
محمــد قهرمانــی ملیلــه کار و 
کارشناس صنایع دستی

هنر ملیله کاری، محصــول کار با طال، 
نقره و مسی است که به صورت مفتو ل های 
باریک درآمده است و با صرف وقت و دقت 
فوق العاده و مهارت و هنرمندی ملیله کار، 
بر روی شــی یا محصول مــورد نظر و با 
بهره گیری از نگاره های سنتی و طرح های 

اسلیمی به هم پیوند و ارتباط یافته اند.
هنر ملیله کاری ، محصــول کار با طال ، 
نقره و مسی است که به صورت مفتولهای 
باریک درآمده اســت و با صــرف وقت و 
دقت فــوق العاده و مهــارت و هنرمندی 
ملیله کار، بر منبلی شــی یا محصول مورد 
نظر و با بهره گیری از نگاره های ســنتی و 
طرح های اســلیمی به هم پیوند و ارتباط 
یافته انــد. قدیمی ترین اشــیای آثار ملیله 
ایران به روایت اکثر محققان به ســال های 
۵۵۰ تــا ۳۳۰ ق. م تعلــق دارد. آثــار به 
دســت آمده در » دورالورپوس « گواه آن 
است که طی سال های ۳۳۰ تا ۲۲۴ ق. م 
نیز ساخت مصنوعات ملیله در ایران ، رواج 
قابل مالحظه ای داشته است. همچنین در 
آثار کشف شده از شوش، همدان و گنجینه 
جیحون می توان به قدمت این هنر پی برد.

»آرتور اپهام پوپ « در کتاب »شاهکاری 
هنــر ایران« ضمن اشــاره بــه زرگری و 
نقره کاری در ســال های بعد از ظهور دین 
مبین اسالم، به مقداری ملیله که از منطقه 
ری  به دســت آمده و به قرن ۱۲ میالدی 
تعلق دارد اشــاره کرده است. متاسفانه از 
آنجا که بیشــتر اشیای ملیله ایرانی اعم از 
طال و نقره به دلیل استفاده مجدد از فلزش 

ذوب شــده نمونه های زیادی از آثار ملیله 
هم اکنون در دســترس ما نیست و تنها از 
دوره قاجاریــه به بعد مقداری ســرقلیان، 
گیره اســتکان یــا ســینی در اندازه های 
مختلف ، گوشواره ، ســینه ریز باقی مانده 
که بخشــی از آن ها در موزه های داخلی و 
خارجی و قســمتی دیگر در مجموعه های 
خصوصی یــا نــزد خانواده هــا نگهداری 
می شود. ملیله کاری، امروزه به طور عمده 
در شهرهای زنجان ، اصفهان، تبریز ، تهران 
رواج دارد. از آنجا که این هنر شــاخه ای 
از فلزکاری اســت ، می توان مسیر حرکت 
آن را در بطــن فلزکاری منطقه جســت و 
جو کرد. این هنر وام دار هنرمندانی است 
که با ابزار بســیار ابتدایــی به خلق آثاری 
ارزشمند مبادرت ورزیده و گاه بینایی خود 
را در این مسیر از دست داده اند. سایر مواد 
مصرفــی مورد نیاز در ملیلــه کاری را موم 
طبیعی ، تیزاب ، زاج سفید و جوهر گوگرد 

تشکیل می دهد.
ابزار کار ملیله کاری شبیه ابزار و ادوات 
زرگری اســت. نقوش رایج در ملیله سازی 
اکثــرا ذهنی و ملهم از نگاره های قدیمی و 

سنتی ایران است.
آشنایی با ملیله کاری زنجان:

ملیلــه کاری همواره به عنــوان یکی از 
اصیل ترین صنایع دســتی اســتان زنجان 
مطرح می باشد. ملیله به مفهوم ظریف کاری 
نقره اســت که بــا اســتفاده از مفتول ها 
و نوارهــای ظریــف نقــره و به کارگیری 
طرح های اسلیمی و منظم ساخته می شود، 
مصنوعات ساخته شــده شــامل: سرویس 
گلــدان،  شــکالت خوری،  چای خــوری، 

شــمعدان، قاب عکس و انــواع زیورآالت، 
می باشد.

