
»غمنومه  فریدون« در نیاوران رونمایى 
مى شود 

مراســم جشــن امضای »غمنومه  فریدون« 
به آهنگســازی حســین علیزاده و نویسندگی و 
کارگردانی پیمان قدیمی در واپسین روز تیرماه در 

فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. 
در این مراســم که با حضــور پدیدآورندگان و 
عوامل این اثر انجام می شود، عالقمندانی که این 
قصه شنیداری را پیش خرید کرده اند؛ می توانند با 
ارائه رســید خود در جشن امضا، نسخه ی محدود 

اثر را دریافت کنند.
پیش فــروش نســخه محــدود »غمنومه ی 
فریدون« از نیمه اول خرداد ماه در ســایت »ایران 
کنسرت« آغاز شده است. نسخه ی محدود اثر در 
تیراژ مقطوع ۲۰۰۰ شــامل: لوح فشرده اثر، لوح 
فشرده ی موسیقی های مســتقل اثر، لوح فشرده 
تصویری مســتند روند تولید، کتــاب متن قصه 

همراه تصویر ســازی، تابلوهای تایپوگرافی و نیز 
شناسنامه ی شماره دار اثر با امضای مولفین است.

»غمنومه ی فریدون« روایتی محاوره و موزون 
به سبک و ســیاق قصه های کوچه از یک آبادی 
اســت که در آن خندیدن ممنوع می شود. در پی 

این رویداد فریدون جوان خنده  روی آبادی به دلیل 
عشقش  به لبخندهای معشوقه ی خود »هیچا« به 

اعتراض می ایستد و...
جشن امضای »غمنومه فریدون« ۳۱ تیرماه از 
ساعت ۱۹ الی ۲۲ در فرهنگسرای نیاوران برگزار 

خواهد شد.
نسخه عمومی این اثر اول مردادماه توسط نشر 
و پخش جوان در سراسر فروشگاه های فرهنگی 
منتشر می شــود و همچنین نسخه دیجیتالی این 
قصه شنیداری از طریق سایت بیپ تیونز قابل تهیه 

خواهد بود.
در غم نومه ی فریــدون بازیگران و هنرمندانی 
نظیر صابر ابر، فرهاد اصالنی، امیر جعفری، حبیب 
رضایی، ســیامک صفری، فاطمه معتمدآریا، ژاله 
علو، آیدا شاملو و زنده یاد مرتضی احمدی به ایفای 

نقش پرداخته اند.
عالقه مندان به حضور می توانند جهت تهیه ی 
نسخه ی محدود به سایت ایران کنسرت مراجعه 

کنند.
اجرای ارکستر کوبه ای آوای نایریکا در 

ارسباران 
ارکســتر کوبه ای آوای نایریکا به رهبری مینو 
رضایی ۲۲ تیر در فرهنگسرای ارسباران کنسرتی 
را برگزار خواهد کرد.  ارکستر کوبه ای آوای نایریکا 
متشــکل از ۴۰ بانوی نوازنده اســت که  ۲۲ تیر 
قطعاتی از مینو رضایی را در فرهنگسرای ارسباران 

روی صحنه می برد.
در این کنســرت اعضا ارکســتر کوبه ای آوای 
نایریکا به اجرای این قطعات رقص رویا، رازساحل، 
رهایی، باراکا، کردی، عود و معبود، وصل و گفتگو 

می پردازند.
در ایــن اجرا فریده سرســنگی، مه زاد مهجور، 
ارغوان پورقناد، هانیه گل محمدی، زهراشریعتی، 
هیوا محمودزاده، آسا عالیخانی، شادی آخوندزاده، 
شهره آخوندزاده، شیده پورپروین، شقایق صفایی، 
فریبا زمانوند، ندا جاهدمطلــق، الناز احمدی، آتنا 
روشن ســعادت، مریم آشوری، ســونیا جباری، 
عطیه موســوی، گالره پورقاســم، ملیکا حسنی، 

