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اسماعیل جمشیدی در گفتگو با صبا

انتقال تجربه هدف کتاب
«عکسهای دو نفره» است

اخبار کوتاه
با حضور چرمشیر ،علیدوستی ،معجونی ،رشیدی نمایشنامهخوانی شد

هما روستا« :آناکارنینا» برایحمایت ازهنرمندان بیمار است

اسماعیل جمشــیدی از
روزنامهنگاران پیشکسوت
اســت که بیش از  50سال
در مطبوعات ایران حضور
مستمر داشته است .این
روزنامهنگار که از سال 40
در مجالتی همچون «سپید
و ســیاه»« ،امید ایران»،
«اطالعات هفتگــی» و...
حضور داشته ،هفته گذشته اولین کتاب خود با عنوان
«عکسهای دو نفره» که در برگیرنده مصاحبهها و
گزارشهای او در حوزه هنر ،ادبیات و علم اســت و
توسط انتشارات علم منتشر شده را رونمایی کرد .این
مصاحبهها از میان  3هزار گفتگوی این روزنامهنگار
انتخاب شده و به زودی جلد دوم آن نیز منتشر خواهد
شد.بههمینبهانهگفتگوییبااینروزنامهنگارباسابقه
داشتهایم که در ادامه میخوانید:

نمایشــنامهخوانی «آناکارنینا» با
کارگردانی هما روستا و نقشخوانی
تعدادی از چهرههای مطرح تئاتر در
کتابخانه ملی به نفع هنرمندان مبتال
به سرطان اجرا شــد«.آناکارنینا»
شامگاه شنبه  15آذر ،با نقشخوانی
ترانه علیدوستی ،حسن معجونی،
لیلی رشیدی ،شــبنم فرشادجو،
ستاره پســیانی ،رضا بهبودی ،اشــکان خطیبی ،هومن کیایی ،ماهان چرمشیر و محمد
چرمشیر ،برای حمایت از هنرمندان مبتال به سرطان در کتابخانه ملی ایران نمایشنامهخوانی
شد.پیش از آغاز این نمایشــنامهخوانی ،هما روستا در ســخنان کوتاهی این حرکت را
اقدام نمادین برای جلب توجه مســئوالن به هنرمندان بیمار دانست و گفت :اجرای این
نمایشنامهخوانی برای من حالتی نمادین دارد و بیشتر برای این است که مدیران و مسئوالن
تصمیمگیرنده به هنرمندان تئاتر به خصوص هنرمندانی که مبتال به بیماریهای خاص
هستند ،توجه بیشتری داشته باشند.احمد مسجدجامعی ،محمد رحمانیان ،محمد یعقوبی،
آیدا کیخائی ،محمدهادی ایازی ،فریدون عموزاده خلیلی ،الیاس حضرتی ،رضا حداد و ...از
جمله چهرههای شناخته شده حاضر در این نمایشنامهخوانی بودند .کلیه عواید حاصل از
این اجرا که به صورت همت عالی برگزار شد ،به هنرمندان مبتال به سرطان اختصاص یافت.

 26و  27آذر در سالن وزارت کشور

آلبوم عاشورایی «دوشنبه کربال» با صدای دولتمند خالف خواننده شهیر تاجیکستان و بر مبنای اشعار آیینی بیدل دهلوی ،حافظ و
موالنا با حضور حجتاالسالم شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،حمیدرضا نوربخش رئیس خانه موسیقی،
امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،علیرضا قزوه شاعر ،طاهر شریفی رایزن فرهنگی سفارت
تاجیکستانوهوشنگجاویدمحققموسیقینواحیدرمحلسازمانفرهنگیهنریشهرداریتهرانرونماییشد.

