
فرهنگ و هنر 8

شرکت آریا اطلس کیش
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109                                      تلفن مرکز: 44461151-076                                     تلفن همراه: 0912-7057173

اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزود، حقوق و دستمزد

گروه فرهنگ و هنر-نسخه هالیوودی فیلم ترسناک و آخرالزمانی »قطار 
بوسان« از سینمای ُکره، سال ۲۰۲۳ میالدی اکران می شود.

نسخه هالیوودی از فیلم آخرالزمانی قطار بوسان که با نام آخرین قطار 
به مقصد نیویــورک )Last Train to New York( به کارگردانی تیمو 
جاهجانتو و براساس فیلمنامه ای از گری دوبرمن ساخته می شود، ۲۳ آوریل 
سال ۲۰۲۳ )۳ اردیبهشت ۱۴۰۲( اکران خواهد شد. هنوز جزئیات بیشتری 

درباره داستان و تیم بازیگران این فیلم منتشر نشده است.
وقتی اولین بار در ماه فوریه )بهمن- اسفند ۹۹( خبر ساخت فیلم 
آخرین قطار به مقصد نیویورک اعالم شــد، برخی از طرفداران قطار 
بوســان در شبکه های اجتماعی تصمیم ســاخت نسخه هالیوودی 
این فیلم را زیرســوال بردند. اما با وجود هجمه ای که علیه این فیلم 
به وجود آمده بود، جاهجانتو در حســاب توییتری خود تاکید کرد 
طرفداران قطار بوســان را ناامید نخواهد کرد.  نسخه کره ای این فیلم 

ترسناک به کارگردانی یون سانگ هو و بازی گونگ یو، ما دونگ سئوک 
و کیم ســوآن اولین بار در جشــنواره فیلم کن سال ۲۰۱۶ به نمایش درآمد و 
ضمن به دست آوردن نقدهای مثبت به فیلمی پرفروش در گیشه جهانی تبدیل 
شد. استقبال از این فیلم به حدی بود که در سال ۲۰۲۰ قسمت دوم آن با نام 
شبه جزیره ساخته شــد و روی پرده سینماها آمد.قطار بوسان داستان مهیج 
مســافران یک قطار را در جریان شیوع ویروس زامبی در کره جنوبی روایت 
می کند. شاید این فیلم در نگاه اول یک فیلم ترسناک معمولی به نظر برسد اما 

داستان آن زوایا و ریزه کاری های مختلفی دارد.
یون سانگ هو از زمان ساخت این فیلم حسابی مشغول کار بوده است. 
وی عالوه بر کارگردانی فیلم ســینمایی شبه جزیره ساخت سریال فانتزی، 
ترسناک و اکشن اهالی جهنم از نتفلیکس را نیز برعهده داشته که این روزها 
به یکی از پربیننده ترین سریال های این سرویس پخش اینترنتی تبدیل شده 
است. اگرچه وی برای ساخت فصل دوم از این سریال با نتفلیکس در حال 
همکاری اســت اما احتمال ساخت سومین قسمت از مجموعه قطار بوسان 
را نیز رد نکرده اســت. وی در گفت وگو با ورایتی در این باره گفت: شخصا 
برای آنچه پس از ماجراهای فیلم شبه جزیره اتفاق می افتد، ایده هایی دارم و 
دوست دارم آنها را در قالب یک فیلم پیاده کنم. با وجود این، در حال حاضر 
پروژه های زیادی در دســت دارم و فکر می کنم باید به ایده هایم سروسامانی 

بدهم و ببینم روی چه چیزی باید کار کنم.

