
سرپرست فصل هشتم کاوش در شهر تاریخی 
بلقیس، از کشف خانه های مسکونی دوره ایلخانی 
به عنوان مهمترین کشــفیات در داخل ارگ شهر 

بلقیس اسفراین خبر داد.
به نقــل از روابط عمومی پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی و گردشــگری، »احمد نیــک گفتار«، 
سرپرست فصل هشتم کاوش شهر تاریخی بلقیس 
اسفراین با اعالم این خبر گفت: این منازل با ساختار 
پی سنگی، دیوارهای خشتی که کف اتاق ها دارای 
اندود گچ و دیوارها نیز دارای اندود کاهگل و یک 
الیه نازک اندود گچ و گل اُخرا اســت، احتماال به 

دوره ایلخانی تعلق دارد.
این باستان شناس کشف یک ساختار معماری با 
مصالح آجر و ساروج را از دیگر کشفیات این فصل 
از کاوش اعالم کرد و افزود: آنچه تاکنون در کاوش 
این بنا به دســت امده شامل دو بخش حوضچه و 
بنای مستطیل شــکل با مساحت تقریبی ۵۰ متر 

است که البته هنوز کاربری آن مشخص نیست.
 او بیان کرد: هشــتمین فصل کاوش باســتان 
شناختی شــهر تاریخی بلقیس اســفراین برای 
شناخت ساختار شــهر، ایجاد فضای سایت موزه  
برای بازدید کنندگان و تکمیل کاوش های فصول 
پیشــین با مجوز پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 

گردشگری انجام شد.
نیک گفتار فراهم کردن بســتری برای حفاظت 
و مرمــت اضطراری و تکمیلــی در داخل ارگ و 
در محدوده شارســتان با تاکید بــر تپه منار برای 
مشخص کردن کاربری وتکمیل ساختار مسجد- 

مدرسه که بخش هایی از آن در فصول گذشته با 
کاوش های باستان شناختی نمایان شده بود را از 

دیگر اهداف این فصل از کاوش عنوان کرد.
این باستان شناس با اشــاره به انجام نخستین 
فعالیت های باســتان شناسی به صورت علمی در 
این مجموعه در سال ۱۳۸۶ گفت: این فعالیت ها 
تاکنون هر ســاله به صورت مســتمر ادامه داشته 

است.
او درباره کشــفیات فصل هفتــم کاوش های 
باستان شناختی که در دو بخش ارگ و شارستان 
صورت گرفته است، نیز گفت: در داخل ارگ بقایایی 
از منازل مســکونی پیرامون یک حیاط مرکزی با 
یک سیستم آبرسانی  با ساختار تنبوشه ای متصل 

به حوض انبار کشف شد.
وی افزود: بخش دیگرکاوش های فصل هفتم 
که در شارستان در بخش معروف به تپه منارصورت 
گرفت منجر به کشــف یک صحن بزرگ با رواق 
های پیرامونی با یک ورودی آجر فرش شــد که 
ایوان آن مزین به گچبری هایی از نوع برهشــته 
)گچبری بسیار برجسته که قسمت های گچبری 
شــده بســیار برامده وبیرون زده اســت( بوده  و 
در نوع خــود از بی نظیرترین گچبرهــای دوران 
اســالمی  در قرون۷-۵ قمری به شــمار می رود 
 که احتماال بقایای مســجد- مدرســه سلجوقی 

است. 
او ادامه تاالر ستون دار)شبستان مسجد( و یک 
سیســتم آبرســانی )قنات( را از دیگر کشفیات به 

دست امده در این محوطه دانست.

 بلقیس، مهمترین شــهر اســامی  
ایلخانی

نیک گفتار ، شهر اسفراین را یکی از مهمترین  
شهر های نیشــابور در دوران اسالمی  دانست و 
گفت: شهر تاریخی اسفراین معروف به شهربلقیس 
در بین شریان های تجاری نیشابور و جرجان قرار 
داشته و در تجارت و انتقال فرهنگ نقش مهمی 
ایفا می کــرده و امروز به عنــوان یکی از بناهای 
فرهنگی- تاریخی ، معماری و شهر سازی و یکی 
از قطب های مهم گردشگری استان و کشور دارای 

