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تلويزيون
«لحظه گرگ و ميش»
از هفته آينده روي آنتن ميرود

ســريال تلويزيوني
«لحظــه گــرگ و
ميــش» کاري از
همايون اســعديان
بــه زودي روي
آنتن شبکه ســه ميرود.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،همايون اســعديان يازده
ســال پس از موفقيت سريال عاشقانه «راه
بي پايــان» ،اين بار با ترکيبي از چهرههاي
باســابقه و جوان همراه با ســريال «لحظه
گرگ و ميش» به تلويزيــون باز ميگردد.
اين سريال عاشقانه به نويسندگي مونا انوري
زاده ،در  ۵۰قســمت آماده نمايش شده و از
شنبه  ۲۲دي ماه روي آنتن شبکه سه سيما
خواهد رفت.مجموعــه تلويزيوني «لحظه
گرگ و ميــش» روايت فراز و فرود زندگي
خانــوادهاي اصيل در طول ســه دهه و با
محوريت زندگي تنها دختر اين خانواده است؛
روايتي که از دهه  ۶۰آغاز گشــته ،حوادث
مختلفي از قبيل جنگ ،تحوالت اجتماعي
و اقتصادي را پشــت سر گذاشته و در زمان
معاصر پايان ميپذيرد.فاطمه گودرزي ،شهره
سلطاني ،فريد ســجادي حسيني ،عليرضا
کمالي ،الميرا دهقاني ،حسام محمودي ،پانيذ
برزعلي ،ناصر سجادي حسيني ،نيما نادري،
پاشا رســتمي ،رها خداياري ،وحيد آقاپور،
احسان اماني ،سيامک احصايي ،مريم حاجي
زاده ،آيدا نامجو ،محمدرضا مالکي ،مهرنوش
مسعوديان ،زهره ساداتي ،مهدي مالک ،رضا
حجري ،مهتاب اکبري ،فراز مديري و آروين
گالتسيان با حضور ليال بلوکات و محمدرضا
مالکي ترکيب بازيگــران اين مجموعه را
تشکيلميدهند.
پنج قسمت از «مجردها»
تصويربرداري شد

تاکنون حــدود پنج
قســمت از ســريال
«مجردهــا» بــه
کارگردانــي قاســم
جعفــري و تهيــه
کنندگي علي حجازي مهر به تصويربرداري
رســيده است.علي حجازي مهر تهيه کننده
سريال «مجردها» درباره اين مجموعه که
اين روزها به کارگرداني قاسم جعفري در حال
تصويربرداري است به مهر گفت :هم اکنون
تصويربرداري سريال «مجردها» در شهرک
راه آهن در حال انجام است.وي درباره اينکه
اين ســريال به عنوان اثر نوروزي شبکه دو
انتخاب ميشود يا خير؟ توضيح داد :شبکه دو
در اين مورد تصميم گيرنده است .ما کار خود
را انجام ميدهيم و درنهايت شبکه است که
تصميم ميگيرد که چه کاري در چه زماني
پخش شود.حجازي مهر درباره جزييات اين
ســريال توضيح داد :تاکنون پنج قسمت از
سريال تصويربرداري شده و تدوين همزمان
نيز در حال انجام اســت .سريال  ۳۰قسمت
دارد و ما اميدواريم بتوانيم تا اواخر اسفند و يا
اوايل فروردين تصويربرداري آن را به پايان
برســانيم.وي در پايان گفت :ما براي نقش
مجردها از بازيگران تئاتري اســتفاده کرده
ايم و بخشــي از توقف کار در پروسه توليد
نيز به دليل انتخاب اين بازيگران بود.سريال
«مجردهــا» به کارگرداني قاســم جعفري
ايــن روزها در حال تصويربرداري اســت و
گفته ميشــود يکي از گزينههاي نوروزي
شبکه دو سيماست.قاسم جعفري کارگردان
سريالهايي همچون «خط قرمز»« ،کمکم
کن» و «مسافري از هند» است که پس از
سالها دوباره به تلويزيون بازگشته است.

