و جادهای است و سلمان فارسی سرگشته از این دیر به آن دیر
و از این کلیسا به آن کلیسا میرود و در نهایت با راهنماییها به
سمت حجاز حرکت میکند تا منجی موعود را ببیند.

