
   فرزين ماندگار 
فعاليت هاي قرآني همزمان ب��ا ايام ماه 
رمضان گرماي بيشتري مي گيرد اما اين 
فعاليت ها در ايام ديگر سال نيز در سراسر 
كش��ور برقرار است. در اين گ��زارش به 
برخي از فعاليت هاي مربوط به امور قرآني 
كشور اشاره مي كنيم. از جمله طرح اسوه 
حافظان قرآن ك��ه براي نخس��تين بار 
برگزار مي ش��ود، تكميل ق��رآن مصّور 
پس از ۴۸ سال و ني��ز ثبت نام دوره هاي 
حفظ قرآن در مركز حفظ بسيج تهران. 
در مجموع با رشد فعاليت هاي قرآني در 
كشور مي توان به رش��د اخالق و كاهش 

بزهكاري هاي اجتماعي اميدوار بود. 
   نخستين دوره طرح اسوه نوجوانان
يكي از فعاليت هاي قرآني كه در كش��ور 
انجام مي ش��ود طرح اسوه حافظان قرآن 
است كه البته ش��اهد نهمي��ن دوره آن و 
نيز نخستين دوره طرح حافظان نوجوان 
هس��تيم. در اين ارتباط دبي��ر طرح ملي 
اسوه از ثبت ن��ام دوره جدي��د طرح ملي 
اسوه ب��راي نخبگان قاري پس��ران ۹ الي 
۱۲ سال و برگزاري اولين دوره طرح اسوه 
براي حافظان خبر مي دهد.  »محمدتقي 
ميرزاجاني« در نشست خبري طرح اسوه 
با اعالم اينكه ثبت نام دوره نهم اين طرح 
ملي برگزار مي شود، مي گويد: در سال ۹۳ 
جامعه فرهنگي- قرآني عصر با همكاري 
ش��وراي عالي قرآن به اهمي��ت كار ويژه 
و مبنايي پي برد و طرح اس��وه راه اندازي 
شد. به رغم رشد خوبي كه در سطح قاريان 
ش��اهد بوديم متوجه ش��ديم اين رشد و 
ارتقا متناسب و متعادل پيش نرفته است 
و نسبت به ابعاد فني تالوت قرآن دركفه 
ديگر آن تعادل آنچناني برقرار نش��ده و 
بيشتر به مسائل فني قرآن پرداخته شده 
است بر همين اساس طرح اسوه بنا گذاشته 
شد تا بر روي قاريان نوجوان سرمايه گذاري 
كنيم ت��ا هم از حيث فن��ي و هم از حيث 
شخصيتي بتوانند الگوساز در سطح ملي 
و جهان اسالم باش��ند.   وي با بيان اينكه 
طرح اسوه طرحي هشت ساله است، عنوان 
مي كند: طرح اسوه هر دو س��ال يكبار از 
ميان استعدادهاي برتر و نخبگان قرآني 
از بين نوجوانان پسر ۹ الي ۱۲ سال عضو 
جديد مي پذيرد.  رئيس حوزه ارتباطات 
ش��وراي عالي قرآن در تش��ريح جزئيات 
اين طرح مي افزاي��د: نخبگ��ان قرآني و 
قاريان برت��ر مي توانن��د از ۲۲ خردادماه 
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كنند. ميرزاجاني با تأكي��د بر برنامه هاي 
آموزش��ي، طرح اسوه را ش��امل دو بخش 
حضوري و غيرحضوري اعالم كرد و افزود: 
بخش حض��وري در دو نوبت تابس��تان و 
زمس��تان برگزار مي ش��ود. قاريان در اين 
دوره ها به يادگيري دروسي همچون درك 
معناي آيات، تجوي��د و فصاحت، صوت و 
لحن، حفظ قرآن كريم، انديشه اسالمي، 
احك��ام دين و ادعي��ه و زيارات مش��غول 
هس��تند.  دبير اجرايي طرح اسوه تماس 
تلفني اساتيد با قاريان را بخش ديگري از 
فعاليت غيرحضوري در طرح اسوه عنوان 
كرد و گفت: طي اين تماس ها مشاوره هايي 
در زمينه حفظ قرآن، درك معاني آيات و 
مكالمه زبان عربي به قاريان ارائه مي شود.  
وي با بيان اينكه ۴۰ قاري به نهمين دوره 
طرح اسوه راه مي يابند، اف��زود: با توجه به 
اينكه س��ن نوجوانان هرساله رو به رش��د 