اهمیت است.
سرپرست فصل هشــتم کاوش شهر تاریخی 
بلقیس اســفراین با اشاره به این نکته که اسفراین 
در دوره ایلخانی به دلیل تخریب نیشابور از اهمیت 
دو چندانی برخوردار می شــود و از لحاظ  ساختار 
معماری شاهد رشد و شکوفایی این شهر هستیم، 
افزود: برای اولین بارضرب ســکه با نام حاکمان 

ایلخانی در این دوره را در شهر اسفراین  داریم.
او با اشاره به این که اسفراین یکی از شهرهای 
کهن خراسان بزرگ قبل از اسالم است، افزود: این 
شهر در سال ۳۱ هجری قمری به وسیله عبداهلل 
بن عامر تصرف و مردم به تدریج مسلمان شدند و 
همزمان با حمالت مغوالن و تخریب نیشابور این 
شهر نیز ویران و برای مدتی از رونق و اهمیت آن 

کاسته شد.
وقتی شــهر بلقیس مرکز مهم ضرب 

سکه در خراسان بود
این باســتان شــناس افزود: با روی کار آمدن 

سلسله ایلخانان و ثبات سیاسی و تغییر راه ارتباطی 
نیشــابور به اسفراین به مسیر توس به اسفراین نه 
تنها اســفراین موقعیت ویژه ای بدست آورد، بلکه 
اهمیت اســفراین دو چندان شده و حتی از تابعیت 
نیشابور خارج شد و از این دوره تا صفویه به عنوان 
یکی از مراکز مهم ضرب سکه در خراسان مطرح 

بود. 
سرپرست فصل هشــتم کاوش شهر تاریخی 
بلقیس اســفراین در ادامه افزود: شهر اسفراین در 
اواخــر دوران طهماســب دوم و ابتدای حکومت 
نادرشاه افشار یعنی در سال ۱۱۳۱ قمری بار دیگر 
توســط افاغنه تخریب شد و از آن پس هیچ وقت 

روی آبادانی به خود ندید.
نیک گفتار با اشــاره به این که شــهر تاریخی 
بلقیس شــرایط و ویژگی های کامل یک شــهر 
اســالمی را دارا بوده اســت، گفت:  این شهر بالغ 

بر ۲۰۰ هکتار وسعت و متشکل از سه بخش ارگ، 
شارستان و ربض اســت. زمانی ۳۰ برج حفاظتی 
در اندازه های متفاوت در بخش ارگ وجود داشــته 

است.
 او بیشــترین آثار و بقایای معماری را در بخش 
شارستان دانســت و گفت: در این بخش با استناد 
به متون و شــواهد باستان شناســی بناهای عام 
المنفعــه ای از جمله بازار، حمام، مســجد، رباط و 
غیره قرار داشــته اســت که در نتیجه مطالعات 
باستان شناســانه دقیق، مکان و وضعیت برخی از 
آنان مطالعه و روشن شده و مطالعات راجع به آنها 

کماکان ادامه دارد.
 براســاس این گزارش؛ فصل هشــتم کاوش 
شهر تاریخی بلقیس اسفراین با مجوز سید محمد 
بهشــتی، رییس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 

گردشگری انجام شد.
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دومین کارگاه روش تدریس پیانوخانه هنرمندان برگزار می شود. این کارگاه توسط دکتر پویان آزاده روز جمعه، 2 تیرماه ساعت 17، در سالن استاد جلیل شهناز خانه 
هنرمندان برگزار می شود.این برنامه نخستین سمینار پیانو در موضوع روش تدریس پیانو است و همراه با توضیحات مربوط به نحوه آموزش ساز پیانو قطعاتی برای نمونه با 

ساز پیانو اجرا می شود. شرکت کنندگان برای ثبت نام تا تاریخ  چهارشنبه 31 خرداد ماه مدارک خود از جمله کپی کارت ملی و یک قطعه عکس را به خانه موسیقی واقع در 
خیابان فاطمی غربی، نرسیده به خیابان جمالزاده، پالک 270 تحویل دهند. ثبت نام برای اعضای خانه موسیقی با ارائه کارت عضویت با تخفیف ویژه همراه است، همچنین 
برای شرکت کنندگان از سوی کانون مدرسان گواهی شرکت صادر می گردد. مدرسان ساز پیانو و عالقمندان به ساز پیانو می توانند برای شرکت در این سمینار یکروزه تا 

تاریخ 31 خردادماه، با خانه موسیقی به شماره تلفن 66917711-66917712  تماس بگیرند و از نحوه ثبت نام اطالع حاصل نمایند. 

