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«خوشنام» گزینه احتمالی شبکه یک برای ماه رمضان

«علیرضا نجفزاده» کارگردان سریال «خوشنام» درباره
قصه این سریال به فارس گفت :درونمایه داستان این
سریال توبه و بازگشت است که در مسیر درام قصه اتفاق
میافتد .ما به دور از شعارزدگی و اغراق چنین سوژهای را
پیش بردیم و امیدوارم مردم هم با آن ارتباط برقرار کنند.
این کارگردان درباره زمان پخش سریال «خوشنام» نیز
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بهروز شعیبی،
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سینمایی «بدون
قرار قبلی» درباره
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توضیح داد :از
فروردین ۱۳۹۹
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مصطفی مستور
رسیدیم .از آقای
مستور اجازه گرفتیم و
ایشان به عنوان مشاور
فیلمنامه در کنار ما
بودند .من فکر میکنم
خیلی از قصههایی که
خانمها نقش اصلی آن
هستند هنوز مغفول
واقع شدهاند.

نمایشگاه

فروش
۱۳۰هزار
نسخهکتاب
درنخستین
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«مــرد عنکبوتی :راهــی بــه خانه نیست» بــا رساندن
فروش جهانی خود به  ۱.۶۹میلیارد دالر (بدون در نظر
گرفتن تورم) با عبور از «دنیای ژوراسیک» در رتبه ششم
پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینما قرار گرفت.
اکنون در فهرست پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینما
«آواتار» ساخته «جیمز کامرون» با  ۲.۸۴میلیارد دالر

ازهرنقطهومکانیبیواسطهفراهمکند.مسعودنوذری،
عکاسپیشکسوتازجملهاینافراداست .هنرمندیکه
سهدههافتخارخدمتگزاریدرآستانقدسرضویرا
داشتهوازدریچهدوربینشلحظاتنابوبیمانندیرا
خلقکردهکهدلهربینندهایرابهسویحرممیکشاندو

در صدر است و پس از آن نیز فیلمهای «انتقامجویان:
آخر بازی» ( 2.797میلیارد دالر)« ،تایتانیک» (2.187
میلیارد دالر)« ،جنگ ســتــارگــان :نیرو برمیخیزد»
(2.068میلیارد دالر)« ،انتقامجویان :جنگ ابدیت»
(2.048میلیارد دالر)« ،مــرد عنکبوتی :راهــی به خانه
نیست» (1.69میلیارد دالر)قرار دارند.

حال و هوای زیارت را در روح و جانش جاری میکند .او حاال
پساز سالهاکاروتالشبرآمدهازعالقهقلبی ،بهدوران
بازنشستگیرسیدهاست.گرچهخودشمیگویدبهجز
بودندررکابحضرتجایدیگرینداردامامسیرتازهای
باخلقآثاریماندگارپیشرویاواست.

گفتوگو با مسعود نوذری ،عکاس پیشکسوت آستان قدس رضوی که این روزها بازنشسته شده است

چهرهخبر

برق نگاه زائر به ضریح مطهر؛ جذابترین سوژه

◾

◾آغاز عکاسی از حرم

مسعود نوذری پس از اینکه
دیپلمش را گرفت راهی بازار
کار شد و به دنبال عالقهاش
رفت .او چند سالی عکاسی
آموخت و به گفته خودش
شاگرد عکاسی بـ�ود .نوذری
میگوید :از سال  64عکاسی را شروع کردم و
اپراتور دستگاه چاپ بودم .آن زمان عکسها
آنالوگ بود و دوستان در روزنامه قدس عکسها
را میآوردند و من چاپ میکردم .همان موقع
که آقای چرمساز مسئول واحد عکس روزنامه
بود به من پیشنهاد کار داد و گفت به عکاس
نیاز داریم و اگر عالقهمندی بیا .من هم خدمت
آقای فیاضی رفتم و از روزهای پایانی سال 75
کارم را شروع کردم .دو سال و اندی در روزنامه
مشغول بـ�ودم تا اول تیرماه  78که جایگزین
عکاس بازنشسته آستان قدس شدم.
نوذری با یادآوری خاطراتش از صفحه «رواق»
میگوید که به روزنامه افزوده شد و عکاس ویژه
آن بود .او ادام��ه میدهد :برای این صفحه به
عکسهای حرم نیاز داشتیم و به همین خاطر
مــجــوزی از آســتــان قــدس گرفته شــد کــه بــرای
تصاویر مورد نیاز این صفحه ،از حرم عکاسی
کنم .بعدها که به آستان منتقل شدم نیز عالوه
بر پوشش خبری ،تصاویر هنری از حرم مطهر
و معماری آن را هم ثبت میکردم.