است، عنوان اين طرح به »طرح تربيتي و 
آموزش��ي نوجوانان و جوانان اسوه« تغيير 
ياف��ت.  وي همچنين از اج��راي طرحي 
موسوم ب��ه »تحيت« در كن��ار طرح اسوه 
خبر داد و افزود: در فاصله زماني بين اجراي 
دوره هاي حضوري، اساتيد و مسئوالن طرح 
به همراه امام جماعت، مدير مدرسه و اقوام 
قاري در منزل او حضور مي يابند و قاري را 

مورد تشويق قرار مي دهند. 
   طرح اسوه حافظان براي نخستين بار

رئيس اداره ارتباطات شوراي عالي قرآن 
كريم در ادامه اين نشس��ت از برگزاري 
طرح اسوه ويژه حافظان براي نخستين بار 
خبر داد و گفت: با توج��ه به تأكيد رهبر 
معظم انقالب با هدف شناسايي حافظان 
ممتاز و متخلّق قرآن��ي در سطح ملي و 
بين المللي و الگوسازي براي افراد جامعه، 
اين طرح براي نخس��تين بار كليد خورد 
و همزمان مراحل ثبت ن��ام حافظان نيز 
در كن��ار قاري��ان طبق ضواب��ط تعريف 
شده، صورت مي گيرد.  وي با بيان اينكه 
حافظان كل قرآن مخاطبان طرح اسوه 
حافظان هس��تند، افزود: در اقدام اوليه 
دوره يك ساله براي حافظ��ان تعريف و 
پيش بيني ش��ده است كه نحوه آموزش 
و محور دروس همانند قاريان به صورت 
حضوري و غيرحضوري صورت مي گيرد 
و در آينده نيز همانند دوره قاريان، در بازه 

زماني هشت ساله ادامه خواهد داشت. 
ميرزاجاني ۲۲ خردادم��اه تا ۵ تيرماه را 
زمان ثبت نام طرح اسوه اعالم كرد و گفت: 
نشست هاي هم انديشي با حضور اساتيد 
و كارشناسان و همچنين والدين برگزار 
شده است و پيش بيني مي شود استقبال 
از اسوه حافظان به دليل برگزاري آن در 

سال نخست، بيش از قاريان است. 
رئي��س اداره ارتباط��ات ش��وراي عالي 
قرآن كريم در ادامه ب��ه توفيقات اجراي 
طرح اسوه اش��اره كرد و گف��ت: از ميان 
قاريان طرح اسوه، ۱۲ نفر توفيق تالوت 
در محضر رهبر انق��الب را پيدا كردند و 
تالوت و اذان بيش از ۲۰ نف��ر از آنها در 
رسانه ملي پخش شد و بس��ياري از آنها 
در مسابقات داخلي و بين المللي توفيق 

كسب مقام را داشته اند. 
   دوره هاي حفظ قرآن در مركز بسيج 
خبر ديگر درب��اره فعاليت ه��اي قرآني 
اينكه دوره ه��اي حفظ ق��رآن در مركز 
حفظ بس��يج تهران ب��زرگ وي��ژه ايام 
فراغت تابستان از ۵ تير ماه آغاز مي شود و 
عالقه مندان از هم اكنون مي توانند نسبت 
به نام نويس��ي اقدام كنند.  فارس در اين 
ارتباط گزارش داد: مركز تخصصي حفظ 
قرآن بس��يج در سه س��ال فعاليت خود 
ش��عب و مراكز خود را در نقاط مختلف 
تهران گسترش داده و تاكنون ۴۴ مركز 
و شعبه حفظ قرآن با همت بسيج تهران 