 تاریخچه ملیله کاری زنجان:
درباره تاریخچــه ملیله زنجان اطالعات 
جامعي در دست نیست ولیکن از دو طریق 
مي توان به قدمت این هنر ارزنده پي برد. 
۱( نوشته ها و ســفرنامه هاي سیاحاني که 
به این منطقه ســفر کرده و از هنر زیباي 

ملیله کاری در این منطقه یاد کرده اند. 
۲( آثار باقي مانده ملیله بسیاراندک بوده 
و اکثرا متعلق به دو سده اخیر مي باشد. در 
کتــب تاریخي که اشــاراتي درباره زنجان 
دارنــد از میان صنایع شــهر زنجان بیش 
از هــر چیز از صنعت فلزکاري آن ســخن 
گفته انــد از آنجا که ملیله کاري نیز یکي از 
شــاخه های  فلزکاري است مي توان مسیر 
حرکــت آن را در بطن فلــزکاري منطقه 
جستجو کرد. با توجه به رونق شهر زنجان 
در دوره هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان 
فلزکاري نیز که از صنایع پیشرفته هر یک 
از این تمدن هاســت، در این منطقه وجود 

داشته است.
سابقه ملیله کاری در زنجان از قرن دهم 
هجری، به بعد روشــن و مشــخص است 

»فردریک ریچارد«، مستشرق اروپایی، در 
سفر نامه خود می نویسد: "شهر زنجان که 
شهر کوچکی است نقره، و ملیله کاری این 

شهر پر زرق و برق است".
 ملیله کاری تا قبــل از دوره پهلوی ، به 
عنوان هنر دســتی بومــی زنجان فقط در 
این شــهر معمول بــوده، منتهي در زمان 
حکومت رضاخان بــا مهاجرت تعدادی از 
هنرمندان این شــهر به تهــران و اصفهان 
در ســایر نقاط کشــور نیــز رواج یافت. 
ســرویس های چایخوری و شربت خوری ، 
جعبه جواهرات و دســته چاقو، عمده ترین 
محصــوالت تولیدی تا این دوران بوده اند. 
هنرمنــدان زنجانی در ســال های بعد، به 
تدریج بر انواع این دســت ساخته های زیبا 
افزودند، شاید بتوان رونق این هنر صنعت 
را در زنجــان، دوران ســلجوقی دانســت 
وهمچنین بر اساس آثارباقی مانده از دوره 
صفوی، این دوره را اوج شکوفایی این هنر 

دانست. 
 وضعیت فعلي هنر ملیله کاري در 

زنجان:
ایــن هنر وام دار هنرمنداني مي باشــد 
که با ابزار بســیار ابتدائــي به خلق آثاري 
ارزشــمند مبادرت ورزیــده و گاه بینایي 
خــود را در ایــن راه از دســت داده اند. از 
جمله هنرمنــدان ملیله کار زنجان: مرحوم 
کربالیــي حســینعلي، مرحوم مشــهدي 
رحمان ، مرحوم موســی کاظمیان مقدم ، 
مرحوم حاج صمد همامــي، و هنرمنداني 
چــون رحیــم برجخاني ، حــاج ابوالفضل 

ثبوتي و حاج قربانعلي پرداختي و....
 آثــار قدیمی ملیلــه در زنجان به کلی 

از بین رفته و یا جهت اســتفاده مجدد از 
نقره ذوب گردیده است. متاسفانه به دلیل 
عــدم وجود موزه در زنجــان آثار نقره ای 
ملیلــه کاری مورد حفــظ و نگهداری قرار 

نگرفته است.
 امــروزه در زنجان حــدود ۳۰ کارگاه 
ملیلــه کاری فعــال موجود می باشــد که 
اســتادان ملیله کار این کارگاه ها همگی از 
شاگردان استاد »منصور کاظمیان مقدم« 
می باشــند. این اســتاد گرانقدر از ســال 
۱۳۵۵ بــه منظور حفظ و بقاي این هنر با 
همکاري ســازمان صنایع دستي زنجان به  
آموزش ملیله کاری در مرکز آموزش استان 
اقدام نمودند. در پایان قابل ذکر اســت،دو 
تن از شــاگردان ایشــان به نام هاي استاد 
»عبدالحمید محرر« در ســال86 محسن 
یزدانشناس در سال 87 موفق به اخذ مهر 