داود گنجه ای ۲۴ خرداد ســال ۱۳۲۱ در شهر 
ری متولد شد و از ۱۳ سالگی به آموختن ردیف 

پرداخت.
وی ردیــف کمانچه علیرضاخــان چنگی و 
کتابهای ردیف استاد صبا را نزد شادروان عبدا... 
جهان پناه آموخت و در همان ســال ها نواختن 
ویولن را نزد ولفگانگ والیش، اســتاد اتریشی، 

فراگرفت.
در ســال ۱۳۴۶ پــس از اتمــام تحصیالت 
متوســطه، به تحصیل در رشــته موسیقی در 
دانشــگاه تهران پرداخت و در همین دوران از 

محضر اســاتیدی چون نورعلی خان برومند،دکتر داریوش صفوت و...بهره برد و پس 
از دریافت مدرک لیسانس موســیقی، به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی رفت و ضمن 
تحقیق و پژوهش در این مرکز، از دانش اســتادان بزرگ موسیقی ایران نظیر سعید 
هرمزی، یوســف فروتن، محمود کریمی  و.. بهره های فراوان برد.  گنجه ای نواختن 
کمانچه را نزد استاد زنده یاد علی اصغر بهاری پی گرفت و البته با نواختن ویولن هم 
به خوبی آشناست و خود را از شاگردان مکتب ابوالحسن صبا در ویولن نوازی می داند.

وی با مرحوم تجویدی نیز حشر و نشر فراوان داشت و در زمینه تحقیق و مطابقت 
ردیف های سازی و آوازی از آن زنده یاد نکته های فراوانی آموخت.

اگرچه ســاز تخصصی گنجه ای ویولن اســت اما وی با ممارســتی که داشت، به 
منظور حفظ و تداوم ســبک ســنتی کمانچه نوازی بسیار کوشــید و سال ها با استاد 
محمود کریمی  در تطبیق گوشه های ردیف سازی  و آوازی کار کرده است. به همین 
جهت وی عالوه بر آنکه به قول محمد رضا لطفی، از معدود بازماندگان سبک سنتی 
کمانچه نوازی اســت، به دلیل اشراف بر ردیف ها و شیوه های مختلف آوازی، در این 

زمینه نیز صاحب آگاهی های فراوان است.
گنجه ای کنسرت های متعددی را با گروه های موسیقی مرکز حفظ و اشاعه در ایران 

و کشورهای خارجی اجرا کرده است.
او ســال ها در مرکز حفظ و اشاعه موســیقی صداو سیما مدرس کمانچه و محقق 
موســیقی ردیفی بوده و از سال ۱۳۵۷ ســمت های مهمی  را در مراکز مهم موسیقی 

کشور، چه در صداو سیما و چه در وزارت ارشاد، عهده دار بوده است.
داود گنجه ای که در جشنواره های مختلف به عنوان داور حضور داشته در سال های 
میانی دهه هفتاد برای مدتی کوتاه ریاســت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی را به عهده 
گرفت و با دعوت از برخی از چهره های نامی عرصه موسیقی می رفت که تحولی تازه 
را در ایــن مجموعه رقم زند که به دلیل اختالف نظر با ریئس مرکز موســیقی وقت 

صدا و سیما از سمت خود کنار رفت.
ویژگی مهم داود گنجه ای، مردمداری وی اســت و بــه همین جهت قاطبه اهالی 
موسیقی از وی در گره گشــایی از کارهای خود مدد می گیرند. وی از موسسین خانه 

موسیقی و از اعضای موثر هیئت مدیره خانه موسیقی به شمار می رود.
گنجه ای در سال ۱۳۸۳ به عنوان شهروند نمونه انتخاب و در اواسط سال ۱۳۸۶ به 

عنوان یکی از هفت عضو شورای عالی خانه موسیقی نیز انتخاب شد.
تازه ترین کار داودگنجه ای دو سی دی از بداهه نوازی های وی است که با همراهی 
تمبک فرزندش، کامیبز گنجه ای از ســوی انتشــارات ماهور به بازار موسیقی عرضه 

شده است.
به اعتقاد داود گنجه ای بیشترین موفقیت خود را در تعلیم و تربیت و پرورش دادن 
جوانان برومند در علوم نظری و علوم عالی موســیقی که ایشان هم اکنون در هفته 

۲۰ ساعت بطور مستمر تدریس ویولن و کمانچه دارد .
تقدیرنامه ها:

لوح افتخار درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
لوح افتخار در بیستمین جشنواره موسیقی فجر

و صدها تقدیر وتشویق از مقامات مملکتی در همه سطوح

گنجه ای، نامی که کمتر 
می شناسیم کشف خانه ایلخانی در شهر تاریخی بلقیس

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

تدریس 
پیانو برای 

اعضای خانه 
موسیقی

در مقدمه کتاب به قلم عباس میالنی آمده است: چند سال پیش، در دیداری با 
ابراهیم گلستان، سخن از آفت ساده انگاران پرمدعای گاه بی پروایی به میان آمد که 
نیم قرنی بر ذهن و زبان نسلی از ایرانیان نفوذ زیانبار داشته اند. از فردید و شریعتی 
و طبری ســخن به میان آمد و طبعا پس از چندی، بحث به آل احمد هم کشید. 
گلســتان از سابقه دوستی و آشنایی بیست و چندساله اش با آل احمد می گفت. از 

سیمین دانشور می گفت و از سجایای اخالقی ستودنی اش... 
به تأســف پرسیدم: »چرا این ها را نمی نویســد؟« می دانستم بختک این دسته 
ســاده انگاران پرمدعا فضــا را برای فکر آزاد در ایران تنگ کرده اســت. دریافته 
بــودم مهم ترین خصم فکر آزاد و آزادی خــواه، وعده های کاذب و جذاب دالالن 
ایدئولوژی های گونه گونی اســت که پیچیدگی های جهان را ســاده می کنند و به 
نوید یقینی سست بنیاد، ریشه های شک  و کنجکاوی را، که دو شرط اول تفکرند، 

برمی کنند...
آن شــب پرسشــم را تازه تمام کرده بودم که او از جا برخاست، به طرف یکی 
از میزهای کارش رفت و از کشــویی، که امروز می دانم پر از دســت نویس های 
چاپ نشده آثارش است، متنی بیرون کشید و به دستم داد. به تواضع گفت: »بعضی 

از این حرف ها را اینجا نوشته ام.«
صدوچند صفحه ای بود. دست خط گلســتان بود، مخاطبش سیمین دانشور و 

پاسخی بود به نامه ای از او...
همچنین در نوشــته پشت جلد کتاب بخشی از متن کتاب آمده است: این مرد 
گفته اســت »کســی که قدیم را بفهمد جدید را حتما می فهمد یا متمایل است 
بفهمد.« با برهان خلف می توانی گفت آن کس که تازه را نمی فهمد قدیم را هم 
نفهمیده اســت. آن هایی که تازه را نفهمیدنــد قدیم را نفهمیدند، پرت می گفتند. 
آن هایی که عاجزند از فهم، ســنت را به جای جســت وجو، عادت را به جای فهم 
می گیرند. نمی دانند گیرکردگی میان لجــن فرق داد با ثابت قدم بودن. نمی دانند 
زیبایی جداست از زیور. نمی دانند زندگی را نمی شود چپاند در تابوت. تابوت جای 
زندگی نمی شــود باشــد، هرچند تابوت را به عطر و خلعت و کافور و شال ترمه 

بیارایی. زندگی بیرون از آن برهنه می رقصد...
کتاب »نامه به ســیمین« در ۱۰۶ صفحه با شــمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت 

۹۰۰۰ تومان در انتشارات بازتاب نگار منتشر شده است.
»غروب پروانه« بختیار علی منتشر شد

رمان »غروب پروانه« اثر بختیار علی با ترجمه مریوان حلبچه ای منتشر شد.
در نوشــته پشت جلد کتاب آمده است: بختیار علی )۱۹۶۰( در سلیمانیه به دنیا 
آمد و بیش از پانزده ســال به خاطر سانسور شدید، هیچ کدام از نوشته هایش چاپ 
نشــدند. سال ۱۹۹۵ کردســتان را ترک کرد و بعد از یک سال زندگی در سوریه، 
به آلمان رفت. بیش از بیســت و پنج ســال است که در آلمان زندگی می کند. ده 
رمان و پنج مجموعه شعر و پانزده کتاب در زمینه نقد سیاسی، اجتماعی، فلسفی 

و ادبی دارد.
او اکنون جهانی ترین چهره ادبی کرد اســت که آثارش به زبان های متعددی از 
جمله آلمانی، فرانســوی، انگلیسی، عربی، ترکی و فارسی ترجمه شده و جوایزی 