کویتیپور روی صحنه میرود

غــام کویتیپــور پس از ســالها
فعالیت در حوزه هنر ،حماسهخوانی
و موسیقی مذهبی ،نخستین کنسرت
رســمی خود را برگــزار میکند.این
کنسرت غالم کویتیپور پس از تغییر
در تاریخ برگزاری این برنامه در تاریخ
 ۲۶و  ۲۷آذر در ســالن وزارت کشور
روی سن میرود و با اجرای گلچینی
از آثار منتشر شده از خود در همه این
سالها ،به اجرای برنامه میپردازد .آلبومهای «غریبانه ۱و  »۲و آلبوم «خاموش» آثاری هستند
که در همه این سالها با صدای این هنرمند قدیمی در ایران منتشــر و روانه بازار شدهاند.این
کنســرت قرار بود در تاریخ  ۱۳و  ۱۴آذر در ســالن همایشهای برج میالد برگزار شود و بنا به
دالیلی نامعلوم برگزاری آن در آن تاریخ میسر نشد.

با صدور مجوز نشر

یترسم» میآید
بلقیس سلیمانی با «من از گورانیها م 

بلقیس سلیمانی نویسنده و پژوهشگر
از انتشــار آخرین رمانــش خبر داد.
بلقیس سلیمانی گفت :آخرین اثرم،
ی است با عنوان «من از گورانیها
رمان 
میترســم ».این کتاب مجوز انتشار
گرفته و قرار اســت در نشر چشمه
منتشــر شــود.بلقیس ســلیمانی،
نویسنده و پژوهشگر معاصر ایرانی،
متولد  1302در کرمان اســت .کتابهای «بازی آخر بانو»« ،بازی عروس و داماد» و «خاله
بازی» از آثار اوست که همگی بیش از پنج بار تجدید چاپ شدهاند و رمان «بازی آخر بانو» برنده
جایزه ادبی مهرگان و بهترین رمان بخش ویژه جایزه ادبی اصفهان در سال  ۱۳۸۵شده است.

با حضور نعمتالهی ،قشقایی ،گلناری ،ایروانیان و صبری

داورانچهارمیندوساالنهمجسمههایشهریمعرفیشدند

هیئت داوران چهارمین دوساالنه
مجسمههای شهری که از سوی
سازمان زیباســازی شهر تهران
بهمــن ســال جــاری برگزار
میشود ،معرفی شــدند .بر این
اساس ،هیئت داوران دوساالنه
متشکل از مرتضی نعمتالهی،
نادر قشقایی ،مهرداد ایروانیان،
کوروش گلنــاری و کامبیز صبری آثار ایــن دوســاالنه را داوری خواهند کرد.
عالقهمندان برای حضور در این دوساالنه باید در روزهای  ۲۳تا  ۲۸آذر تصویر آثار
پیشنهادی خود را با کیفیت DPI 300در فرمت  JPGروی سایت جشنواره به نشانی
 www.Tehransculpture.zibasazi.irآپلود کنند.

با پایان یافتن فراخوان

 206گروه در جشنواره موسیقی فجر ثبت نام کردند

تعداد گروههای شــركتكننده در
بخش رقابتی ســیامین جشنواره
موسیقی فجر با پایان یافتن فراخوان
ایــن دوره اعالم شــد .در این دوره
از جشــنواره  206گروه و هنرمند
تقاضای خود را به دبیرخانه جشنواره
موسیقی فجر اعالم كردهاند.در این
دوره و در شاخه موسیقی كالسیك
ایرانی  61گروه ،در شاخه موسیقی كالســیك غیر ایرانی  19گروه و در شاخه آواز جمعی
 15گروه آثارشان را به دبیرخانه ارســال كردهاند .در بخش آهنگسازی موسیقی ایرانی 38
هنرمند و در شاخه آهنگسازی موسیقی كالسیك غیر ایرانی نیز  60اثر به دبیرخانه ارسال
شده است .در بخش پایاننامه نیز  13اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
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اولین
روزنامه مستقل
فرهنگ و هنر