هاله شریف، مرجان روزبهانی، سپیده آسه، یاسمن 
محمدی، فرین یونســی، مهدیس زینعلی، زینت 
رفعتی، مهرناز فاخران، نونا سلمانی، لیال شجاعی، 
دایره و نیز فیروزه همت یار، الناز نوتاش، عســل 
پیله وری، عطیه موســوی، مریم شــفایی، سارا 
یوسفی، لیال شجاعی و الناز نوتاش ارکستر کوبه ای 

آوای نایریکا را همراهی خواهند کرد.
کولى های اســپانیایى در تاالر وزارت 

کشور 
کولی های اســپانیا 6 و 7 مرداد کنسرتی را در 
تاالر وزارت کشــور برگزار خواهند کرد.  کنسرت 
 gipsykings( موســیقی کولی های اســپانیا
family( برای دومین بار 6 و 7 مرداد در ســالن 

وزارت کشور روی صحنه خواهند رفت.
اعضای این گروه گلچینی از بهترین قطعات خود 
را برای مخاطبان ایرانی اجرا می کنند. این برنامه 
به تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری »اکسیر 
نوین« و با همکاری شرکت »پرشیا فیلم« برگزار 

می شود.
در این اجرا قرار است عضو اصلی گروه جیپسی 
کینگز یعنی »پاول ره یس« به همراه ســایر اعضا 
نظیر فرانکو ره یس، خوزه ره یس و مایکل ره یس 

و... روی صحنه بروند.
اعضای این گروه سال گذشته برای اولین بار به 
ایران ســفر کردند و 6 سانس کنسرت را در تاالر 

وحدت تهران روی صحنه بردند.
عالقه مندان برای تهیه بلیت کنسرت موسیقی 
کولی های اسپانیا از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۰ 
تیرماه می توانند به ســایت »اکسیر کنسرت« به 
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کنند.
»هزارصدا« از سر گرفته مى شود

بعد از وقفه ای دو ماهه به مناســبت ماه مبارک 
رمضان، برنامه مسابقه خوانندگی »هزارصدا« ۲۲ 

تیرماه از سر گرفته می شود.
»هزارصدا« ساعت ۱۵ روز پنج شنبه، ۲۲ تیرماه 
در فرهنگسرای ارســباران برگزار می شود و فواد 
حجازی به عنوان داور بخش آهنگسازی، مهدی 

یغمایی به عنوان داور بخش خوانندگی و افشــین 
مقــدم به عنوان داور بخش ترانه به بررســی آثار 
هشــت خواننده جوان خواهنــد پرداخت و نفرات 

برگزیده را انتخاب خواهند کرد.
فواد حجازی پیــش از این یک بــار در فینال 
سال ۱۳۹۴ هزارصدا در کنار زنده یاد دکتر افشین 
یداللهی، مانی رهنما و حمید حامی  داور این برنامه 
بود و افشین مقدم هم دوبار در سال های ۱۳۹۴ و 
۱۳۹۵ به عنوان داور ترانه در برنامه هزارصدا حضور 
داشت، اما مهدی یغمایی برای اولین بار به داوری 

هزارصدا می نشیند.
در ایــن برنامه همچنین خواننده، آهنگســاز و 
نوازنده موســیقی پاپ، گرشــا رضایی به عنوان 
خواننــده مهمان حضور دارد و با نوازندگی پیانوی 
وحیــد مهراد، قطعاتــی را تقدیــم عالقه مندان 
خواهد کرد. رضایی پیش از این، اردیبهشــت ماه 
سال گذشته، در برنامه ای که با داوری عبدالجبار 
کاکایی، ســعید شــهروز و بابک زرین برگزار شد 

به عنوان خواننده مهمان حضور داشت.
آخرین برنامه هزارصــدا در بخش پاپ، فینال 
ایــن برنامه برای انتخاب بهترین خواننده ســال 
بود که پیش از ماه مبارک رمضان و در تاریخ ۲۱ 
اردیبهشت به داوری پویا نیکپور، مهرداد نصرتی، 
سیامک عباسی و حسین غیاثی برگزار شد و در آن، 
امید طهماسبی به مقام اول دست یافت. طهماسبی 
اولیــن اجراکننده برنامه این پنج شــنبه به عنوان 