◾

◾شکار لحظههای ناب زیارت

او درب� ��اره عکاسی از ح��رم میــگ��وی��د :یکی از
تفاوتهایی که کار کردن در آستان قدس دارد
این است که فرد از آن خسته نمیشود و این به
دلیل شرایط معنوی آن است و هرچقدر بیشتر
آنجا باشد وابستهتر میشود.

نوذری شرایط ویژهای را در حرم مطهر حضرت
رضا(ع) تجربه کرده است ،در ساعات و شرایطی
که شاید کمتر کسی توفیق حضور در این بارگاه
معنوی را داشته ،توانسته عکاسی و با صاحب
دستگاه خلوت کند .او درباره احساسش از این
اتفاق اینطور میگوید :اتفاقا ًیکی از محرکهایی
که برای من وجود داشت همین حضور زائران بود
که میآمدند و نجوا میکردند و حالت روحانی
حرم با زمزمههای آنها دو چندان میشد و من
میتوانستم عکسهایی بگیرم کـ�ه معنویت
بیشتری را منتقل کند .از طرفی واکنشهای
مردم نیز برای من حکم تشویق را داشــت ،چرا
که میدانستم بسیاری از مردم در اقصی نقاط
کشور دلشان به همین عکسها خوش است
و این وظیفه من را خیلی سنگینتر میکرد که
بیشتر در جستوجو و شکار لحظههای ناب
زیارت باشم .از طرفی چیزی که در حرم مطهر
مغفول مانده بود معماری بسیار ویژه آن بود.
حرم مطهر معماری نفیسی دارد که من آن را به
تصویر کشیدم و در دید عموم قرار دادم و اتفاقا ً
از آن بسیار هم استقبال شد.

◾

◾«روضه منوره» از همه جا جذابتر است
از او درباره جذابترین و متفاوتترین بخشی
از حرم مطهر که عکاسی کرده سؤال میکنم.
او معتقد اس�تـ همه ف��ض��ای حــرم مطهر از
معنویت بــاال یــی بـــرخـــوردار ا ســـت و حضور
زائ�رـان ای��ن معنویت را دوچ��ن��دان میکند .اما
درب�اــره ج��ذابت��ر یــن جــایــی کــه از آن عکاسی
ک ��رده م�یگــوی��د« :روض ��ه مـــ��وره» ب ��رای مــن از
همه جا جــذابتــر اســت ،وقتی بــرق نگاه زائر
به ضریح مطهر میافتد خیلی دیدنی است
و مــیتــوان عکسهای جــذابــی از ایــن صحنه
گرفت .ضمن اینکه این بخش قدمت بسیار

همه دلخوشیام

مــیخــواهــم نکتهای بــه رفقای
جوان بگویم که قدر کار کردن در
آستان قدس را بدانند .خدمت
در این فضا یک فرصت است و
نباید این فرصت را از دست بدهند ،طوری کار
کنند که در آینده شرمنده دستگاه حضرت
رضا(ع) نباشند .فراموش نکنیم برای حضرت
کار میکنیم و این حق امام رضا(ع) است که

و معماری ممتازی دارد و از لحاظ فیزیکی هم
نزدیکترین مکان به آرامگاه حضرت است و
طبیعتا ًجذابیتهای بصری دارد.