نسخه هالیوودی »قطار بوسان« در مسیر 
پرده نقره ای

گــروه فرهنگ و هنــر- فیلم 
کوتاه"پس ازهرگــز "به کارگردانی 
بهناز توســلی و تهیه کنندگی مهران 
مدیری که هفته گذشته فیلمبرداری آن 
در تهران آغاز شده بود به پایان رسید 
و نخستین عکس از پشت صحنه آن 

رونمایی شد.
طبق گزارش رســیده، این فیلم 
کوتاه روایتگر داســتانی پــر ابهام و 
تصاویــری عجیب اســت که به قلم 
سهراب حســینی به نگارش در آمده 
و هم اکنــون مراحل فنی خود را می 
گذراند.بازیگران ایــن فیلم عبارتند 
از:بردیا مشــهودی، مژگان اخالقی 

،علیرضا شمس.
فیلــم کوتاه "پــس از هرگز" : 
کارگردان: بهناز توســلی، تهیه کننده: 
مهران مدیری، مجری طرح: حســن 
مصطفوی، نویسنده : سهراب حسینی، 
مدیرفیلمبرداری: علی تبریزی، مدیر 
صدابرداری: محمود خرسند، طراح 

گریم: محمود دهقانی
طــراح صحنه و لبــاس: بهناز 
توســلی، تدوین و انتخاب موسیقی: 
مهــران مدیــری، بازیگــران: بردیا 
مشــهودی، مژگان اخالقی، علیرضا 
شــمس، طراح جلوه هــای بصری: 
محســن خیرآبــادی، مدیــر روابط 
عمومی: وفا ملــک زاده، مدیر تولید: 

علی بهرمند.
عکاس و ســاخت فیلم پشت 

صحنه: محمدحســین سلیمانی فرد، 
فیلم بردار: فرزاد نه کاخ، دســتیار اول 
کارگردان: صادق کریمی، برنامه ریز: 
امیرحســین باقریان، اجــرای گریم: 
مهرناز محوی، منشــی صحنه: ترالن 
الجوردی، دســتیار دوم کارگردان: 

هلیا رضایی پور، دستیار اول 
فیلم بــردار: امیر ســاکی، 
گروه فیلم برداری: یاشار 
زاهــد ، شــهباز ضیایی ، 
احمــد تقــوی، اپراتور 
دوربین: عباس نیســی،  
مهدی  تــدارکات:  مدیر 

افروخته، گــروه تدارکات: 

محمد مولودی ، محمد نیمایی.
نمایش "ماه بر َترِک اســب 
پیر" ترکیب سینما و تئاتر است
کارگــردان نمایش "ماه بر تَرِک 
اســب پیر" گفت: این اثر نمایشی به 
صورتــی متفاوت به اجرا می رســد 
که به زعم من تازه اســت و 
معتقدم این نمایش در ذات 
خود ترکیب سینما و تئاتر 

است.  
 "ماه بر تَرِک اسب 
پیر"، این نمایش به 
قلم و بــازی ایوب 
آقاخانــی و کارگردانــی 

محمد عبدالهــادی دی ماه ۱۴۰۰ در 
تماشــاخانه مهرگان به روی صحنه 

خواهد رفت.
محمــد عبدالهــادی کارگردان 
نمایــش "ماه بر تَرِک اســب پیر" در 
خصوص نحوه اجرای این کار عنوان 
کرد: چند ســالی بود که به دنبال متنی 
خوب به لحاظ  قابلیت های نمایشی 
که بتواند پاسخگوی عالقمندی من به 
سینما هم باشد، برای اجرا در یکی از 
سالن های تئاتر بودم و در نهایت این 
نمایشنامه را به قلم ایوب آقاخانی پیدا 

و انتخاب کردم.
وی افــزود: من تا کنون بیشــتر 

کارهای تصویری انجــام داده ام و به 
علت عالقه زیــاد به تئاتر و تحصیل 

در رشــته تئاتر، تالشم بر این بوده که 
تقریبا سالی یک تا دو نمایش در مقام 

کارگردان و یا تولید، کار کنم.
عبدالهــادی تصریح کرد: تلفیق 
هنر نمایــش با ویدئــو در کارهای 
نمایشــی تاکنون انجام شــده اما این 
نمایشــنامه قابلیت داشت که بتوانیم 
به شــکل جدیدتری این اتفاق را رقم 