اصالت در این رشته از یونسکو گردیدند.
تفاوت ملیله زنجان و اصفهان:

از لحاظ ســاختار، ریزنقش هــا و عیار 
نقره مصرفی از یکدیگر متمایز مي شــوند. 
)عیار نقــره مصرفي در اصفهان 9۵-9۰ و 
شاید هم کمتر باشــد اما در زنجان ، نقره 
مصرفي با خلــوص 99/9 معروف به عیار 
۱۰۰ اســتفاده مي شود( به لحاظ کیفیت 
ساخت ، ملیله اصفهان داراي نقوش بزرگتر 
نســبت به ملیله زنجان است و غناي ریز 
نقوش ، زیبایــي و ظرافت کار آن با  ملیله 

زنجان برابری نمی نماید. 
ملیلــه زنجان بــا توجه بــه طرح ها و 
نقش هــاي اصیل و خصوصــا ظرافت زیاد 
آن در مجمــوع از کیفیت باالیي برخوردار 

است.
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یاد 

دومین »همایش بزرگداشت حماسه چالدران« امروز از ساعت 16:٣0 در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. دومین همایش بزرگداشت حماسه چالدران، نشست مقدماتی 
همایش »صفویه و تشکیل دولت ملی در ایران« است که سال آینده در اردبیل و با مشارکت مراکز دانشگاهی برگزار خواهد شد. عالقمندان می توانند تا ٣0 آذرماه 1٣96 چکیده مقاله ها و تا تاریخ 

٣0 بهمن 1٣96 متن اصل مقاله ها را به یارانامه های زیر ارسال نمایند:
Hamayesh.azar@gmail.com ،Diyarekohan@ymail.com

همایش یاد شده در اردبیهشت ماه 1٣97 در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.

در این روزهای بلبشوی ترجمه و روزهای 
کســالت بار دنیای کتاب که هرکس به خود 
نام مترجم می دهد نام کســانی چون پرویز 
همایون پور محال اســت کــه از ذهن پاک 
شــود. جادوی او، جادوی ترجمه بود و چنان 
روان و سلیس با داســتان همراهت می کرد 
که ســربرآوردن از کتاب برای لحظه ای حتی 
ناممکن بود و با همین ترجمه ها  میالن کوندرا 

را جامعه کتاب خوان ایرانی شناساند.
پرویز همایون پور در شهریور 1٣1۸ در شهر 
شــیراز به دنیا آمد. او دکترای علوم سیاسی را 

در ســال 1967 از دانشگاه لوزان سوئیس دریافت کرد و پس از کار در موسسه برنامه ریزی 
آموزشی وزارت علوم ایران، سال ها به عنوان مشاور امور آموزشی در سازمان علمی، آموزشی 
و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، فعالیت می کرد. پرویز همایون پور پس از سال ها همکاری 
با وزارت علوم ایران و یونســکو به پروژه هایی تحقیقاتی پرداخت که در ارتباط با این پروژه 
سفرهایی نیز به سوئیس داشت. وی کتاب های متعددی از جمله برخی از آثار مهم میالن 
کوندرا هم چون »بار هســتی«، »هویت«، و »هنر رمان« را برای نخســتین بار به فارسی 
ترجمه کرد. وی اخیرا کتابی هم با عنوان »درباره قالی بافی و عشایر« نوشت که در آستانه 

انتشار قرار دارد.
تالیف کتاب هایی چون »پیکار سوادآموزی«، »آموزش و پرورش در خدمت تحول بنیادی 
جامعه« و »جیران زن عشــایر و چنته« از دیگر فعالیت های پرویز همایون پور است. بیشتر 
کار پرویز همایون پور در یونســکو و در آفریقا گذشت. پس از بازنشستگی، حدود 1۵ سال 
پیش به ایران بازگشت و مشغول کارهای تحقیقاتی شد. پرویز همایون پور سوم شهریورماه 
به هنگام شنا در دریاچه لمان در نزدیکی ژنو ناپدید شد و یک هفته بعد، دهم شهریورماه، 
پیکر بی جانش پیدا شد. خبر درگذشت پرویز همایون پور را برادر دوقلویش، هرمز همایون پور 