راه اندازي و مشغول فعاليت شده است. 
اين مراكز دوره هاي مختلف كوتاه مدت 
و بلند مدت حفظ ق��رآن كريم از اجزاي 
مختلف تا كل قرآن را براي عالقه مندان 
در دو بخ��ش آقاي��ان و خانم ه��ا برگزار 
مي كند كه دوره هاي بلند مدت آن ويژه 
حفظ ك��ل ق��رآن از يك تا چه��ار سال 
طراحي ش��ده و عالقه مندان زيادي در 
آن مشغول حفظ آيات الهي هستند.  اين 
مركز در ش��عب مختلف خود دوره هاي 
كوتاه مدتي هم طراحي ك��رده كه يكي 
از اين دوره ها ويژه ايام فراغت تابس��تان 

است و دانش آموزان، دانشجويان و طالب 
به همراه عموم عالقه مندان مي توانند با 
حضور در اين دوره ها اوقات فراغت خود 
را به خوبي مديريت كنند و به حفظ آيات 
الهي مشغول شوند.  دوره هاي حفظ قرآن 
تابس��تانه مركز حفظ قرآن بس��يج از ۵ 
تير ماه آغاز مي شود و عالقه مندان بايد از 
هم اكنون به منظور نام نويسي براي حضور 
در اين كالس ها اقدام كنند. عالقه مندان 
مي توانند براي ثبت نام و كسب اطالعات 
بيش��تر به سايت سازمان قرآن و عترت 
بس��يج تهران بزرگ مراجعه ي��ا با تلفن 

۷۷۹۸۲۲۲۵ تماس حاصل كنند. 
   معرفي كاروان قرآني به حج تمتع 

اعضاي ك��اروان قرآني جمه��وري اسالمي 
ايران اعزامي به حج تمتع سال ۱۳۹۷ از سوي 
كميته اعزام و دعوت از قاريان و حافظان قرآن 
معرفي ش��دند. اعضاي اين كاروان قرآني با 
عنوان ك��اروان نور از سوي كميت��ه اعزام و 
دعوت از قاريان و حافظان معرفي شده اند. 
امس��ال آزمون انتخابي براي اعزام كاروان 
قرآني به حج برگزار نشد و برگزيدگان آزمون 
سال گذشته كه اعزام نشده بودند براي حضور 

در حج انتخاب شدند. 
   تكميل قرآن مصّور پس از ۴۸ سال

»سهم الدين زماني« هنرمند ۷۲ ساله اي 
است كه حدود نيم ق��رن از عمر خود را 
وقف تصويرگري ق��رآن كريم كرده و در 
۱۱۴ تابلو، نخستين قرآن مصور جهان 
را ترسيم كرده است. او حدود نيم قرن از 
عمر ۷۲ ساله اش را وقف كالم خدا و تهيه 
نخستين قرآن مصور جهان كرده است. 

خ��ودش مي گوي��د هم��ه چي��ز از يك 
خواب در مش��هدالرضا)ع( ش��روع شد: 
»وقتي ك��ه ۲۴ ساله بودم ب��ا دوستانم 
به پابوس امام رض��ا)ع( رفتم. براي مني 
كه از ۱۲-۱۰ سالگي نقاشي كالسيك و 
صورتگري مي كردم، ديدن نقش و نگارها 
و كاشيكاري هاي حرم يك حس متفاوت 
بود، چون تا قبل از آن هيچ وقت طرح هاي 
اسليمي و خطايي نكشيده بودم. همان 
ش��ب خواب عجيبي ديدم و وقتي فردا 
دوباره به حرم بازگشتم، محو كاشيكاري 
سوره توحيد شدم. همانجا دست به كاغذ 
و قلم ب��ردم و اتود زدم.« ف��ارس در اين 
باره گزارش مي ده��د: سهم الدين جوان 
پس از بازگش��ت به تهران ب��ا خود عهد 
مي  كند با هنرش فقط در مسير خدا گام 
بردارد: »وقتي برگشتم، تصميم گرفتم 
تفس��يري تصويري از ق��رآن كريم ارائه 
دهم، ب��ه همين دليل ني��ت كردم ۱۱۴ 
سوره ك��الم اهلل مجي��د را در قالب ۱۱۴ 