بزنیم.این یک تجربه است.
ایــن کارگــردان بــا تاکید بر 
استفاده کارگردانان جوان از متن های 
نویســندگان داخلی افزود: متن های 
نویســندگان خودمــان قابلیت های 
بسیار زیادی جهت ایده پردازی های 
نو دارد و ایده های جدید در نحوه اجرا 
و طراحی نمایش ها می تواند به آشتی 

مجدد مخاطبان ودوســتداران تئاتر با 
این هنر ارزنده منجر شود که امیدوارم 
مخاطبان از این کار ما نیز استقبال کنند.
نمایش " ماه بر تَرِک اسب پیر" 
به تهیه کنندگی مهدی علینژاد، به قلم 
و همچنین بــا بازی ایوب آقاخانی و 
کارگردانــی محمــد عبدالهادی دی 
ماه ۱۴۰۰ که در ســالن شــماره یک 
تماشــاخانه مهرگان به روی صحنه 

خواهد رفت.
در خالصه این نمایش آمده 

است:
در یکــی از طوالنــی تریــن 
شــب های زندگی "مهندس داوود 
مینــو" پناهنده ایرانی در کلن، خبری 
از زادگاهش مشــهد به او میرسد.... 
خبــری که زندگــی اش را دگرگون 

میکند...
مســتند »زیر این چتــر باران 
می بــارد« بــه کارگردانــی کتایون 
جهانگیری از دوشــنبه ششم دی ماه 
در قالب طــرح »اکران حقیقت« به 

صورت آنالین اکران می شود.
 »زیر این چتــر باران می بارد« 
)تولید مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی(، مســتندی اجتماعی است 
که تاریخ بیمه در ایران و مشــکالت 
امــروز آن را بررســی می کنــد. این 
مســتند در چهاردهمین جشــنواره 
»سینماحقیقت« جایزه سوم بخش 

کارآفرینی را به دست آورد. 

»زیر این چتر بــاران می بارد« 
در قالــب طرح »اکــران حقیقت« 
نمایــش داده می شــود و عــالوه بر 
سامانه »هاشور« در مراکز فرهنگی 
و دانشگاهی روی پرده خواهد رفت. 
کتایون جهانگیری مستندهای »همه 
چیز درباره آرزو«، »سنگ و آتش«، 
»قطار مســیر ۶۰«، مجموعه »پناه 

جان« و ... را کارگردانی کرده است.
نمایش آثاری از ســهراب 
شــهیدثالث در سینماتک خانه 

هنرمندان ایران
ســه فیلم سهراب شــهید ثالث 
دوشــنبه ۶ دی در چهارصد و هشتاد 
و هشتمین برنامه »سینماتک« خانه 
هنرمندان ایران نمایش داده می شود. 

در چهارصد و هشتاد و هشتمین 
نوبت از ســینماتک خانه هنرمندان 
ایــران فیلم هــای »خاطــرات یک 
عاشق«، »آیا« و »بزم درویشان« به 
کارگردانی سهراب شهیدثالث نمایش 
داده می شــوند. این آثار به ترتیب در 
 ۱۳۴۸ و   ۱۳۵۰  ،۱۹۷۷ ســال های 

ساخته شده اند. 
ایــن برنامه روز دوشــنبه ۶ دی 
از ســاعت ۱۷ در ســالن ناصــری 
خانه هنرمنــدان ایران میزبان اعضای 
ســینماتک اســت و بــا پخش یک 
ویدئوی کمتر دیده شــده از سهراب 
شهیدثالث و با حضور امید عبداللهی 

مستندساز همراه خواهد بود.

"ماه بر َترِک اسب پیر"، این 
نمایش به قلم و بازی ایوب 
آقاخانی و کارگردانی محمد 
عبدالهــادی دی مــاه 1400 
در تماشــاخانه مهرگان به 
روی صحنــه خواهد رفت.