سينما

فرجي:فعال پخش فوتبال
در سينماها مجوز ندارد

محمدرضا فرجي درباره اولويت اکرانهاي
نــوروزي و پخش مســابقات فوتبال جام
ملتهاي آســيا در ســينماها توضيحاتي
ارائه کرد.به گزارش ايســنا به نقل از روابط
عموميســازمان امور ســينمايي و سمعي
بصري ،مديرکل ســينماي حرفهاي درباره
پخش مسابقه فوتبال جام ملتهاي آسيا در
سينماها گفت :بر اساس تقاضاهايي که اکثر
استانها ،سينمادارها و متقاضيان براي پخش
فوتبال تيم ملي جمهوري اســاميايران
داشــتند به استحضار ميرســاند که هيچ
مجوزي صادر نشــده است و امکان پخش
فوتبال در ســينماها وجود ندارد.محمدرضا
فرجي ادامــه داد :موضوع پخش فوتبال از
ســينماها در اولين فرصت در شوراي عالي
اکران بررسي خواهد شد و در صورت صدور
مجوز با هماهنگــي مراجع ذي ربط نتيجه
متعاقبا اعالم خواهد شد .وي درباره اولويت
اکرانهاي فيلمهاي نوروزي نيز يادآور شد :با
توجه به اينکه آيين نامه اکران نوروزي هنوز
نهايي نشده اســت و سرگروهها مشخص
نشدند امکان ثبت قرارداد براي اکران نوروزي
مردود و مورد تاييد ما نيست .البته فيلمهايي
که در جشــنواره فيلم فجر متقاضي بودند
اولويت اکران نوروزي را خواهند داشت.

اخبار

اولين مستند از تبادل پيکر شهيد حججي و شهادت «فرزند امام» در جشنواره عمار
«راه طي شــده»« ،نجات»« ،جان» و
«فرزند امام» مستندهاي مهميبود که
روز گذشته در جشنواره عمار اکران شد.
به گزارش تســنيم  ،جشنواره عمار به
نيمه رسيده است و تاکنون نيمياز آثار
رسيده به اين جشنواره اکران شده است.
ششمين روز از جشنواره عمار همراه با
اکران مستندهايي بود که بعضا در ديگر
جشــنوارهها و يا محافل عمومياکران
شده اســت .مستند «راه طي شده» به

کارگرداني علي مالقليپور« ،نجات»
و «جــان» به کارگرداني اميرحســين
نوروزي« ،فرزند امــام» به کارگرداني
سيد محشتم سيد نقوي ،آثار خوب اين
روز بودند که در ادامه به معرفي بيشتر
آنان ميپردازيم.اميرحســين نوروزي،
کاگردان مستند تحسينشده «پل» ،با
دو اثردر جشنواره عمار حضور دارد که
هر دو مستند نيز در روز ششم به نمايش
درآمد .مستند «جان» ،اولين مستند بود

که در سالن شماره  1به نمايش درآمد.
اين مستند نگاهي به ماجراي تبادل پيکر
شهدا و به ويژه شهيد محسن حججي
دارد .همچنين کارگــردان اين اثر ،به
سراغ تعدادي از هنرمندان نظير اشکان
خطيبي،هادي حجازيفر و  ...رفته است
و نظر آنان را راجع به اين رشادت شهيد
حججي جويا شده است.
شهيد محسن حججي در سال گذشته
به اســارت داعش درآمد و به شهادت

رسيد .نحوه اســارت و شهادت ايشان
بهگونهاي بود که واکنشهاي بســيار
زيادي را به همراه داشــت .همچنين
نحوه تبادل پيکر ايشــان با مذاکراتي
همراه بود و پس از گذشت چند روز از
شهادتش ،پيکرش به کشور برگشت.
تمام اين اتفاقات باعث شــد تا مراسم
تشــييع آن شهيد رنگ و بوي ديگري
داشــته باشد و با استقبال چند ميليوني
همراه بشود .مستند «جان» اين اتفاقات

«دنگ و فنگ روزگار» سال آينده
روي آنتن شبکه يک ميرود

را از لنز دوربين نگاه کرده اســت .اين
مستند با اســتقبال بسيار خوبي همراه
بود و واکنشهاي مردم به تماشاي اين
مستند نيز بسيار جالب بود .عده زيادي
همچون روز تشييعاش گريه ميکردند.