طرح با گل ها و رنگ هاي متفاوت تصوير 
كنم.« اي��ن هنرمند قرآن��ي براي درك 
بهتر سوره ها و آي��ات، تفاسير موجود را 
مطالع��ه مي كرده است ت��ا تصويري كه 
خلق مي كند، به مفهوم آن آيات و سوره ها 
نزديك تر باشد: »حتي براي انتقال بهتر 
مفهوم، رنگ ه��ا را هم مرتب��ط انتخاب 
مي كردم، مثاًل رنگ هاي قرمز و نارنجي 
براي آياتي به كار رفته كه بيانگر مفاهيم 
شر و شيطاني است. گمراهي انسان ها در 
اين تابلو با بنفش و قرمز و رنگ هاي تيره 
به نمايش در آمده اس��ت. تابلوي سوره 
شمس نيز به خورشيد ش��باهت دارد و 

شامل رنگ هايي از طيف زرد است.«
او ابتدا قصد داشته براي تمام صفحات قرآن 
كريم طرحي جداگانه بكش��د: »چندين 
س��وره را كه نقاش��ي كردم، با پيش��نهاد 
دوستان براي اينكه كار به سرانجام برسد، 
تصميم گرفت��م براي هر س��وره طرحي 
اصلي بكش��م، چون گفتند مي توان بقيه 
صفحات آن سوره را تكثي��ر كرد و آيات را 
جايگزينش كنيم.« كار ترسيم ۴۵ سوره 
كه تمام مي شود، زماني تهران را به مقصد 
گيالن ترك مي كن��د: »۲۱ سال پيش به 
يكي از روستاهاي فومن نقل مكان كرديم 
تا با كش��اورزي بتوانم امورات خانواده ام را 
رتق و فتق كنم. متأسفانه از فعاليت هاي 
اينچنيني حمايت نمي شود، در حالي كه 
براي يك ايس��تگاه صلواتي ممكن است 
ميليون ها تومان خ��رج كنند. البته من با 
خدا معامله كردم و و او هم هيچ وقت ما را 

لنگ نگذاشته است.«
تكرار و قرينگ��ي ويژگي مش��ترك آثار 
زماني است: »فرم شناسي در آثارم شكلي 
كل��ي دارد و از هنر ايران پ��س از اسالم 
الهام گرفته ام. البته اندازه ه��ا و تكرارها 
برگرفته از اعداد قرآني است، مثاًل آيات 
قرآن در دايره اي با شعاع ۳۰ سانتي متر 
)به ني��ت ۳۰ جزء قرآن( نوش��ته ش��ده 
اس��ت. ۱۴معص��وم و ۵ ت��ن آل عبا هم 
اعداد ديگري هست كه در برخي تكرارها 
استفاده شده اند.« اين هنرمند تقريباً در 
نيمي از ادوار نمايشگاه قرآن حضور داشته 
و به معرفي كار خود پرداخته است، اما با 
انتقاد از رويه سال هاي اخير نمايش��گاه 
مي گويد: »در نمايش��گاه ق��رآن حضور 
نيافتم، چون ديگر نمايشگاه نيست، بلكه 

در حد فروشگاه تنزل كرده است!«
 زمان��ي كارهاي��ش را ت��ا كن��ون در 
۹۰نمايشگاه داخلي و خارجي به نمايش 
گذاشته است كه آخرين آنها اين روزها 
در برج مي��الد تهران برپاس��ت: »هفته 
قبل آخري��ن تابلو كه مرب��وط به سوره 
»ملك« بود به اتمام رسيد تا نخس��تين 
قرآن مصور جهان پس از ۴۸ سال تكميل 
شود. البته براي نمايشگاه به دليل اينكه 
تصورم محدوديت ج��ا و مكان بود، فقط 
۳۵ تابلو را به تهران آوردم. اين نمايشگاه 
تا پنج ش��نبه ۲۴ خرداد از ساعت ۱۹ تا 
۲۴ برپاست.« به گزارش »جوان«، رهبر 
معظم انقالب هم��واره تأكيد بر رش��د 
فعاليت هاي قرآني در كش��ور داشته اند. 
رشد تربيت قرآني به طور قطع مي تواند 
در جهت سامان يابي بسياري از مشكالت 
تربيتي و اخالقي كشور نقش آفرين باشد. 
در اين زمينه اميد مي رود معنويت قرآني 
و فهم كالم خداوندي توسعه يابد و رواج 
صرف فعاليت هاي ش��كلي درباره قرآن 

