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میخواهیم با برنو مقابلتانک بایستیم!
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ادبستان

محبوبی

پشتصحنهتلهفیلم
«دختر دیروزی»

مشهد،قطبهنراست

محمدرضا هدایتی در گفتوگو با شهرآرا
البهالی برگزاری جشن نهمین
سال انتشــار روزنامه شهرآرا،
محمدرضا هدایتی را که همراه
ســروش جمشــیدی و برزو
ارجمند به مشــهد آمده بود،
گیرآوردیــم و در همــان
چنددقیقه کوتاه بــا او درباره
مشــهد و هنرمندان مشهدی همکالم
شــدیم .در همان اندک جمالتی که
گفت،صراحــت و صداقت در گفتارش
موج میزد.
غالمرضا زوزنی

هزینه ممیزی بیش از فایده آن است

زائری بیان کرد :ایــن اثر مجموعهای
از یادداشــتهای مــن اســت کــه
نشــر آرما گردآوری کرده اســت .در
هــر موضوعــی ،چنانچه بــه تکمیل
مبحث نیاز بوده اســت ،به ســفارش
انتشــارات ،متنــی را بــه آن اضافه
کردهام.
او با انتقاد از ممیزیهایی که در حوزه
فرهنگ وجــود دارد گفت :من یکی از
مخالفان جدی ممیزی هستم .دلیلش
این اســت که معتقدم هزینه ممیزی
بیشــتر از فایده آن است .ما کتابها را
سانســور میکنیم اما به صورت کپی
منتشر میشوند .شــمارگان کتاب ما

هزار نسخه اســت و  500نسخه از آن
در انبار میماند؛ یعنی برای کتابی که
سه سال طول میکشد از انبار دربیاید
این همه تشــکیالت و وقــت هزینه
میکنیم.
این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد :ما
زنها را به ورزشــگاه راه نمیدهیم و
همــه در حوزه فرهنــگ صاحبنظر
متوجه این هزینه فرهنگی نیستیم که
هستند!
او حاال با گریم وارد ورزشگاه میشوند.
تلگرام را فیلتر میکنیم و نمیفهمیم این اســتاد دانشــگاه تصریــح کرد:
االن هــر فــردی
با رواج فیلترشکن
بخواهــد دربــاره
چــه اتفاقــی دارد
قصد ما این بود که با بیان
ســرطان ،برجــام
میافتد .فیلترشکن
تجربههایی ملموس از زندگی
یــا آب و فاضالب
زمانی مال 18سال
خود مخاطبان ،آنها را به
حرف بزنــد ،باید
به بــاال بــود .حاال
مسائل فرهنگی
تخصــص داشــته
مــا
د هســالههای
آگاه کنیم
باشــد امــا درباره
گوشــی
روی
فرهنــگ ،به صرف
خود فیلترشــکن
دارنــد؛ یعنــی ســن اســتفاده اینکه در جنگ تحمیلی حضور داشتهام
از آن را حــدود  10ســال صاحبنظرم .به صرف چفیهانداختن
و ریشداشــتن ،صاحبنظــرم.
جلو آوردهایم.
او افزود :اینها بــا هیچ عقل و منطق و نتیجه چیزی اســت کــه االن اتفاق
افتاده است.
ذهن حسابگری جور درنمیآید.
زائری با بیــان اینکه در عالم موضوعی
عجیبتــر و پیچیدهتر از انســان پیدا
نگاه نادرست فرهنگی
نویســنده کتــاب «گاف فرهنگــی» نمیشود و ســادهانگارانهترین چیزی
خاطرنشــان کــرد :در جامعــه زمان که ما در عالم بــا آن برخورد میکنیم
امیرالمؤمنین(ع) دو نگاه وجود داشت :همین انســان اســت ابراز کرد :شکی
یکی نگاه امیرالمؤمنین(ع) و یکی نگاه نیســت کــه مــا االن وســط میدان
جبهه مخالف .نــگاه حضرتعلی(ع) جنگ فرهنگی هســتیم ولی اصول و
نگاه محبــت و نوازش ،و نــگاه جریان تکنیکهای این جنــگ را نمیدانیم.
مقابــل علــی(ع) و فاطمــه(س) و آمریکا با این عظمــت ،وزارت فرهنگ
حســن(ع) و حســین(ع) چــوب و ارشــاد غربی ندارد اما ســاز و کاری
برای انتقال فرهنگ دارد که از ما بسیار
و چماق بود.
زائــری ادامــه داد :ما به اســم علی قویتر است.
داریم شــیوه دشــمن علــی را پیاده او ادامه داد :دشمن با اتاق فکر و هزار و
میکنیــم .به اســم علی در مســیر یک تشکیالت به میدان جنگ فرهنگی
دشــمن علی پیــش میرویــم و بعد آمده است و من اینجا با خطبههای نماز
میپرســیم چرا جــواب نمیگیریم و جمعه میخواهم به جنگ آنها بروم.
چرا شــیفته علی میشوند و شیفته ما دشــمن با تانک و آرپیجی آمدهاست
نمیشــوند .نتیجــه را نــگاه کنید .و من بــا تفنگ اســباببازی یا برنوی
40ســال از پیروزی انقالب اســامی قدیمی آمدهام.