تنها جانباز  ۷۰درصد ارمني:

دوست داشتم براي ايران شهيد شوم

گروه فرهنگي :هاسو کشيش دانياليان ميگويد :ايران
اسرا را جزو بچههاي خودش ميدانست ،بچهها نماز و
دعا به آنها ياد ميدادند اما بعثيها اسراي ما را ميزدند؛
اين در حالي است که ما اينجا به آنها غذا ميداديم و
محبتميکرديم.
طبق آخرين آمار رسميبنياد شهيد و امور ايثارگران در
تمام استانهاي کشور  573هزار و  269جانباز مسلمان،
 295جانباز مســيحي 328 ،جانباز کليميو  209جانباز
زرتشــتي وجود دارد .جانبازاني که ثابت کردند دفاع از
کشور و آب و خاک سرزمينشان محدوديت ديني ندارد
و در هر نقطه با هر تفکري دســت به دست هم دادند
تا مانع از آن شود که حتي يک وجب از خاک ايران به
دست صدام بيفتد.آندره ،پارکوهي وهاسو سه خواهر و
برادري هســتند که بعد از فوت پدر و مادر و برادرشان
سه نفري با هم زندگي ميکنند.هاسو که  35سال پيش
در جريان عمليات والفجر 2بر اثر موج انفجار مجروحيت
شديدي پيدا کرد ،تمام اين سالها به عنوان تنها جانباز
اعصاب و روان ارمني هشت سال دفاع مقدس ،زندگي
خود را ميگذراند.هاسو کمحرف و آرام است و به خاطر
داروهــاي قوي اعصاب و روانــي که مصرف ميکند،
کمتر خود را درگير بحثهاي خانوادگي ميکند .آندره
و پارکوهي هم عاشقانه از برادر خود پرستاري ميکنند
و معتقدند بعد از گذشــت تمام اين ســالها حاال فقط
عشق و محبت خانواده است که ميتواند به بهتر شدن
وضعيتهاســو کمک کند.کشيش دانياليان ،پدربزرگ
خانواده ،يک کشيش مســيحي بود و به همين دليل
لفظ «کشيش» در نام خانوادگيشان حضور دارد .آنها
معتقدند به دليل روحاني بودن پدر بزرگ ،کل خانواده از
قديم مذهبي بوده و به دليل همين گرايشهاي مذهبي
بيشتر با سخنان امام خميني(ره) و شخصيت روحانياش
احساس قرابت دارند .عشق به امام خميني(ره) و حس
ميهندوستي از شاخصههاي اين خانواده است.

 23ساله بودم که جانباز شدم

تنها جانباز اعصــاب و وران ارمني دفاع مقدس ،جانباز
 70درصد اعصاب و روان،هاســو کشيش دانياليان در
گفتوگو با تســنيم با اشاره به جبهه رفتنش ميگويد:
 23ساله بودم که جانباز شدم .مردم ميرفتند جنگ من
هم داوطلب شــدم تا براي گذراندن سربازي به جبهه
بروم .ميخواستم براي دفاع از کشورم به جنگ بروم .در
جبهه پزشکيار بودم و به مجروحان رسيدگي ميکردم.
گروهبان دوم پزشکيار وظيفه بودم .ابتدا که ميخواستم
به جبهه بروم ،نگران بودم .فکر ميکردم جانباز بشوم اما
بيشتر احتمال ميدادم شهيد بشوم .سال  63در عمليات
والفجر 2در منطقه حاج عمران مجروح شدم .يادم هست
سربازان عراقي از باالي تپه ما را با خمپاره زدند .من آنجا
نزديک بود ،شهيد بشوم اما زنده مانده و مجروح شدم.
وقتي از غالب مشکالتش سؤال ميکنيم ،او ميگويد:
داروي اعصاب و روان مصرف ميکنم و در حال حاضر
مشــکل من همين دارو خوردن است .مدتي روزي 30

يا  40قرص مصرف ميکردم .پشــيمان نيستم که به
جبه ه رفتهام .برعکس خوشحال هم هستم که توانستم
از خاک ايران دفاع کنم .دوســت داشــتم براي ايران
شهيد شــوم .توقع ما اين است که مسئوالن بيشتر به
وضعيت جانبازان رسيدگي کنند .وقتي به من سر ميزنند
خوشحال ميشوم .خوشبختانه مردم با من برخورد خوبي
دارند و احترام ميگذارند.
خاطرات تنها جانباز  ۷۰درصد ارمني

هاسو با وجود اينکه به دليل مصرف قرصهاي سنگين
اعصاب و روان کمتر در جريان مسائل روز قرار ميگيرد
اما حافظه خوبي در به خاط سپردن وقايع دارد .او ميگويد:
از دوران جنگ خاطره زياد دارم .بيشتر خاطراتم خاطرات
بد اســت .چون بيشــتر مربوط به خاطره شهيد شدن
رزمندهها در ذهنم مانده اســت .اين رزمندهها دوستانم
بودند که شهيد شدنشان ناراحت کننده بود .مث ً
ال بعد از
ظهر با هم واليبال بازي ميکرديم .صبح فردا تعدادي از

