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نمایشگاه اسناد کتاب «نقاشی قهوهخانه» برپا میشود
انتش��ارات س��وره مهر و حوزه هنری همزمان با اقبال به کتاب «نقاشی قهوهخانه» که خاطرات کاظم دارابی ،متهم دادگاه
میکونوس را با روایت و پژوهش محسن کاظمی روایت میکند ،نمایشگاهی را از اسناد و مدارکی که این کتاب بر مبنای آن
نوشته شده است برگزار میکنند .این نمایشگاه از  ۱۴تا  ۱۷مرداد در حوزه هنری برپا خواهد شد.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2778

سهشنبه  8مرداد 1398

کتاب

آخرین قدمهای سهگانه انقالبی
«محمدعلیگودینی»

گزارش «وطنامروز» از شب شعر «دلیران هرمزگان»
به بهانه قدرتنمایی ایران در خلیج فارس

سعید ناصری :حاال  10روزی از توقیف نفتکش انگلیسی توسط پاسداران و مرزداران انقالب اسالمی میگذرد و در این فاصله ،یکشنبهشب سالنی در قلب
پایتخت ،میزبان شب شعر «دلیران هرمزگان» بود؛ عنوانی که بر بنری با زمینه آبی آبهای نیلگون خلیجفارس و تصویر نفتکشی در محاصره قایقهای
ن بار هم مثل همیشه شعر جلودار شده است .حسین قرایی ،نام آشنای برگزارکننده شبهای شعر کشور ،پیشتر از سازمانها
سپاه خودنمایی میکرد .ای 
و ادارات عریض و طویل ،به مدد آش��نایی طوالنیاش با ش��اعران و ادیبان کش��ور و دغدغه انقالبیاش ،مسؤول برگزاری این آیین شعر است .در کنار آن
صداوسیما خبرنگاران  2شبکهاش را راهی مراسم کرده و خبر در همان شب پوشش داده میشود .یکی از دوستان ،به طنز به قرایی میگوید باید دیگر قید
برگزاری شبهای شعر در لندن و نیویورک را بزند؛ اسمش رفت داخل لیست سیاه .پاسخ قرایی لبخندی کوتاه است .در این فرصت کوتاه ،شاعرانی از 6
استان کشور دور هم جمع شدهاند .متولدان دهههای  70و  ،80فراوانی بیشتری دارد .انتخاب صحیح چند بیت از اشعار ضدانگلیسی ملکالشعرای بهار و
تناظرشان با اتفاقات روز ،به پیشینه طوالنی نفرت مردمان این دیار از خباثتهای انگلیس اشاره داشت و اینکه استعمارگری و خباثت ،کار امروز انگلیس
نیس��ت و تاریخی طوالنی دارد« :انگلیس��ا! در جهان بیچاره و رس��وا شوی  /آسیا آواره گردی وز اروپا ،پا شوی  /با کاله بام خورده با لباس مندرس  /کفش
پاره ،دست خالی ،سوی آمریکا شوی».

در تور ماهیگیرها
پهپاد افتاده است!
در تور ماهیگیرها پهپاد افتاده است

ش��عرخوانی ش��عرا با محمد خادم آغاز شد؛
ش��عری پرکنایه که در آن به القاب ریز و درشت
بریتانی��ا تاخته بود« :کبی��رش کجا و صغیرش
کجاس��ت  /بگو حیلهگر رو و زیرش کجاست؟ /
حقیری که سرگرم کودککشی است  /بریتانیای
کبیرشکجاست؟»
در ادامه زهرا س��پهکار غزلی را به شهید نادر
مهدوی تقدیم کرد« :دریادالن همدوش دریا گام
بردارند  /تا از دل��ش امواج ناآرام بردارند  /دزدی
دریایی جوابش س��یلی رعد است  /از جذبه ماه
ابرها پیغام بردارند  /در تور ماهیگیرها پهپاد افتاده
اس��ت  /دمامزنان را بگو دمام بردارند» .در ادامه
نوبت به پیمان طالبی رس��ید .طالبی شعرش را
با رجز آغاز کرد و به انتها رس��اند« :دشمن تازه
من ،بخت دگر یار تو نیست  /جنگ با مثل منی
قاعدتاً کار تو نیست  / ... /سنگ در برکه مینداز
و کناری بنش��ین  /جنگ با ماه بدین جلوهگری
کار تو نیست» .میالد حبیبی نیز در این برنامه
شعرش را پرحماسه ش��روع کرد« :گرچه چون
باد از تعلقها گریزانیم ما  /ای ش��ما بیریشگان
هش��دار توفانیم ما  /کفر چشم دیدن ما را ندارد
سالهاست  /جای ما در قلب پاکان است ،ایمانیم
ما» .همچنین در این مراسم از عکاس هرمزگانی
که تصاویر به یادماندنی توقیف نفتکش انگلیسی
را ماندگار کرده بود ،تقدیر شد.

