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دریغ و افسوس ژاله آموزگار برای 
ابوالفضل خطیبی

ژاله آموزگار، وداع خطیبی را زودهنگام خواند 
و گفت: به این سرزمین دوست داشتنی مان باید 
شیره  جان داد و در رفع کاستی هایش کوشید. به 
نظر من خویشکاری همه ما این است که با آنچه 
می دانیم و می توانیم رهرو این راه باشیم؛ کاری که 
خطیبی کرد. او کوشید با آنچه در توان او بود در 
این راه گامی بردارد. دست افزار او قلم بود و کالم. 
او نوشت و گفت و در این راه سوار تیزپایی بود. 

ولی افسوس خطیبیِ عزیزِ ما زود رفت.
به گزارش ایسنا، ژاله آموزگار، استاد فرهنگ و 
زبان های باستانی و عضو شورای عالی علمی مرکز 
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، در مراسم یادبودی 
که برای ابوالفضل خطیبی در مرکز دایره المعارف 
بزرگ اسالمی برگزار شد،  سوگنامه ای که برای او 

نوشته بود، خواند.
 او در متن این سوگنامه نوشته است: »هنوز 
خیلی زود بود که خطیبی عزیز با دوستانش وداع 
کند. او در آغاز دهه شصت زندگی اش بود؛ دوران 
شکفتگی و پس دادن آموخته ها. او هنوز بسیار 

سخن برای گفتن داشت.
بازار کساد  آیا در این وانفسای پژوهش، در   
سنجیده سخن گفتن، برای خواندن، آموختن و 
تحقیق کردن زمان گذاشتن، بدون چشم داشت 
را  منبع  چندین  واژه  یک  برای  زدن،  قلم  مادی 
نسخه  یک  به  دست یابی  برای  کردن،  بررسی 
دست به دامان این و آن شدن که از ویژگی های 
آیا  دارد؟  مشتری  هنوز  بود،  خطیبی  زنده یاد 
خطیبی های دیگری هنوز هستند و خواهند بود؟ 
آیا گرفتاری های این روزگاران فرصتی خواهد داد 
که رهروان این راه از پای نایستادند و داوطلبانی نو 

در این راه گام بردارند و عاشقانه کار کنند؟ 
دلم می خواهد خوش بین باشم. دلم می خواهد 
که  ببندم  دل  سرزمینم  بااستعداد  جوانان  به 
از خاکستر ققنوس ها  این راهند و همچنان  در 
سر برخواهند آورد و باز به این بازار کساد رونق 
خواهند بخشید. وگرنه روان خطیبی ها به آرامش 

نخواهد رسید.
خطیبی ایران را همه همه ویژگی هایش دوست 

داشت
 دکتر خطیبی خطیبی عاشق این سرزمین بود. 
دوست  ویژگی هایش  همه  با  را  ما  عزیز  ایران 
خاک  مشتی  تنها  که  ایران  سرزمین  داشت. 
و  شعر  آن،  بزرگان  است،  آن  فرهنگ  نیست؛ 
ادب و اخالق و صفا و صمیمیت مردم آن است، 
و  دیدنی  و  زیبا  پایکوبی های  و  دلنشین  نواهای 
گونه های متنوع زبانی اقوام آن است. فردوسی و 
شاهنامه و هویت ملی، رودکی و بیهقی و نظامی و 
حافظ و مولوی و صائب و نیما و شهریار آن است، 
گذشته غنی و پربار آن و پستی ها و بلندی های 
تاریخی آن است. زخم ها و آسیب های واردشده 
بر پیکر نازنین آن است. ایران یعنی مجموعه ای از 
همه این ها و عشق به ایران یعنی دوست داشتن 
همه این جلوه ها. ولی آیا دوست داشتنِ تنها کافی 
است؟ نه، به نظر من، باید این مهر و محبت 
را باور کرد، باید نشان داد و باید در راه اعتالی 
تک  تک آن ها کوشید و باید در شناسایی هرکدام 
از آن ها تالش کرد و خطیبی تنها به دوست داشتنِ 
تنها بسنده نکرد. او در حد توانایی اش برای اعتال و 
شناخت این فرهنگ بزرگ همت گماشت. درست 
مانند مادری که فرزندش را عاشقانه دوست دارد 
و این عشق او را به نگاهبانی فرزندش رهنمون 
می شود تا شیره جانش را در کام او بریزد، تیمار 
کند، بارورش سازد و سپس به بازگویی سجایای او 
بپردازد. تنها نشستن و از محبت دم زدن و قدمی 