بچهها شهيد ميشدند .از شنيدن خبر شهادتشان گريه
ميکردم .يکبار ما با آمبوالنــس ميآمديم و مجروح
ميآورديم که عراق شليک کرد و ماشين ما چپ کرد.
يکي از بچهها هم ترکش خــورد .آمديم بيرون بعد از
مدتي آن مجروح را با ماشين ديگري برديم اما فهميديم
به شهادت رسيده است .يکبار هم يادم هست بچهها
رفته بودند روي مين .مين از نوع ســاچمهاي بود .يک
رزمنده پايش قطع شــده بود و بوي کباب ميداد .يک
بــار هم من رفتم از بهداري دارو بردارم .خمپاره خورده
بود نزديک بهداري و شيشــه شکسته بود و افتاده بود
داخل اتاق و يکســري را شــهيد کرده بود.او به نکته
مهميدر وجه تمايز ســربازان بعثي با رزمندگان ايراني
اشاره ميکند و ميگويد :سربازان بعثي را در خط مقدم
ميديديم .اسراي عراقي را هم چندبار ديده بودم .يک
بار يادم هست در جريان شناسايي ،بچههاي ما به خاک
عراق خورده بودند و دو سه ستوان عراقي را به اسارت
گرفته بودند .اين اسرا ميترسيدند و فکر ميکردند ما
ميخواهيم آنها را بکشــيم .درحاليکه ايران اســرا را
جزو بچههاي خودش ميدانست ،بچهها نماز و دعا به
آنها ياد ميدادند اما آنها اســيرهاي ما را ميزدند .ما
اينجا به آنهــا غذا ميداديم و محبت ميکرديم .ولي
آنها اســيرهاي ما را ميزدند .يکي از آزادگان تعريف
ميکرد که عراقيها آنجا در خاک عراق چگونه اذيتش
ميکردند .ميگفت ما را ميگذاشــتند داخل خاک و با
لگد به صورتمــان ميزدند.اين جانباز  70درصد ارمني
دوران دفــاع مقدس از عالقــهاش به امام خميني(ره)
سخن ميگويد و ادامه ميدهد :رفتار خوب با اسرا کار
امام خميني(ره) بود .او ميگفت با اسرا خوب باشيد .امام
خميني(ره) آدم خوبي بود و چهره نوراني داشت .ارمنيها
هم ايشان را دوست داشتند .من عاشق امام خميني(ره)
بودم .وقتي امام(ره) رحلت کردند ،مراسم را از تلويزيون
تماشا ميکردم و ناراحت بودم.

مجيد سعيدي :ضبط سکانس شکنجه شازده ارسالن ۱۵روز طول کشيد

بازيگر نقش ياور شريفي در سريال «بانوي عمارت»،
از چگونگــي انتخاب خود بــراي ايفاي نقش در اين
مجموعه و واکنش مخاطبان گفت .به بهانه ســريال
«بانوي عمارت» باشگاه خبرنگاران جوان گفتگويي با
عزيزاهلل حميدنژاد داشته که در ادامه آن را ميخوانيد:
آقاي سعيدي؛ ياور شــريفي چه سرنوشتي پيدا
ميکند؟

ياور شــريفي در دو ســکانس برميگردد و يکسري
تسويه حســابها را انجام ميدهد؛ اما در فصل دوم
جزو نقشهاي اصلي ميشود ۱۵-۱۰ .سال ميگذرد
و آهو بزرگ ميشــود و شاهد اتفاقاتي خاص درباره
قصه و اين شخصيت خواهيم بود.
درباره ســکانسهاي شکنجه شــازده ارسالن
صحبتکنيد.