چرچیلهای دشداشهپوش

کربال ماضی و مستقبل خود را برداشت

سیدمجید موس��وی ش��اعر بعدی بود که با
قطعهای سپید ،ذائقه سپیدپسند جمع را نواخت:
«چشمهایت را خوب باز کن  /رئیسعلی هنوز روی
آبه��ا راه میرود  /حاال تنگس��تان به تنگه آمده
 /ت��ا به تنگ آورد چرچیلهای��ی را که این روزها
دشداش��ه میپوش��ند  /چش��مهایت را خوب باز
کن  /میرزا با یارانش با زغالهای طبرس��تان پدر
الفواکه��ه را درآوردهاند  /آنقدر که غول عالءالدین
در دود قلیان شیخنش��ینان شاهنامه میخواند».
ش��عرخوانی به بزرگترها که رس��ید ،حمیدرضا
شکارسری نیز سپید دیگری را خواند« :مجسمه
آزادی با کتاب قطورش ،مهربان ،نگران ،آتش غزه
را باد زد ،کبابها برشته شدند /مجسمه آزادی ،با
مش��عل فروزانش ،پرندهای را کباب کرد و همراه
کاروان کمکه��ای انساندوس��تانه ،از راه غزه ،به
تلآویو ارسال کرد /مجسمه آزادی ،با آنکه نودوسه
متر بلندی دارد ،از غزه دیده نمیش��ود  /مجسمه
آزادی ،رک کشید ،غزه را ببیند ،آسمانخراشهای
مزاحمنیویورکنگذاشتند/هیروشیما،کره،ویتنام،
افغانس��تان ،عراق ،غزه  /تاج مجسمه آزادی چند
خ��ار دیگ��ر دارد؟ در انته��ا  /نه آتشفش��انهای
خش��مگین ،نه شهابسنگهای غریبه ،نه اعصار
افسارگس��یخته یخبندان  ...شاید میلیونها سال
بعد ،زمینشناسان بگویند دلیل نابودی حیات بر
این سیاره آبی ،ویروس مقاومی بود به نام آمریکا.

در ادام��ه نوبت به مهدی جهاندار رس��ید .غزل
شاعر جوان و پرشور اصفهانی ،شوری به مجلس داد:
«بال پر سوختگان تاول خود را برداشت  /روضهخوان
گریهکنان مقتل خود را برداشت /شهر میرفت که
در ظلمت خود غرق ش��ود  /کشتی راه خدا مشعل
خود را برداشت /آفرین بر شرف و همت حربنیزید
 /پیش از آنی که َرود قافله ،خود را برداشت /خوش
به حال لب شمشیر عدالتخواهی  /که در این آمد
و ش��د ،صیقل خود را برداشت /کربال قصهی امروز
من و توس��ت رفیق  /کربال ماضی و مستقبل خود
را برداشت /نوعروسی است شهادت که شب حجله
فقط  /ی��ک نظر چارقد مخمل خود را برداش��ت/
موش��ک سوم خرداد به پهپاد رسید  /گام دوم قدم
اول خود را برداش��ت» .ش��عر بعدی جهاندار ،هجو
بامزهای بود که کمی فضای جدی رجزخوانی جلسه
را تلطیف کرد« :ناخدا جانم فدای بادبان و لنگرت /
هفت ناو چاق را خورده اس��ت ناو الغرت  /خنجر از
رو بس��تهای روباه پیر  /پیش از این در پشت پنهان
مینمودی خنجرت  /کش��تی م��ا را هواپیماربایی
میکنی  /مردهشور کشتی و ناو هواپیمابرت  /کشتی
در تنگه هرم��ز به ترمز آمده  /هر طرف دریاس��ت
میریزی چه خاکی بر سرت  /خواب قایقهای ایران
را ببینی بعد از این  /از خلیجفارس میترس��ند زین
پس لش��کرت /ای سپاه،ای نیروی دریایی،ای کل
قوا  /آفرین بر غیرت فرمانده و فرمانبرت».