غلبه پيدا نكند.
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قرآنبااتمامماهرمضانبهحاشيهنميرود
نگاهي به فعاليت هاي قرآني در كشور

   فرشاد رضايي دوست
چند سالي اس��ت كه در ماه مب��ارك رمضان 
رسانه ملي توليد سريال هاي خود را به سمت 
فيلم هاي تلخ برده اس��ت. سريال هايي كه در 
اين ماه برعك��س اينكه م��ردم روزه دار را بعد 
از افطار ش��اد كند و فضايي مفرح بخش را در 
خانه ها به وجود آورند به تلخ��ي و ناراحتي و 
اندوه مي كش��اند. زمان بع��د از افطار بهترين 
زمان براي رسانه ملي و در واقع مي توان گفت 
گل كار صدا و سيما است ام��ا از اين موقعيت 

به خوبي استفاده بهينه نشده است. 
يكي از سريال هاي تلخي كه در راستاي همان 
برنامه صدا و سيما امس��ال پخش شده است 
سريال رهايم نكن به كارگرداني محمد مهدي 
عس��گرپور اس��ت؛ سريال��ي كه پ��ر است از 
صحنه هاي دلخراش و تلخ و اندوه بار. هرچند 
محمدمهدي عسگرپور در رزومه كاري خود 
نشان داده است كه هميشه به دنبال اين روند 
بوده است؛ از سريال »جراح��ت« او گرفته تا 
»نفس گ��رم« و حاال هم رهاي��م نكن. سبك 
كاري عسگرپور حول فردي مي گذرد كه موجه 
از نظر جامعه و سريال است اما در نهايت خود 
آن فرد دچار مشكالت بسيار عديده مي شود و 
اغلب با پنهانكاري خانواده خود را با مشكالت 

زيادي مواجه مي كند. 
در سريال رهايم نكن »ح��اج رسول« با بازي 
امين تارخ فردي درستكار، مؤمن و دست به خير 
است كه در زمان مشكالت هميشه پشتيبان 
خانواده خ��ود مخصوصاً خواه��ر و برادر خود 
بوده است كه با يك پنهانك��اري به بدترين و 
منفور ترين فرد در خانواده خود و ذهن مخاطب 
تبديل مي شود. حركت بسيار زيركانه كارگردان 
اينگونه است كه ابتدا حاج رسول تواليي را در 
ذهن مخاطب فردي بسيار مؤمن و قابل اعتماد 
نش��ان مي دهد و درست زمان��ي كه مخاطب 
با او ارتباط برقرار مي كن��د آوار بي اعتمادي و 
پنهانكاري او را بر سر مخاطب خالي مي كند و 
در انتها حاج رسول صادق و درستكار تبديل به 

يك فرد كالهبردار و دزد مي شود. 
رهايم نكن ع��الوه بر داستان تل��خ و پرتنش 
داراي ديالوگ هاي��ي تأسف برانگي��ز است. به 
طور نمون��ه وقتي در اوايل فيل��م حاج رسول 
متوجه اين موضوع مي شود كه »شهره قوامي« 
با بازي مارال فرجاد از سوي پسرش »امير« با 
بازي نيما ش��عبان نژاد هماهنگ شده است تا 

بر سر راه پدرش قرار بگي��رد و بتواند گاراژ را 
به پاساژ تبديل كند با امي��ر اين موضوع را در 
ميان مي گذارد كه كاماًل خبردار است و جالب 
اين است كه امير هم هيچ ابايي ندارد و به پدر 
خودش مي گويد: راهش اي��ن بود كه يك زن 
زيبا را بر سر راهت قرار دهم تا اين اتفاق بيفتد 
و در ادامه اين ديالوگ هاي سخيف، حاج رسول 
نس��بت به اظهارنظر زيبا بودن ش��هره قوامي 
پوزخند مي زند و امير را به خاطر اين انتخاب 