گروه فرهنگ و هنر- »محاکمه« 
و »زم هریر« عنوان دو آلبوم جدیدی 
هستند که در قالب شماره های جدید 
آثار موســیقایی مجید انتظامی برای 
سریال ها و فیلم های سینمایی پیش 

روی مخاطبان قرار گرفته اند.
مجید انتظامی از آهنگســازان 
شاخص ســینمای کشــورمان در 
تازه ترین فعالیت موســیقایی خود 
دو مجموعه از آثار موســیقایی خود 
به نام های »محاکمــه« و »زم هریر« 
را در دسترس شــنوندگان قرار داد. 
طبــق برنامه ریزی های به عمل آمده 
عمده فروش این آلبوم موســیقایی 
در بســتر فضای مجازی به صورت 
جهانی صورت گرفته و عالقه مندان 
برای خریداری این اثر موســیقایی 
می توانند به پلتفرم های دارای مجوز 

کشورمان مراجعه کنند.
آلبــوم »زم هریر« مشــتمل بر 
موســیقی های مجید انتظامی روی 
فیلــم »زمهریــر« به نویســندگی و 
کارگردانــی علی رویین تن اســت 
که سال ۱۳۸۸ ساخته و حاشیه های 

زیادی هم به دنبال داشت.

»کارون«، »حرکت«، »رشادت«، 
»مــزار«، »چرخــش«، »مالیخولیا«، 
»امیــد«، »وحی«، »وداع آخر«، »ذهن 
آشــفته«، »فریاد اعتراض«، »شعف«، 
»تعالی«، »کجا رفته ای«، »خسته دل«، 
»زم هریر«، »لب کارون« عنوان آثاری 
هســتند که در این آلبــوم گنجانده 

شده اند.
»محاکمــه« نیز عنــوان دیگر 
آلبومــی اســت که عمــده قطعات 
آن مبتنی بر موســیقی متن ســریال 
»محاکمــه« به کارگردانی حســن 
هدایت اســت که در سال ۱۳۷۸ از 
آنتن شــبکه یک ســیما در دسترس 

بینندگان قرار گرفت.
»محاکمــه )تیتــراژ ابتدایی(«، 
»اشک وطن«، »مادام«، »سانسورچی«، 
»هانیــه«، »اولین نفر«، »مادرم ایران«، 
»هدیه«، »حشمت مینوی«، »بغداد«، 
»پزشــک احمدی«، »رعنــا«، »مرغ 
ســحر«، »روایت یک خودکشــی«، 
»محاکمه )تیتــراژ پایانی«، »رویای 
گذشــته«، »پدر«، »جالل«، »اشغال«، 
»حمله«،  »جســتجو«،  »بازجویی«، 
»هرج و مــرج«، »مختاری«، »ترور«، 

»توطئه«، »واقعه مسجد گوهرشاد«، 
»تــم محاکمه برای پیانــو و قانون«، 
»تنهایی«، »به دنبــال یار«، »روایت« 
عنوان قطعاتی هســتند کــه در این 

آلبوم منتشر شده اند.
خاچیــک بابایــان، همایــون 
رحیمیان، ارســالن کامکار، ابراهیم 
لطفــی، مازیــار ظهیرالدینی، رضا 
عالمی، سیاوش ظهیرالدینی، والود 
تارخانیــان، لعیا اعتمــادی، کریم 
قربانی، محسن تویسرکانی، علیرضا 
خورشیدفر، جاوید مجلسی، مسعود 
غریب نواز، امیر بهشــتی، کیومرث 
میردادیان، حسین شــریفی، مجید 
انتظامــی، ناصــر رحیمــی، آندره 
آرزومانیــان، مجید اخشــابی، مینو 
قاسم پور، شهریار فریوسفی، مهرداد 
دلنــوازی، بیژن کامــکار، محمود 
فرهمنــد و کــوروش بــزرگ پور 
نوازندگان این آلبوم موسیقی هستند.
مجیــد انتظامــی از جملــه 