برنداشتن به چه درد معشوق می خورد؟ 
به این سرزمین دوست داشتنی مان باید شیره  
در  کوشید.  کاستی هایش  رفع  در  و  داد  جان 
ضمن از زیبایی ها و توانایی های آن سخن گفت. 
به نظر من خویشکاری همه ما این است که با 
آنچه می دانیم و می توانیم رهرو این راه باشیم، 
کاری که خطیبی کرد. او کوشید با آنچه در توان 
او بود در این راه گامی بردارد. دست افزار او قلم 
بود و کالم. او نوشت و گفت و در این راه سوار 
تیزپایی بود. ولی افسوس خطیبیِ عزیزِ ما زود 
رفت. در روزهای تلخ پس از درگذشت او شاهد 
دل  از  تسلیت های  و  صمیمانه  هم دردی های 
برآمده دوستان و دوستاران او هستیم؛ فهرست 
آثارش را نوشتند، کتاب هایش را معرفی کردند، 
از  و  گفتند  سخن  خواندنی اش  مقاله های  از 
مدخل های متعددی که در دایرة المعارف ها نوشته 

بودند نام بردند.

گفت وگو با سازنده »روزهای بهتر«
چرا این سریال چهره نداشت؟

کارگردان سریال »زندگی بهتر« شبکه آموزش 
معتقد است: فقط شبکه آموزش نباید به بحث 
آموزش و اخالق بپردازد بلکه همه شبکه ها باید 

بخش احترام به خانواده را پررنگ کنند.
این کارگردان که تاکید دارد دغدغه شخصی اش 
بحث آموزش است، در عین حال می گوید که 
بزرگترین مشکل تولید به بحث بودجه برمی گردد 
و متاسفانه همیشه در کارها مشکل مالی داریم.
عبدالرضا فیروزان، کارگردان سریال در حال 
پخش »زندگی بهتر« که مجموعه اش به سفارش 
سازمان نهضت سوادآموزی تولید شده است، در 
گفت وگویی با ایسنا  ابتدا با توضیح کلی درباره 
خط اصلی داستان، بیان کرد: بیش از یک دهه 
است که برای نهضت سوادآموزی برنامه سازی 
این مجموعه،  از  قبل  و سریال سازی می کنم. 
سریال های نمایشی دیگری چون مدرسه ای برای 
همه، فرصتی برای همه و قلم و بیان به سفارش 
بهتر«  »زندگی  ساختیم.  را  سازمان  همین 
مهارت های اساسی زندگی و مسائلی همچون 
حقوق شهروندی، کتابخوانی، دوری از اعتیاد، 
همسرداری، تربیت فرزندان و ... را به خانواده ها 
آموزش می دهد. این مجموعه نمایشی تا نیمه 

بهمن ماه روی آنتن شبکه آموزش است.
همیشه مشکل مالی داریم

این کارگردان درباره مشکالت سریال »زندگی 
ما  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  نیز  بهتر« 
این  برای ساخت  داریم.  مالی  همیشه مشکل 
سریال هم با یک برآورد برنامه ترکیبی، سریال 
نمایشی ساختیم؛ آن هم به خاطر ارادتی که به 
سوادآموزی کشور دارم و می خواهم به آن ادای 
دین کنم. در حقیقت این کار را دلی ساختم. 
خداراشکر هم بازخوردهای خوبی از مردم گرفتیم 

و از این بابت خوشحالم.
فیروزان سپس پیرو همین بحث به این پرسش 
بازیگران  از  سریال  این  در  چرا  که  داد  پاسخ 
شناخته شده و حرفه ای استفاده نشده و آیا این 

موضوع به کمبود بودجه مربوط می شود؟
وی تصریح کرد: قطعاً بله؛ به غیر از خانم ها 
شیوا خسرومهر و پریسا رضایی که از بازیگران 
شناخته شده سینما و تلویزیون هستند، مابقی 
و  سینما  تئاتر،  کاری  رزومه  همه  بازیگران 
از  بخشی  نیستند؛  چهره  اما  دارند  تلویزیون 
موضوع به بحث مادی برمی گردد و بخشی هم 
باید واقع پذیر بود؛ بنابراین هر دو با هم بود. ما 
باید به خودمان بقبوالنیم که متاسفانه دستمزد 
با  شاید  که  باالست  قدری  به  چهره ها  برخی 
بنابراین  برآورد کل برنامه ی ما هم نمی خواند. 
باید به سمت استفاده از بازیگران خوب تئاتر و 
تلویزیون برویم، افرادی که شاید به نوعی کمتر 
دیده شده اند و یا فرصت دیده شدن نداشتند تا 
هم آنها بتوانند بیشتر دیده شوند و هم کارهای 
خوبی با حداقل هزینه ها ساخته شود. خدا را 
شکر ما در این کار بازیگرانی را انتخاب کردیم که 
بدون هیچ گونه مسئله و مشکلی مقابل دوربین 
رفتند و به نظرم این یکی از امتیازات کار ماست.