خواننده جوان مهمان است.
برنامــه هزارصدا اولین برنامه اســتعدادیابی و 
معرفی چهره های جوان موسیقی  در ایران است که 
از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و بنیان گذار، مدیر و مجری 

آن، آرش نصیری - روزنامه نگار حوزه موسیقی - 
است. این برنامه هر ماه دوبار در دو بخش سنتی و 

پاپ برگزار می شود.
موالنا جان به نیاوران مى رود 

کنســرت موالنا جــان با آهنگســازی محمد 
ذوالنوری و ســیاوش عبدی، و خوانندگی صادق 
شیخ زاده در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. 
کنســرت موالنا جان که شامل قطعاتی از آلبومی 
به همین نام می شــود پنج شنبه ۲۲ تیر از ساعت 
۲۱ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به 

اجرا درخواهد آمد.
بخش اول این کنســرت به آهنگسازی محمد 
ذوالنوری و بخش دوم کنســرت به آهنگســازی 
ســیاوش عبدی خواهد بود کــه خوانندگی آن را 

صادق شیخ زاده برعهده خواهد داشت.
 در این کنســرت سیدمحمد ذوالنوری )تنبور( ، 
مینو اصحابی )کمانچه( ، ســجاد سقایی )عود( ، 
مریم شهریاری، مرضیه همتی، فرشاد چمنی، نیکو 
قنبرپور، مهسا شهرابی، فرشاد محمدی، محمدرضا 
شیخی )دف( ، آزاده حسن پناه، نسیم میرآرمندهی، 
سید هومن روتابی، فرید قنبری راد، غزل قنبری 
راد، شــقایق ایزدی، نیلوفر روان، پردیس فراست، 
لنا نورانی، سهند سلیمی، کیهان ذوالنوری، یاسمن 
حسین پور و  ســپیده فرجی )تنبور( روی صحنه 

خواهند رفت.
قرار است همزمان با این کنسرت از آلبوم موالنا 
جان نیز رونمایی شــود. عالقمنــدان برای تهیه 
بلیت های این کنســرت می توانند به سایت ایران 
کنســرت و یا گیشه فرهنگسرای نیاوران مراجعه 

کنند.
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ستون یاد

به نقل از روابط عمومی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، بنا بر ضرورت چالش ها و مباحث مطرح شده اخیر در عرصه هنرهای تجسمی، این نشست 
با حضور بهروز دارش، ابراهیم حقیقی، احمدرضا دالوند، اصغر کفشچیان مقدم، جمشید حقیقت شناس، کوروش گلناری و نماینده اداره کل حقوقی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی به دبیری مجتبی آقایی برگزار می شود.
این نشست با چند محور اصلی با عنوان های »تعاریف و چالش ها«، »بررسی آثار نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر« و ... 24 تیرماه ساعت 

17 در سینما تک موزه هنرهای معاصرتهران برگزار می شود.

مگر می شود تیر ماه در حال گذر باشد و از 
ابراهیم منصفی یادی نکرد. فیلم روز سوم را که 
دیدم  آهنگ جنوبی خاصی را مهدی ساکی 
زمزمه می کرد،  بعدها فهمیدم این ترانه مانند 
سرود ملی جنوب است ، سرچ ها مرا به اسم 

عجیبی رساند : رامی. 
ابراهیم منصفی ، شاعر ، خنیاگر ، نویسنده 
و هنرمند پرآوازه ی هرمزگانی در سال 1۳24 
در بندرعباس متولد شد. پدر ابراهیم مینابی و 