آهنگســازان شاخص سینمای ایران 
اســت که از همــان دوران کودکی 
فراگیری موســیقی آغاز کرد و یک 
ســال پس از اخذ دیپلم هنرســتان 
وارد ارکســتر ســمفونیک شده و 
زیر نظر »آنتوان کاتلوس« ســاز آبوا 
آموخــت. وی در همین چارچوب 
سلفژ، تئوری و هارمونی را نزد ثمین 
باغچه بان و مصطفی کمال پورتراب 

آموخــت و در همان ایام نخســتین 
نت موســیقی را به کمک پورتراب 

نوشت.
این آهنگســاز پیشکســوت 
موسیقی فارغ التحصیل کنسرواتوار 
برلین هم اســت. وی در برلین زیر 
نظر اساتیدی همچون کارل اشتاین 
و لوتارکــخ آموزش دید. او مدت ها 
بــا ارکســتر فالرمونیــک آلمان و 

ارکستر ســمفونیک برلین همکاری 
کرد. انتظامی در آن ســال ها به عنوان 
سولیست آبوا، در شهرهای مختلف 
فرانسه و آلمان به روی صحنه رفت.

اولین تجربه موسیقی تصویری 
انتظامی با ساخت موسیقی فیلم کوتاه 
»زال و سیمرغ« در سال ۱۳۵۶ بود و 
با فیلم »سفر سنگ« به طور حرفه ای 
کار ســاخت موســیقی فیلم را آغاز 
کرد. همچنین در این سال ها آثاری را 
برای کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان ساخت. ضمن اینکه این 
هنرمند نزدیک به ۱۰۰ موسیقی فیلم 
و حدود ۱۰ موسیقی صحنه ای نوشته 
است. انتظامی از آهنگسازان شناخته 
شده کشــورمان است که در کارنامه 
کاری خود عالوه بر ساخت موسیقی 
متن چندین اثر ســینمایی در عرصه 
ســاخت موســیقی برای فیلم های 
دفاع مقدســی نیز هنرمند شــناخته 
شــده و دارای اعتباری محســوب 

می شــود که از آن جمله می توان به 
فیلم هــای »عقاب هــا – ۱۳۶۳« به 
کارگردانــی ســاموئل خاچیکیان، 
»آشیانه مهر – ۱۳۶۳« به کارگردانی 
جــالل مقدم، »پــالک – ۱۳۶۴« به 
کارگردانــی ابراهیم قاضــی زاده، 
»گــذرگاه – ۱۳۶۵« بــه کارگردانی 
شــهریار بحرانی، »هراس -۱۳۶۶« 
به کارگردانی شهریار بحرانی، »کانی 
مانگا- ۱۳۶۶« به کارگردانی ســیف 
اهلل داد، »آخریــن پــرواز – ۱۳۶۸« 
به کارگردانــی احمدرضا درویش، 
»آتــش پنهان -۱۳۶۹« به کارگردانی 
حبیــب کاوش، »بــوی پیراهــن 
یوســف – ۱۳۷۴« بــه کارگردانی 
ابراهیــم حاتمی کیــا، »از کرخه تا 
راین – ۱۳۷۱« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمــی کیا، »وصل نیکان – ۱۳۷۰« 
به کارگردانی ابراهیــم حاتمی کیا، 
»پوتیــن – ۱۳۷۰« بــه کارگردانی 
عبداهلل باکیده، »چشــم شیشه ای – 
۱۳۶۹« به کارگردانی حسین قاسمی 
جامی، »آژانس شیشه ای – ۱۳۷۶« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، »نغمه 
– ۱۳۸۰« به کارگردانی ابوالقاســم 

طالبی، »دوئل – ۱۳۸۰« به کارگردانی 
احمدرضــا درویــش، »جایی برای 
زندگــی – ۱۳۸۰« بــه کارگردانی 
محمد بزرگ نیــا، »طبل بزرگ زیر 
پــای چپ- ۱۳۸۳« بــه کارگردانی 
کاظم معصومــی، »زمهریر -۱۳۸۸« 
به کارگردانی علی روئین تن اشــاره 
کرد. سمفونی های »ایثار«، »انقالب 
»خرمشهر«،  »مقاومت«،  اســالمی، 
»ایــن فصل را با من بخوان«، »صلح« 
و آلبوم هــای »آژانس شیشــه ای«، 
»از کرخه تا رایــن« و »بوی پیراهن 
یوســف« هم از جمله دیگر آثاری 
بوده که مجید انتظامی به عنوان یکی 
از فعال ترین آهنگســازان سینمای 