آن سکانسها داخل سياه چال سريال «مختارنامه»

اتفاقيجالببراي«ياورشريفي»درهواپيما

در گرماي  ۴۰درجه احمدآباد مســتوفي در مرداد ماه
تصويربرداري شد .البته زغال جهت داغ کردن ادوات
و اسپند دود کردن جهت غبارآلود کردن فضا هم در
اين سکانس داشتيم .شما ببينيد چه جهنميرا ديديم.
من آن روز دو مهمان دعوت کرده بودم ســر صحنه
بيايند که بيشتر از پنج دقيقه نتوانستند در سياه چال
بمانند؛ اما ما با شــرايط لباس ،گريم ،گرما و  ...بايد
حس را منتقل ميکرديم .سکانس شکنجه سخت بود؛
من با حسام (شــازده ارسالن) ارتباط خوبي دارم ،اما
بايد کاري ميکرديم که براي مخاطب باورپذير باشد.
حدود  ۱۵روز ضبط اين سکانسها طول کشيد .من
سکانس زير باران را هم بسيار بسيار دوست داشتم .به
نظرم اين سکانس خيلي غريب است؛ محمدصادق
ملک بازيگر شريف تئاتر است که ميبينيد نقش رنگرز
را به خوبي بازي کرده است.

داشتند ،اما شاهد حضور سلبريتي خاصي نبوديم .با
اين حال سريال با استقبال مواجه شد.

بله؛ همينطور اســت و اتفاق خوبي را شاهد بوديم.
اين اتفاق نکته اصلي را ميرســاند که قصه بسيار
مهم است .زماني که قصه و انتخاب بازيگر درست
باشد ،کار موفق ميشود.من  ۲۵سال پيش سريال
«کهنه ســوار» را بازي کردم .بچه تلويزيون هستم
و بعد کارهــاي ديگر را انجام دادم .موقعيت بايد در
اختيار بازيگران با استعداد قرار بگيرد تا ديده شوند.
در ســريال «بانوي عمارت» اين اتفاق افتاد؛ آقاي
حميدنژاد (کارگردان بانوي عمارت) در مصاحبهاي
گفتند ما بودجه نداشــتيم وگرنه از چهرهها استفاده
ميکرديم .من ميگويم اتفاق ًا چقدر خوب شد بودجه
نداشتيد و حسام منظور ،مريم مومن ،فريدون سوراني
و حسن ســرچاهي بازي کردند و ديده شدند .آنقدر
بازيگراني که براي ســريال «بانــوي عمارت» بازيهــا و قصه براي مردم جذاب بود که زماني که
انتخاب شدند ،سابقه خوبي در حوزه تئاتر و تصوير من از مسافرت برميگشتم ۱۷۰ ،مسافر در هواپيما

از خلبان ،مهماندار و مســافر تمام قد براي بانوي
عمارت دســت ميزدند.ميخواهم بگويم همه ياد
بگيرند بازيگران با استعداد را پيدا کنند؛ چرا که مردم
از ديدن ســريال لذت ميبرنــد .دل مردم براي آن
دوران و منش آن زمان تنگ شده؛ پسران و دختران
ما مســابقه گذاشتهاند و شبيه هم شده اند ،اما مردم
دلشان براي قامت مردانه ،براي استوار بودن زنها با
آن نجابت و پاکدامني تنگ شده و براي همين بانوي
عمارت براي آنها لذت بخش است.

پيش از انقالب اسالميما يک قاري زن هم نداشتيم

قاري برجستهي بين المللي معتقد است
کــه وضعيت قرائت و حفظ قرآن از نظر
کميت و کيفيت پس از انقالب اسالميبا
پيش از انقالب قابل مقايسه نيست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سيد
محسن موسوي بلده ،قاري برجستهي
بين المللي و استاد قرآن از جمله کساني
که اســت که دوران پيــش از پيروزي
انقالب اســاميرا درک کرده است .او
که متولد شــهريور  ۳۲است ،در گفتگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،به مقايسهي
فعاليتهاي قرآني پيش از انقالب و پس
از انقالب پرداخت.
قارياني مشهورتر بودند که شبيه به
مصريها قرائت ميکردند

او ابتدا به موضــوع ورود قرائت و حفظ
قرآن کريم به ايران اشــاره کرد و گفت:
حدود  ۲۰ســال پيش از پيروزي انقالب
اسالمي ،سبکهاي سنتي در قرائتهاي
محلي و در هيئتها حاکم بود .آرام آرام
جهان اســام با تحوالتــي در زمينهي
قرائت مواجه شــد که ايــن تحوالت از
مصر آغاز شده بود .نوارهاي عبدالباسط
در تهران و مشهد دست به دست چرخيد
و کميشــيوهي نوين قرائت ،در جهان
اســام و ايران ،پيچيد .بيشتر در اين دو
شهر ،موضوع قرائت قرآن به شکل نوين
مطرح بود .چهرههايــي که در تهران و