افتتاح نهمین دوساالنه نگارگری در مؤسسه فرهنگی هرنی صبا

مرادخانی :حضور پررنگ جوانان ویژگی دوساالنه نگارگری است
مراسم افتتاحیه نهمین دوساالنه نگارگری ایران عصر روز شنبه 15آذر با حضور علی
مرادخانی ،معاون هنری وزارت ارشاد و جمعی از هنرمندان در مؤسسه فرهنگی هنری
صبا افتتاح شد.
به گزارش صبا ،علی مرادخانی در آیین افتتاح نهمین دوساالنه نگارگری گفت :نگارگری
هنری است که با هویت ما پیوســتگی دارد .من از دوستان مرکز هنرهای تجسمی و
موزه هنرهای معاصر -که برای به ثمر رسیدن این دوساالنه زحمت کشیدهاند -بسیار
متشکرم.
مرادخانی با اشاره به اینکه ما در دوساالنه نگارگری امسال با حضور پررنگ جوانان مواجه
یبینم با گذشته بسیار
هستیم ،اظهار کرد :امروز قدرتی که در فعالیت و کار جوانانمان م 
متفاوت است .این دورهای است که یا آغاز شده یا در حال آغاز شدن است و باید برای
ماندگاری آن با حضور استادان این رشته برنامهریزی ،بحث و بررسی شود.
معاون هنــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی با اشــاره بــه توجــه جوانان
به هنــر نگارگری ،گفت :نکتــه قابل توجه در صحبتهای اســاتید هنــر نگارگری
این اســت که قــدرت و توجه جوانان بســیار متفاوتتر از گذشــته شــده اســت
و بایــد بــرای مانــدگاری و پایــداری این هنــر تــاش و برنامهریزی شــود .هنر
نگارگری از هنرهای اصیل ایران اســت که اســاتیدی چون محمود فرشــچیان به
آن پرداختهاند.
معاون هنری وزیر ارشاد گفت :همیشــه ما با موضوعی به نام جشنوارهزدگی مواجه
بودهایم؛ تکرارهایی که هرازگاهی با آنها مواجهیم و بیش از آنکه فایدهای برای هنر
یها و از سر
یکند .برای رفع این نگران 
داشته باشد ،اسباب مشکالت دیگری را فراهم م 
راه برداشتن آنها تاکنون به راهحلهای جدیدی رسیدهایم و به نظرم فعال بودن خود
یتواند کمک کند تا دوساالنهها به خوبی برگزار شود.
نها نیز م 
انجم 
در بخشی دیگر از این مراسم امید طهماسبی دبیر این دوره دوساالنه نگارگری ایران
اظهار کرد :از اواسط تابستان با انتشــار فراخوان برای هنرمندان حدود سه ماه را برای
شرکت در این دوساالنه در نظر گرفتیم و در این مدت بیش از هزار اثر به دست ما رسید.
دبیر دوساالنه نگارگری ایران با بر شمردن آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد به تفکیک
گفت :پس از داوری آثار در دو بخش100 ،اثر در بخش نگارگری50 ،اثر در بخش گل و
مرغ50 ،اثر در بخش تذهیب و 50اثر نیز در بخش تشعیر و سیاه مشق انتخاب شدند و
درنهایت نیز در مراسم اختتامیه برگزیدگان معرفی میشوند.
طهماسبی با اشاره به حضور هنرمندانی در ردههای سنی مختلف در این رویداد ،گفت:
داوران هر بخش را به صورت مجزا و از میان جوانان و افراد مسنتر انتخاب کردیم.
او ادامه داد :در بخش مقاالت نیز حدود 20اثر به مرحله نهایی راه یافته اســت و نیمی