مادرش اهل صحراباغ الر بود که پس از تولد ابراهیم زندگی پایداری نداشتند.ابراهیم به 
قول خود زاده ی عشق زنی بود به مردی که آوازش او را سحر کرده بود. پس از جدایی 
آن دو از هم ابراهیم دوران کودکی و نوجوانی اش را با پدربزرگ و مادربزرگ پدری خود 
گذراند. عشــق سرودن نیز او را آرام نمی گذاشت تا آنجا که عطش سیری ناپذیر او از 
شعر و ادبیات بسیار زود او را برای چاپ اولین مجموعه شعرش ترغیب کرد. مجموعه 
ای که او با کمک تعدادی از دوستانش با نام مروارید ساحل در شمارگان اندک به چاپ 
رساند و بعدها از “تعجیل در چاپ این مجموعه اظهار پشیمانی کرد. از سال 1۳47 بود 
که مجالت معتبری مانند خوشه و فردوسی نسبت به درج شعرهای آزاد او اقدام کردند. 
حضور در سه فیلم کوتاه سینمای آزاد آن سال ها به کارگردانی حسن بنی هاشمی به 
عنوان بازیگر و دریافت جایزه ی اول سینمای آزاد برای فیلم نهنگ که نویسنده ی آن نیز 
خود منصفی بود اشتهار دوچندان او را فراهم کرد. منصفی که در واقع از هنرمندان جامع 
االطراف هرمزگان است ، همچنان که در عرصه ی بازیگری موفقیت های چشمگیری را 
به دست می آورد در زمینه سرودن و موسیقی نیز پرتوان به کار خود ادامه می داد. او که 
با موسیقی ملت های مختلف آشنایی داشت و در این زمینه مطالعات ارزشمندی را انجام 
داده بود با عالقه ای که به موسیقی فالمینگوی اسپانیا و موسیقی هند از خود نشان داد 
توانست آثار در خور تحسینی را خلق کند. منصفی در عرصه ی سرودن ترانه های بومی 
با اقبال به سمت ترانه هایی که رنگ و بوی اجتماعی داشت در این حوزه تحول اساسی 
را به وجود آورد ، اجرای ساده و بی شیله پیله ی او با آکورد گیتار هنوز مخاطبان فراوانی 

دارد و نگاههای بسیاری را به خود جلب کرده است.
در هرمزگان منصفی را با عنوان نیمای هرمزگان می شناسند. به واقع منصفی و چند 
تن از هم دوره های خود جزء اولین نفراتی بودند که به سرودن شعر نو نیمایی و آزاد در 
این منطقه ی جنوبی روی آوردند و زمینه ی ادامه ی این جریان ادبی را در این خطه 
فراهم کردند. او که در شعرهای آزاد خود پیرو بالمنازعه احمد شاملوست با تاثیرپذیری 

از اقلیم و جغرافیای بومی منطقه گاهی به شعر خود تمایزی قابل تشخیص داده است.
منصفی زندگی سراسر پرفراز و نشیب داشته و بی گمان همین مساله در شعر او نیز 
تاثیر عمیقی به جای گذاشته است. او که در دوره ای از عمر خود به شغل معلمی مشغول 
بوده است به واسطه ی فراز و فرودهایی که در مسیر زندگی اش قرار گرفت این شغل 
را از دســت داد و دهه ی پایانی عمر خود را با مصائب و دشواری های فراوانی گذراند. 
درخشان ترین دوره برای خلق آثار قابل تامل منصفی مربوط به دهه ی چهل می شود 

که وی پس از آن دیگر نتوانست آن شعرهای درخشان را تکرار کند.
او ســه بار ازدواج کرد که حاصل دو ازدواج او جدایی زودهنگام بود و در ازدواج سوم 
صاحب سه دختر و یک پسر به نام بنیامین شد که مرگ بنیامین کوچک در پنج سالگی 

او را دچار اندوه و مصیبت بی پایانی کرد.
منصفی در شب اول تیرماه 1۳7۶ در سن پنجاه و دو سالگی با مرگی خودخواسته 

به زندگی اش پایان داد.

