فرهنگی

ترجیح دادم هیچ وقت به چهره ام فکر نکنم

مصطفی زمانی بازیگر س��ینما و تلویزی��ون درباره ورود بازیگران
جوان و تازه کار به س��ینما گفت« :چند س��ال قب��ل درباره این
موض��وع صحبت کردم البته آن زمان ن��گاه من با امروز متفاوت
بود .اما در حال حاضر ش��رایط س��ینمای ایران به گونه ای است
ک��ه بازیگران جوان به غربالگری رس��یده اند .به نظرم بچه هایی
که اس��اس بازیگری را می شناس��ند و در این ح��وزه حرفه ای
هس��تند ب��از هم جای��گاه خودش��ان را ب��ه دس��ت آورده اند و
موفق هستند.

روزهای سخت به پایان رسیده است .بازیگرانی که
زحمت می کشند اکنون جایگاه خوبی را برای خود
دارند .کس��انی هم که از حاشیه به متن آمده اند باز
هم به همان حاشیه باز می گردند».
ب��ه گزارش سینماس��ینما ،بازیگر فیل��م «یک روز
ب��ه خصوص » درب��اره تاثیر چهره بازیگران نس��بت به عملکرد
آنه��ا در س��ینما گفت« :وقتی ب��ه صورت حرف��ه ای نتوانید وارد
عرصه ای ش��وید ،بهتر است به صورت حرفه ای خودتان را نقد

کنید تا بتوانید به اندازه کافی پیشرفت کنید .همواره
س��عی کرده ام خ��ودم را نقد کنم و درباره ش��خص
مصطفی زمانی قضاوت داشته باشم .ترجیح دادم که
هی��چ وقت به چهره ام فکر نکن��م .مگر اینکه الزمه
نق��ش مورد نظر چهره زیبایی باش��د .به هیچ عنوان
ب��رای کارگردانی یا گریموری تعیین تکلیف نمی کنم و س��عی
می کنم کار خ��ودم را انجام دهم ،حتی اگر بدانم که درباره من
اشتباه می کنند».

«ماهتیتی»بیهمتابود
 nبازیگران کمی مثل "پیمان معادی"" ،میالد کی مرام" و "پژمان بازغی" برای
کارشان همه نوع تالشی می کنند و اگر نیاز فیزیکی باشد برای نقششان ورزش
می کنند تا به ظاهر فیزیکی نقش هم نزدیک شوند
 nشهرام حقیقت دوست به معنای واقعی جوان است .او هرکاری می کند و در
تمامی صحنه ها سخت ترین کارها را انجام می دهد

پیمان معادی بازیگر
بسیار بزرگی است و این
فقط به جلوی دوربین ختم
نمی شود و به نظرم در
پشت دوربین او یکی از
حرفه ای ترین بازیگران
سینمای ایران است
ارش��ا اقدس��ی بدلکار و هنرمند جلوه های ویژه
س��ینمای ای��ران درخصوص هم��کاری خود با
پیم��ان معادی در پروژه "ماه ت��ی تی" گفت :با
اینکه "ماه تی تی" متوقف شد اما نباید از اتفاقات
خوب این مجموعه بگذریم که برای من همکاری

«دریاچه ماهی»  8دقیقه کوتاه شد

فیلم س�ینمایی «دریاچه ماهی» به کارگردانی مریم دوس�تی برای اکران عمومی  8دقیقه
کوتاه ش�د .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این فیلم که در بخش چشم انداز سی و پنجمین
جش�نواره فیلم فجر به نمایش در آمد نگاهی به وقایع پس از جنگ دارد و داس�تان چند
خانواده را روایت میکند که در نقطه مش�ترکی به یکدیگر میرس�ند و در این میان عشق
گمشدهای پیدا میشود.