انقالب ،مردميبود

اين قاري بين المللي ادامه داد :آن زمان
بحث قرائت در ايــران ،به جديت امروز
مطرح نبود .با توجه به فرهنگ و سياستي
که پيش از پيروزي انقالب اســاميدر
کشور حاکم بود ،کساني که عالقهمند به
قرائت يا حفظ قــرآن بودند ،يا از طريق
نوار يا در هيئتها و جلســات ســنتي
کميبه قرآن نزديک ميشــدند و با آن
انس ميگرفتند .تنها برنامهي رسانهاي
درباره قرآن ،پخش سه دقيقهاي قرائت
عبدالباســط شــبهاي جمعه از راديو
ايران بود .به جز اين برنامه ،هيچ قرائت
يا ترتيلــي از راديــو و تلويزيون پخش
نميشد؛ بنابراين تماميفعاليتهايي که
پيش از انقالب در حوزهي قرائت و حفظ
انجام ميشد ،مردميبود.

دو سال براي بهترين شدن در جهان
کافي بود

وي افــزود :پــس از دو ســال کــه
اســتاد مروت بر ســر زبانها افتادند
و خانوادههــاي مذهبي ،فرزندانشــان
را بــراي يادگيري قرآن نزد ايشــان
ميبردند ،اتفاق تازهاي براي اين استاد
قــرآن و جامعهي قرآني رخ داد .محمد
تقي مروت در مسابقات مالزي ،رتبهي
نخست قرائت را به خود اختصاص داد.
اين براي نخستين بار بود که يک قاري
ايراني در اين مسابقات به مقام نخست
دست پيدا ميکند .به اين ترتيب استاد
مروت بنيانگذار نهضت نوين تالوت در
ايران شناخته شــد .پس از آن بود که
آرام آرام جلســات قرآن شکل گرفت و
گســترش پيدا کرد .در ادامه اشخاصي
مانند استاد مواليي نيز به جمع معلمان
استادي که خود استاد نداشت
سيد محســن موســوي بلده در ادامه قرآن اضافه شدند.
نخستين قاري بين المللي ايران را معرفي
کرد و گفــت :جرقهي حرکت مردميبه آن دوران دولت فقــط قاريان را به
سمت قرائت و حفظ سال  ۴۵اتفاق افتاد .مالزي ميفرستاد
در همان ،سال جواني به نام محمد تقي موسوي بلده با اشاره به فعاليتهاي دولت
مروت خودش را به عنوان معلم قرآن بر رژيم پهلوي در حــوزهي قرائت قرآن،
ســر زبانها انداخت .او مسلط به سبک خاطر نشــان کرد :حدود  ۱۰سال پيش
نوين قرائت يا همان قرائت مصري بود و از انقالب نخستين دورهي مسابقات بين
در منطقهي بازار جلساتي برگزار ميکرد .المللي قرآن کريم در مالزي برپا شد .اين
ايشان استاد من هم بودند .فکر ميکنم نخستين مسابقات قرآني در جهان اسالم
فاصلهي ســني من با استاد مروتي  ۱۰بود .سازمان اوقاف در آن زمان مسابقاتي

سريال نوروزي « ُمر قانون»
همچنان در لوکيشن دارآباد

سريال نوروزي « ُمر
قانون» به کارگرداني
محمدحسين لطيفي
و تهيــهکـــنندگي
مهــران مهــام اين
روزها در لوکيشــن دارآبــاد تصويربرداري
ميشــود.به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ،ســريال نــوروزي « ُمــر قانون»
بــه کارگردانــي محمدحســين لطيفي و
تهيهکنندگي مهران مهام ايــن روزها در
لوکيشن دارآباد «خانه شخصيت کمال» با
بازي هدايتهاشميتصويربرداري ميشود.
قراراست به زودي مهران غفوريان در اين
ســريال نوروزي بازي کندُ «.مر قانون» به
کارگرداني محمد حسين لطيفي و عليرضا
نجفزاده براي شبکه سه ويژه نوروز ساخته
ميشود.هدايتهاشــمي ،مرجانه گلچين،
مهران غفوريان ،يوســف تيموري ،ناهيد
مسلمي ،شيدا خليق ،مهشيد ناصري ،آتيه
جاويد ،دلســا ملکي ،مهران رجبي ،کريم
قرباني و  ...ديگــر بازيگران اين مجموعه
تلويزيونيهستند.
آخرين وضعيت جسماني
رضا توکلي در بيمارستان

روايتي عجيب از داستان ورود قرائت مصري به ايران!