یادی از نیمای هرمزگان از یک رونمایی تا کولی های اسپانیایی در تهران

معرفی اعضای  نشست 
تخصصی »کپی یا 
 اقتباس، چالشی در

 هنر معاصر« 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

بی دردی درمان ناپذیر 

هومن رستگار، نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش مای 
لند از روز ســه شنبه ۲۰ تیرماه، در پالتو اجرا تئاتر شهر به 

روی صحنه   برده است.
به گزارش مشــاور رســانه ای؛ هومن رستگار، نویسنده، 
کارگردان و بازیگر نمایش مای لند از روز ســه شــنبه ۲۰ 

تیرماه، در پالتو اجرا تئاتر شهر به روی صحنه برده است.
این نمایش روایت کننده ی داســتان اولین ســفر جیمز 

کالرک، دانشــجوی دورگه ی ایرانی-انگلیسی است که 
برای انجام یک تحقیق از ســوی دانشگاه به تهران اعزام 
شده اســت. هومن رســتگار در کارنامه هنری خود سابقه 
بازی در نمایش شب نشینی با شکوه آقاجون، حسین فرخی 
سال  ۸۵،  نمایشکنی چی به کارگردانی بهرام افشاری سال 
۹۰، بازی در نمایش ننــه دالور و فرزندانش به کارگردانی 
افشین زمانی سال ۹۱، بازی در نمایش آندورا به کارگردانی 

افشــین زمانی ۹۲، بازی در نمایش معصومه به کارگردانی 
سعید نیکورزم سال۹۳، بازی در بازتولیدنمایش ننه دالور به 
کارگردانی افشین زمانی سال۹۴، بازی در نمایش بیگانه به 

کارگردانی مسعود دلخواه سال ۹۵ و... را دارد.
از دیگر عوامل این کار می توان به مجری طرح و برنامه 
ریز: آزاده بخشــی، طراح صدا و آهنگساز: بهزاد بختیاری، 
طراح پوستر و بروشــور: علی طهرانچی، طراح گریم: تینا 

بخشی، انتخاب لباس: لعیا رستمی و عکاس: سعید جعفری 
پور اشاره کرد.الزم به ذکر است این اثر نمایشی از روز سه 
شنبه۲۰ تیرماه لغایت ۲7 تیرماه، ساعت ۱۸ در پالتو اجرای 
تئاتر شهر به روی صحنه می رود و عالقمندان می توانند، 
از طریق ســایت تیوال و یا گیشه ی تئاتر شهر برای خرید 

بلیط، اقدام کنند.

مای لند در تئاترشهر 

جایزه »احمد محمود« برگزار مى شود

مجله هنر ارتباطات هشــتمین دوره مســابقات ساالنه 
تایپوگرافــی را برگزار می کند. هدف از برگزاری این رویداد، 

حمایت و تشویق آثار تایپوگرافی است که در آنها از عناصر 
اولیه بصری به بهترین نحو در طراحی و تبلیغات بهره گرفته 
شده است. همچنین طراحی فونت های جدید برای حروف 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.
آثار برگزیده در ســایت مجله و همچنین در نسخه چاپی 
مجله در سراســر جهان منتشر خواهد شــد. به برگزیدگان 

جایزه اختصاصی و همچنین تقدیرنامه اعطاء خواهد شد.
آثار ارسالی باید در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۱6 الی ۲۰۱7 

خلق شده باشند.
هزینه های ورودی، شــامل ۴۰ دالر بــرای تک اثر ، ۸۰ 
دالر برای مجموعه آثــار، ۹۰ دالر  برای تک اثر ویدئویی، 
۱۸۰ دالر بــرای مجموعــه آثار ویدئویــی، ۲۰ دالر برای 

تک اثر چاپ، ۴۰ دالر بــرای مجموعه آثار چاپ، ۴۵ دالر 
برای ورودی دانشــجویان و ۹۰ دالر بــرای فیلم ویدئویی 

دانشجویان می شود.
به ثبت نام های بعد از ۸ ســپتامبر ۱۰ دالر اضافه خواهد 

شد.
مهلت ارسال آثار تا  ۲۲ سپتامبر ۲۰۱7 است.