مقاومت آنها را منتشر کرده است.
طی ماه های اخیر آلبوم موسیقی 
فیلم هــای »بوی پیراهن یوســف«، 
»ترن«، »اعتراض«، »شــیخ بهایی«، 
»عشــق بدون مــرز«، »کانی مانگا«، 
»دیوانــه از قفس پریــد«، »آژانس 
شیشــه ای«، »روز واقعــه«، »جایی 
بــرای زندگی«، »دوئل«، »از کرخه تا 
راین« و تعدادی دیگر در دســترس 

شنوندگان قرار گرفته است.

گروه فرهنگ و هنر-بهرام شاه 
محمدلو مجری و تهیه کننده مجموعه 
نمایشی »زیر گنبد کبود« در برنامه 
»بسته پیشنهادی« از ساخت 
مجدد ایــن مجموعه پس از 
سال ها و با تغییراتی نسبت به 

شرایط روز خبر داد.
بهــرام شــاه محمدلو 
مجری و سازنده مجموعه »زیر 
گنبد کبود در برنامه بسته پیشنهادی 
حاضر شــد و در گفتگــو با مژده 
لواسانی مجری برنامه درباره 

قصه گویی و دغدغه اش درباره قصه 
ها بیان کرد: قصه گویی و قصه خوانی 
خیلی مرا جذب کرد و دوست داشتم 

در این حیطه فعالیت کنم.
شــاه محمدلو در ادامه از اسداهلل 
اعالیــی مدیر گروه کودک و نوجوان 
وقت شــبکه یک یاد کــرد و درباره 
چگونگی شــکل گیــری »زیر گنبد 
کبود« توضیــح داد: آقای اعالیی یک 
روز به من گفــت می خواهند درباره 
قصه گویی برنامه بسازند. من هم چند 
ماهی فکر و بررســی کردم. کارهایی 

انجام شد و نتیجه داد. 
فکر کردیم چطور قصه بگوییم 
که هم فضای قصه گویی داشته باشد 
هم نو باشــد. برای طــرح این برنامه 
از هیــچ جا الگوبرداری نشــد. ایرج 
طهماسب کارگردان سری اول بود و 

به اتفاق کار را جلو برداریم.
وی اضافه کــرد: من تهیه کننده 
مجموعه بودم و ســعی کردم بهترین 
نیروهای متخصص را به کار بگیرم و 
همه با عشق و عالقه انرژی گذاشتند.

تهیه کننده »زیر گنبد کبود« درباره 
دیگر جزییات مجموعــه نیز گفت: 

اولین فصل این مجموعه در ســال ۶۶ 
ساخته شد. روح افزا شاعر این ترانه بود 
و خواننده هم آقای حمید غالمعلی بود 
ولی خیلی ها فکر می کردند خود من 

آن را خونده ام.
وی درباره شکل گیری شخصیت 
و کاراکتر آقــای حکایتی عنوان کرد: 
کاراکتر آقای حکایتی و کسیکه قصه را 
تعریف می کند در طرح وجود داشت 
اما هنوز بازیگر مشخص نبود. دکور، 
صحنه، نور، لباس و... همه آماده بود و 
روزها سپری شد تا ما بازیگری را پیدا 
کنیم که این نقــش را اجرا کند. ۱۰ تا 
۱۵ نفر از چهره های شاخص آمدند و 
تست کردند اما آنها فکر می کردند باید 

نقش بازی کنند.
شاه محمدلو با اشاره به تعریف 
کاراکتر آقــای حکایتی در ذهن خود 
عنــوان کرد: من از لحظه ای که ایده به 
ذهنم آمد با همه شخصیت ها از جمله 
آقــای حکایتی جلو آمــدم و زندگی 
کردم. تا اینکه یــک روز یکی از بچه 
ها گفت خودم بایستم و تمرینی جلو 
برویــم. من هم جــای آقای حکایتی 
ایســتادم و از روی متن می خواندم. از 