سرزنش مي كند. 
نكته ديگر در اين سري��ال وجود يك داستان 
عش��قي مثلثي اس��ت هرچن��د ن��ه در حد 
شبكه هاي ماهواره اي! مثاًل يحيي در سكانسي 
به امير اين نكته را گوش��زد مي كند كه پشت 
كسي را خالي كردي كه احتياج به پشتيباني 
دارد و اين به اين معني است كه من پشتيبان 
او خواهم شد. ارتباط هاي اين فيلم هم همانند 
اكثر فيلم ها و سريال هاي اين روزها شكستن 
قبح ارتباط با نامحرم و طبيعي نشان دادن اين 
ارتباط ها است. هم امير و شهره و هم يحيي و 
فرناز. مثاًل اينكه يحيي چرا بايد با فرناز آنقدر 
ارتباط داشته باشد و در مس��ائل پيش رو كه 
اتفاقاً يكي از اين اتفاقات مهم كه تقريباً داستان 
فرناز حول آن اتفاق مي گذرد و باعث افسردگي 
او شده است و همان مسئله تجاوز است، به او 
كمك كند؟ اين حد ارتباط با نامحرم آيا توجيه 
دارد؟ آن هم در اين اتفاق حساس؟ يا آيا اين 
امكان نبود به جاي يحيي يك هم جنس با فرناز 
همراه گردد تا مشكالتش حل شود؟ هرچند 
از نويس��نده اي ب��ا آن توئيت ه��اي سخيف و 

توهين آميز نبايد بيشتر از اين انتظار داشت. 
در پاي��ان بايد گف��ت رهايم نكن پ��ر است از 
اتفاقات ناگ��وار و تلخ كه اص��اًل مناسب براي 
پخش در صدا و سيما نيست چه برسد به ماه 
رمضان و اي��ن كه چرا بايد اي��ن همه تلخي و 
اتفاق ناگ��وار براي جامعه اي ك��ه خود درگير 
مسائل اقتصادي و اتفاقات ناگوار اخير و غيره 
است از رسانه ملي پخش ش��ود؟ شايد با سير 
صعودي توليد اين آثار در ماه مبارك رمضان 
زمان آن رسيده است تا مديران رسانه ملي در 
نگاه خود و تصميمات خ��ود يك تجديدنظر 
كنند و به فكر اين مس��ئله باش��ند كه باز هم 
مانند سال ه��اي نه چن��دان دور حداقل يك 
سريال طنز از شبكه هاي سيما پخش گردد تا 

باعث نشاط و شادي جامعه شود.

شبكه مس�تند به مناسبت عيد سعيد فطر 
آث�ار ج�ذاب و پربينن�ده اي را روي آنت�ن 
مي برد كه از آنها مي ت�وان به »تندير نون«، 
»ذائقه ايران�ي«، »فطر تاجي�كان«، »قزل 
شير«، »خنياگر عاش�ق«، »عروس بوكان« 
و »داس�تان پيروزي ژرمن ها« اش�اره كرد. 
به گزارش فارس، »تندير نون« به كارگرداني 
مهدي رجبي��ان جمعه ۲۵ خ��رداد ساعت ۹ 
پخش مي شود؛ اين مستند طرز تهيه نان تنور 
محلي »تندير نون« را به تصوير كشيده است. 

   بررسي ذائقه ايراني در يك مستند
»ذائقه ايراني« با حضور كارش��ناسان تغذيه، 
پزشكان و كارشناسان آش��پزي غذاهايي كه 
مردم ايران بيشتر مصرف مي كنند را بررسي 
خواهد كرد. اين اثر كه در خانه مستند انقالب 
اسالمي تهيه  شده سعي دارد با آمارگيري هاي 
تخصصي ذائق��ه ايراني ها را موش��كافي كند.  
اين مس��تند به تهيه كنندگ��ي مهدي مطهر 
و كارگرداني نيما انيس��ي جمع��ه ساعت ۱۹ 
از شبكه مس��تند پخش و ش��نبه ساعت ۱۰ 

بازپخش مي شود. 
   عيد فطر در تاجيكستان

»فطر تاجيكان« ساخته مهدي بماني هم جمعه 
۲۵ خرداد ساع��ت ۱۲ روي آنتن م��ي رود. اين 
مستند مراسم عيد فطر و روزه در ايام ماه مبارك 
رمضان در تاجيكستان را به تصوير كشيده است. 