هشتمین دوره مسابقات ساالنه تایپوگرافى 

دنیای شلوغ موسیقى : 

جایزه کتاب ســال داســتان »احمد محمود« به همت 
گروهی از داستان نویسان برگزار می شود.

کامران محمدی، دبیر این جایزه گفت: نخســتین دوره  
جایزه  احمد محمود، امســال در دو شاخه  رمان و مجموعه 
داستان برگزار می شود و برگزیدگان روز چهارم دی، همزمان 

با سالروز تولد احمد محمود معرفی خواهند شد.
او درباره  نحوه  داوری آثار گفت: ما فکر کردیم بهتر است 
هیأت انتخاب بزرگ و تا حد امکان فراگیری داشته باشیم تا 
کار انتخاب آثار، با مشارکت عده  بیش تری از فعاالن ادبیات 
داســتانی صورت گیرد. به این منظور، ابتدا گروه بزرگی از 
روزنامه نگاران، منتقدان و نویسندگان، به آثار داستانی سال 
۹۵ امتیاز می دهند و سپس آثار راه یافته به مرحله  نهایی را 

گروهی از نویسندگان، داوری می کنند.
به گفتــه محمدی، هیات انتخاب دســت کم ۵۰ نفر از 

فعاالن ادبیات داســتانی خواهند بود و سارا ساالر، مهدی 
ربی، محمدحســن شهســواری، کامران محمدی، پیمان 
هوشمندزاده و مهدی یزدانی خرم، کار داوری مرحله  نهایی 
را برعهده خواهند داشت. این داستان نویس درباره  رقم و نوع 
جایزه  احمد محمود نیز گفت: جایزه  نقدی سه میلیون تومان 
است که در روز اختتامیه به برگزیدگان تقدیم می شود. عالوه 
بر این سعی داریم تندیسی هم برای جایزه طراحی کنیم که 

به یاد محمود به نفرات برتر اهدا شود.
او در این باره افزود: البته تالش خواهیم کرد که با جذب 
اسپانســر، هم تداوم کار را تضمین کنیم، هم این جایزه را 
که به نام یکی از بزرگ ترین نویسندگان ایرانی کلید خورده 
است، به شکل آبرومندتری برگزار کنیم. مطابق زمان بندی 
این جایزه، دور دوم داوری در پاییز آغاز می شود و نامزدهای 

نهایی در ما در ماه آذر معرفی خواهند شد.

دو نمایشنامه از شهرام کرمی از آثار برگزیده یازدهمین 
جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران و دوازدهمین 

جشنواره تئاتر مقاومت توسط نشر افراز منتشر شد. 
نمایشنامه »لطفاً با مرگ من موافقت کنید!« که پیش 
از این توسط انتشارات خورشــید آفرین در سال ۱۳۸6 
منتشر شــده بود برای دومین بار تجدید چاپ شده و به 

همراه نمایشنامه »پوکه های برنجی« منتشر شد.
این دو نمایشــنامه با ســاختار متفاوت در راســتای 
موضوعات اجتماعی که مورد عالقه نویســنده اســت 
نوشته شده و نمایشنامه  »پوکه های برنجی« برای اولین 
بار است که منتشر می شود. شهرام کرمی در مقدمه این 
دو اثر با یاداشت کوتاهی کتاب را به محمود استاد محمد 
تقدیم کرده اســت.  او در مقدمه خود نوشته: چاپ اول 

این نمایشنامه را به محمود استاد محمد تقدیم کردم. با 
این نوشــته »تقدیم به دوست و هنرمند بزرگوار محمود 
اســتاد محمد که در این چند ساله شور و شوق بودن و 
نوشــتن را حرف ها و نصیحت استاد در من زنده کرد.« 
و حاال....... محمود اســتاد محمد چند سال است به دیار 
باقی سفر کرده!.... اما نوشته ها و یادگارهای ادبی او برای 
همیشه در تاریخ نمایش ما زنده خواهد بود. این اثر من 
همچنان خاطره و حرف و نصیحت اســتاد است. شور و 
شــوق و بودن و نوشتن از زندگی...  نمایشنامه »لطفا با 
مرگ من موافقت کنید« به همراه نمایشنامه »پوکه های 
برنجــی« در ۱۰۰ صفحه و قطع رقعی و با طراحی جلد 
یاســین محمدی توسط نشر افراز با شــمارگان ۱۰۰۰ 

نسخه منتشر شده است.