مشــهد در حوزهي قرائت مطرح بودند ،ســال بود .نکتهي جالب دربارهي استاد
بيش از هر کســي شبي ِه قاريان مصري مروت اين بود که خودشان استاد نداشتند
قرآن را تالوت ميکردند.
و با توجه به عالقهي فراوانشان به قرآن
و گوش کــردن نوارهاي عبدالباســط
تماميفعاليتهــاي قرآني پيش از توانستند ،قرائت مصري را ياد بگيرند.

سيمافيلم اعالم کرده
که تصويربــرداري
«دنــگ و فنــگ
روزگار» تا پايان سال
به مرحله پاياني برسد
و در سال  ۹۸از شبکه يک سيما روانه آنتن
شود.به گزارش تسنيم  ،مجموعه «دنگ و
فنگ روزگار» تاکنون بيش از  35درصد از
مراحل فيلمبرداري خود را پشت سر گذاشته
و بعد از لوکيشن مغازه فريدون (غالمرضا
نيکخواه آزاد) در منطقه طرشت گروه براي
ادامه تصويربرداري به خانهاي در سعادتآباد
خواهند رفت.ايفاي نقشهاي محوري اين
مجموعه برعهده ســيروس گرجستاني و
محمد نادري اســت؛ دو دوســتي که طي
شراکت دچار مشــکالتي ميشوند و ناچار
هستند طي سالها اين مشکالت را پنهان
کنند .همين مســاله باعث رقــم خوردن
اتفاقات مختلف طنز ميشود« .دنگ و فنگ
روزگار» سريالي اپيزوديک است که در کنار
آن يک داســتان محوري و اصلي روايت
ميشــود .هر هفته يک قصه جديد شروع
شــده و با پايان هفته به اتمام ميرسد به
اين ترتيب اين مجموعه  30قسمتي تقريبا
 5فصل  6قسمتي را در برميگيرد.پيشبيني
ميشــود تصويربرداري اين مجموعه که
اوايل آبان ماه کليد خورده تا پايان سال به
اتمام برسد و در سال  98از شبکه يک سيما
روانه آنتن شود.

براي انتخاب قاري جهت اعزام به مالزي
برگزار ميکرد .فعاليتهــاي دولتي در
زمينــهي قــرآن به دو بخش تقســيم
ميشد .يکي برگزاري مسابقات انتخابي
جهت راهيابي به مالزي و شــرکت در
آن مسابقات بود؛ نکتهي ديگر اجازهي
ورود قاريان مصري به ايران بود .برخي
از قاريــان مصري هم براي اشــاعهي
فرهنگ قرآني ،به ايران آمدند .البته مصر
اعزام قاريان را براي کشورهاي ديگر هم
انجام ميداد .برگزاري مســابقات قرآن
به دســت سازمان اوقاف و اجازهي ورود
قاريان مصري به ايران ،تنها فعاليتي بود
که نظام شاهنشاهي در زمينهي قرائت
قرآن انجام داد.
شروعي بر عصر شکوهمند قرائت در
ايران

ايــن فعال قرآنــي در ادامه به وضعيت
قرائــت و حفظ قرآن پــس از انقالب
پرداخت و بيان کــرد :اواخر دههي ۵۰
يعني پس از پيروزي انقالب اســامي،
اوج دوران قرائــت نويــن در ايران بود.
جلســات قرآن به شکل ثابت و مستمر
انجام ميشد و موضوع قرائت در ايران
کامال تخصصي بود .شــاگردان استاد
مروت و استاد مواليي کم کم خودشان
به جايــگاه معلميقرآن رســيده بودند
و خود بــه تدريس قــرآن ميپراختند.
سازمان تبليغات روند اعزام قاريان برتر
به مســابقات مالزي را ادامه داد و خود
نيز در اوايل دههي  ،۶۰نخستين دورهي
مســابقات بين المللي قــرآن کريم در
ايران را برگزار کرد .دورهي نخســت در
حسينيهي ارشاد برگزار شد.