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

حجتاالسالم محمدرضا زائری
در مراســم رونمایی از کتاب
تــازهاش«گاف فرهنگی» ،در
مشهد گفت :کتابهایی که در
حوزه مدیریت فرهنگی داریم
متأســفانه بیشــتر ترجمــه
هســتند .تألیفیها نیز خیلی
سختخوان و آکادمیکاند و هیچیک
کاربــرد علمــی نــدارد .در واقــع،
خاصیتشان این اســت که دانشجوی
مدیریــت فرهنگی آنهــا را بخواند و
امتحان بدهد.
او تصریح کــرد :هدف از گــردآوری
یادداشــتهایم در کتــاب «گاف
فرهنگــی» ایــن بــوده اســت
که این خأل جبران شــود؛ یعنی قصد
ما ایــن بود که بــا بیــان تجربههایی
ملمــوس از زندگی خــود مخاطبان،
آ نهــا را بــه مســائل فرهنگــی
آگاه کنیم.
آییــن رونمایــی از تازهتریــن کتاب
زائری با محتوای نقد سیاســتگذاری
و مدیریــت فرهنگی جمعــه (چهارم
خــرداد) در کافهکتــاب آفتــاب بــا
حضــور اهالی ادب و فرهنگ مشــهد
برگزار شد.

که انقالب ارزشها بود گذشــته است.
قرار بود پولدار بودن ارزش نباشــد.
حاال چه خبر اســت؟ قرار بود هر کس
نان بازوی خــودش را بخــورد .حاال
چه خبر شــده اســت؟ این فرهنگ
ماست.

بازیگران سرشناس برای بازی در یک فیلم به مشهد آمدند

فرهنگستان

دانشمندی نقاد و مدرس بود

احمد ادیب نیشابوری ادیب اول را از زبان
پدرش چنین توصیف میکند :دانشمندی
نقاد و مدرس بود که بهحــق میتوان او را
حلقه مفقوده بین حوزه ودانشگاه دانست.
در توصیف جایگاه علمی او ،گمانم همین
بس باشــد که بگوییم نام دانشــمندان و
استادان دانشــگاهی همچون ادیب ثانی،
ملکالشــعرا بهار ،بدیعالزمان فروزانفر،
محمدتقی مدرس رضــوی ،محمد پروین
گنابادی ،محمود فرخ و بسیاری از ادیبان
دوره معاصر در فهرست شاگردان بیواسطه
او قرار دارد .ناگفته نماند که او هرگز استاد و
معلمی نداشت و آنچه فرا گرفت به صورت
خودخوان و خودآموخته بود .حافظه قوی
و هوش سرشــار تنها ابــزار او در تحصیل
علم بود.
فرزند ارشــد ادیب ثانی مهمترین ویژگی
معلم پدرش را در شــیوه خــاص تدریس
علوم مختلف میدانــد و توضیح میدهد:
حضــرت عبدالجواد بجنگردی تســلط و
مهارت عجیبی در فنون ادبی و محفوظات
نظم و نثر عربی و فارسی داشت و در علوم
نقلی و عقلی مانند فلسفه ،نجوم ،ریاضیات،
طب ،موسیقی ،فقه و اصول ،و تاریخ سرآمد

لقب ادیب را مردم برایش انتخاب کردند

این کارشناس ارشد تاریخ تشیع میافزاید:
مرحوم ادیب ثانی در قصیدهای ویژگیهای
علمی استادش را با تعبیرهای «امیر ملک
معانی» و «ادیب شهر بیان» توصیف کرده
اســت .ادیب اول عالمی خدمتگزار به علم
بود و به واسطه همین تســلطش بر علوم
مختلف ،در میان عوام و خواص روزگار به
«ادیب» مشهور شد؛ یعنی این عنوانی بود
که مردم برای او و بعدها برای پدر مرحومم
انتخاب کرده بودند و نامی شناسنامهای یا
لقبی تعارفی نبود.
پسر ارشد ادیب ثانی با اشــاره به نابینایی
ادیب اول ،تحریــرات بهجامانده از او را کم
میدانــد و میگوید :مســئلهای که پدرم
بسیار به آن تکیه میکرد و از آن حرف میزد
نابینایی استادش بود .مرحوم ادیب اول از
یک چشم کامال نابینا بود و چشم دیگرش
هم یکچهارم بینایی داشت .این یعنی که او
با یکهشتم بینایی دو دیدگان توانسته بود
به صورت خودخوان و بدون یاری استادان
عصر خود ،به این مرتبه واالی علمی برسد.
او تأکید میکند :همین نابینایی سبب شده
است تحریرات باقیمانده از او بسیار اندک
باشــد و آنچه هم بوده در گذر روزگار نابود
شده است .از این رو ،آنچه از او به جا مانده
تقریراتی اســت که به همت شــاگردانش
برای ما به یادگار مانده اســت .یکی از این
تقریرات دیوان اشعار اوســت که با عنوان
«آللی مکنون» در ســال  1333به همت
عباس زرینقلم به چاپ رسیده است .البته
این اثر با غلطهای بســیاری همــراه بود.
حتی چند ســروده از پدرم نیز بهاشتباه در
این دیوان درج شــده بود که بعدها دکتر
جاللی پندری ،از استادان دانشگاه یزد ،آن را
تصحیح و بازبینی کرد .این استاد همچنین
توانســت اشــعار دیگری را هم از البهالی
متون دیگر استخراج کند که ماحصل همه
اینها دیوانی شد که در سال  1380منتشر
گردید.
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شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