روز سه شنبه 1۴ شهریورماه اعالم کرد.
کتاب بار هستی – یک رمان فلسفی

کتاب بار هستی نوشته میالن کوندرا است و یک رمان فلسفی محسوب می شود.
این کتاب که در ســال 196۸ در پراگ در دوره ی زمانی موســوم به بهار پراگ می گذرد 
و با مفاهیم فلسفی فراوانی سر و کار دارد. کتاب به شرحی از وضعیت زندگی هنرمندان و 
روشنفکران چکسلواکی پس از بهار پراگ، یعنی پس از حمله اتحاد شوروی به چکسلواکی، 
می پردازد. شخصیت اصلی کتاب توما نام دارد. توما که جراحی معروف است، انتقادات فراوانی 
به کمونیست  های چک دارد و این موجب می شود که او شغل  خود را از دست بدهد. در ادامه 
توما با ترزا آشــنا می شــود و پس از مدتی با او ازدواج می کند اما اسم اصلی کتاب »سبکی 
تحمل ناپذیر هســتی« بود که به انتخاب مترجم، »بار هستی« برای عنوان کتاب انتخاب 
شده اســت. در این کتاب مترجم محترم سه متن برای کتاب نوشته است. دو پیشگفتار و 

یک مقدمه.
قسمتی از نکات این نوشته ها:

برداشت فلسفی و زبان نافذ کتاب، از همان آغاز خواننده را با مسائل بنیادی هستی بشر 
روبه رو می کند و به تفکر وا می دارد. اگرچه شخصیت های کتاب واقعی نیستند، از انسان های 

واقعی، بهتر درک و احساس می شوند.
اگر بار هستی را با تخیل و احساس شاعرانه و با اشتیاق برای پی بردن به معمای هستی 

بشر بخوانیم، سفری هیجان انگیز در پیش می گیریم.
درباره کتاب بار هستی

کلمه ای برای وصف خوب بودنش نمی توانم پیدا کنم. ولی به جرات می توانم بگویم تا به 
حال هیچ وقت، هیچ کتابی تا این حد ذهن من رو درگیر نکرده بود. 

کتاب بر این تاکید دارد که زندگی مانند خط مستقیم و سبک است. اینکه زندگی یک بار 
بیشتر نیست و دیگر تکرار نمی شود، پس تشخیص خوب از بد، و قضاوت امری بی معنی ست.

میالن کوندرا به مقایسه سبکی و سنگینی بار هستی در شخصیت های متفاوت داستان 
میپردازد.

به این نتیجه رسیدم که این کتاب، مانند خیلی از کتاب های دیگر، برای پاسخ دادن نیست، 
بلکه برای به خلق سوال است! و مدام این سواالت را در ذهن به وجود می آورد و خواننده را 

وادار به پیداکردن راه حل می کند.
درباره ترجمه و نگارش کتاب

ترجمــه این کتاب در ســال 1٣6۵ انجام 
گرفته و به احتمال زیاد در طول سال ها مرور 
شده و شــاید اصالحاتی هم روی آن انجام 

گرفته باشد.
امــا با این حال وقتی کتــاب را می خوانید 
متوجه می شوید که کتاب متن روانی ندارد و 
دلیل این هم فلسفی بودن کتاب و هم ترجمه 
می باشد. در بعضی موارد، لغت های سنگین و 
حتی قدیمی مشاهده می کنید که شاید الزم 
باشد برای معنی اون ها سری به فرهنگ لغت 

بزنید.
قسمت هایی از کتاب بار هستی

باید تصــور کرد که یــک روز همه چیز، 
همانطور که پیش از این بوده، تکرار می شــود و این تکرار تا بی نهایت ادامه خواهد یافت! 
اگر هر لحظه از زندگی مان باید دفعات بی شماری تکرار شود، هر کاری که در زندگی انجام 
دهیم، بار مســئولیت تحمل ناپذیری دارد. بار هر چه ســنگین تر باشد، زندگی ما به زمین 

نزدیک تر، واقعی تر و حقیقی تر است.
در زندگی با همه چیز برای نخســتین بار برخورد می کنیم. مانند هنرپیشــه ای که بدون 
تمرین وارد صحنه شود. اما اگر اولین تمرین زندگی، خود زندگی باشد، پس برای زندگی چه 