کارهای سفارشی و گل درشت بودن
کارگردان »زندگی بهتر« در ادامه درباره  تاثیرات 
احتمالی اسپانسر بر تولید سریال ها، تاکید کرد: 
طرح گل درشت موضوعات، هم به مسئله مالی 
و هم توقع سفارش دهنده برمی گردد. به عنوان 
مراکز  سوادآموزی،  نهضت  سازمان  در  مثال 
یادگیری محلی پایه اصلی کار ما بود و خواسته و 
ناخواسته باید گل درشت می پرداختیم و مستقیم 
به موضوع اشاره می کردیم اما خود من به عنوان 
کارگردان اعتقاد دارم در کارهای سفارشی باید به 
صورت غیرمستقیم پیش رفت اما درباره برخی 
کارها نمی توانیم خطکش بگذاریم و برایش قانون 

وضع کنیم.
که  سریالی  در  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه 
ساخته  پلیس  و  انتظامی  نیروی  سفارش  به 
می شود، خواه  ناخواه از ابتدا تا انتهای داستان، 
پلیس حضور دارد. کار ما هم همین طور است؛ 
یعنی وقتی نهضت سوادآموزی سفارش دهنده 
است با معرفی مراکز، گل درشت بودنش دیده 
ذوق  در  واقعا  هم  جاهایی  یک  ولی  می شود 
مواد  با  مبارزه  انتظامی،  نیروی  مثل  نمی زند 
مخدر و خیلی کارهای سفارشی دیگر که اتفاقاً 

به نظرم خوب است.

به گزارش ایسنا، با اجرای نمایش »آگنی تاژ« در 
تاالر چهارسو تئاتر شهر گفته می شود تنور اجراهای 

جشنواره چهل و یکم تئاتر فجر گرم شده است.
نوشته  را رسول حق جو  آن  نمایش که متن  این 
با کارگردانی حسین کارگر روز دوشنبه ۳ بهمن و 
در سومین روز از جشنواره تئاتر فجر روی صحنه 
رفت و با استقبال تماشاگران رو به رو شد و برای 
اولین بار سالن اجرا، به هنگام اجرای این نمایش پُر 
شد. نمایش »آگنی تاژ« کاری از شهرستان ماهشهر 

است.
اولین  تماشای  برای  دیروز  که  تماشاگرانی  اما 
نوبت نمایش »امل« از کشور عراق به تاالر مولوی 
مراجعه کرده بودند، ناگهان متوجه شدند که این 
نمایش اجرا نمی شود. بعضی از تماشاگران درباره 
دالیل لغو اجرای این نمایش در گپ و گفت های 
غیررسمی و شفاهی توضیح دادند که ظاهرا ماجرا 
نمایش  این  اجرایی  گروه  میان  اختالف نظری  به 
به نظر می رسیده گروه  بازمی گردد.  و سالن اجرا 
که  بوده اند  دکور  نصب  مشغول  طوری  اجرایی 
ریسک باالیی از جهت صدمه زدن به سالن وجود 
داشته است و به همین دلیل مسئوالن سالن از 
گروه اجرایی خواسته بودند تا دکور خود را طوری 
این همه،  با  نبیند.  نصب کنند که سالن آسیبی 
رفت  صحنه  بر  نمایش  این  اجرای  نوبت  دومین 
و مدیر تاالر مولوی هم در توضیحی کوتاه عنوان 
کرد که لغو اولین اجرای نمایش به دلیل بعضی از 

مشکالت فنی بوده است.
صحنه ای  بخش  نمایش های  جدول  در  هرچند 
جشنواره مشخص شده که روز چهارشنبه ۵ بهمن 
ماه نمایشی با عنوان »مادرم زری سر زا رفت« در 
تاالر قشقایی تئاتر شهر اجرا می شود، باید گفت که 
این نمایش روز یکشنبه ۲ بهمن ماه در تاالر استاد 

سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا شده است!
این موضوع یکی از تغییرات جدول جشنواره است 

که اطالع رسانی نشده است.
بر اساس پیگیری ایسنا مشخص شده که فردا، 
چهارشنبه ۵ بهمن ماه نمایش »هی می خوابم خوابتو 
می بینم« در تاالر قشقایی روی صحنه می رود. در 
جدول جشنواره قید شده که این نمایش روز یکشنبه 
تاالر استاد سمندریان تماشاخانه  ۲ بهمن ماه در 

ایرانشهر اجرا داشته است.
دیگر تغییری که در جدول وجود دارد، به مدت 
زمان نمایش »مامور خیابان نود و دو« بازمی گردد. 

این نمایش شب گذشته، دوشنبه ۳ بهمن ماه در 
روی  ایرانشهر  تماشاخانه  سمندریان  استاد  تاالر 
صحنه رفت. در جدول اجراها قید شده که مدت 
این  دقیقه است در حالیکه  نمایش ۹۰  این  زمان 
نمایش حدود ۱۱۵ دقیقه روی صحنه بود و همین 
مساله سبب شد برنامه بعضی از تماشاگران دچار 
اخالل شود و نتوانند نمایش های دیگری را که برای 

تماشای شان برنامه ریزی کرده بودند، ببینند.
از سوی دیگر اجرای دوم این نمایش هم طبیعتا 
با تاخیر روی صحنه رفت و این تغییر هم سبب شد 
یکی از داوران که باید در برنامه ای تلویزیونی حاضر 
اجرای  شروع  از  بعد  کوتاهی  زمان  مدت  می شد، 
این نمایش، به ناچار سالن را ترک کرد. بر اساس 
پیگیری ما ظاهرا این مساله به گروه اجرایی نمایش 
درست  را  خود  اجرای  زمان  مدت  که  بازمی گردد 

تخمین نزده اند.
تاخیر در اجرای نمایش ها در تاالر اصلی مجموعه 

تئاتر شهر هم وجود داشت.
از شهر  »مانداک«  نام  با  نمایشی  شب گذشته 
جدول  در  رفت.  صحنه  روی  سالن  این  در  مالیر 
جشنواره قید شده که اجرای دوم این نمایش ساعت 
این در حالی است  و  ۸ شب روی صحنه می رود 
که پیش از اجرا به صورت غیر رسمی گفته شد که 

نمایش با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر اجرای خود را آغاز 
می کند زیرا بعضی از مهمانان خارجی جشنواره در 
سالن دیگری مشغول تماشای اثر دیگری هستند و 
قرار است از دومین اجرای نمایش »مانداک« هم 
دیدن کنند. با این حال بر اساس مشاهده خبرنگار 
ایسنا این نمایش با حدود ۴۵ دقیقه تاخیر، اجرای 

دوم خود را آغاز کرد.
تاخیر در اجرای نمایش های جشنواره ها البته اتفاق 
تازه ای نیست، سال ها قبل که آثار نمایشی اولین 
تئاتر فجر روی صحنه  اجرای خود را در جشنواره 
می بردند، در بسیاری از موارد به دلیل مشکالتی که 
گاه برای نصب دکور یا نور پیش می آمد، این تاخیر 
اجتناب ناپذیر و برای تماشاگران و داوران جشنواره، 
امری پذیرفته شده بود ولی در چند سال اخیر که 
در  عمومی  اجرای  از  بعد  آثار  از  عمده ای  بخش 
جشنواره فجر روی صحنه می رفتند، این مشکل کمتر 

در اجراهای جشنواره دیده می شد.
یک اتفاق خاص برای زباله گرد تهرانی

از  روز  سومین  در  و  بهمن  سوم  دوشنبه  عصر 
اجرای  جریان  در  فجر،  تئاتر  جشنواره  برگزاری 
نمایش خیابانی »لیلی و مجنون« در پهنه رودکی، 
یک زباله گرد، به گروه بازیگران این کار پیوست. او 
با حضور در این نمایش و همراهی با دیگر عوامل 

کار، از زندگی خود گفت و تماشاگران را گاه به گریه 
میلیون  یک  نهایت  در  و  انداخت  خنده  به  گاه  و 
تومان دستمزد، حاصل بازی او در نمایش »لیلی و 