◾

◾عکسی که آیتهللا طبسی را مدهوش کرد
او صحبتهایش را اینطور تکمیل میکند:
الـبــتــ�ه از آنـجــ�ا بـهــتــ�ر هــ�م هـســ�ت کــ�ه توفیق
عکاسیاش دست نداده و آن سرداب حضرت
اســت .یــک بــار زمــان تعویض ضریح مطهر،
مــرحــوم آقـــای طبسی دســتــور دادنــــد ضریح
فوالدی که داخل ضریح قبلی بود دور سرداب
قرار بگیرد .مسیر سرداب باز شده بود و ایشان
اجازه دادند کارکنان آنجا دعای توسل بخوانند
و من هم این افتخار را داشتم و همراه خدام
در سرداب دعای توسل خواندیم .او همچنین
مــیگ��وی��د در بیشتر غــبــا ررو بــیهــا و تعویض
ضریحها حضور داشته و عکاسی کرده است.
نــوذری را با انتخاب عکس مــورد عــاقــهاش به
چالش میکشیم .او میگوید طبیعی است
هر عکاسی به همه عکسهایش عرق خاصی
دارد و بــهخــصــوص عــکــسهــای حــرم هــرکــدام
جذابیتی ویژه دارد اما به عکس خاصی اشاره
میکند که برایش معنا و پیام متفاوتی داشته
است .او در این باره اینگونه توضیح میدهد :در
یکی از آیینهای غبارروبی منتظر بودیم مرحوم
آقای طبسی بیایند .در همان حین که کنار در ِ
دارالسرور ایستاده بودم متوجه شدم این فضا
و آینهکاریهای پشت سر کــادر جالبی به من
میدهد ،یک شات سریع زدم و وقتی به آن نگاه
کردم یک عکس معمولی به نظرم آمد .پس از آن
نمایشگاهی در مشهد برگزار کردیم وعکس کم
آوردم و به ناچار آن عکس را در نمایشگاه شرکت
دادم اما واکنشهای عجیبی از بازدیدکنندگان
دی ��دم؛ خــاطرــم هست شبــه��ای عید بــود که

همین عکس را به عنوان هدیه خدمت مرحوم
طبسی بردم و از دفتر ایشان با من تماس گرفتند
و گفتند حاج آقا مدهوش این عکس شده است.
پس از آن بود که عالقهمند شدم این عکس را در
شرایط حرفهای بگیرم و در غبارروبیهای بعدی
تالش کردم و چندین بار با همان دوربین از همان
زاویه عکس گرفتم اما هیچگاه از لحاظ کیفیت و
جذابیت مانند عکس اول نشد.

◾

◾عکسم زودتر از خودم به پابوس
حضرت ابوالفضل(ع) رفت

جـــا لـــب ا ســــت بــگــو یــم آن عــکــس در همه
ف�رـودگ��اهه��ا ،مساجد بینراهی و حتی در 25
کشور از جمله آمریکا و جــود دارد و خودش
همه جا میچرخد و حتی مقدمهای بر نوحه و
مدیحهسراییهای زیادی هم شده است.
یادم است اولین باری که به کربال و زیارت حرم
حضرت ابوالفضل(ع) رفتم ،غرفهای ویژه خدام
مستقر ب��ود و عکسم را آنجا دی��دم و بسیار
خوشحال شدم ،با خودم گفتم عکسم زودتر
از خــود من به پابوس حضرت ابوالفضل(ع)
آمده است.
امـــا از ایــنهــا کــه بــگــذر یــم حــضــرت رضـــا(ع)
میخواستند این پیام را به من بدهند که این
تو نیستی که انتخاب میکنی ،این ماییم که
انتخاب میکنیم و اگر بنا بر جلوهگری یک اثر
باشد ما هستیم که به آن کمک میکنیم .من
در چندین سال خدمتم به این نتیجه رسیدهام
ه�یــ�چ مــوفــقــیــتــی در آســـتـــان قــــدس حــاصــل
نمیشود مگر با اذن و اراده حضرت رضــا(ع).
این عکس هم برایم خیلی ارزشمند است زیرا
عنایت حضرت را به خودم و آن میبینم .گویی
برخی سوژهها با حساب و کتاب جلو آدم قرار
میگیرد و ما مأمور به ثبت آن هستیم.

روزهایبازنشستگی

بهترینها در این مجموعه باشند و بهترینها
را هم ارائــه دهند .دوستان ما نباید کوتاهی
کنند زیرا خدمت در آستان میتواند انسان
را عاقبت بهخیر کند و به جاودانگی برساند.
مــن هــم چیزی نـــدارم کــه در دنــیــای باقی به
محضر حضرت دوست ارائه کنم و همه امید
و دلخوشیام همین نوکری حضرت رضا(ع)
است.