مختلفی را کسب کرده اند.
شیرکو بیکس، شاعر ُکرد: »غروب پروانه« لبریز است از فضاهای جادویی ناب 
و زبان شــاعرانه بسیار بکر که نقطه عطفی اســت در ادبیات کرد. در این رمان، 
عشقستان نشانگر دنیایی رویایی و سرشار از اندیشه واالی انسانی خاص است که 

بختیار علی این را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده است.
رمــان  »غروب پروانه« در ۲۷۲صفحه با شــمارگان ۱۱۰۰ نســخه و قیمت 

۲۰هزارتومان در نشر نیماژ عرضه شده است.
مریوان حلبچه ای پیش تر نیز رمان های »آخرین انار دنیا«، »عمویم جمشیدخان 

که باد همیشــه او را با خود می برد« و »شهر موسیقیدان های سفید« را از بختیار 
علی ترجمه و منتشر کرده است.

شرایط دریافت حق السهم بن های دانشجویی و دانش آموزی
دانشــجویان و دانش آموزانی که در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران از بن 
کارت های خرید کتاب استفاده نکرده اند، می توانند از اول تیرماه نسبت به دریافت 

حق السهم خود اقدام کنند.
به گزارش ایســنا به نقل از ستاد خبری ســی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران، دانشــجویان و دانش آموزانی که در ایام برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران 
از بن کارت های خود اســتفاده نکرده اند، می تواننــد از تاریخ اول تیرماه از طریق 

خودپردازهای بانک شهر نسبت به دریافت قدرالسهم خود اقدام کنند.
همچنین دانش آموزان و دانشجویانی که هنوز موفق به دریافت بن کارت های 
خود نشــده اند، می توانند با مراجعه به شعب بانک شهر، بن کارت خود را دریافت 

کنند.
قدرالسهم بن کارت های دانشجویی و دانش آموزی از طریق کلیه کارت خوان های 

شبکه شتاب نیز قابل استفاده است.
ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

غرفــه ملــی جمهوری اســالمی ایران در نمایشــگاه کتــاب فرانکفورت در 
دو بخــش کودک و بزرگســال برپا می شــود. تشــکل های نشــر، ناشــران و 
آژانس هــای ادبی می توانند به دو شــکل حضور مســتقل یا با ارســال آثار در 
نمایشــگاه حضور یابند. براســاس فراخوان منتشــر شــده می تواننــد تا تاریخ 
 ۱۰ تیرمــاه بــه پایــگاه الکترونیکــیwww.  Icfi.ir مراجعــه و ثبــت نام 

نمایند.
»نمایشــگاه کتاب فرانکفــورت« به عنوان یکی از معتبرترین نمایشــگاه های 
کتاب دنیا، هرســاله پذیرای بســیاری از فّعاالن نشر اســت. با توجه به حضور 
مؤسســه نمایشــگاه های فرهنگی ایران و برپائی غرفة ملّی جمهوری اسالمی 
ایــران در نمایشــگاه کتاب فرانکفــورت ۲۰۱۷ )۱۹ تا ۲۳ مهــر ۱۳۹۶- ۱۱ تا 
۱۵ اکتبــر ۲۰۱۷(، از کلیة تشــکل های محترم صنفی نشــر، ناشــران، نهادها، 
مؤسســات و آژانس های ادبی سراســر کشــور جهت حضور در رویداد یادشده 
 و عرضــة کتاب هــای خــود در غرفة ملّی جمهوری اســالمی ایــران، دعوت 

می شود.

»نامه به سیمین« ابراهیم گلستان منتشر شد 

نویسنده: دیوید فوئنکینوس 
  ترجمه: ساناز فالح فرد 

انتشارات: هیرمند
کتاب شارلوت یک رمان - 
زندگینامه به قلم جذاب دیوید 

فوئنکینوس است.
داستان اندوهباری که سایه 
مرگ و خودکشی بر آن سایه 
افکنده است.این کتاب روایت 
زندگــی کوتاه اما پــر فراز و 

نشیب شارلوت سالومون، هنرمند نقاش آلمانی است. شارلوت در جامعه آلمان از طرف نازی  ها با 
حذف از تمام حوزه های جامعه روبه رو و در نهایت مجبور به ترک موطن و پناهندگی به فرانسه 

می شود؛ جایی که زندگی کوتاهش، در حالی که باردار بود، به پایان می رسد.
شــارلوت نه تنها تصویری از یک زن اســتثنایی با سرنوشــتی غم انگیز است بلکه داستان 