قبل از دههي  ۵۰حضــور بانوان در
زمينهي قرائت ،در حد صفر بود

موســوي بلده با اشــاره به مقايســهي
فعاليتهــاي قرآنــي پيــش از انقالب
و پــس از انقالب اســاميگفت :واقعا
کيفيت و کميت قرائــت در ايران پيش
از انقالب اسالميو پس از انقالب قابل
مقايسه نيست .استاد مروت نشان دادند
کــه ايرانيان آنقدر در زمينــهي قرآن و
تالوت قرآن اســتعداد دارند که بي استاد
هم ميتوانند ،به جايگاههايي دست پيدا
کنند ،اما از اين استعدادها پيش از انقالب
استفاده نميشــد .ما در حوزهي تربيت
قــاري و خواندن صحيح قــرآن پس از
انقالب مانند دريايي هستيم که وسعتش
کل ايران را فرا ميگيرد .پيش از انقالب
اسالميما يک قاري زن نداشتيم و حضور
بانوان در مسئلهي قرآن در حد صفر بود.
االن بانويي از دورترين نقاط به راديو قرآن
زنگ ميزند و قرائتي بي نقص را انجام
ميدهد.وي در پايــان اضافه کرد :امروز
پس از مصر که سيطرهي بالمنازعي در
بين کشورهاي اسالميدر زمينهي قرائت
دارد ،کشــور ايران در ميان بهترينهاي
قرائت و حفظ قرآن است .ايران با وجود
اينکه زبان رايجش عربي نيست ،بهترين
کشــور در زمينهي قرائت ،حفظ و  ...در
ميان کشورهاي مســلمان پس از مصر
است .تعداد حافظان ما پيش از انقالب به
انگشتان يک دست هم نميرسيد .االن
به جايي رسيده ايم که رهبر انقالب هدف
تربيت  ۱۰ميليون حافظ را براي فعاالن
قرآنــي در نظر گرفته اند .اين نشــان از
حرکت عميق نظام جمهوري اسالميدر
زمينهي ترويج فرهنگ قرآني است.

اميــر توکلــي فرزند رضا توکلــي آخرين
وضعيت جســماني پدرش در بيمارستان را
بعد از عمل جراحي قلب باز تشــريح کرد.
امير توکلي فرزند رضا توکلي بازيگر سينما
و تلويزيون در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره وضعيت جسماني اين بازيگر
گفت :پدرم هفته گذشته در پي حمله قلبي
تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت که
اين عمل موفقيت آميز بوده است.وي با بيان
اينکه پدرم همچنان در آي سي يو و ممنوع
المالقات است ،گفت:پزشکان گفتهاند بايد
شرايط ايزولهاي داشته باشد .توکلي گفت:
پــدرم با ادامه اين روند چنــد روز ديگر به
بخش منتقل ميشود و بايد دوران نقاهت
 ۲۰روزهاي را سپري کند.
«متري شش و نيم» اتفاقي
اميدوارکننده براي بدلکاران است

امير بــدري طراح
بدلکار و جلوههاي
ويژه سينما با چهار
فيلم در جشــنواره
فجر امسال حضور
دارد.سرپرست بدلکاران «فست فوروارد
تيم» به ايســنا گفت :امســال طراحي
بدلــکاري فيلمهايــي چــون « متري
شيشونيم » سعيد روستايي « ،آشفتگي
» فريدون جيراني « ،مردي بدون سايه
» عليرضا رئيســيان « ،مســخره باز »
همايون غنيزاده را در جشــنواره فجر
داريــم که در بين آنهــا فيلم «متري
شش و نيم» ويژگي خاصي داشت.او با
اشاره به پروژههاي متعددي که در خارج
از کشور برعهده داشته است ،افزود :فيلم
ســعيد روستايي از نظر حرفهاي بودن و
درست پيش رفتن از فيلمهاي خارجي
کم نداشــت به طوري کــه براي يک
ســکانس گاهي چند روز بــا فيلمبردار
و عوامل ديگر تمريــن ميکرديم تا به
بهترين نحو فيلمبرداري انجام شود .اين
وقت گذاشتن براي تمرين اين نوع کارها
اتفاقــي اميدوارکننده بــود که خروجي
مفيدي را به دســت ميدهد.وي درباره
ايمني گروههاي بدلکاري در صحنههاي
فيلمبرداري هم گفت :در اين مورد هم
جاي اميدواري اســت و گاهي شده که
صحنــهاي بدلکاري نداشــته اما براي
ايمني بازيگران از بدلکاران دعوت شده
که حاضر باشند تا دستکم از وسايل و
تجهيزاتشان استفاده شود.