ماهچهره خلیلی:

گریم های

دوباره با پیمان معادی بود .وی ادامه داد :آشنایی
م��ن ب��ا پیمان مع��ادی از  11س��ال پیش آغاز
می ش��ود و به زمانی می رسد که قرار بود پروژه ای
مش��ترک کار کنی��م اما متاس��فانه در آن زمان
این پروژه تولید نش��د تا اینک��ه دوباره و خیلی
صمیمان��ه تر در م��اه تی تی با پیم��ان برخورد
داشتم .نامزد سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر
پیمان مع��ادی را اینگونه توصی��ف کرد :پیمان
معادی بازیگر بس��یار بزرگی اس��ت و این فقط
به جلوی دوربین ختم نمی ش��ود و به نظرم در
پشت دوربین او یکی از حرفه ای ترین بازیگران
سینمای ایران است .وی در همین راستا افزود:
پیمان به ش��دت پرکار ،خالق و با انرژی است و
در راس��تای کار من تعامل و درک بسیار باالیی
دارد .طراح جلوه های ِوی��ژه فیلم "نگار" درباره
فعالیت خود در پروژه ماه تی تی تصریح کرد :من
در ای��ن مجموعه طراح جنگ بودم و با قریب به
 50بدل��کار صحنه های جنگ که بس��یار زیبا
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هنرمندان ایران

ارشا اقدسی:

ه��م بودند را طراح��ی می کردم و ب��ا توجه به
اینکه اولین س��کانس ها با جنگ آغاز می ش��د
من در سه ماه اول فعالیت بسیار زیادی داشتم.
وی درخص��وص گریم و فیزیک بازیگران در این
مجموع��ه تاکید داش��ت :گریم ه��ای این فیلم
بی نظیر با طرح های سهیل دانایی فر و مدیریت
و اجرای فوق العاده آقای اسکندری در سینمای
ایران بدون شک بی همتا بود .در کل تیم پشت
صحنه ماه تی تی بس��یار حرفه ای و یکدس��ت
بودند .بدلکار بین المللی ایران در ادامه با اش��اره
به حضور ش��هرام حقیقت دوس��ت اضافه کرد:
ش��هرام حقیقت دوس��ت به معنای واقعی جوان
اس��ت .او هرکاری می کند و در تمامی صحنهها
سخت ترین کارها را با کمال میل و با توانایی باال
انجام می دهد .وی در مورد بازی پیمان معادی
در صحنه های جنگی اذعان کرد :بازیگران کمی
مثل "پیمان معادی"" ،میالد کی مرام" و "پژمان
بازغی" برای کارشان همه نوع تالشی می کنند
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و اگر نیاز فیزیکی باش��د برای نقشش��ان ورزش
می کنند تا ب��ه ظاهر فیزیکی نقش هم نزدیک
ش��وند .در مورد صحنه های اکشن و جنگی اثر
پیمان معادی بسیار دقیق و موشکافانه ساعتها
به بحث و تبادل نظر با من می پرداخت و کام ً
ال
آگاهان��ه در هر صحنه حاضر می ش��د .ما کام ً
ال
هماهنگ شده صحنه های اکشن را می گرفتیم
و تا جایی که از لحاظ ایمنی خطرناک نبود خود
پیمان حرکات را انجام می داد .به گزارش میزان،
اقدس��ی با ابراز امیدواری نسبت به ظهور دوباره
ژانر اکشن خاطرنشان کرد :وجود پیمان معادی و
شهرام حقیقت در این پروژه این امیدواری را در
من ایجاد کرد که می ش��ود باز هم به سوی ژانر
اکشنی رفت که سالها س��ر درمدار آن جمشید
هاش��م پور بود .بعد از هاش��م پور این س��ینما
به نوعی با رکود بازیگر اکش��ن روبرو بود اما این
نس��ل از بازیگران جایگزین های مناسبی برای
سینمای اکشن جمشید هاشم پور هستند.