تهیهکننده «ستارهساز» خبر از آغاز فصل دوم این برنامه داد

جدیترین برنامه تلویزیونی برای نوجوانان
با پای��ان فص��ل اول برنام��ه «ستارهس��از»،
تهیهکننده این برنامه از ثبتنام حدود  ۲۰۰هزار
نفر برای فصل دوم خب��ر داد و اعالم کرد بزودی
پیشتولید فصل دوم «ستارهساز» آغاز خواهد
ش��د .به گ��زارش مهر ،جواد فرحان��ی درباره
فصل دوم این برنامه اظهار داشت :فصل دوم
«ستارهساز» با همین روند پیش خواهد رفت
و ش��رکتکنندهها از شهرس��تانها و روستاها
انتخاب میش��وند .وی با اش��اره به ثبتنام اولیه
شرکتکنندهها در فصل دوم توضیح داد :با توجه
به اینکه  ۲۰۰هزار ثبتنام برای حضور در فصل
دوم برنامه داش��تهایم ،با کم��ی فاصله زمانی،
فص��ل دوم را تولی��د خواهیم ک��رد .فرحانی
در واکن��ش به ترکیب داوران برنامه و اینکه
تغییری در فصل جدید خواهند داشت یا خیر
نیز توضی��ح داد :تا این لحظه ترکیب داوران
عوض نشده است .وی همچنین درباره ویژگیهای
برنامه «ستارهس��از» اظهار داشت :فوتبال ورزش
مهم و عجیب و غریبی است و ما خواستیم به ذات

فوتبال وفادار باشیم و واقعیتها را نشان دهیم .با
ای��ن حال بعد از چند برنامه داوران توضیح دادند
که اخالق چقدر اهمیت دارد
و کس��ی که بداخالقی
ک��رده ب��ود در رقابتی
دیگر حذف شد .این

تهیهکننده برنامههای تلویزیونی با اش��اره به یک
ویژگی مهم «ستارهس��از» تاکی��د کرد :خیلیها

ب��ه این قضیه توجه ندارند که ما در این س��الها
هیچوق��ت برای بچههای  ۱۰تا  ۱۲س��اله برنامه
تلویزیونی جدی و حرفهای نداش��تهایم .برنامهای
که از چنین اس��تودیویی برخوردار باشد و با این
پروداکش��ن و نیرو و یک تیم حرفهای مشغول به
کار ش��ود .فرحانی همچنین با اشاره به
خروجی مسابقه «ستارهساز» و نتیجهای
که برای شرکتکنندهها داشته هم بیان کرد:
چن��د نفر از این بچهه��ا از طریق همین برنامه
وارد تیمهای حرفهای لیگ برتر مثل اس��تقالل
و س��ایپا ش��دند و باقی بچهها هم پیشنهادهای
خوبی داشتند .تهیهکننده «ستارهساز» با دعوت
منتقدان به ارزیابی ستارههای این برنامه
گفت :عرصه برنامهسازی استعدادیابی،
عرصه شفافی است .بنده اتفاقاً بر این
عقیدهام در صورت حمایت از س��مت
باش��گاهها و متولیان امر در فدراس��یون فوتبال،
«ستارهساز» بس��اط دالالن و پولهای کثیف را
برخواهد چید.

«خط تولید» و «داستان  40سالگی من» جدیدترین آثار مرکز مستند سوره

حوزه هنری سراغ دغدغههای نسل جدید میرود
مدیر مرکز مستند سازمان سینمایی حوزه هنری درباره آخرین فعالیتهای
این بخش از س��ازمان س��ینمایی حوزه هنری در س��ال جاری گفت :در حال
حاضر یک مس��تند  ۵قس��متی «خط تولید» را داریم که پیرامون رونق تولید
مواد غذایی و آرایش��ی و بهداش��تی و ...و چگونگی اداره زندگی با کاالی ایرانی
اس��ت که برای تلویزیون س��اخته شده و ابتدا از ش��بکه سوم سیما و سپس از
س��ایر شبکهها پخش خواهد شد .همچنین مستند خودنگاری به نام «داستان
 ۴۰سالگی من» را یک مستندساز متولد در روز انقالب ساخته که تهیهکنندگی
آن را وحی��د چاوش و کارگردان��یاش را امین اقدمی برعهده دارند که در آن به
سوال اصلی ذهنش در این باره پاسخ میدهد .مستندی هم درباره همه اتفاقات