برگزار میشود.
به گزارش شهرآرا بنیاد فردوسی (شاخه توس)
در ادامه سلســله برنامههــای فرهنگی خود،
نشست سعدی را روزهای چهارشنبه از ساعت
 18تا 19برگزار میکند.
دوستداران ادبیات کهن فارســی بهویژه آثار
ســعدی شــیرازی برای حضور در این برنامه

چندسوپراستاربرای«دختردیروزی»

از حس حضورتان در مشهد بگویید.

هــر شهری در ایـــران بــروم باعث
خوشحالی و البته افتخار من میشود
که کشوری با این وسعت دارم و مردم
با فرهنگ هستند .مشهد شهر روحانی
است از این هم نمیشود گذشت.
حتما سرکارهای مختلف همکاران

مشهدی داشتید ارتباطتان با هم چطور

بودهاست؟

بچههای مشهد در مقوله هنر خیلی
رشد دارند و همه جا هستند .در سطح
باال هستند مثل خانواده آقای ارجمند،
کیانیان و ...همیشه رابطه من با آنها
خوب بوده و همین باعث شدهاست برزو
مرا با خودش به مشهد بیاورد.
خیلیها میگویند مشهد قطب هنری در

سینما و تلویزیون است ،نظر شما چیست؟

نمی شود به این راحتی حکم صادر کرد
ولی در اینکه هنرمندان مشهدی تأثیر
بسزایی در سینما و تلویزیون داشتند،
حر فی نیست  .حضو ر هنر مند ا ن
خراسانی را نمیشود کتمان کرد.
ولی ما اصفهان را هم داریم که از نظر
موسیقی خیلی خوبند(میخندد) ولی
اگر شما دوست دارید این را بشنوید،
باشد ،مشهد قطب است.
منظورم فقط این نیست ،از نظر فروش

سینماها مشهد ،قطب است با این تعداد

صندلی.

از آن نظر بله .من یک سال برای افتتاح
فیلم «کاله قرمزی» آمدم که خیلی
خوب بود .حتی میدانم اگر فضایی
بــرای ارائــه موسیقی فراهم و سالن
درستی در مشهد احداث شود موسیقی
در این شهر از سینما هم بیشتر فروش
خواهد داشت.
با این حساب شما در این شهر کنسرت

برگزار خواهید کرد؟

صد درصد .اگر موسیقی را ادامه بدهم و
بتوانم ،مشهد جزو اولینها برای اجرای
من خواهد بود.
برای خودتان بازی جد یتر است یا

خوانندگی؟

مسلما شما بیشتر از من بازی دیدید تا
کار موسیقی .موسیقی برای من در حد
تک تراکت ،تک آهنگ است.

ـــــــــــــــــــــــــــ گزارش جیبی ــــــــــــــــــــــــــ

فیلم یادگاری درکارهای لوالیی
حضور حمید لوالیی در پروژه «دختر دیروزی» ما را یاد نقشهای اثرگذارش میاندازد

مریم قاسمی

احمد ادیب نیشابوری

مرحوم عبدالجواد بجنگردی هرگز
ازدواج نکرد و فرزندی نداشــت.
تنهایی و نداشتن سر و همسر سبب
شــده بود وقت او صــرف علم و
تدریس شود .آنطور که پدرم برایم
تعریف کرده است استادش تا پایان
زندگــی در یکــی از حجرههای
مدرســه نواب ســکنا گزید و عمر خود را
صرف علمآموزی کرد تــا آنجا که در زمان
حیاتش ،مقام و منصبهای بسیاری را که
رجال سیاســی بــه او پیشــنهاد دادند
نپذیرفت.
یکــی دیگــر از ویژگیهای رفتــاری او
بهاصطالح لفظ قلم حرف زدنش بود .آنانی
که با او حشر و نشر داشتند بعدها در میان
خاطرهنویسیهایشان بسیار به این ویژگی
اشاره کردهاند .یکی از این افراد مرحومپدرم
بود که اتفاقا این لفــظ قلم حرف زدن را از
استادش به یادگار داشت .از او شنیدم که
در کالم ادیب اول کلمات محاوره و گفتار
راه نداشــت .همانگونه که مینوشــت و
میخواند ســخن میگفت و همین سبب
شده بود میان عوام و خواص شهره شود.
عالوه بر اینها مرد مهربانی بوده اســت و
آوردهاند که جز در چند مورد که از دست
رجال سیاســی زمانه خود عصبانی شده