برایم نقش مهم است
نه مدیوم

«ماهچهره خلیلی» بازیگر س��ینما و تلویزیون
که امس��ال با دو فیلم سینمایی «اشنوگل» و
«یادم تو را فراموش» در جش��نواره فیلم فجر
حضور داشت ،درباره تفاوت های بازی در این
دو مدی��وم بی��ان کرد :س��ینما و تلویزیون دو
مدی��وم واقعاً متفاوت اس��ت؛ من در مورد این
موض��وع با مادربزرگم خانم پروین س��لیمانی
که س��ابقه حضور در سینما ،تئاتر و تلویزیون
را داش��ت ،صحبت و مشورت کردم و در حال
حاضر تفاوت های بس��یاری را می توانم برای
ش��ما بیان کنم .وی در توضیح بیش��تر گفت:
ای��ن تفاوت ها اوالً در ان��دازه قاب تلویزیون و
پ��رده چند مت��ری س��ینما ،دوم در نوع بازی
اس��ت که در تئاتر گل درش��ت تر از سینما و
تلویزیون و در س��ینما جدی ت��ر از تلویزیون
است و س��وم مخاطب این مدیوم ها است که
س��ینما و تئاتر مخاطب خاص ت��ری دارند و
چهارم دستمزدهای هر کدام متفاوت است .به
گزارش دیباچه ،بازیگر سریال «کاله پهلوی»
در پاس��خ به اینکه در مقام انتخاب حضور در
کدام مدی��وم را ترجیح می ده��د ،گفت :من
حضور در هیچ کدام را انتخاب نمی کنم بلکه
من نقش را انتخاب م��ی کنم و موضوعی که
برای من جذاب اس��ت ،نقش و سناریوی کار
اس��ت و به همین دلیل است که امسال تئاتر،
تیزر ،س��ه اثر سینمایی و یک سریال در حال
کار هستم.

کوتاه از هنر

دست ساخته های هنری
در تهران

محمود کالری:

مراسم افتتاحیه چهاردهمین جشن تصویر سال و
جش��نواره فیلم تصویر با بزرگداشت زندهیاد عباس
کیارس��تمی و رونمایی از پوس��تر جشنواره جهانی
فیلم فجر که یکی از آثار این هنرمند فقید اس��ت،
شامگاه اول اسفندماه با حضور جمعی از هنرمندان
و عالقهمندان در خانه هنرمندان ایران برگزار ش��د.
در ابتدای این مراس��م فیلمی از سیفاهلل صمدیان
درباره کیارستمی برای حاضران پخش شد .پس از
نمایش فیلم ،صمدیان پش��ت تریبون قرار گرفت و
اظهار کرد :من تا یک ماه خودم را دور نگه داشتم و
سر خاک کیارستمی نرفتم .تا اینکه فرزندش تماس
گرفت و خواست به احترام و اعتبار خواستههای آن
سوی مرز این فیلم برای بزرگداشت او در ونیز ساخته
ش��ود .امیدوارم بیش از اینکه غمگین شده باشید،
ب��ه زندگی در عصر آدمهایی چون او اگر افتخار هم
نمیکنید ،از این بابت خوشحال باشید .او افزود :به
نظر من ملت ایران جدا از ذهنیتهای سیاس��ی و
عقیدت��ی و مذهبی و در حالی که از چندین جهت
مورد هجوم بوده ،مدیون کیارس��تمی اس��ت .او به
تنهایی بدون اینکه شعار بدهد یا به گروهی وابسته
باش��د ،راه خود را رفت .دبیر جش��ن تصویر س��ال
همچنین گفت :امروز بچههای تصویر س��ال کسی
که  ۱۴س��ال کنارشان بود را ندارند .کیارستمی آن
روزها عکس خود را که در حراجیها و آکشنها به
قیمت باال فروش میرفت ،در قطع کوچک در کنار
عکسهای عکاس��ان تصویر قرار میداد .در بخش
دیگری از این مراس��م محم��ود کالری ،فیلمبردار،
که سابقه همکاری با کیارستمی را در کارنامه دارد،
گفت :خیلی س��خت است که یکی مثل من درباره
کیارس��تمی حرف بزند .من یا هرکس دیگر هر چه

فیلمهای کیارستمی برای خودش عذاب الیم بود!

بگوییم ،چیزی به منزلت و اعتبار و جایگاه او اضافه
نمیکنیم .شرایطی که برای همراهی او پیش آمد این
موقعیت فراهم شد که از زبان او چیزهایی بشنویم و
از نگاه او به پیرامونش دریافتهایی پیدا کنیم .چه
بسا این مسیر بتواند روزنه کوچکی باز کند به جهان
بسیار ویژه و متفاوت یک هنرمند بزرگ مثل عباس
کیارستمی .او به بیان خاطراتی از کار با کیارستمی
پرداخت و اظهار کرد :کیارستمی فیلمسازی بود که
در جریان ساخت فیلم به دنبال پاسخ برای سوالهای
ذهنیاش بود .پاسخهایی که خودش میدانست چه
مفاهیمی را با خود میآورد و چه ش��کل و شمایلی
را میس��ازدو همینها او را کیارستمی کرد .کالری
ادامه داد :کیارستمی میگفت «برای من عذاب الیم
اس��ت که فیلمهای خودم را تماش��ا کنم .از دیدن
فیلمهایم به ش��دت آس��یب میبینم ،وقتی آنها
را مونتاژ میکنم ،فکر میکن��م که واقعا من این را
ساختهام؟ وقتی در کن "زیر درختان زیتون" نمایش
داده میش��د و مجب��ور به حضور در س��الن بودم،