او بهتازگی از خدمت بازنشسته
شــده و بــا اینکه چند روزی از
آن نــمــیگــذرد ا مـــا همچنان
دلتنگ کــار و حضور در حرم
مطهر است .نوذری که عالقه و ارادت قلبی
بسیاری به حضرت دارد حرف دلش را میزند
و میگوید :اگ��ر بگویم جــدا شــدن از آستان
همچون جان کندن سخت است حرفی به

تصویرگر :مصطفی شفیعی کدکنی-قدس

علی رمضانی ،رئیس
دومین نمایشگاه
مجازی کتاب تهران
از فروش  ۱۲۹هزار و
 ۴۴۸نسخه کتاب در
نخستین روز از دومین
نمایشگاه مجازی کتاب
تهران خبر داد.
رمضانی با تأکید بر
اینکه تغییری در میزان
و مبلغ تعرفههای
پستی برای ارسال
کتاب از سوی ناشران
صورت نگرفته ،گفت:
حملونقل پستی
بستههای با قیمت
فاکتور کمتر از  ۵۰هزار
تومان برای ناشران
رایگان است و برای
بستههای تا وزن
2کیلوگرم ،مبلغ  7هزار
تومان دریافت میشود.
همچنین کرایه پستی
بستههای با وزن بیش
از  2کیلوگرم شامل
تخفیف  ۱۰درصدی
خواهد بود.
عالقهمندان برای بازدید
و خرید کتاب میتوانند
به  ketab.irمراجعه
کنند.

صبا کریمی برکسیپوشیدهنیستکهتوفیق
حضوروخدمتدرآستانحضرترضا(ع)،شایستگیو
لیاقتیمیخواهدکهبرآمدهازاتصالقلبیباصاحبنور
استوچهخوشبختکسیکههماینتوفیقحضوررا
دریابدوهمباهنربیمثالشارتباطدوستدارانحضرترا

«مرد عنکبوتی» ششمینفیلم پرفروش تاریخ سینما

مراسم تجلیل از «مسعود نوذری»
برگزار شد

خدمت قبول
«عکاسباشی حرم»

مراسم بزرگداشت مسعود نوذری -حسین کامشاد

فرهنگ
و هنر

گفت :این سریال  ۳۰قسمتی است و زمانی که کار را
کلید زدیم مناسبت خاصی در ذهنمان نبود اما موضوع
داستان طوری است که میتواند ماه رمضان هم پخش
شود .هومن حاجی عبداللهی ،حمید لوالیی ،عباس
جمشیدی و اغلب بازیگرانمان در خوشنام با نقشهایی
متفاوت از گذشته ظاهر شدند.
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گزاف نگفتهام .برای امثال من که سالها در
این فضا بودهایم وابستگی به وجود آمده،
به خصوص من که با چشم خــودم شاهد
تهــای حــضــرت بـــودهام،
بــســیــاری از عــنــایــ 
شفایافته دیــــدهام ،خـــودم از آنهـــا عکس
گرفتهام و مستنداتش در شفایافتگان حرم
وجود دارد ،همین چیزهاست که ایجاد عالقه
میکند و دل کندن را بسیار مشکل.

مسعود نوذری ،عکاس پیشکسوت آستان قدس
رضوی پس از  30سال خدمت در این آستان ،به
دوره پایان خدمت خود رسید ،هرچند لباس زیبای
خادمی حرم همچنان بر تن او خواهد بود.
به گزارش آستاننیوز ،به پاس سه دهه خدمت این
عکاسباشی حرم ،عصر دیروز مراسم تجلیل از او
در مرکز همایشهای آستان قدس رضوی برگزار
شــد .بــرای تجلیل از هنرمندی که همه زائـــران و
مجاوران آقا ،با عکسهای زیبای او از حرم حضرت
رضــا(ع) خاطره دارنــد ،مــدیــران ،شخصیتهای
فرهنگی و فعاالن رسانهای شهر مشهد خود را به
محل برگزاری مراسم رسانده بودند.