بود ،هرگز کسی خشم و غضبش را ندیده
است .تنهایی و علمدوستی باعث شده بود
او بیحب به دنیا بیشتر اوقاتش را با اهالی
علم و ادب صرف کنــد .در آن دوران ،یکی
از افرادی که با مرحوم عبدالجواد دوستی
نزدیک و حشر و نشر بســیار داشت شاعر
معروف ،ایرجمیرزا ،بود .پدرم برایم تعریف
میکرد کــه ایرج میرزا کــه در دورانی در
مشهد به عنوان کارمند دارایی مشغول به
کار بود ،از معاشــران و نزدیکان ادیب اول
شمرده میشد .گویا ادیب اول عادت داشته
اســت عصر هرروز برای تفرج به باغ ملی و
باغ نادری برود .ایرج میرزا هم بیشتر اوقات
حوالی همان ســاعت که تدریس مرحوم
بجنگردی به پایان میرســیده به مدرسه
میرزا جعفر در باالخیابان میرفته اســت.
هردو برای قدم زدن و گفتوگو به باغ نادری
میرفتند و از طریق خیابان خسروی که آن
دوران به خیابان کج معروف بود راه باغ ملی
را پیش میگرفتند .آنها در تمام طول راه
درباره علوم مختلف بهویــژه ادبیات با هم
بحث و تبادل نظر میکردند و از این طریق،
ایرج میرزا بسیار از علم مرحوم عبدالجواد
بهره برد .این دوستی تا ســال  1305که
مرحوم ادیب اول دار فانــی را وداع گفت
ادامه داشت.

الرس
هیکنستن
دبیر اجرایی
آکادمی
نوبل گفت:
شایعاتی مبنی
بر برگزارنشدن
جایزه نوبل
ادبیات درسال
 2019وجود
دارد ولی باید
اعالم کنم که
سال آینده
این جایزه
طبق روال
گذشته برگزار
خواهدشد.
(ایبنا)

عکس  :احمد حسنی /شهرآرا

حشر و نشر ادیب اول با ایرج میرزا
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آوار بر آوار
شبیه خشت لغزانی که از دیوار میافتد
دلم از پرتگاه چشم تو انگار میافتد
تمام روزهایم را به شب پیوند خواهد زد
عبور ساعتی که ناگهان از کار میافتد
عدالت نیست وقتی که بگویی دوستت دارم
ببینی هستیات دست عذابالنار میافتد
جهانم بیتو چون ویرانهای خاموش میلرزد
نباشی اینچنین آوار بر آوار میافتد
زبان زخمه را با زخم صیقل داده دلتنگی
تو را میخواند و آتش به جان تار میافتد
ی است باید دل به دریا زد
جنون قانون شیدای 
گذار عشق بر هر آدمی یک بار میافتد
همیشه زندگی تدبیر یکسانی نخواهد داشت
چه میداند کسی کی قرعه بر دیدار میافتد

جرئت دیوانگی

سمانه مصدق

زخمها بسیار اما نوشداروها کم است
دل که میگیرد تمام سحر و جادوها کم است
هر نسیمی با خودش بوی تو را آورده است
بادها فهمیدهاند اعجاز شببوها کم است
تا تو لب وا میکنی زنبورها کل میکشند
هرچه میریزی عسل در جام کندوها کم است
بیشتر از من طلب کن عشق من آمادهام
خواهش پرواز کردن از پرستوها کم است
از سمرقند و بخارا میشود آسان گذشت
دیگر این بخشش برای خال هندوها کم است
عاشقم یعنی برای وصف حال و روز من
هرچه فال خواجه و دیوان خواجوها کم است
من همین امروز یا فردا به جنگل میزنم
جرئت دیوانگی در شهر ترسوها کم است

رضا نیکوکار

بلیت سینما با پول عیدی

حمید لوالیی وقتی خیلی کوچک
بود ،با استفاده از جعبههای پودر
لبا سشویی و چسباندن عکس و
گویندگی ،بچههای محل را دور خود
جمع و آنها را سرگرم میکرد .او که
با جمعکردن پو لهای عید یاش،
به سینما میرفت ،بهترین تفریح
زمان کودکی خود را سینما رفتن
میداند.
عاشق چارلیچاپلین

عالقه حمید لوالیی به چارلیچاپلین
در بین بازیگران تا جایی بوده که از
کودکی کارهای او را تقلید میکرده
است .این بازیگر همچنین از بین
بازیگران داخلی عالق ه زیادی به بازی
پرویز پرستویی دارد و رضا عطاران
را فردی خو شفکر و بسیار فروتن
میداند.
اولین حضور در سینما

اولین حضور حمید لوالیی در سینما
به سال  ۱۳۶۰با بازی در فیلم از «عوج
تا اوج» ،به کارگردانی محمدرضا
مجد ،برمیگردد .او فیلمهای

بیما ر ی ر و حــی بهخا طر نقش

«خشایار»

ســــال ۱۳۸۰بــود کــه «خشایار
مستوفی» با سریال زیر آسمان
شهر ،به کارگردانی مهران غفوریان،
به خانههای مــردم رفــت و تکیه
کــام «نــه غــام» او روی زبانها
جاری شد .او که نقش خشایار را با
حاالت روحی و روانی خاصی بازی
میکرد ،به گفته خــودش بعد از
پایان کار فیلمبرداری دچار بیماری
روحی شد .او در آن زمان با هیچ
دارویی درمان نمیشده که به گفته
دکترش دلیل این امر فاصله گرفتن
از خود واقعیاش و فرو رفتن در نقش
خشایار بوده است .ظاهرا شش ماهی
طول کشیده تا این بازیگر بهبود
یافته است.
سیمر غ بلورین

برای «چند میگیری گریه کنی»

بازیگر محبوب سینما و تلوزیون
که در سال  ۱۳۸۴با فیلم سینمایی
متفاوتی روی پرده سینما رفت ،فیلم
«چند میگیری گریه کنی» که گریه
را به ریشخند میگرفت و خنده
را تلخ میکرد .بازی خوب حمید
لوالیی در همین فیلم بود که او را
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
نقش مکمل مرد در جشنواره فیلم
فجر کرد.