بلند بلند س��رفه میکردم که حواس تماش��اچی را
پرت کنم ».در بخش دیگری از این مراس��م مجید
رجبی معمار  -مدیرعامل خانه هنرمندان  -گفت:
مندربارهکیارستمیصحبتنمیکنم،چونازعهده
من برنمیآید .هنگام درگذشت او در کرهجنوبی بودم
و ب��رای من جالب بود که در هر مالقاتی ابراز ارادت
و تسلیت داشتند از اینکه ما یک هنرمند جهانی را
از دس��ت دادهایم .سال گذش��ته از او خواهش کرده
بودیم هنگام حضور در ایران تغییراتی در چیدمان
هفت چنار خانه هنرمندان که یادگاری اوست اعمال
کند و او قبول کرده بود که در این یادگاری عجیب
را که قلب خانه هنرمندان اس��ت ،تغییراتی بدهد،
اما فرصت نش��د .البته این کار قرار است با کمک و
همراهی فرزندانش انجام شود .او ادامه داد :قرار است
طبقه باالی خانه هنرمندان به نام کیارستمی ثبت
شود و هر از چند گاهی اثری از او را در اینجا داشته
باشیم .همچنین پیشنهاد شد به دلیل تولد و مرگ
او در فصل تابستان ،گالری تابستان خانه به نام ایشان

شود ،اما چون خانه هنرمندان گالریهای چهار فصل
دارد ،مترصد فرصتی هستیم که جای مناسبی در
ش��ان کیارس��تمی را به نام او کنیم .محمد سریر -
آهنگساز و عضو شورای عالی خانه هنرمندان  -نیز
در این مراسم گفت :سال اول که به دبیرستان رفتم،
بزرگانی چون کیارستمی ،آغداشلو و علیاکبر صادقی
نیز بودند و برنامههای هنری مدرس��ه را با هم اجرا
میکردیم .پس از آن فرصت معاش��رت کمتر پیش
میآمد .سپس رضا کیانیان برای رونمایی از پوستر
جشنواره جهانی فیلم فجر که عکسی از کیارستمی
اس��ت روی سن آمد و گفت :ما هنوز کیارستمی را
نمیشناسیم و شناخت او سالها طول میکشد .اگر
خارجیها اینقدر درب��اره او حرف نمیزدند ،ما هم
ح��رف نمیزدیم .امیدوارم همه آنهایی که به او بد
و بیراه گفتند بدانند که چقدر اشتباه کردند و چقدر
باید او را دوست داشته باشند .او افزود :قرار بر این بود
که پوستر جشنواره جهانی فجر هر سال به یکی از
شخصیتهای سینمای ایران اختصاص داشته باشد.
سال اول متعلق به استاد انتظامی و فیلم «گاو» بود
و امس��ال یکی از آثار کیارس��تمی .پوستر این دوره
یکی از عکسهای کیارستمی است.به گزارش ایسنا،
همچنینعصریکماسفندماهنمایشگاهچهاردهمین
جشن تصویر س��ال در گالریهای خانه هنرمندان
افتتاح ش��د .عکسه��ای حادثه پالس��کو و رحلت
آیتاهلل رفسنجانی از بخشهای ویژه این نمایشگاه
هس��تند .چهاردهمین جشن تصویر سال از اول تا
 ۲۰اس��فندماه در خانه هنرمندان برگزار میش��ود.
افتتاحیه دوم تصویر سال ،جمعه ششم اسفندماه در
باغ  -موزه ایرانی با عکسهای بخش ویژه «پدربزرگ
و مادربزرگ ایرانی» خواهد بود.

قاب

خانه واگذارشده
پروین اعتصامی

اینجاخانه پروین اعتصامی اس�ت
که سالهاس�ت واگذارشده است.
برخی س�نتهای قدیم تصورش
هم امروز س�خت است .این در به
خانه همس�ایه باز می ش�ود تا در
مهمانی ها شریک هم باشند.