مجنون« بود.
به گزارش ایسنا، حین اجرای نمایش خیابانی »لیلی 
و مجنون«، بهنام کاوه بازیگر و کارگردان نمایش، 
متوجه حضور یک زباله گرد در پهنه رودکی شد و 
با توجه به موضوع نمایشش که درباره زباله گردی 
و فقر بود، به سراغ مردی به نام رسول رفت تا از او 

بخواهد در اجرای نمایش او را همراهی کند.
در آغاز مرد آمادگی حضور در نمایش را نداشت 
امنیت  نمایش حس  کارگردان  با صحبت های  اما 
و صمیمیت کرد و به جمع حاضر در پهنه رودکی 
پیوست و در جریان اجرا، کارگردان کار از او خواست 
با بغض  او  تا داستان زندگی اش را تعریف کند و 
و  را در چند جمله روایت کرد  داستان زندگی اش 

ناگهان اجرا را ترک کرد.
نمایشی  هنرهای  مرکز  عمومی  روابط  که  آنطور 
گزارش داده است، با دور شدن رسول از محل اجرای 
نمایش، داوران و مخاطبان به بهنام کاوه اشاره کردند 
تا به دنبال او برود و او را دوباره به محل اجرا در پهنه 

رودکی بازگرداند.
با بازگشت آن دو؛ اجرای نمایش از سر گرفته شد.

عباس  ساخته  کجاست؟«  دوست  »خانه  فیلم  کریمی  نیکی 
و سومین  آثار هفتاد  مرور  در بخش  نمایش  برای  را  کیارستمی 

جشنواره فیلم برلین برگزید.
به گزارش ایسنا، بخش مرور آثار امسال جشنواره برلین با عنوان 
»جوان در قلب - بزرگ شدن در سینما« شامل نمایش مجموعه ای 
از آثار انتخاب شده توسط کارگردانان، بازیگران و فیلمنامه نویسان 
بین المللی است و نیکی کریمی سینماگر ایرانی نیز یکی از چهره 
هایی است که برای انتخاب فیلم در این بخش انتخاب شده است و 
در نهایت فیلم »خانه دوست کجاست؟« ساخته عباس کیارستمی 
کارگردان شناخته شده سینمای ایران در عرصه بین المللی را برای 

نمایش در این بخش برگزید.
در خالصه داستان »خانه دوست کجاست؟« آمده است: احمد 
هشت ساله مصمم است دفتر مدرسه بهترین دوستش را پس 

بدهد تا او اخراج نشود. اما بزرگترها مدام مانع می شوند و او را به 
بیراهه می

به طور  را  بزرگ ترها  ناآگاهی  ایرانی،  فیلم  این   کشانند. 
اجتناب ناپذیری آشکار می کند.

ساخته عباس کیارستمی در سال ۱۹۸۹ در جشنواره فیلم لوکارنو 
در کشور سوئیس نمایش داده شد و در نهایت جایزه یوزپلنگ 
نگاه هیات داوران فدراسیون  از  فیلم  بهترین  نقره ای و همچنین 

بین المللی منتقدان فیلم )فیپرشی( را کسب کرد.
»مارتین اسکورسیزی«، »مارن آده«، »پدرو آلمودوار«، »وس 
دیوپ«،  »آلیس  دیاز«،  »الو  بینوش«،  »ژولیت  اندرسون«، 
»آوا دوورنی«، »لوکا گوادانینو«، »ریوسکی هاماگوچی«، »اتان 
هاوک«، »کارولین هرفورث«، »نادین البکی«، »سلین سیاما«، ، 
»ام نایت شیاماالن«، »کارال سیمون«، »عبدالرحمان سیساکو« و 

»ویم وندرس« از جمله دیگر چهره هایی هستند که برای انتخاب 
این فیلم در بخش مرور آثار جشنواره برلین ۲۰۲۳ انتخاب شده 

است.
»تیلدا سوئینتون« بازیگر بریتانیایی نیز در این بخش فیلم »کیسه 
برنج« ساخته محمد علی طالبی را برگزیده است. داستان این فیلم 
که محصول سال ۱۹۹۶ میالدی است درباره یک کودک خردسال و 
همسایه سالخورده اش است که برای خرید یک کیسه برنج در کالن 

شهر شلوغ تهران با انبوهی از موانع روبرو می شوند.
هفتاد و سومین جشنواره فیلم برلین از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ فوریه 
)۲۷ بهمن تا ۷ اسفند( در کشور آلمان برگزار می شود و امسال 
»کریستین استوارت« ریاست هیات داوران بخش اصلی را بر عهده 
دارد و »استیون اسپیلبرگ« هم جایزه خرس طالی افتخاری دریافت 

خواهد کرد.