طرفی به عنوان تهیه کننده نگران هزینه 
کار هم بودم بنابراین تستی کار را جلو 
بردیم و بعد از اینکه ضبط شــد همه 

گفتند خیلی عالی است.
وی درباره سرنوشــت بازیگران 
کار گفت: مهــرداد ابروان فوت کرد، 
یکی از آن ها در کانادا اســتاد دانشگاه 
اســت و برخی هــم در حال فعالیت 

هستند.
شــاه محمدلو در ادامــه درباره 
صداپیشــگی شــخصیت مخمل در 
»خونه مادربزرگه« نیز بیان کرد: نوشته 
و متن طوری بود که شــخصیت ها و 
روابط آنها قابل بــاور بود. یک نقش 
از مخمل ســاخته شد و به همین دلیل 
ماندگار شد وگرنه کارهای عروسکی 

سخت ماندگار می شوند.
وی درباره شخصیت مخمل نیز 
گفت: مخمل اصال بدجنس نیست او 
زندگی اش را می کرده و یه عده دیگه 
وارد زندگی او شده اند. او گربه است، 
دوســت دارد بخوابد، لم بدهد و همه 
رفتارش طبیعی بود. ذات این کاراکتر 
اصال بدجنس نبود فقط ناراحت بود که 

امکاناتش گرفته شده است.

شاه محمدلو در ادامه با اعالم یک 
خبر در پاســخ به اینکه چرا »زیر گنبد 
کبود« بعد از فصل ســوم دیگر ساخته 
نشــد؟ تصریح کرد: این حساسیت را 
نداشــتم که در اوج تمام شود یا ادامه 
نیابد شــرایط نبود. قرار بود حتی در 
مقطعی به تولید برسد ولی مشکالتی 
اجازه نداد. اما حاال بعد از همه این شدن 
ها و نشدن فکر کنم بتوانیم سری جدید 

را کار کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال کار 
روی ادامه ساخت آن است گفت: روی 
ادامه اش به شکل جدی دارم فکر می 
کنم و تا حدی متفاوت هم می شــود 
البته نه خیلی اما طبیعتاً با شــرایط روز 
تغییراتی خواهد داشت. مثال اینکه از 
آن بازیگران چطور اســتفاده شود در 
ذهنم فکر می کنم، امیدوارم شــرایط 

مالی خوبی هم فراهم شود.
شــاه محمدلو در پایــان درباره 
تماشــای دوباره آقــای حکایتی در 
تلویزیون گفت: نه فقط آقای حکایتی 
بلکه »زیــر گنبد کبود«، قصه گویی و 
قصه ســازی باید بــرای همه بچه ها 

فراهم شود.

گــروه فرهنــگ و هنــر-
در ادامــه  تولیــد و عبــور از نیمه 
مرحله تصویربرداری »بی نشــان«، 
نقش آفرینی رضا ایرانمنش و توماج 
دانش بهــزادی در این ســریال آغاز 

شد.
ســریال  تصویربــرداری 
»بی نشان« به کارگردانی راما قویدل، 
نویسندگی مشــترک آزیتا ایرایی و 
مهدی حمزه و تهیه کنندگی مرتضی 

رزاق کریمی از نیمه گذشت.
همچنیــن رضــا ایرانمنش و 
تومــاج دانش بهــزادی جدیدترین 
بازیگرانی هستند که جلوی دوربین 

این سریال تلویزیونی رفته اند.
رضــا ایرانمنــش از جملــه 
بازیگران پیشکسوت که مدتی است 