چاپ دو نمایشنامه برگزیده از شهرام کرمى 

نامزدهای بهترین چهــره تلویزیونی هفدهمین 
جشن حافظ )دنیای تصویر( اعالم شدند.

به نقل از روابط عمومی جشــن حافظ، با قدرت 
گرفتن برنامه های مجری محور تلویزیون، جشن 
حافظ به عنوان تنها جشــن خصوصی ســینما و 
تلویزیون ایران بخش بهترین چهره تلویزیونی را 
از چند سال پیش به جایزه هایش اضافه کرده است.
نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی امسال جشن 

حافظ از میان برنامه هایی انتخاب شده اند که از اول 
فروردین سال ۹۵ تا پایان اسفند ماه ۹۵ روی آنتن 

تلویزیون رفته یا در اینترنت انتشار یافته اند.
نامزدهای بهترین چهــره تلویزیونی هفدهمین 

جشن حافظ عبارتند از:
رامبد جوان )خندوانه(

محمد صالح عال )چشم شب روشن(
احسان علیخانی )ماه عسل(

عادل فردوسی پور )نود(
مهران مدیری )دورهمی(

برنده تندیس حافظ بهتریــن چهره تلویزیونی 
در هفدهمین جشــن سینمایی و تلویزیونی حافظ 
معرفی خواهد شد. از برگزیدگان سال های گذشته 
این بخش می توان بــه داریوش ارجمند، مرتضی 
حیدری، رامبد جوان، عادل فردوســی پور و مهران 

مدیری اشاره کرد.

رقابت ۵ 
مجری برای 

بهترین چهره 
تلویزیونى 
جشن حافظ

نمایشگاه تجسمی آکشن الماس یونیک 
آر. جی. اس با رونمایی از ارزشمندترین و 
گران ترین ســنگ های جهان، مردادماه 
امســال در جزیره کیش برگزار می شود.  
آکشــن الماس یونیک آر. جــی. اس در 
نمایشگاهی تجسمی تابستان امسال در 
جزیره کیش برگزار می شــود. نمایشگاه 
تجسمی آکشــن الماس یونیک آر. جی. 
اس با رونمایی از ارزشمندترین و گران ترین 
ســنگ های جهان، مردادماه امســال در 
جزیره کیش برگزار می شــود. در آکشن 
الماس یونیک آر. جــی. اس که مردادماه 
امســال در جزیره کیش برگزار می شود، 
منحصربه فردترین و گران ترین الماس های 

موجود در جهان رونمایی خواهد شد.

این الماس ها توسط محمدرضا مدحی 
کارشناس ســنگ از کشورهای مختلف 
جهان جمع آوری و خریداری شــده است. 
در این آکشن رونمایی از سنگ های الماس 
خریداران و نمایندگان شرکت های بین المللی 
و معتبر سنگ حضور خواهند داشت. برای 
http:// کسب اطالعات بیشتر به سایت

 Rezagemstones.com
مراجعه کنید.