برای تهیه گزارشی از پشت صحنه
فیلم «دختــر دیــروزی» راهی
خیابان سلمانفارسی میشویم و
به ساختمان قدیمی میرسیم که
قرار است سکانس دانشگاه در آن
گرفتــه شــود .به نظر میرســد
لوکیشن کوچک ،کمی کار را برای
عوامل سخت کرده و باعث شدهاست بخشی
از آنها در محوطه و راهپلهها بنشــینند یا
ایستاده گفتوگوی کاریشان را به جریان
بیندازند.داخل ساختمان همه چیز بهجز
صحنه فیلمبرداری شــلوغ و بههم ریخته
اســت .بیشــتر فضــا را ردیفهایــی از
صندلیهای دستهدار پرکردهاست .گروه
فیلمبرداری پشت دوربین قرار میگیرند و
منتظــر دســتورضبط هســتند ،گــروه
صدابــرداری هم همــه تجهیزاتشــان را
درحالت آمادهباش نگه داشتهاند .با فرمان
مشــهد شــهر خوب و کاملی برای فیلم
منشی صحنه ،ســکوت حاکم میشود و
ساختن است
بازیگران کارشــان را شروع میکنند .تنها
گاهی با فرمان کارگردان است که صحنهها مانی ارمغان که مدرک کارشناســی ارشد
قطع میشود .صفا نقش اول فیلم(آرمیتا خود را در رشــته کارگردانی گرفتهاست
مرادی) با مانتویی بلند و گشاد و مقنعهای و اکنون دانشــجوی مقطع دکترای رشته
چانهدار که در قالب دختری دههشــصتی سینماست ،سومین تجربه کار فیلم خود در
ظاهر شدهاســت ،در اتاق رئیس دانشگاه مشهد را با تهیهکنندگی «دختر دیروزی»
قرارمیگیرد .گفتوگویی بین دانشــجو و سپری میکند.
رئیس دانشــگاه درمیگیرد .فیلمبرداری به نظر ارمغان ،مشهد لوکیشنهای بسیار
ادامه دارد .رئیس دانشگاه دیالوگ بعدیاش خوبی برای ســاخت فیلم دارد و آنها هر
موقعیــت مکانــی که
را با لبخند میگوید« تا
این پروژه با بازی بازیگرانی
میخواستند ،در مشهد
حاال نشــده یــک ترم
چون حمید لوالیی ،بهنوش
توانســتند بیابند « .با
مرخصی بگیری! نکنه
بختیاری ،مجید مشیری،
توجه به اینکــه عمده
قراره ازدواج کنی؟» در
یوسف صیادی و آرمیتا مرادی
داســتان در دهــه 60
صحنه بعد چهره صفا
در مشهد کلید خوردهاست
میگــذرد توانســتیم
مصمــم و جد یتر از
در مشــهد و اطرافش
پیش است درحالیکه
به رئیس دانشــگاه چشــم دوخته است و موقعیتهای خوبی پیــدا کنیم ».به نظر
میگوید« برای رفتن بــه جبهه مرخصی ارمغان ،مشــهد همچنین از نظر فصلها و
مکانها همه شــرایط را برای فیلمبرداری
میخواهد .».کات.
مهیا میکند و به طور کلی شــهر خوب و
کاملی برای ساخت فیلم محسوب میشود.
صفا ،دختری که ناامید نمیشود
در فاصله اســتراحت کوتاهی که منشــی
کسب تجربه ،همکاری مشهد و تهران
صحنه اعالم میکند ســراغ آرمیتا مرادی
محمدرضا موسوی ،به نگاه زن در این اثر،
میرویم و با او گفتوگو میکنیم .او درباره
بازیگر نقش اول فیلــم «دختر دیروزی» به عنوان نقطه جذاب فیلم ،اشاره میکند و
میگوید بیــش از هرچیز توانســته با این میگوید قرار است در این کار نشان دهند
ویژگی صفا که ،هیچ وقت از شکســتها زنها با پشتکار به خواستهشان میرسند
ناامید نمیشــود ،ارتباط برقرار کند .این و کارهایی انجام میدهند که حتی برخی
بازیگر تهرانی که متولد  79اســت درباره مردها هم از عهده آن برنمیآیند.
کم کردن شکاف نسلی که بین او و نقشش او که کارگردانی تئاتــر و فیلمکوتاه را نیز
وجود دارد ،میگوید« این نقش از این جهت در کارنامه کاری خــود دارد ،درباره تجربه
برای من سخت بود که بدانم یک دختر دهه رویارویی با بازیگران چهره در اولین فیلم
شــصتی چطور رفتار میکنــد .برای این بلندش معتقد است تجربه اول سختیهای
کار کمی مطالعه کــردم و دنبال این بودم خودش را دارد و حضــور همین بازیگران
و عوامل حرفهای مقداری از ســختی کار
فیلمهای مرتبط ببینم.».
با اعالم شــروع دوبارهکار ،بازیگرانجلوی او را کــم کردهاند « .عوامــل حرفهای در
دوربین حاضر میشــوند و عوامل دوباره برخورد بــا کارگردان اولی ممکن اســت
سرجای خودشان قرار میگیرند .محمدرضا سؤاالتی در ذهنشــان ایجاد شود اما سر
موســوی ،کارگردان فیلم ،صحبتهایی این کار ارتباط خوبــی بین من و بازیگران
بــا بازیگران میکنــد ،با حرکت دســت برقرار شد.».
میزانســنها را اعالم میکند و با برگشتن اینکــه کارکردن بــا عوامــل تهرانی چه
به ســر جای خــودش و فرمــان ضبط ،دســتاوردی میتواند برای مشهد داشته
صحنه بعدی شروع میشــود .خندههای باشــد درنظر کارگردان مشــهدی قابل
رئیس دانشــگاه از شنیدن حرفهای صفا توجه است .موســوی معتقد است همین
آغازکننده این صحنه است .رئیس دانشگاه تعامل بین عوامل تهرانی و مشــهدی که
از صفا میخواهد اگر راست میگوید برگه در چند ســال اخیر شــدت هــم گرفته،
به انتقــال تجربیــات انجامیده اســت و
اعزام به جبهه را بیاورد.
«دختر دیــروزی» داســتان تالشهای از طرفــی رفتــار تازهکارهــا را حرفهای
دختری است به نام صفا ،که بعد از  20سال میکند کــه جمــع اینها برای مشــهد
انتظار پدر و مادر ،به دنیا میآید .از طرفی تجربیــات خوبــی بــه همــراه خواهد
20ســالگی این دختر بــا جنگ تحمیلی داشت.