ارزشی می توان قائل شد؟
یک بار حساب نیســت، یک بار چون هیچ است. فقط یک بار زندگی کردن مانند زندگی 
نکردن است. هیچ چیز از احساس همدردی سخت تر نیست. حتی تحمل درد خویشتن به 
سختی دردی نیست که مشترکا با کسی دیگر برای یک نفر دیگر یا بجای شخص دیگری، 

می کشیم و قوه تخیل ما به آن صدها بازتاب می بخشد.
وقتی فردی قوی آن قدر ضعیف می شود که به فرد ضعیف بی حرمتی می کند ، فرد ضعیف 
باید به راستی خود را قوی بداند و او را ترک کند. توما به دیوار کثیف حیاط نگاه می کرد و 
نمی دانســت که آیا این احساس عصبی زودگذری است یا عشق؟ و در این شرایط که یک 
مرد واقعی می داند چگونه سریعا تصمیم بگیرد از شک و دودلی خود شرمسار بود. این تردید 
زیباترین لحظه عمرش را از هر معنایی تهی می ساخت. توما خود را سخت سرزنش می کرد 
اما سرانجام دریافت که شک و تردید امری طبیعی است. آدمی هرگز از آنچه باید بخواهد 
آگاهی ندارد زیرا زندگی یک بار بیش نیست و نمی توان آن را با زندگی های گذشته مقایسه 

کرد یا در آینده تصحیح نمود… 
در مقابل دنیای پر از وقاحتی که او را در بر می گرفت، ترزا تنها یک ســالح داشت و آن 
هم کتاب هایی بود که از کتابخانه شهرداری به امانت می گرفت. او کتاب های زیادی خوانده 
بــود. از »فیلدینگ« گرفته تا »توماس مان«. کتاب به او فرصت گریختن از نوعی زندگی 
را می داد که هیچ گونه رضایت خاطری از آن نداشت. کتاب به عنوان یک شی هم برای او 
معنای خاصی داشت: دوست داشت کتاب زیر بغل در خیابان ها گردش کند. کتاب برای او 
به منزله عصای ظریفی بود که آدم متشخص قرون گذشته، به دست می گرفت. کتاب او را 

از دیگران به کلی متمایز می ساخت.

ملیلـه کـاری میراث معنوی ای ست که نباید فراموش شود

برگزاری
بزرگداشت 

حماسه چالدران                   
در تهران

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر گفت: در بخش 
مســابقه ایــن دوره، موضوع اصلی را بــر مبنای دهه 
فجر و مفهوم ایثار و شــهادت قرار دهیم و به شــکل 
مصداقی و به جهت ســالگرد واقعه ساختمان پالسکو، 
این موضوع نیز مورد تاکید اســت. بهزاد رشیدی، در 
نشست شورای سیاست گذاری ششمین جشنواره ملی 
نقش تن پوش اظهار داشت: مراحل کار ششمین دوره 
این جشــنواره را با توجه به تجــارب ارزنده دوره های 
گذشته آغاز کردیم و آن را در فراخوان منظور کردیم. 
وی ادامه داد: اصل کار طبق همان روال گذشته است 

و تنها در اهداف، محورهــای موضوعی و تدابیری که 
در بخش های جنبی جشنواره قصد انجام آن را داریم 
تغییراتی لحاظ شــده است. رشــیدی تصریح کرد: به 
طــور مثال، بحث تجاری ســازی طرح هــای منتخب 
جشــنواره را در دســتور کار داریــم و معتقدیم باید 
راهکارهای عملیاتی در خصوص رسیدن آثار به مرحله 

فروش و تجاری سازی آن ها به مورد اجرا درآید.
رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر در ادامه گفت: 
در دوره جدیــد برآنیم تا زندگی شــهری و عالوه بر 
آن آئین ها و ســنت های ایرانی را که اغلب به دســت 

فراموشی ســپرده شده اند همچون اعیاد دینی و ملی، 
به عنوان محورهــای موضوعی مورد توجه قرار دهیم. 
بنابر اعالم ســتاد ســاماندهی مد و لباس رشــیدی 
گفت: پیش نویس فراخوان ششــمین جشــنواره ملی 
نقش تن پوش آماده شــده اســت و در ادامه برگزاری 
چنین جلســاتی، ضمن همفکری، تشریک مساعی و 
اعمال برخی تغییــرات جزئی و احصای برخی نظرات 
کارشناسی از سوی صاحبان برند و فعاالن عرصه مد و 
لباس، فراخوان نهایی شهریور ماه سال جاری منتشر 

خواهد شد.