◾

◾به حال امام رضایی نوذری غبطه میخوریم
در این مراسم حجتاالسالم والمسلمین حجت
گنابادینژاد ،معاون زیــارت استانداری خراسان
رضـــوی بــا تبریک بــه نـــوذری بــه خاطر  30سال
خدمت آبرومند و با برکت در جــوار حرم مطهر
رضــوی ،گفت :ما بــرای قــدردانــی و تجلیل از این
هنرمند دستگاه حضرت رضا(ع)به این گردهمایی
آمدهایم؛ چرا که مطابق فرمایش حضرت رضا(ع)
هر کس از مخلوقی تشکر کند ،زمینه تشکر از
خالق را فراهم کرده است .مسعود نوذری  30سال
در جوار حرم و بارگاه امام هشتم ،گل چید و تقدیم
نگاه و دل زائران و دلدادگان کرد .به حال خوش و
عیار امام رضایی آقای نوذری غبطه میخوریم.

◾

◾عاشق خدمت در حریم رضوی
فــرامــرز عــامــل بـــردبـــار ،از عــکــاســان و هنرمندان
پیشکسوت مشهد نیز روی سن رفت و خاطرهای
را از اولین روزهـــای ورود نــوذری به دستگاه نورانی
ثامنالحجج(ع)تعریفکردتانوبتبهاستادمسعود
نوذری برسد و دقایقی از خدمات  30ساله خود در
صحن و سرای رضوی بگوید« :من سال  75توفیق
پیدا کردم وارد اداره روابــط عمومی آستان مقدس
رضوی شوم .انگار همین دیروز بود ،چه زود گذشت.
به صحن گوهرشاد رفتم و زانو زدم و از خود حضرت
رضــا(ع) خواستم به حق لطف و کرمشان ،عزت و
آبرومندی و توفیق خدمت صادقانه به من عطا
فرمایند .حاال هم خوشنودم که  30سال ریزهخوار
خوانباکرامتامامرئوفبودموامیددارماینخدمت
مقبول حضرت بــوده باشد و به اینجا ختم نشود
و تــداوم پیدا کند .اگر ما در چنین فضای نورانیای
توفیق کار و خدمتگزاری پیدا کردیم باید قدرشناس
این نعمت بزرگ باشیم» .نوذری همچنین با مرور
خاطراتاینسالهاگفت 26«:سالتوفیقحضورو
عکاسیازآیینغبارروبیراداشتمولیخاطرهحضور
سردار شهید سلیمانی و آن آخرین زیارت عارفانه و
آسمانیاشبرایمماندگارشد».
در پایان مراسم نیز با حضور جمعی از مسئوالن
فرهنگیشهرمشهدومتولیانآستانقدسرضوی،
ازتصویرنقاشیمسعودنوذریرونماییشد.

خبر

جایزه «کتاب سال شعر
خبرنگاران» فراخوان داد

شانزدهمین دوره جایزه کتاب ســال شعر ایــران
به انتخاب خبرنگاران ،همچون دورههای گذشته
در سه بخش «کتاب ســال»« ،ویـــژه» (شاعران
بدون کتاب شعر) و «تجلیل» (از یک عمر فعالیت
شعری) با داوری جمعی از شــاعــران خبرنگار و
فعال رسانه در حــوزه فرهنگ و ادبــیــات ،برگزار
میشود.دبیرخانه این دوره از جایزه کتاب سال
شعر خبرنگاران بــا دبــیــری علیرضا بهرامی ،از
شــاعــران و ناشرانی که در ســال  ۱۳۹۹مجموعه
شعر منتشر کردهاند ،دعوت کرده با توجه به این
شرایط ،در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:
کتاب در سال  ۱۳۹۹منتشر و در شناسنامه آن
درج شده باشد ،چاپ اول و به زبان فارسی در ایران
منتشر شده باشد و برگزیده اشعار یا مجموعه
گــروهــی نباشد.عالقهمندان بــه شرکت در این
بخش ،باید یا پنج نسخه از اثر خود را تا تاریخ ۳۰
بهمنماه  ۱۴۰۰به نشانی تهران ،صندوق پستی
 ،۱۳۳۵۵۱۸۷دبیرخانه جایزه کتاب ســال شعر
خبرنگاران بفرستند ،یا یک نسخه از کتاب خود را
به همین نشانی ارسال کنند و در عین حال ،فایل
پـــیدیاف کتاب را در سامانه «واشـــه» (سامانه
مدیریت جشنوارهها و رویدادهای ایران  -سمجرا)
در نشانی vasheh.irبارگذاری نمایند.