سوریه از ابتدا تا به امروز با مشارکت شبکه
مستند ساختهایم که بیبدیلترین مستند
س��ریالی اس��ت که تاکنون درباره س��وریه از
موقعیت جغرافیایی گرفته تا دالیل تاریخی و ...در
 ۱۶قسمت رونمایی شده است .یاسر فریادرس درباره مسیر کلی مرکز مستند در
سال جاری نیز گفت :امسال تمرکز اصلیمان روی موضوعات اجتماعی است و
دغدغه همیشگیمان بیش از پیش حفظ منافع ملی و حرکت در جهت آن بوده
و در همین راستا مستندهایی با موضوعات سلبریتیها ،معضالت دهه هشتادیها
و دغدغههای نسل جدید در دست ساخت داریم.

مهر فاطمه تمام آبهاست

محم��ود اکرامی ،ش��اعر پیشکس��وت نیز در
جم��ع بود و س��پیدی را تقدیم کرد« .:سکس��که
سیاست ،سرگیجه سربازان را بیشتر میکند  /حاال
خیابانهای جهان جنازه باال میآورند  /کودکان اما /
بیگناهی دستهای خود را .گنجشکانی نورساند،
که در س��رما ریز قرن ،گلوله میشوند و میافتند
روی دس��تهای خیابان .ح��اال به جماعت دیوانه
میشوم ،به فردا قدیس و فریاد میزنم :چهارستون
س��ازمان ملل را ،موریانههای سکوت جویدهاند .و
سربازان ناتو ،بردگان تتو کرده معاصرند .خدای من،
به کدامین جرم ،گلها گلوله میشوند .خدای من،
اینجا کجای زمین است ،حلب ،غزه؟ کربال! .امروز
بیستوسوم رمضان است یا دهم محرم .روزه بگیرم
یا روضه بخوانم؟» ش��عر بع��دی را محمد توکلی،
شاعر جانباز و مدافع حرم خواند« :ناوها هراستان
ز چیس��ت  /قایقی ک��ه یکهزارم شماس��ت؟! /
جنگجوی بیشکست زردموی  /قهرمان قصههای
سینماست  /ما خیالمان از آب راحت است  /مهر
فاطمه تمام آبهاست .محسن کاویانی ،شاعر جوان
قمی نیز مثل همیش��ه با صالبت شعری حماسی
خواند :ما پشت هم هستیم تا آخر  /این خاک رهبر
دارد و رهرو  /این خاک ایران اس��ت و این یعنی /
پایان دوران بزن دررو  /.../پس کش��یدن نیست در
خونش  /هر کس که خونش ایرانیس��ت  /کبر تو
تاوان بدی دارد  /این خاک لبریز از سلیمانیست».

لبخند تو «دارسی» بود!

در ادام��ه نوبت به ش��اعر آیینی اصفهانی،
محمدحسن ملکیان رس��ید .شعر او تاریخچه
روابط ایران با اس��تعمارگران ب��ود و تا همین
امروز که پاس��داران دری��ا ،ورق را برگرداندند:
«بازی به نفعت ش��روع شد  /تو انگلیس و من
ایران /تو توپچیهای لندن  /من نفت مس��جد
توپ  /انداختی تو زمینم
سلیمان /از ِ
اول بازیُ ،
/با خنده دس��تور دادی /تا پای میزت بشینم/
ت��و با ک��راوات رنگی  /من با کال ِه گش��ادم /با
خوردن جام برجام  /دریا ُر بر باد دادم /لبخند
تو «رویتر» بود  /لبخند تو «دارس��ی» بود /هر
جملهی انگلیسیت  /یه فحش به فارسی بود!/
با روسیه رو جهنم  /اسم «گلستان» گذاشتین/
با همدیگه دس��ت دادین  /دس��ت روی ایران
گذاش��تین /تو دود میکردی و م��ن  /توتون
س��یگار بودم /گفت��ی و گفتم فقط چش��م! /
من ش��اه قاجار بودم /اون روزا حاال گذش��ته /
برگش��تنت بیضرر نیس /بازم پی امتیازی؟ /
ن��ه! دیگه عهد قجر نیس! /روباه پیر زمونه!  /با
شیر اگه دربیفتی /رویات هر روز ،مرگه  /گفتم!
نگی که نگفتی! /ما از تو ترسی نداریم  /یادت
ج و ببینی  /کشتیت
بمونه همیشه /خواب خلی 
توقیف میش��ه /ناوی گرفتی و م��ا جاش  /از
تو گرفتیم ناوی /آی توپیچیهای لندن  /حاال
ک مساوی!»
یک ی 