احسان خواجه امیری
در سنگکی

احس�ان خواجهامیری که چندی
پی�ش برای برگزاری کنس�رت به
آمریکا س�فر کرده بود،عکسی از
خود منتش�ر کرد که او را در یک
نانوایی سنگکی در آمریکا نشان
می دهد.

شماره4838

آفتاب یزد :دست ساخته های هنری عیدانه از
ششم اسفند به مدت یک هفته در تهران برگزار
می شود فرزانه هاشمی ،مسئول هنرکده خورشید
درباره دست س��اخته های هنری عیدانه گفت:
عدهایازبانوانهنرمند،خانمهاالهامبارانی،فرحناز
بهزادمنش و مدیحه هاش��می طراحی و تزیین
تخم مرغ های سفالی ،قاب و آیینه های چوبی و
سرامیکی ،لوازم سفره هفت سین و تابلوهای رنگ
و رغن و آبرنگ را به مناس��بت عید نوروز تدارک
دی��ده اند ،عالقمندان می توانن��د برای بازدید و
خرید از س��اعت  11صبح تا 18از تاریخ شش��م
تا  12اسفند به نش��انی تهران ،بزرگراه رسالت،
خیابان استاد حسن بنا (مجیدیه) جنوبی ،کوچه
عرب پالک  32واحد یک مراجعه کنند.

هنرمندان جهان

آنجلینا جولی :

دوران طالق سخت بود

آنجلیناجولیبازیگروکارگردان 41سالهآمریکایی
اولین بار بعد از طالق پر سر و صدایش از برد پیت
در مصاحبه ای در این مورد صحبت کرده است.
او در مصاحب��ه اش گفته که طالق برایش دوران
بس��یار سختی بوده است و این سختی است که
عده زی��ادی از مردم آن را تجربه کردهاند ،اما به
هر حال او بعد از پش��ت سر گذاشتن این دوران
س��خت میخواهد به زندگی عادیاش برگردد.
جولی گفته اس��ت :با وجود همه این اتفاقها ما
یک خانواده هستیم و یک خانواده باقی خواهیم
ماند،همه این مشکالت ما را در نهایت مستحکمتر
خواهد ک��رد .به گزارش برنا ،او همچنین گفته
اس��ت که تمرک��زش روی بچ ه خ��ودش و برد
پیت خواهد ب��ود و همان طور که گفت م ما برای
همیشه یک خانواده باقی خواهیم ماند،امیدوارم
در آخ��ر هم��ه ای��ن ح��وادث م��ا را قویت��ر و
نزدیکتر کند.