از شرکتکنندگان را شهرستانیهای تشــکیل میدادند و در این میان بانوان حضور
چشمگیری داشــتند .در بخش غیر رقابتی آثاری از استادان و هنرمندان نگارگری از
جمله رضا بدرالسما ،عباس جمالپور ،مهیندخت سالک ،علیاصغر تجویدی ،یوسف
حسینی ،رحیم چرخی ،جلیل جوکار ،سلینا پوریا ،فریدون جوقان ،رؤیا کازرونی ،مینا
صدری ،سیدرضا فتاحی ،امیرحسین آقامیری ،مجید صادقزاده ،حسین عصمتی ،امیر
طهماسبی ،لیدا عباسی ،محســن آقامیری ،محمدولی محمدرحمانی ،محمد نباتی،
مهدی خداپناه ،محمدحسین آقامیری ،نوشــین نظری و هادی آقامیری به نمایش
گذاشته میشود.
نمایشگاه آثار نگارگری از اســتادان در بخش غیر رقابتی ،همایش علمی ،کارگاههای
تخصصی و تقدیر از پیشکسوتان نگارگری برنامههای نهمین دوساالنه ملی نگارگری
است.
او همچنین از انتشار کتاب نفیس این دوســاالنه و اهدای آن به شرکتکنندگانی که
اثرشان در این کتاب به چاپ رسیده است ،خبر داد.
وی همچنین درباره کیفیت آثار این دوساالنه بیان کرد :کیفیت آثار این دوساالنه به تأیید
استادان این هنر و هیئت انتخاب و داوری آن رسیده است و بنا بر نظر آنها آثار این دوره
کیفیت بسیار بهتری نسبت به دورههای گذشته داشته است.
بخش نمایشگاهی این دوساالنه با حضور معاون امور هنری وزارت ارشاد ،مدیر کل دفتر
هنرهای تجسمی وزارت ارشــاد و هنرمندان پیشکسوت نگارگری از جمله جمالپور
و محمدباقر آقامیری افتتاح شد .نهمین دوســاالنه ملی نگارگری ایران در پنج بخش
نگارگری ،تذهیب ،تشعیر ،طراحی ســیاه قلم و گل و مرغ برگزار شــده و 276اثر از
212هنرمنــد در این پنج بخش به نمایــش درآمده که تــا 10دی در مجموعه صبا
فرهنگستان هنر میزبان عالقهمندان است.

جدول فروش فیلمهای ایرانی در تهران و شهرستانها (تا یکشنبه16آذر)

نام فيلم

نام تهیهکننده

نام کارگردان

منبع  :سینما تیکت

تاريخ اکران هفته نمايش روز نمايش

فروش کل (تومان)

شیار 143

محمدحسینقاسمی -ابوذر پورمحمدی

نرگس آبیار

21آبان

4

25

1,251,618,000

میهمان داریم

منوچهرمحمدی

محمدمهدی عسگرپور

21آبان

4

25

211,473,000

ساکن طبقه وسط

امیر سماواتی

شهاب حسینی

23مهر

7

53

917,815,000

مستانه

عبداله علیخانی

حسین فرحبخش

 28آبان

3

18

آنچه مردان...