تازهترین خبرها از آنچه این روزها در سینمای جهان میگذرد

از «شیرشاه» میلیاردر تا همکاری دنیرو با اسکورسیزی
محم�د حس�ینآبادی :بهتری�ن تعبی�ر ب�رای
فیلمسازانی همچون مارتین اسکورسیزی ،فرش
دستباف ایرانی است! اثری که هر چقدر قدیمیتر
میشود ،ارزش و اعتبار آن افزایش پیدا میکند؛
اسکورسیزی نیز حاال در  76سالگی فیلم به فیلم
نسبت به س�اختههای قبلی خود بهتر میشود.
او ک�ه تا همین چند وقت پیش درگیر س�اخت
تازهترین اث�رش به نام «ایرلن�دی» بود بتازگی
اعالم کرده که آمادگی س�اخت پروژه بعدیاش
را دارد« .قاتلان ماه کام�ل» عنوان پروژه بعدی
این فیلمس�از باسابقه اس�ت که از مدتها قبل
بحث ساخت آن مطرح شده و قرار بود لئوناردو
دیکاپریو ،بازیگر مورد عالقه این کارگردان نیز
در آن ایف�ای نقش کند؛ خبری که روز گذش�ته
ب�ا اعالم پیوس�تن راب�رت دنیرو به ای�ن پروژه
ل شد .در حالی که قرار است فیلمبرداری
تکمی 
این فیلم در بهار و تابس�تان  ۲۰۲۰انجام ش�ود،
پیش تولید آن از نوامبر امس�ال شروع میشود.
ای�ن همان زمانی اس�ت ک�ه «ایرلن�دی» راهی
سینماها میشود و بعد در نتفلیکس در دسترس
خواهد ب�ود .این فیلم اکن�ون در مراحل پس از

تولید خود اس�ت .ام�ا خبر جال�ب توجه دیگر
تسخیر گیشه سینمای جهان توسط «شیرشاه»
است ،اثر جدید کمپانی پرتولید دیزنی این روزها
در آستانه رسیدن به فروش یک میلیارد دالری
قرار گرفته است .اما نکته جالب در ارتباط با این
فروش این اس�ت که کمپانی دیزنی در فاصله 5
ماه قبل از پایان سال میالدی فعلی ،اعالم کرده
در باک�س آفیس به فروش  7/67میلیارد دالری
دس�ت یافته اس�ت .با دس�تیابی به این فروش
رکورد قبلی دیزنی شکس�ته میشود که در کل
س�ال  ۲۰۱۶موفق ش�ده بود  7/61میلیارد دالر
بفروش�د .از فروش  7/67میلیارد دالری امسال
 5/09میلیارد دالر در خ�ارج از مرزهای آمریکا
کس�ب شده است .این نخس�تینباری است که
اس�تودیویی هالیوودی موفق میشود بیش از ۵
میلیارد دالر در خارج از مرزهای آمریکا در یک
سال فروش کند .فروش «عالءالدین» دیزنی نیز
هفته پی�ش از مرز یک میلیارد دالر عبور کرد و
این هفته «شیرشاه» با رسیدن به فروش 962/7
میلیون دالری تا روز یکشنبه نشان داد که همین
هفته یک میلیارد دالر را پشت سر میگذارد.

محمدعلی گودین��ی درباره
انتش��ار س��ومین کت��اب از
س��هگانه داس��تان انقالبش
اظهار داشت« :تاالر پذیرایی
پایتخت» و «زنی با کفشهای
مردانه» عنوان  2جلد نخست این سهگانه است
و جلد سوم با عنوان «دار بلوط مقدس» در حال
آمادهسازی است .وی در توضیح بیشتر درباره
«دار بلوط مقدس» ابراز داش��ت :چندین سال
پیش جلد س��وم را نوشته بودم اما در ویرایش
جدید برخی اتفاقات از آشوب دیماه سال ۹۶
به کتاب افزوده ش��ده و در حال نوشتن برخی
بخشها هستم .گودینی با بیان اینکه جلد اول
روایتگر س��ال  ۴۱تا  ۵۲ب��ود و جلد دوم چند
ماه قبل از انقالب تا سال  ۷۰را روایت میکرد
اما جلد سوم «دار بلوط مقدس» به فتنه سال
 ۷۷تا  ۸۸میپردازد ،گفت :در س��هگانه تالش
کردم سیر تحول انقالب اسالمی را نشان دهم.
پیش از این بخشی را نوشته بودم اما حوادث و
اتفاقاتی به کتاب افزوده ش��د .مدتی بود قصد
نوش��تن داشتم اما توان جسمی نبود ولی از 3
ماه پیش اقدام به نوشتن کردهام .این نویسنده
در پایان کتاب را شامل  ۳۰۰صفحه دانست و
ابراز داشت 2 :جلد نخست از سوی سوره مهر
روانه بازار کتاب ش��د و احتماال جلد سوم هم
به جشنواره داس��تان انقالب میرسد .آخرین
اثر این نویسنده رمان «تاالر پذیرایی پایتخت»
است که در جشنواره داستان انقالب مورد تقدیر
قرار گرفت.