از تئاتر جشنواره تئاتر چه خبر؟

لغو یک اجرا و چند ماجرای دیگر در تئاتر فجر
صحنه ای چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر از جمله رویدادهای این جشنواره در یکی دو روز اخیر بوده است.

نیکی کریمی، کیارستمی را به جشنواره برلین ُبرد

استقبال 
از نمایش 

»آگنی تاژ«، لغو 
یک اجرا و چند 
تغییر در جدول 

نمایش های 
بخش

آثار  به  آبگیر سد »چم شیر«  پهنه  از محوطه های  باستان شناسان در یکی 
فرهنگی و معماری از دوره عیالم، از جمله خشت های آجری رنگ محکم و مُهری 

منقوش دست یافته اند.
به گزارش ایسنا، »۱۱۳«، همان محوطه ای است که به گفته باستان شناسان 
اگرچه شاخص بوده، اما قرار است با آبگیری سد، هرچند با تاخیر زیر آب برود. 
با این وجود، پژوهشگاه میراث فرهنگی اعالم کرده کاوش باستان شناسان در این 

محوطه همچنان ادامه خواهد داشت.
در حالی  که کفایت مطالعات باستان شناسی در حوضه سد چم شیر اعالم 
شده و کار باستان شناسان به پایان رسیده، اما کاوش ها در یک محوطه همچنان 
ادامه دارد؛ محوطه ۱۱۳ با سرپرستی »مرتضی حصاری« همچنان در حال کاوش 

است.
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اعالم کرده است باستان شناسان در این 
محوطه تاریخی به شناخت مناسبی درباره دوره های استقراری در این محوطه، 
کاربری فضاها، گاهنگاری نسبی و بقایای جانوری مورد استفاده شده در این 

محوطه رسیده اند.
ـ مدیر و ناظر کاوش های نجات بخشی سد  محمد حسین عزیزی خرانقی 
چم شیرـ  از بین ۳۰ محوطه ای که باستان شناسان، پیش از آبگیری سد چم شیر 
در کمتر از ۴۰ روز کاوش کردند، محوطه ۱۱۳ را “شاخص” اعالم کرده و قدمت 
آن را به دوره عیالمی نسبت داده که کاوش های آن هنوز ادامه دارد و به گفته 
با توجه به تراز  انتهای مخزن قرار گرفته  مدیران سد،  چون این محوطه در 

آبگیری، با تاخیر زیر آب خواهد رفت.

مرتضی حصاری ـ سرپرست هیئت باستان شناسی محوطه ۱۱۳ ـ اکنون که 
کفایت مطالعات باستان شناسی در حوضه آبگیر سد چم شیر اعالم شده، درباره 
نتایج کاوش ها و یافته ها تا کنون و ضرورت ادامه کاوش های باستان شناسی 
در این محوطه، گفت: کاوش اضطراری محوطه شماره ۱۱۳ سد چم شیر، در 
۲۰ کیلومتری روستای »سراب ننیز« و در یک صد متری شمال رودخانه زهره 
در دشت گُل و َچم محمد زمان، در فصل سوم کاوش های حوضه آبگیر سد 
چم شیر، در شهرستان گچساران، استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده و در 

حال انجام است.
یا  دوره  کردن  مشخص  را  موردنظر  محوطه  اضطراری  کاوش  از  هدف  او 
دوره های فرهنگی بر اساس بقایای فرهنگی در این محوطه به  مانند معماری، 
سفال و دیگر مواد فرهنگی اعالم کرد و افزود: در همین راستا تا کنون ۳ گمانه در 

نقاط مختلف محوطه، مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفت.
این باستان شناس گفت: نتایج کاوش در این گمانه ها، به شناخت مناسبی 
درباره دوره های استقراری در این محوطه، کاربری فضاها، گاهنگاری نسبی و 
بقایای جانوری مورد استفاده شده در این محوطه منجر شد و این نکته الزم به 

توضیح است که کاوش در این محوطه همچنان ادامه دارد.
به گفته حصاری، نمونه های مطالعاتی میان رشته ای به مانند کربن ۱۴، به 
منظور سال یابی مطلق جمع آوری شد که این نمونه ها در گاهنگاری مطالعات 