رونمایى از گران ترین 
سنگ های الماس 

آبلوموف
نویسنده: ایوان گنچاروف

ترجمه: سروش حبیبی
انتشارات: فرهنگ معاصر

کتــاب آبلوموف مهــم ترین رمــان ایوان 
گنچاروف است. این کتاب مفهوم جدیدی به 

فرهنگ ادب جهان اضافه کرده است.
آبلومویســم واژه ای است برای بیان ویژگی 
های روانی شخصیتی مبتال به بی دردی درمان 
ناپذیر و بی ارادگی و ضعف نفس. این ویژگی ها 

ممکن است در جامعه ای به صورت بیماری مزمن و همه گیر درآید، چنان که از خصوصیات ملی آن جامعه 
شود. گنچاروف در مورد پدید آمدن آبلوموف می نویسد:

طرح این داســتان را در ۱۸۴۸، و حتی پیش تر در ۱۸۴7 ریخته بودم و آن را به صورت یادداشــت های 
مختصر، روی هر کاغذی که به دستم می رسید می نوشتم. قسمت اول داستان را در ۱۸۵۰ تمام کردم.

داستان کتاب آبلوموف
ماجرای این کتاب در مورد ایلیا ایلیچ آبلوموف است. مردی ۳۲ ساله که هیچ اثری از تفکر و تمرکز حواس 
در او دیده نمی شود اما بسیار مهربان، خوش قلب، ساده و صد البته عشق لم دادن است. آبلوموف در روستای 
خود صاحب زمین و ۳۰۰ رعیت است که هر ساله سود حاصل از کشاورزی را دریافت می کند. از کار دولتی 
خود بازنشسته شده و در خانه به سر می برد. حاال ایلیا ایلیچ در خانه است و دوست دارد همیشه در خانه بماند و 
روی کاناپه دراز بکشد. دوست دارد همیشه بدون ذره ای جابه جا شدن استراحت کند و مدام لم داده باشد. حتی 

حاضر نیست یک سانتی متر تکان بخورد که زاخار  رعیت پیر خانه  جایش را تمیز کند.
این کتاب در ۴ بخش نوشته شده است. در بخش اول، ماجراهای کتاب در حالی اتفاق می افتد که آبلوموف 
فقط روی کاناپه خود نشسته و دوستانش به دیدار او می آیند. اما در بخش های بعدی کتاب، اتفاقات اصلی رخ 
می دهد و ما بیشتر با آبلومویسم آشنا می شویم. آبلومویسم یک نوع سبک زندگی هست، یک نوع تفکر، یک 

رویه که اگر گرفتار آن شوید و فقط به تن پروری روی بیاورید، زندگیان تباه می شود.
در قسمتی از کتاب آبلوموف زندگی رویایی خود را برای شتولتس تعریف می کند. زندگی که شاید آرزوی 
همه ما ایرانی ها باشد. یک زندگی راحت، مقدار زیادی پول در بانک، ساختن خانه تازه، لباس های خوب، 

غذاهای خوب، مسافرت و این قسمت از کتاب جایی بود که اولین بار واژه آبلومویسم به کار گرفته شد.
قسمت هایی از مکالمه آبلوموف و شتولتس:

شتولتس با سرسختی تکرار کرد:
- نه، این زندگی نیست!

-خوب. به عقیده تو اگر این زندگی نیست، چیست؟
شتولتس کمی فکر کرد که ببیند اسم این زندگی را چه می شود گذاشت و بعد گفت:

- این می شود گفت: آبلومویسم است.
ایلیا ایلیچ، در حیرت از این واژه عجیب، آهسته گفت:

» آب« لومویسم!
و بعد دوباره آن را بخش بخش تکرار کرد:

» آب« لو مویسم
با نگاهی تعجب زده به شتولتس خیره ماند و بی رغبت و با خجالت پرسید:

 پس آرمان زندگی برای تو چیست؟ چیست که آبلومویسم نباشد؟
و بعد با جسارت افزود:

 مگر همه در پی همان چیزی نیستند که من در خیال می بینم؟ آخر تصدقت، مگر هدف همه تالش ها 
و سوادها و جنگ ها، همه فعالیت های تجارتی شما و زحمات سیاستمداران حصول همین آرامش و آسودگی 

نیست؟ مگر شما همه نمی خواهید این بهشت از دست رفته را به دست آورید؟
این قسمت از کتاب فوق العاده تاثیرگذار و تامل برانگیز بود .