«انقالب چهل ساله» با یادداشت
سردار سلیمانی رونمایی میشود

آیین معرفی کتاب «انقالب
چه��ل س��اله؛ دس��تاوردها
و فرصته��ا» در ح��وزه
هن��ری برگزار میش��ود .به
گ��زارش تس��نیم ،در زمینه
دس��تاوردهای انقالب اس�لامی تاکنون کتب
زیادی منتشر شدهاست که هر یک از منظری
به بررسی این دستاوردها پرداختهاند اما با این
همه تاکنون کتابی که مجموعه دستاوردها و
فرصته��ای انقالبی ایران را با یک دید جامع،
واقعبینان��ه و همهجانبه مورد تبیین قرار دهد
به رش��ته تالیف در نیامده اس��ت .از همین رو
معاونت سیاسی نیروی قدس مبادرت با تالیف
و انتش��ار کتابی با عنوان «انقالب چهل ساله؛
دستاوردها و فرصتها» کرده است .این کتاب
همراه با یادداش��تی از سردار سرلشکر پاسدار
حاج قاس��م س��لیمانی ،فرمانده نیروی قدس
منتشر شده اس��ت .مراسم رونمایی این کتاب
با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری
و با سخنرانی علیاکبر والیتی برگزار میشود.
این مراس��م روز چهارشنبه  9مردادماه ساعت
 16:30در سالن همایشهای حوزه هنری واقع
در خیابان سمیه برگزار میشود.
تلویزیون

ادامه تولید انیمیشن
«حسنا کوچولو»

تهیهکننده انیمیشن «حسنا
کوچول��و» از تولی��د ۱۸۲
قس��مت از این انیمیشن در
 3فصل خبر داد .به گزارش
«وطنامروز» ،امید مرندی،
تهیهکننده انیمیش��ن «حس��نا کوچولو »۲
درباره آخرین وضعیت س��اخت این انیمیشن
گفت :س��اخت فصل دوم انیمیش��ن «حسنا
کوچول��و  »۲به کارگردان��ی مجید محمودی
از س��ال گذش��ته در  ۶۷قس��مت آغاز شد و
تاکن��ون حدود  ۳۵قس��مت آم��اده نمایش
شده و  ۳۲قس��مت در حال ساخت است که
تا آخر امسال این قسمتها نیز آماده نمایش
میشود .وی درباره پیشبینی از زمان پخش
انیمیشن «حسنا کوچولو  »۲از تلویزیون بیان
کرد :با توجه ب��ه آماده بودن بیش از نیمی از
قسمتهای فصل دوم ،این انیمیشن احتماالً
زمس��تان س��ال جاری یا نوروز  ۹۹روی آنتن
تلویزیون میرود .این تهیهکننده تلویزیون در
پاسخ به این سوال که قرار است تا چند قسمت
انیمیشن «حسنا کوچولو» ساخته شود ،اعالم
کرد :در نظر داریم قسمتهای این انیمیشن
را به  ۱۸۲قسمت برس��انیم .این تهیهکننده
تلویزیون درباره تغییرات فصل دوم انیمیشن
«حس��نا کوچولو  »۲نس��بت به فصل اول آن
خاطرنش��ان کرد :فصل دوم این انیمیشن از
نظر داستان کمی تغییر کرده است .در فصل
دوم خانواده حس��نا س��فر میکنند به شمال
ب��رای دیدن پدربزرگ و مادربزرگ حس��نا و
بخش زیادی از قس��متهای فص��ل دوم در
شمال است.