دوره عیالم )ایالم( ارزشمند است.
او ادامه داد: در این محوطه ابتدا با اقدام به باز کردن دو کارگاه، کاوش آغاز 
شد. یکی از کارگاه ها در جنوب محوطه، جایی که آثار معماری در آن مشهود بود 

و دومین کارگاه در شرق محوطه قرار دارد، جایی که پیش از این برشی توسط 
ماشین های راه سازی ایجاد شده بود و مکان مناسبی به منظور شناخت الیه های 

فرهنگی این محوطه است.
این  بیان  این که  با  باستان شناسی محوطه ۱۱۳ چم شیر  سرپرست هیئت 
کارگاه به عرض دو متر ایجاد شد که هرچه پایین تر می رفت طول آن بیشتر 
می شد، افزود: مرحله اول معماری هر دو کارگاه بعد از مدت زمان کوتاهی 
نشان دهنده دوره عیالم  این مرحله،  در  فرهنگی  یافته های  که  پدیدار شد 
با وضوح  اثر مُهری  این دوره  از شاخص های فرهنگی  )ایالم( میانه و یکی 

کم است.
او اضافه کرد: هرچند با توجه به معماری مشهود سطحی در این محوطه، ابتدا 
یافته های معماری قلوه سنگی و قطعات شکسته سفال بوده است، در الیه های 

زیرین معماری خشتی نیز به دست آمد.
این باستان شناس ادامه داد: بعد از مرحله اول معماری، مرحله دوم معماری 
که ظاهراً در این زمان محوطه توسط زلزله پرقدرتی از بین رفته و خط زلزله در هر 
دو کارگاه کامالً مشهود بود و فاصله دو مرحله معماری در هر دو کارگاه از لحاظ 

الیه نگاری بسیار اندک است.
مرحله  زیادی،  نسبتاً  فرهنگی  نهشت های  ضخامت  با  گفت:  حصاری 
سوم معماری نمایان شد، معماری با دیواری ضخیم به عرض یک متر که از 
قلوه سنگ های بزرگ رودخانه ای که تقریباً هم اندازه هستند با مالت گچ و خاک 

ساخته شده است، این معماری نیز در هر دو کارگاه نمود دارد.
او افزود: در کارگاه جبهه شرقی محوطه، در همین مرحله معماری پاره دیواری 

نمایان شد که از خشت ساخته شده بود؛ خشت آجری رنگ محکمی که در نوع 
خود جالب  توجه است. این خشت معروف به یک سو کوژ یا پالنوکانوکس است 
که با توجه به مواد فرهنگی به دست آمده، مشخصه خشت های معماری در 

ایالم قدیم در خوزستان و اور ۳ در بین النهرین است.
سرپرست هیأت باستان شناسی محوطه ۱۱۳ چم شیر بیان کرد: خوشبختانه 
همراه با سفال، قطعه کوچک از اثر مُهر که نقوش مبهمی در آن ها مشهود 

است، نیز به دست آمد.

باستان شناسان در »چم شیر« به عیالمی ها رسیدند

فرشچیان چگونه فرشچیان شد؟
محمود فرشچیان بی شک مشهورترین نگارگر معاصر ایران است. آثار او نه تنها نزد هنرشناسان، بلکه نزد 

مردم نیز از مقبولیتی خاص برخوردار است.
حسین عصمتیـ  هنرمند نگارگر و مجسمه سازـ  که داوری رشته نگارگری جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
امسال را عهده دار است، در ارتباط با جایگاه محمود فرشچیان در حوزه نگارگری ایران در گفت وگویی با ایسنا 
چنین می گوید: هر هنرمندی برای خودش یگانه است و هیچکس نمی تواند جایگاه آن هنرمند را به دست 
بیاورد و یا به آن نزدیک شود. فرشچیان نیز از آن جهت که هنرمند نگارگر ماست تحوالتی را در این هنر 
ایجاد کرده و موجب گسترش یافتن این هنر شده است. همچنین فرشچیان برای جوانان انگیزه ایجاد می کند 
و بعضی اوقات از آنان حمایت معنوی و مادی می کند. او جایگاه خاص خودش را دارد و کسی نمی تواند به 

جایگاهش برسد.
او ادامه می دهد: در حوزه نگارگری افراد مطرح دیگری نیز داریم؛ هنرمندانی چون تاکستانی، مطیع و 
آقامیری از استادان پیشکسوت ما هستند اما به همین تعداد محدود شدند و در حال حاضر از انگشتان 
دست هم تجاوز نمی کنند. ما هنرمندان پیشکسوتمان را با عنوان هنرمندان نسل اول می شناسیم اما 
خوشبختانه هنرمندان نسل دوم که ما نیز می توانیم در آن قرار بگیریم، تعداد قابل توجهی هستند و برای 