حسن دادخواه

قربان محمدپور

 28آبان

3

18

183,926,000

نطفه شوم

کریم آتشی

کریم آتشی

 21آبان

4

25

430,034,000
منبع :دفتر پخش

556.747.000

از چه زمانی تصمیم به گردآوری و انتشــار
کتاب «عکسهای دو نفره» گرفتید؟
این کتاب از سال  82برای چاپ آماده شد که به دالیلی
این اتفاق نیفتاد .در سال  90به مناسبت پنجاهمین سال
حضور مستمرم در مطبوعات به  50مقاله افزایش یافت و
گزینهای شد از  3هزار گزارش و گفتگویی که با چهرههای
فرهنگی ،هنری و علمی داشتم ولی انتشار آن هم میسر
نشد .در ســال  90علی دهباشی از من خواست تعدادی
از این نوشــتهها که تنظیم نهایی شــده بود را در جمله
«بخارا» چاپ کنم که این موضــوع اتفاق افتاد .بنابراین
آنچه در کتاب «عکسهای دو نفره» آمده برای اولین بار
در سالهای  91 ،90و  92در «بخارا» منتشر شد و حاال
یکجا تقدیم خوانندگان شده است.
قراراستاینکتابجلددومیهمداشتهباشد؟
در این کتاب ،تعداد  21مصاحبه از شخصیتهای هنر،
ادبیات و علوم منتشر شــده که به زودی  29گزارش و
گفتگوی دیگر که مشــغول تصحیح نهایی آنها هستم
آماده انتشار میشود و در کتاب دوم این مجموعه منتشر
خواهد شد.
هدفتان از انتشار این مصاحبه ها و گفتگوها
چیست؟
حدود سال  80بود که در کشــوی کمد به دنبال چیزی
میگشتم و با دیدن یک عکس به یاد خاطراتم افتادم .بعد
فکر کردم بین نســل جوانی که کار روزنامهنگاری انجام
میدهند افراد پر شور و با استعدادی پیدا میشود و خوب
است تجربیاتی را که نسل به نســل آموختیم در اختیار
جوانانی قرار دهیم که به طور مستقیم با ما کار نکرده و
آموزش ندیدهاند .برای کسانی که عالقه دارند در رشته
روزنامهنگاری رشــد کنند ،در هر مصاحبه نکاتی وجود
دارد که تجربه ما را به آنها منتقل میکند و در کار آنها
تأثیر خواهد داشت.
یعنــی مخاطبان کتــاب ،دانشــجویان
روزنامهنگاری خواهند بود؟
خواندن این کتاب برای هر کسی که اهل مطالعه ،پژوهش
و آگاهی است میتواند مفید باشد .روزنامهنگاران بخشی
از مخاطبان کتاب هستند ،اما بیشتر از آن مردمی هستند
که میخواهند از گذشــته فرهنگی و هنری خود مطلع
شوند و در مورد افراد تأثیرگذار آن اطالعات کسب کنند.
در این کتــاب مصاحبه با چــه چهرههای
فرهنگی و هنری به چاپ رسیده است؟
مصاحبههــای بســیاری در ایــن کتاب هســتند که
قدیمیترین آنها به سال  44و جدیدترین آن به حدود
ســال  58برمیگردد .در این کتــاب مصاحبههایی از
افرادی وجود دارد که در میان مردم کمتر شناخته شده
هستند .به عنوان مثال سلیمان حییم پدر فرهنگنویسی
دوزبانه ایران که ســال  45با او گفتگو کردم .عده زیادی
از تحصیلکردههای ایران با فرهنگ حییم رشــد کرده و
وارد مرحله تازهای از زندگی خود شدند ،اما پدیدآورنده
آن را نمیشناسند .دکتر عباس ریاضی کرمانی که علم
تقویمنویســی را در ایران به وجود آورد و از نجوم برای
تعیین زمان تحویل سال ،افطار و ...استفاده کرد ،از دیگر
شخصیتهای مهم و تأثیرگذاری اســت که به جز من
کسی با آنها گفتگو نکرده اســت .از افراد حاضر در این
کتاب که میان مردم شناخته شده هستند هم میتوان از
مجید وفادار آهنگساز و نوازنده ویولن ،نام برد ،اما به نظرم
ویژگی این کتاب در این است که در زمان قدیم که ضبط
صوت وجود نداشــت مصاحبهها را مینوشتم و در زمان
مصاحبه حاشیههایی را که میدیدم یا به ذهنم میرسید
در کنار آنها یادداشت میکردم .در کتاب «عکسهای
دو نفره» عالوه بر مصاحبههایی که در نشریات آن دوره
منتشر شده بود ،از دستنوشتهها و حاشیهها هم استفاده
کرده و مطالب را بازنویسی و بازسازی کردهام.