تجسمی

تولد مکتب های قدیمی
درنقاشیخطهاییمدرن

آفتاب یزد – آرزو جعفریان :نقاش��یخط های
فریبا نصیری��ان و کیارش یعقوبی به تازگی روی
دیوار گالری مژده رفته است .عنوان این نمایشگاه
«سی مرغ کهن» اس��ت که نصیریان و یعقوبی
تعداد  30اثر نقاش��یخط که به صورت مشترک
روی آن متمرک��ز بوده اند را به نمایشگذاش��ته اند.
درای��ن آثار بخش خوشنویس��ی کار ب��ا کیارش
یعقوبی و قسمت نگارگری توسط فریبا نصیریان
انجام شده است .این دو هنرمند با بهره گیری از
نگارگری ،خط و رنگ ایرانی قصد دارند هنر ایرانی
را در این نمایشگاه به نمایش بگذارند .آنها کارهای
سنتی با متریال ،تکنیک و ابزار کار مدرن انجام
داده اند ،کاغذ آهارمهره جای خود را به بوم داده
و به جای اس��تفاده از رنگ هایی چون الجورد و
شنگرف از آکریلیک و رنگ روغن بهره گرفته اند و
نمایش آثارش��ان را م��درن تر کرده ان��د ،با این
وجود با تماش��ای آثار این زوج هنرمند می توان
جلوه هایی از رنگ و خط ایرانی را شاهد بود زیرا
هدف آنها نمایش هنر کهن سرزمین ایران است
که در آثارشان آن را به تماشا گذاشته اند.
کی��ارش یعقوب��ی که حضور در پنج نمایش��گاه
انفرادی و بیش از  28نمایش��گاه گروهی خط و
نقاشیخط در داخل و خارج از ایران را در کارنامه
هن��ری خود دارد ،در رابطه با آث��اری که در این
نمایش��گاه ارائه داده اند ،گفت « :در بیش��تر آثار
این نمایش��گاه از خط نستعلیق بهره گرفته ام و
خوشنویسیهاشاملمصراعبیتهاوقسمتهایی
از اشعار ش��عرای بزرگ ایران زمین چون حافظ،
سعدی ،خیام و موالنا است .استارت کار در این
آثار ابتدا از یک تئوری آغاز می ش��د و س��پس
س��عی بر اجرایی کردن آن ایده داشتیم البته از
زمانی ک��ه یک ایده تبدیل به یک اثر می ش��د
تغیی��رات زی��ادی در آن ب��ه وجود م��ی آمد».
وی اف��زود « :در این نمایش��گاه آثار را می توان به
سه ژانر مختلف تقسیم بندی کرد :آثاری که بخش
نگارگری آن نسبت به خوشنویسی سهم بیشتری
داشته ،تابلوهایی که خوشنویسی به صورت مستر
در اثر آمده و به نگارگری مزین شده است و بخش
س��وم شامل مرغ بسمل می شود که ریشه کهن
در ایران زمین داش��ته و با کمک گرافیک و خط
اجرا شده است ».یعقوبی درباره ساخت قاب های
تمامی آثار در این نمایش��گاه گفت«:حدود س��ه
ماه طول کش��ید تا قاب های آثار این نمایشگاه
را بسازم ،چوب قاب ها را خود تهیه کردم  ،نقشه
ساخت هر کدام را کشیدم و نسبت به محتویات
و تم رنگی کارها  ،رنگ قاب ها را انتخاب کردم».
فریبا نصیریان که در حدود  15سال است نقاشی
ایرانی را تدریس می کند و تاکنون دو نمایشگاه
انف��رادی برپا کرده و در نمایش��گاه های متعدد
گروهی در ایران  ،کان��ادا ،امارات ،مالزی  ،ترکیه
و ...شرکت داشته است نیز درباره شکل گیری آثار
این نمایشگاه گفت «:من و همسرم از سال  87در
چند نمایشگاه مشترک شرکت کرده ایم و به طور
همزمان کارهای مشترک زیادی انجام داده ایم،
ابتدا روی آثار کالسیک و قدیمی نقاشی خط و
کارهای مکتبی متمرکز بودیم اما کم کم به این
آثار جدید رسیدیم .هر دو احساس کردیم نقاشی
خط های ایرانی به سمت کارهای غربی و اروپایی
گرایش پیدا کرده و تمام س��عی م��ان را بر این
گذاشتیم که با ایجاد فضایی مدرن آثاری را ارائه
دهیم که رنگ و بوی کامال ایرانی داشته باشد».
او دررابطه با انتخاب عنوان «سی مرغ کهن» برای
مجموعه آثار تازه شان گفت «:تعداد مرغ های آثار
مرغ بس��مل و دیگر کارهای نمایشگاه  30عدد
اس��ت  ،عنوان «س��ی مرغ که��ن» را به خاطر
ریش��ه دار بودن نقاش��یخط ایرانی و قدمت آن
برگزیدیم و این مسئله را در این نمایشگاه مطرح
کرده ایم که در عین حال که این آثاراز تکنیک های
سنتی فاصله گرفته اند اما سعی در تولد مجدد
مکتب هاب قدیمی دارند».

نمایش خانگی

ساخت «شهرزاد »۲
از سر گرفته شد

تصویرب��رداری س��ریال «ش��هرزاد  »۲ب��ه
کارگردانی حس��ن فتحی مجددا ش��روع شده
اس��ت و این روزها عوامل به صورت ش��ب کار
س��ریال را ضب��ط م��ی کنند .ضبط س��ریال
«ش��هرزاد  »۲مدتی متوقف شد و این روزها
عوامل اصلی کار از جمله ش��هاب حس��ینی،
ترانه علیدوستی ،پرویز فالحی پور و همچنین
مصطفی زمانی در لوکیش��ن منزل بزرگ آقا
مشغول کار هستند .به گزارش مهر ،فیلمنامه
س��ریال «ش��هرزاد  »۲نیز همچنان در حال
نگارش است.