تهیه کننده فیلم سینمایی »دو لکه ابر« با نگارش یادداشتی خطاب به 
متولیان و مسئوالن سینمایی کشور و اهالی فرهنگ و هنر از بی توجهی 

به سینمای مستقل واقعی گالیه کرد.
 متن یادداشــت مجید عباسی به شــرح زیر است:"سه سال پیش 
فیلمنامه »دو لکه ابر« از کارگردانی مستقل و مولف، با مضمون اصلی 
گمشدگانی که سرنوشت آن ها در گذر زمان به فراموشی سپرده شده به 
دستم رسید و اقدام برای اخذ پروانه ساخت آن کردم. فیلم بدون کمک 
هیچ نهاد دولتی و شــبه دولتی با سرمایه محدود شخصی ساخته شد. 
نتیجه آن -فــارغ از هرگونه تعصب و تعلق خاطری- فیلمی متفاوت، 

خوش ساخت و تاثیرگذار شده است.
با این وجود، علی رغم گذشت دو سال از اتمام ساخت آن، در هجمه 
سینمای گیشه ساالر و سیکل بی سرانجام بوروکراسی اداری، تاکنون 

رنگ پرده را ندیده است.
در این ســال ها اکران فیلم هایی با مضامینی عموما کلیشــه ای، با 
چهره هایی تکراری، به بهانه حفظ اقتصاد سینما به گونه ای پرده سینما 
را به تســخیر درآورده، که مضامینی همچون فیلم دو لکه ابر  مجال 

دیده شدن پیدا نمی کنند.
شرایط به گونه ای شده که حتی ماجرای تلخ بنیتای معصوم هم که 
نمونه اخیر این معضل اجتماعی ســت، نتوانسته تلنگری برای توجه به 

مضمون انسانی و دغدغه مند فیلم های مستقلی چون دو لکه ابر شود.
با نگاهی گذرا به جریان غالب فیلم هایی که در سال های اخیر اکران 
شــده مشاهده می کنیم که بسیاری از فیلم های سطح پایین کمدی و 

هجو با عنوان پرطمطراق ســینمای اجتماعی اکران می شوند و  این 
شائبه ایجاد می شود که تمایل متولیان سینمایی کشور، تولید فیلم هایی 
خنثی و بی ارتباط با معضالت جاری جامعه اســت که ماحصل آن به 
جایی برنمی خورد. این جریان که به شکل مضحکی داعیه مستقل بودن 
دارد، با حمایت های مالی مستقیم و غیر مستقیم دولتی و با به کارگیری 
بازیگران مورد اقبال عامه، فیلم می ســازند و در نهایت سهم باالیی از 

سالن های محدود نمایش را در اختیار می گیرند.
عــدم اکران فیلمهایی -به معنای صحیح- مســتقل و دغدغه مند، 
همچون دو لکه ابر، به معنای پاک کردن صورت مســئله معضالت 

جامعه است نه حذف و ریشه کنی واقعی مشکالت!
با این همه، همچنان امید دارم شــرایطی برای دیده شــدن دو لکه 

اب رایجاد شود تا شاید سرآغازی شود برای حل مشکل گمشدگان." 

نامه  یک تهیه کننده خطاب به مسئوالن سینمایی

دهه فجر،شهادت و حادثه پالسکو؛ موضوع جشنواره نقش تن پوش امسال

جادوی ترجمه
در آستانه درگذشت پرویز همایون پور

دوازدهمین، ســیزدهمین، و چهاردهمین »کاشی ماندگار« 
در خانه  احمدرضا احمــدی، ابراهیم حقیقی و قیصر امین پور 

جای گرفت. 
به گزارش ایلنا، این کاشی در مراسمی با حضور این شاعر، 

بر سردر خانه او نصب شد.
احمدرضا احمدی، ضمن تشکر از سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، گفت: "این طرح فکر بسیار خوبی 
بود و ان شــاءاهلل ادامه پیدا کند. خوبی این طرح این است که 