   بازگشت ببر هيركاني به طبيعت
»قزل شير« به كارگرداني جمشيد مجددي 
يك مس��تند محيط زيس��تي است كه جمعه 
۲۵ خ��رداد ساع��ت ۱۴ روي آنت��ن مي رود.  
اين اثر ساختاري جس��ت وجوگرانه و كشف 
و ش��هودي دارد و به موضوع محيط زيس��ت 
به ويژه ببر هيركاني يا ايراني مي پردازد.  اين 
مس��تند در ارتباط ب��ا تالش مرب��ي يك باغ 
وحش براي تربيت و بازگردان يك قالده ببر 
به حيات وحش است.  گفتني است قزل شير 
اصطالح جالبي است كه بوميان شمال ايران 

براي ببر ايراني به كار مي برند. 
    پرتره اي از آخرين بازمانده خنياگران

»خنياگر عاش��ق« به كارگرداني بهروز سبط 
رسول پرتره محمدرضا اسحاقي گرجي است.  
اين مستند بخشي از زندگي استاد محمدرضا 
اسحاقي، آخرين بازمانده خنياگران )راويان 
داستان ها و افس��انه هاي منظوم( را به تصوير 
مي كشد. »خنياگر عاشق« جمعه ۲۵ خرداد 
ساع��ت ۱۵:۳۰ روي آنتن ش��بكه مس��تند 

مي رود. 
   »عروس بوكان« پرنده اي رو به انقراض

»عروس بوكان« ب��ه تهيه كنندگ��ي فتح اهلل 
اميري و ب��ه كارگردان��ي و تصويربرداري نيما 
عس��گري زندگي پرنده نادر ميش م��رغ را در 
دشت حماميان بوكان به عنوان آخرين زيستگاه 

اين  گونه حياتي به تصوير كشيده است. 
اين مستند به بررسي زندگي رو به انقراض يكي 
از زيباترين و بزرگ ترين پرندگان خشكي زي و 
دشت زي ايران مي پردازد. ميش مرغ پرنده اي 
نادر است ك��ه زماني در دش��ت هاي سرسبز 
و سردسي��ري همدان، كردست��ان، خراسان، 
كرمانشاه، بناب، اروميه، مهاباد و... مي زيسته 
اما امروزه به دليل تخريب زيستگاه ها، محدوده 
پراكنش آن به ش��هرستان بوك��ان، در استان 
آذربايجان غربي محدود ش��ده و آمارها نشان 
مي دهند كه ۳۰ تا ۴۰ ع��دد از اين پرنده باقي 

 مانده و اين تعداد روند نزولي دارد. 
»عروس بوكان« كه در ش��بكه مستند سيما 
توليد شده شنبه ۲6 خرداد ساعت ۱۴ پخش 

خواهد شد. 

رهايم كن!

 ويژه  برنامه هاي شبكه مستند سيما
 در عيد سعيد فطر

88498436سرويس فرهنگي

مركز تخصصي حف�ظ قرآن 
بس�يج، در ش�عب مختل�ف 
خود دوره ه�اي كوتاه مدتي 
طراحي كرده ك�ه يكي از اين 
دوره ه�ا وي�ژه اي�ام فراغت 
تابستان است و دانش آموزان، 
دانشجويان و طالب به همراه 
عموم عالقه مندان مي توانند 
با حضور در اين دوره ها اوقات 
فراغ�ت خ�ود را ب�ه خوب�ي 
مديريت كنند و به حفظ آيات 

الهي مشغول شوند

فراخوان دومين جشنواره 
عكس »عيد نيايش«

فراخ�وان جش�نواره عكس »عي�د نيايش« 
منتشر شد. 

به گزارش رسانه خبري سازمان فرهنگي- هنري 
ش��هرداري ته��ران، فراخوان دومين جش��نواره 
عكس »عيد نيايش« با موضوع عيد سعيد فطر و 
ثبت لحظات باشكوه و ناب آيين مذهبي نماز عيد 
فطر منتشر شد. بر اين اساس از عكاسان حرفه اي، 
هنرمندان و عالقه مندان به هنر عكاسي در سراسر 
كشور دعوت مي شود آثار خود را بر اساس شرايط 
مندرج در فراخوان ارسال كنند.  عالقه مندان براي 
حضور در اين جشنواره و دريافت اطالعات الزم، به 

نشاني farhangsara. ir مراجعه كنند.