جستجوی نویسنده ای مجذوب در پی یک هنرمند است.
یادداشت مترجم کتاب در مورد آن

آنچه مســیر زندگی انســان ها را در اعصار گوناگون تعیین می کند، صرفا اراده و خواســت 
شخصی نیست. بلکه همیشه زمان، اجتماع، سیاست، اقتصاد، جنگ و شرایط خانوادگی، عناصر 

اجتناب ناپذیر در مشخص نمودن خط مشی افراد هستند. 
اینها شرایطی هستند که زندگی همه انسان ها را تغییر می دهند. حال اگر هنرمند باشید و دید 
خاص تری نسبت به پیرامون خود بیاندازید، بی شک در انتقال جزئیات از دیگران پیشی خواهید 

گرفت و روشی متفاوت برخواهید گزید.
شارلوت ســالومون، نقاش آلمانی که محور اصلی داستان شارلوت، نوشته دوید فوئنکینوس 
اســت، زندگی پر فراز و نشــیب و دلخراشی داشــته. تاثیری که جنگ جهانی روی جوانی او 
می گذارد، بی شک جبران ناپذیر است و در آخر هم در اوج جوانی و هنگامی که باردار است، از 
میان می رود و اثری بسیار تاثیرگذار به شکل تابلوهای نوشتاری به همراه موسیقی و نقش هایی 

با رنگ های تند و گرم از خود باقی گذاشته است.
 روش فوئنکینوس در نوشــتن این رمان، به گونه ای اســت که حس شارلوت را به ما منتقل 
می کند. جمالتی که از ســر سطر آغاز می شــوند و با نقطه به سطر بعدی می روند، می تواند 
نشــانگر فریادهای فرو خورده شارلوت جوان، ناشی از خشم او از محیط افسرده خانوادگی و بد 

رفتاری های دولت نازی با او باشد.
قسمت هایی از کتاب

بهترین راه اجتناب از برقراری ارتباط است چون هیچ چیز دوام ندارد هیچ چیز ارزش دلسردی 
ندارد. وقتی آدم خواهرش را از دست می دهد، چه کلمه ای برایش به کار می برند؟ کلمه ای وجود 
ندارد و چیزی نمی گویند. لغت نامه ها گاهی باحیا می شوند. اگر کسی توقع زیادی از من داشته 
باشــد نمی توانم چیزی به او بدهم تحمل نمی کنم جایی منتظرم باشند. آزادی شعار بازمانده 
هاست! آلفرد ناگهان خودش را کشف می کند. یک نقاشی. دو نقاشی. صد نقاشی. با ورق زدن 
کتاب خودش را همه جا می بیند. صورت و کلماتش. همه تئوری هایش. همه گفتگوهایشــان. 
هیچوقت فکر نمی کرد چنین تاثیری خواهد گذاشــت. شــارلوت مجذوب او و رابطه شان بوده 
اســت. بدن آلفرد داغ می شود. پشت گردنش درد می گیرد. روی کاناپه دراز می کشد. و روزها 
درمانده همانجا می ماند. یکســال بعد در ۱۹۶۲ آلفرد می میرد. او را با لباس روی تختش پیدا 
می کنند. ظاهر مردی مسافر را دارد. زمان دیدار است. چهره عاقالنه ای دارد. و حتی آرام که از 
او بعید اســت. زنی که او را پیدا می کند دستی روی لباسش می کشد. متوجه چیزی در جیبش 
می شود. جیب داخلی نزدیک قلب. آرام برگه را به خود نزدیک می کند. برای پیدا کردن بروشور 

یک نمایشگاه. نمایشگاهی برای هنرمندی به نام شارلوت سالومون.

شارلوت

جایزه جشنواره »فالمینگو« برای فیلم کوتاه ایرانی 

سرانجام نخســتین اقدام بزرگ برای قانون گذاری در حوزه 
صنایع دســتی و هنرهای ســنتی، در مجلس شورای اسالمی 