اینتصویرخیلیچسبید

نمایش تصویر در قابهای سطح شهر ،مفهوم تازهای پیدا کرده است

از خانه که زدم بیرون ،قاب عکس
بزرگی که وسط بولوار قبل از
دوربرگردان جا خوش کردهبود،
نظرم را به خودش جلب کرد .قاب
عکسی که عکس و تمثال مفاخر
مشهدی را به مناسبتهای مختلف
در آن میدیدم .تا چندی پیش هر
روز صبح تصویر استاد رضا رضاپور را
میدیدم و خاطرهاش با آن صدای زیبا و
لهجه مشهدی برایم زنده میشد .بهتازگی
هم عکس حاج آقا طباطبایی را گذاشته
بودند کهآنهم به نوعی خاطرهانگیز بود .اما
امروز عکسی که در قاب خودنمایی میکرد
متفاوت بود و غریب .عکس شهیدی از
شهدای مشهدی که در آزادسازی خرمشهر
به شهادت رسیده بود .جوان بیست و چند
سالهای بود که از همان عکس و همان
لبخند روی صورتش طنازی یک مشهدی را
میشد فهمید .از همین شهر رفته بود تا
خونینشهر را خرمشهر کند که خودش
خونینتن شده بود .دیدن این تصویر و اینکه
فهمیدم مشهد یها هم در آزادســازی
خرمشهر نهتنها نقش داشتهاند که شهید
هم دادهاند ،حس غرور در من ایجاد کرد.
راستش تا به حال اینچنین تصاویری را در
غالمرضا زوزنی

حضــور حمیــد لوالیی در
برخی محلههــای قدیمی
مشــهد کــه بــه عنــوان
لوکیشــنهای فیلــم بلند
«دختر دیــروزی» در نظر
گرفته شده اســت ،در عین
حال که خبر از بازی بازیگر
محبوبمان در یک فیلم مشــهدی
میدهد ،یادآور خاطرات شیرین از
سریا لها و فیلمهای سینمایی این
بازیگر توانمند است.
این هنرمند محبوب که در این
فیلم مشهدی ،نقش پدر دختری
به نام صفا را دارد ،یکی از معدود
تجربههای فیلم دفا عمقدسی در
مشهد را در کارنامه هنری خود ثبت
میکند؛ همین حضور بهانهای
است برای اینکه چندسطری درباره
این بازیگر توانمند که بارها و بارها
لبخند را بر لبهای مردم نشانده
بنویسیم.
حمید لوالیی که فعالیت هنری
خود را از سال  ۱۳۵۸آغــاز کرده
بود ،در همان سال به ایفای نقش
در تئاتر «سبزه ،دوست بچهها» به
نقش
کارگردانی رضا ژیان ،در دو ِ
«فیل» و «دارکــوب» ظاهر شد و
نخستین حضور او در تلویزیون در
سریال «فراموشخانه» رقم خورد.
با همه اینها شهرت حمید لوالیی
بیشتر پس از بازی در سریا لهای
طنز« نوروز  »۷۲و «ساعت خوش»
بهدست آمــده که با سریال «زیر
آسمان شهر» در نقش «خشایار
مستوفی» تکمیل شده است و نقش
متفاوت او در این مجموعه تلوزیونی

را ماندگار کرد.
لوالیی در فیلمها و سریالهای زیادی
بازی کرده که «سه بیگانه» (،)۱۳۹۳
«هفتخط»(« ،)۱۳۹۲اگه میتونی
منو بکش» (« ،)۱۳۸۶قاعده بازی»
( « ،)۱۳۸۵چند میگیری گریه
کنی» ( « ،)۱۳۸۴مــرد عوضی»
(« ،)۱۳۷۶مرد نامرئی» ()۱۳۷۴
برخی از آنهاست.