 »ارثيه پردردسر«
 به راديو نمايش رسيد

 2۴ خ�رداد م�اه، ش�نونده نماي�ش راديويي 
»ارثيه پردردسر« به كارگرداني مهين فردنوا از 

راديو نمايش باشيد.
اين نمايش راديويي را فاطمه ش��عباني نوش��ته و 
داستان آن درباره ش��خصي است كه قبل از فوتش 
وصيت مي كند اموالش به فرزندانش برسد اما پس از 
فوتش اتفاقاتي رخ مي دهد كه شنيدني است.  در اين 
نمايش راديويي هنرمنداني چون مهين نثري، ناهيد 
مسلمي، رؤيا فالحي و نورالدين جواديان به ايفاي 
نق��ش مي پردازند.  اين نمايش ب��ه تهيه كنندگي: 
محمد مهاجر، صدابرداري: رضا طاهري و افكتوري: 
نرگس موسي پور، روز پنج ش��نبه، ساعت ۹:۱۵ در 

راديو نمايش شنيده مي شود.

انتخاب دبير هفدهمين جشن 
مديران توليد سينما

علي قائم مقامي به عنوان دبير هفدهمين جشن 
انجمن صنفي مديران توليد سينما انتخاب شد.

هفدهمين جش��ن انجمن صنفي مديران توليد 
سينما براي نخستين بار با ساختاري جديد در تير 
ماه امسال برگزار مي شود. در اين رويداد سينمايي، 
عالوه بر ارج نهادن به پيشكس��وتان اين حرفه، از 
مديران فعال توليد سينما نيز قدرداني خواهد شد 
و پروژه هاي سينمايي نيز از اين منظر مورد بررسي 
قرار خواهند گرف��ت.  بر اس��اس تصميم هيئت 
مديره انجمن صنفي مدي��ران توليد سينما، علي 
قائم مقامي از مديران توليد باتجربه سينما به اتفاق 
آرا به عنوان دبير اين جشن منصوب شد.  در سوابق 
سينمايي علي قائم مقامي تهيه كنندگي فيلم هاي 
جش��ن دلتنگي، كفش هايم كو و مديريت توليد 
فيلم هاي رستاخيز، - چ- ، به رنگ ارغوان، نس��ل 
سوخته، شب يلدا و... ديده مي شود.  وي هم اكنون 

عضو هيئت مديره و سخنگوي خانه سينما است.

 نوجوانان »ابريشم« را 
روي صحنه مي برند

نمايش »ابريش�م« به كارگرداني و نويسندگي 
ياسمين پي داودي و با مشاركت و نقش آفريني 
نوجوان�ان داراي نيازه�اي ويژه اس�تان البرز 
ب�ر روي صحنه مرك�ز تئات�ر كانون م�ي رود. 
نمايش »ابريشم« در طرح حمايت از اجراي تئاتر 
فراگير از روز دوشنبه ۲۸ خرداد تا ۸ تير ۱۳۹۷ در 
تاالر بوستان مركز توليد تئاتر و تئاتر عروسكي كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان اجرا مي ش��ود.  
در نمايش��نامه اي آهنگين، كرم ابريشم در جنگل 
پيدايش مي شود، شيطونك مي كوشد كرم ابريشم 

براي او پيله اي درست كند تا... 
بر اساس اين خبر، فرانك فرج اللهي، حسين كياني، 
فتانه اميني، فاطمه گياهي، پ��درام آبادي، بهروز 
ضرابي تبار، بهروز محمدي، يداهلل صفايي در اين 
نمايش ايف��اي نقش مي كنن��د.  همچنين مريم 
خزاعلي مدير مؤسسه مادر مهرگستر البرز، محمود 
جوهري سرپرست گروه و رضا صدرايي سازنده و 
تنظيم كننده سرودهاي پلي بك نمايش »ابريشم« 

از دست اندركاران اجراي اين نمايش هستند.