به نتیجه رسید.
معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی در درباره کلیات طرح 
حمایت از هنرمندان صنایع دســتی و هنرهای ســنتی که در 
۲۲ خردادماه در مجلس شــورای اســالمی به تصویب رسید، 
اظهــار کرد: حدود یک ونیم ســال پیش، این طرح از ســوی 
نمایندگان مجلس مطرح شد و با جلساتی که با کمیسیون های 
مختلف، بویژه صنعت و معدن برگزار شــد، کارگروهی شــکل 
گرفــت و برخی بندهای این طرح تغییر کرد یا پاالیش شــد. 
ســرانجام طرح اولیه آماده و قرار بود، چهارشنبه هفته گذشته 
در صحن علنی مجلس بررســی شــود که با حمله تروریستی، 
به امروز موکول شــد.بهمن نامورمطلق ادامه داد: طرح حمایت 
از هنرمندان صنایع دســتی با اکثریت کم نظیر آرا شامل ۱۹۰ 
رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب شــد. به 
عبارتی، این یک پیروزی بزرگ برای صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشــور محسوب می شود و نشــان می دهد که گفتمان 
مهجورشــده صنایع دســتی به گفتمان مصلحت و بدون متن 

تبدیل شده است.
او بیان کرد: این طرح ۲۰ ماده بود که در ویرایش آخر، در ۱۴ 
ماده جمع بندی شــد. خوشبختانه دو ماده از ۱۴ ماده این طرح 
که شامل تعریف صنایع دستی و ساماندهی بیمه هنرمندان این 
حوزه می شــود نیز مصوب شد. قرار اســت در روزهای آینده، 

موارد دیگر این طرح نیز مورد بررسی قرار گیرد.
معاون صنایع دستی با بیان این که طرح حمایت از هنرمندان 
صنایع دســتی، نخستین اقدام بزرگ برای قانون گذاری در این 
حوزه محسوب می شود، گفت: با اتکا به این طرح و اگر شورای 
نگهبان نیز آن را تأیید کند، می توانیم گام های محکمی مرتبط 
با قانونی شدن فعالیت های این حوزه برداریم. متأسفانه در حوزه 
صنایع دســتی از نظر قانونی، خأل بزرگی وجود داشــت، حتی 
مجوزهای این حوزه براســاس قواعد عرفی و درون ســازمانی 
صادر می شــد. حتی انــواع مجوزهــا، بویژه مجــوز تولیدی 
کارگاه های انفرادی و گروهی جایگاه قانونی محکمی نداشتند.

نامورمطلق اظهار کرد: امیدوارم موارد بعدی نیز مورد بررسی 
قــرار گیرد و بعد از آن می توانیم مطالبه گر باشــیم. برای مثال 
می توانیم از فضاهایی که شــهرداری می توانــد به هنرمندان 
صنایع دســتی اختصاص دهــد یا آموزش هــای مرتبط با آن 
استفاده کنیم. در مجموع، این قانون می تواند به صنایع دستی، 
روح تــازه ای بدمد تا فعالیت های مــان را جدی تر برگزار کنیم. 
یکی از مســائل مهم این اســت که صنایع دستی به موضوع 
مهم و اساسی تبدیل شــده و مجلس شورای اسالمی برایش 
وقت می گذارد. همه در این طرح مشارکت کردند تا با آرای باال 
تصویب شــود.او همچنین بیان کرد: ما می توانیم از فضاهایی 
که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد و 
نمی تواند از آن ها استفاده کند با حفظ قواعد میراث و همچنین 
به شــکل ترویجی استفاده کنیم. پیش از این، صنایع دستی در 
رقابت با رستوران ها برای اســتفاده از این فضاها نمی توانست 
مقاومت کند؛ اما با این امتیاز، بسیاری از مشکالت حل می شود. 
همچنین یکی از بندهای این طرح، صداوسیما را مکلف می کند 
تا در برنامه های خود از صنایع دستی استفاده کند که در نهایت 

مبه فروش و تجاری سازی در این حوزه منجر می شود.
معاون صنایع دستی ادامه داد: مصوب شدن این طرح، یکی 
از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم به حساب می آید که در آن، 
بندهایی از جمله گمرک، ارائه تسهیالت به استادکاران صنایع 
دستی، مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است که اگر آن ها هم 

تصویب شوند به جهش صنایع دستی کمک می شود.
نامورمطلــق درباره مــاده ای که در حوزه بیمــه وجود دارد، 
توضیــح داد: در ایــن ماده، مجلس تقاضای ســاماندهی بیمه 
هنرمندان را داده اســت تا توازنی بیــن بیمه گذاران قالیباف و 
صنایع دســتی ایجاد شــود، زیرا ۱۲ درصــد از بیمه مربوط به 
صنایع دستی و ۸۸ درصد آن مربوط به قالیبافان می شود و این 
موضوع ،گله ی هنرمندان را به همراه داشته است. در این ماده، 
خواسته شــده به همان اندازه که قالیبافان از بیمه سهم دارند، 
هنرمندان صنایع دستی نیز سهم داشته باشند. گرچه دولت باید 
 بــه موضوع اعتباری بیمه نیز توجــه و این موضوع را هم حل 

کند.