کم کار شــده، ایفاگر نقش »غفوری« 
مدیر مســئول یک سایت خبری در 

»بی نشان« است.
همچنیــن توماج دانش بهزادی 
کــه پیش از ایــن در ۲ تله فیلم »پیله 
آهنی« و »کارتن خواب« و مجموعه 
مستند داســتانی »خط باریک قرمز« 
نقش آفرینــی کــرده اســت، نقش 
»افشــین« را که تجربه ای متفاوت و 
خاص به شــمار می رود در سریال 

تلویزیونی »بی نشان« ایفا می کند.
تولید ســریال ایــن روزها در 
منطقه شــمال تهران جلوی دوربین 

فرشاد گل سفیدی پیش می رود.
مجید واشــقانی، نیلوفر پارسا، 
پرویــز فالحی پور، ســعید زارعی، 
هلن نقی لو، نیوشــا ضیغمی، مریم 

کاویانی، مهدی فقیه، کاظم هژیرآزاد 
و اکبر رحمتی از جمله بازیگران این 

سریال هستند.
قســمت   ۳۰ در  »بی نشــان« 
برای پخش از شــبکه ســه ســیما 
ساخته می شــود. دیگر عوامل این 
ســریال تلویزیونی عبارتند از: مدیر 
برنامه ریزی: امیر جاویدنیک، دستیار 
یک کارگردان: نورالدین گودرزی، 
بازیگــردان: تومــاج دانش بهزادی، 
منشــی صحنــه: ســودابه صفری، 
دســتیار دو کارگــردان: محمدرضا 
تاجیــک، دســتیار برنامه ریز: آزاده 
مالیــری، عــکاس و فیلمبــردار 
پشــت صحنه: کیوان کشاگر و علی 
رزاق کریمی، طراح صحنه و لباس: 
فرامــرز بادرام پــور، دســتیار یک 

صحنه: سعید همدانی، مدیر صحنه: 
احمد ســلیمانی، دستیار دو صحنه: 
میثم طالیی، دســتیار یــک لباس: 
ســاناز یونسی، دســتیار دو لباس: 
محیا حق طلــب، مدیر فیلمبرداری: 
فرشاد گل ســفیدی، دســتیار یک 
محمدی نژاد،  کیــوان  فیلمبــردار: 
گــروه فیلمبرداری: ایمــان زمانی، 
جعفر مظلوم، ایمان سرلک، علیرضا 
کمالی، اپراتور دوربین: جعفر مظلوم، 
صدابــردار: امید قربانی، دســتیار 
صدابردار: اشــکان مزین فر، طراح 
گریــم: محمدرضا قومــی، مجری 
آقا: حســین استیری و عدنان سراج، 
مجری خانم: مرســده افشاری پور، 
مجری طرح: محمدســعید وزیری، 
مدیر تولید: سیدامیر سیدابراهیمی، 

مدیر تدارکات: علی اصغر بازگشــا، 
مسئول امور مالی: مجتبی آل داوود، 
مســئول امــور اداری: عاطفه زارع، 
دستیار تدارکات: مهدی طبیعت نژاد 
و رضــا فوالدی، همیــار تدارکات: 

رحمان ســرآوانی، ســعید جاوید، 
مرتضی احمدی، ســینه موبیل: رضا 
غالمرضایی و علی قاســمی، مشاور 
رســانه ای: نغمه دانش آشــتیانی با 

همراهی سپیده شریعت رضوی.

از تهیه کنندگی مهران 
مدیری در فیلم کوتاه تا 

"ماه بر ترک اسب پیر"  ...
خبرهایی از فیلم کوتاهی به تهیه کنندگی مهران مدیری، اجرای نمایش "ماه بر ترک اسب پیر"، نمایش آثار سهراب
 شهید ثالث و اکران فیلمی مستند با محوریت بیمه و نقد و بررسی "منصور" از جمله خبرهای سینما و تئاتر است.

در قالب دو آلبوم مجزا صورت گرفت؛

انتشار دو اثر کمتر شنیده شده از مجید انتظامی در بازار موسیقی

بهرام شاه محمدلو پس از ۳ دهه به آنتن برمی گردد؛ قصه گویی دوباره

رضا ایرانمنش بازیگر »بی نشان« شد
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