سینمایی متعددی در کارنامه خود
دارد اما بهترین بازی خود را در فیلم
سینمایی «چند میگیری گریه
کنی» ایفا کرد.

مصادف میشــود .پدر و مادر دختر در آن
زمان آرزو داشتند فرزندشان پسر میبود
تا او را به جبهه میفرســتادند برای همین
دختر تصمیم میگیرد به هر قیمتی شده
به جبهه برود.
این پروژه که از  19اردیبهشت سال جاری
و با بازی بازیگرانی چــون حمید لوالیی،
بهنوش بختیاری ،زهــره حمیدی ،مجید
مشیری ،یوســف صیادی و آرمیتا مرادی
کلید خوردهاست ،حاصل همکاری و تعامل
عوامل تهرانی و مشــهدی است تا ساخت
این فیلم دفاعمقدسی را به پایان برسانند.
مانی ارمغــان ،تهیهکننــده فیلم«دختر
دیروزی» ،قصد دارد فیلم سینمایی بسازند
اما تصمیم نهایی درباره اینکه به تله فیلم
منتهی شود یا ســینمایی به خروجی کار
برمیگردد!

مریم قاسمی

پدر مرحوم عبدالجواد بجنگردی
هرگز گمان نمیبرد پســری که
بهواســطه ابتال به بیمــاری آبله
بینایی یک چشــمش را از دست
داده است با یک چشم کمسو بتواند
مکتب برود و خواندن و نوشــتن
بیاموزد .برای همین ،بهتر دید که
فرزنــدش را چــون خودش کشــاورزی
انسگرفته بــا خیش و بیل بــار بیاورد اما
تقدیر برای عبدالجواد جز آنچه پدر برایش
متصور بود رقم زد .او خیش به دست نگرفت
بلکه توانست به مدد حافظه بسیار قوی و
همچنین تالش و جدیتش در آموختن ،قلم
به دســت بگیرد و آبادگر زمین علم و ادب
باشد تا آنجا که با تبحر در علومی چون فقه
و کالم ،فلســفه ،تاریخ ،نجــوم ،ادبیات،
ریاضیات و علوم عربی و فارســی از نوادر
روزگار خود بشــود .این نامآوری در علم و
ادب سبب شــد لقب «ادیب نیشابوری»
(ادیب اول) را از آن خود کند .عالوه بر این،
او شــاعری توانا بود که در سبک خراسانی
شعر میســرود و دیوانی نیز از اشعارش به
جای مانده است .ادیب اول در سال 1243
در بجنگرد نیشابور به دنیا آمد و در  6خرداد
 1305در بیمارستان منتصریه مشهد دار
فانی را وداع گفت .پیکــرش در جوار حرم
مطهر رضوی آرمید .مطلب پیشرو نقبی
اســت بر خدمات او که از زبان احمد ادیب
نیشــابوری ،فرزند ادیب ثانی ،بیان شده
است .محمدتقی ادیب نیشابوری ،معروف
به ادیب ثانی ،از شاگردان بیواسطه ادیب
اول بوده است.

عالمان عصــر خود بود .او به واســطه این
تبحر ،با اســتفاده از شــیوه تطبیق علوم،
دست به تدریس میزد .در واقع ،آنچنان بر
علوم مختلف فارسی و عربی تسلط داشت
که میتوانســت با مهارت تمام ،آنها را با
یکدیگر تطبیق و ربط دهــد؛ یعنی اگر در
متون عربی به مسئله یا بیتی برمیخورد،
میتوانست معادل آن را در متون فارسی نیز
بیان کند .بر همین اساس ،او برای آموختن
هر موضوعی دو منبع فارســی و عربی در
اختیار داشت که اگر در هر یکی نکتهای از
قلم افتاده بود یا کاستیای داشت ،دیگری
آن را جبران یا تکمیل میکرد .دکترشفیعی
کدکنی نیز در مقالهای که حدود نیم قرن
پیش به رشته تحریر درآورده است از این
شــیوه یاد میکند و آن را ویژه ادیب اول و
پس از او ،مورد استفاده ادیب ثانی میداند.

سعدی در بنیاد فردوسی

برنامههای شــرح و تفسیر
غزلیات و گلســتان سعدی
با عنوان «نشســت سعدی»

میتوانند به نشانی میدان احمدآباد ،خیابان
مالصدرا ،بین مالصدرای  10و  ،12ساختمان
مهــدی ،طبقــه
دوم ،واحد ،305
مراجعه کنند.