جایزه بهترین فیلم برداری جشنواره فیلم »فالمینگو« به محمد 
حدادی برای فیلم برداری »وقت نهار« رسید.

فیلم کوتــاه »وقت نهار« به کارگردانی علیرضا قاســمی که 
پیش از ایــن نامزدی نخل طالی فیلم کوتاه جشــنواره کن را 
در کارنامه خود دارد و در ماه آینده در جشنواره فیلم کوتاه »پالم 
اســپرینگز« آمریکا رقابت خواهد کرد، در تازه ترین موفقیت خود 
جایزه بهترین فیلم برداری چهارمین دوره جشنواره فیلم فالمینگو 

آمریکا را دریافت کرد.
محمد حدادی فیلم بردار جوان سینمای ایران است که تاکنون 

افتخاراتی چون جایزه فیلم برداری جشنواره های گرنداف، سینما 
حقیقت و شرکت در کمپ استعدادیابی جشنواره فیلم برلین را در 

کارنامه خود دارد.
داستان فیلم کوتاه »وقت نهار« به کارگردانی علیرضا قاسمی 
درباره یک دختر دبیرستانی است که برای تشخیص هویت مادر 

درگذشته اش به بیمارستان رفته  است.
چهارمین دوره جشنواره فیلم فالمینگو در تاریخ ۱۵ ژوئن) ۲۵ 
خرداد( فیلم های راه یافته به بخش مسابقه و برگزیدگان خود را 

در دانشگاه آتالنیک فلوریدا به نمایش خواهد گذاشت.

تصویب یک قانون ضروری و مهم

به گزارش روابط عمومی ســازمان ســینمایی، امروز 
رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری با صدور 
احکامی مدیران سینمایی کشور را در دوره جدید معرفی 
کرد و همگی آنان را مسئول طراحی و اجرای برنامه های 

توسعه محور سینمای ایران دانست.
اولین پست اساسی که دست خوش تغییر شده معاونت 
ارزشیابی سازمان ســینمایی است که البته در هفته های 
اخیر زمزمه آن شــنیده می شــد. محمدمهدی حیدریان 
امروز با تقدیر از حبیب ایل بیگی معاون سابق ارزشیابی و 
نظارت، ابراهیم داروغه زاده را به عنوان معاون ارزشیابی و 
نظارت  منصوب کرد. داروغه زاده پیش از این پست های 

مدیریتی فراوانی را در کارنامه داشــته است و سال ۹۲ از 
معاونت فرهنگی بنیاد ســینمایی فارابی استعفا داده بود. 
او در دولت دهم مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری 
بود.تغییر مهم دیگر به موسســه رســانه های تصویری 
باز می گردد. بر اســاس حکم رئیس ســازمان سینمایی 
مهدی یزدانی به عنوان مدیرعامل موسســه رسانه های 
تصویری، جایگزین مصطفی ابطحی شــد. در بخشی از 
حکم حیدریان به مأموریــت ایجاد تعامل در همراهی با 
نهضــت تولید محتوا و تقویت نمایش خانگی ، توســعه 
فعالیت ســامانه VOD ، ایجاد بازارهای جدید مکمل 
داخلی و خارجی و... اشــاره شده است.دو حکم دیگر نیز 
امروز از ســوی رئیس سازمان ســینمایی صادر شده اند. 
حیدریان با تقدیر از نصرت اله مرادی، رمضانعلی حیدری 
خلیلی به عنوان معاون توســعه مدیریت و منابع منصوب 
کرد و محمود اربابی نیز به عنوان معاون توســعه فناوری 
و مطالعات ســینمایی منصوب شــد تا مأموریت تامین 
نیازهای آموزشی و پژوهشی ســینمای ایران را در کنار 

مأموریت های مهم دیگر به سرانجام برساند.

داروغه زاده به جای ایل بیگی معاون نظارت سازمان سینمایی شد

از دنیای کتاب چه خبر

مدیرعامل مؤسسه رسانه های تصویری هم تغییر کرد