خودشان جایگاه و شیوه خاصی در تولید آثار هنری در حوزه نگارگری دارند.
عصمتی در ارتباط با عوامل دخیل در رسیدن محمود فرشچیان به جایگاه کنونی، چنین بیان می کند: 
این سوال نیازمند پژوهش است اما یکی از این دالیل، دریافت حمایت های معنوی در زمینه های مختلف 
بود. همچنین ایجاد فضای کار را می توان علت دیگری برای دیده شدن او در نظر گرفت؛ برای مثال دعوت 
از فرشچیان برای طراحی  ضریح امام حسین)ع( و امام رضا)ع( ایجاد فضای کار و به نوعی حمایت معنوی 
از ایشان بود و باعث ایجاد انگیزه برای کار می شد؛ بنابراین اگر چنین امکانات، شرایط و فضایی برای دیگر 
هنرمندان فراهم شود، گرچه خودشان نیز در ایجاد این فضا دخیل هستند، آنها نیز این قابلیت را دارند تا 

آثارشان را بهتر و بیشتر نمایش دهند.
به گزارش ایسنا، نقاشی های محمود فرشچیان با تلفیقی از عناصر سنتی و مدرن، سبک منحصر به فردی 

برای نگارگری ایرانی رقم می زند. می توان گفت او بنیان گذار مکتب شخصی و خاص خود در نگارگی است 
که ضمن پایبندی به مبانی نقاشی سنتی ایرانی، با استفاده از تکنیک های جدید و ترکیب آن با سه بعدنمایی 
غربی، تأثیر قابل توجهی در روند پیشرفت نقاشی ایرانی گذاشته است. آثار فرشچیان در بیش از صدها 
نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشورها به نمایش گذاشته شده و شهرتی بین المللی را برای او و 
هنر ایران به ارمغان آورده است؛ به گونه ای که موزه ها، کتابخانه ها و مجموعه داران شخصی به دنبال داشتن 

قطعه ای از آثار او هستند.
استقالل بخشیدن به نقاشی، استفاده از پرسپکتیو با نگاه به هنر غرب و نگاه ویژه به بازسازی مفاهیم دینی 
و عرفانی از شاخصه های اصلی آثار فرشچیان به شمار می روند. شاید در نگاه نخست آثار فرشچیان با سنت 
چند صدساله نگارگری ایران متفاوت به نظر بیاید، اما می توان نقطه های پیوند آن را با هنر ایرانی به ویژه 

هنرهای سنتی اصفهان، زادگاه فرشچیان باز یافت.
رابرت هیلن براند، استاد برجسته هنر اسالمی دانشگاه ادینبورگ انگلستان نیز درباره فرشچیان نوشته 
است: »محمود فرشچیان با پیشینه هنر ایرانی به خوبی آشناست، اما به شیوه غیرقابل تقلید خود نقاشی 
می کند که به هیچ روی با اسلوب های پیشین هنر ایرانی اشتباه نمی شود. او روایتگر پیغام مستقل خویش 
است. بدین روال، نقاشی های او بازتابی از جهان بینی کامالً فردی اوست و تنها در وهله دوم، توان و ظرفیت 
جاودانی هنر ایرانی در بازآفرینی خود، برخورداری دوباره از شکل های پیشین به شیوه های شگفت انگیز، 
تمرکز بر جزییات به شیوه ای کمابیش ریزبینانه و تلفیق ایده های فراایرانی با جهان اندیشه ایرانی را به منصه 

ظهور رسانده است«.
با تأسیس موزه فرشچیان در مجموعه فرهنگیـ  تاریخی سعدآباد، سازمان میراث فرهنگی کشور تصمیم 
گرفت تا فرصتی برای عموم هموطنان عزیز و هنردوستان جهان فراهم آورد تا از آثار این هنرمند بزرگ در 
یک مجموعه زیبا بازدید به عمل آورند. در این موزه بالغ بر ۷۰ اثر از آثار این هنرمند گردآوری شده است. 
همچنین طراحی های ضریح حضرت اباعبدالله)ع( و حضرت رضا)ع( به قلم ماندگار فرشچیان صورت گرفته 

است که به صورت افتخاری انجام داده است.