نشستهای معرفتی در تاالر شهر

سلسله نشستهای «معرفت ،دین و اخالق»
در تاالر شهر مشهد برگزار میشود.
این برنامه که از چهارم خرداد آغاز شده است تا
 14خرداد ادامه خواهد داشت و در آن ،استادان
حوزه و دانشگاه به ارائه مباحثی چون تحلیل
روانشــناختی اثرگذاران اخالقی ،مناسبات
اخالق و فقــه ،و قــرآن و اخــاق گفتوگو
میپردازند .عالقهمندان به شــرکت در برنامه
بایسته است هرشب ســاعت  22تا  23:30در
تاالر شهر واقع در میدانشهدا حضور یابند.

فراخوان جایزه ادبی پروین اعتصامی

هشــتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی
برگزار میشود .به گزارش ایبنا هشتمین دوره
جایزه ادبی پروین اعتصامی در تابستان سال
جاری برگزار خواهد شــد .آن دسته از بانوان
اهل ادبیات که آثارشــان برای نخستینبار در
ســالهای  1395و  1396منتشر شده است
میتوانند با ارســال دو نســخه از آثار خود به
دبیرخانه جایزه پروین ،در ایــن رقابت ادبی
شرکت کنند .حوزه مورد ارزیابی هیئت داوران
کتابهای تألیفی و ترجمهای زنان اســت که

به زبان فارسی منتشر شــده باشد .آثار شعر،
ادبیات داستانی (داستان کوتاه و بلند) ،ادبیات
نمایشــی ،داستان و شــعر کودک و نوجوان،
ترجمــه ،و پژوهشهای ادبی کــه به صورت
کتاب منتشر شده باشند میتوانند در جشنواره
شرکت کنند.
بانوان عالقهمند به شــرکت در این جشنواره
باید آثار خود را تا بیستم خرداد  97به نشانی
تهران ،خیابــان کریمخان ،خیابان ســنایی،
کوچه اعرابی  ،5پالک  ،6بنیاد شعر و ادبیات
داستانی ایرانیان ارسال کنند.

ساره بیات به «ایده اصلی» پیوست

ساره بیات ،بازیگر مشهدی سینما ،به فیلم
سینمایی «ایــده اصلی» به کارگردانی و
تهیهکنندگی آزیتا موگویی پیوست .ساره
بیات که اولین بازیگر فیلم سینمایی «ایده
اصلی» است ،دریافت چند جایزه بینالمللی
بــرای بــازی در فیلمهای «جدایی نــادر از
سیمین»« ،ناهید»« ،فصل فراموشی فریبا»
و «آااادت نمیکنیم» را در کارنامه دارد .برای
ساخت این فیلم ،شهرهای ماالگا و بارسلون
در اسپانیا ،جزیره کیش در ایران و شهر کلن

در آلمان به عنوان لوکیشنهای «ایده اصلی»
انتخاب شدهاند و در فروردینماه امسال نیز
بخشهایی از این فیلم با
بازیگران خارجی در
شهر ونکوورکانادا
فیلمبرداری شده
است.

تصویربرداری «گلشیفته» تمام شد

آخرین سکانسهای سریال شبکه نمایش
خانگی «گلشیفته» به کارگردانی بهروز شعیبی،
سینماگر مشهدی ،روز جمعه  ۴خرداد ماه پس از
پنج ماه تصویربرداری به پایان رسید.
در این سریال بازیگرانی چون سیامک انصاری،
محمد بحرانی ،شیال خداداد ،مهدی هاشمی،
مهناز افشار ،هومن سیدی و نازنین بیاتی به
ایفای نقش پرداختهاند .تاکنون  ۹قسمت از این
مجموعه پخش شده و توزیع آن تا قسمت پایانی
به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت.

آلبوم مشترک
سینا حجازی
و پدرش
صدرالدین
حجازی
بازیگر
پیشکسوت
سینما
با عنوان «قلک
عنکبوتی»
رونمایی شد

این قابها ندیده بودم .تصویر شهید دیده
بودم ،اما این یکی خیلی چسبید .این قابها
که چندین سال است با همت معاونت
فرهنگی اجتماعی شهرداری در مشهد برپا
شده است بهتازگی رنگ وبوی مشهدی به
خود گرفته است و چهرههایی در آن نمایش
داده میشود که بیشتر از قبل مشهدی بودن
را به ما میفهماند.این حس را با احسان
اصولی ،رئیس کمیسیون فرهنگی شورای
اسالمی شهر ،درمیان گذاشتم ،او هم که
جوانترین عضو شورای شهر است ،درباره
این تصویر با من هم احساس بود.به گفته
اصولی«توجه به هویت شهر مشهد یکی از
اهداف مدیران شهری است ».حاال این توجه
گاهی با یادآوری مشاهیر اتفاق میافتد و
گاهی با معرفی گمنامانی که در وقایع مهم و
تاریخی اثرگذار بودند ،رقم میخورد .مهم
همان حسی بود که امروز با دیدن این تصویر
در من ایجاد شد؛ «تقویت هویت مشهد».
اکران تصاویر شهدای مشهدی که کمتر
شناخته شدهاند هم با همین رویکرد است.
قرار است شهروندان و بهویژه جوانترها،
مشهد را باور کنند و احساس تعلق داشته
باشند به شهرشان .این تصویر خیلی
چسبید.