در استان ها نیز اجرا می شود و محدود به پایتخت نیست."
احمدرضا احمدی، ٣0 اردیبهشــت 1٣19، در کرمان متولد 
شــد. او تاکنــون بیش از 1۸ کتاب شــعر و 1۵ کتاب کودک 

منتشر کرده است.
»روزی برای تو خواهم گفت«، »ســاعت 10 صبح بود«، 
مجموعه »دفترهای سالخوردگی« و »چای در غروب جمعه 

روی میز سرد می شود« ازجمله آثار اوست.
ابراهیم حقیقی در مراســم نصب این کاشی، ضمن تشکر 
از ایــن طرح ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری، گفت: "من از سال 6۸ در این خانه سکونت دارم 
و تمام کارهای نقاشــی و نمایشــگاهی ام در این خانه انجام 
می شــود. افراد زیادی به این خانه رفت وآمد داشته اند، حتی 
عباس کیارستمی وقتی جایزه جشنواره کن را دریافت کرد و 

به ایران برگشــت به این خانه آمد. هم چنین این خانه محل 
رفت وآمد بزرگانــی چون مرتضی کاخی، بهــرام دبیری، و 

مرتضی ممیز بوده است."
او افزود: "خانه در تعریف فیزیکی یک سقف است و وقتی 
معنا پیدا می کند که در آن زندگی جریان یابد. خانه در معماری 
ایرانی نیز دارای منزلت خاصی بوده اســت. خانه مکانی است 
کــه یک اتفاق مرتبط با زندگــی در آن رخ می دهد و در هر 

شرایطی پناه همه است و ما همه به خانه پناه می بریم."
حقیقی اضافه کرد: "قدرشناســی از تمام کسانی که برای 
اعتالی فرهنــگ و هنر کشــور کاری کرده اند کار بســیار 
پسندیده ای است. بســیار مهم است که این افراد حس کنند 

که شهر تنها در اختیار برج سازها نیست."
او ضمن ارج نهادن به حرکت فرهنگی نصب کاشــی های 
ماندگار افزود: "هنرمندان میراث زنده کشــور هستند و حفظ 
یاد و خاطره آن ها جزو وظایف نگه داری از شــهر محســوب 
می شود. پرداختن به ماندگار کردن افراد تاثیرگذار در فرهنگ 

و هنر در حفظ هویت شهر بسیار مؤثر است."
در مراســم نصــب چهاردمیــن کاشــی مانــدگار، احمد 
مســجد جامعی )عضو شورای اسالمی شــهر تهران( و پوریا 
ســوری )رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری( و آیه امین پور 

)دختر قیصر امین پور( حضور داشتند.
پوریا ســوری، در حاشــیه نصب این کاشــی توضیحاتی 
درخصوص اهداف نصب کاشــی ماندگار و کاشــی هایی که 

تاکنون نصب شده است ارائه کرد.
او گفــت: "این کاشــی درحقیقت یک پالک اســت که 
نشــان دهنده محل ســکونت قیصر امین پور است و درواقع، 
هویت بخشی فرهنگی جدید به محل های سکونت این مفاخر 

است."
مســجد جامعی در این باره با قدردانی از این اقدام سازمان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری گفت: "این 
یــک اقدام زیبــا و قابل تقدیر اســت و ارزش کار ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در این است که 
از مفاخر زنده نیز با نصب کاشی ماندگار تجلیل می کند و یک 

اقدام نوآورانه است."
او ادامه داد: "تهران شــهر بزرگی اســت و مفاخر بزرگی 
دارد. مــن چند وقت پیش تحقیق کردم و متوجه شــدم که 
۴ هزار انســان سرشناس در تهران وجود داشته که متعلق به 

دوران های مختلف است."
او دربــاره قیصر امین پور افزود: "امین پور شــاعری بزرگ 
و توانمند اســت که یادش زنده اســت و مانند سایر مفاخر و 
هنرمندان شخصیت اجتماعی است. شعر امین پور بیان زمان 

خودش است."
مسجد جامعی اضافه کرد: "در سال های گذشته پالک هایی 
بر آثار تاریخی و بناهای فرهنگی نصب شد، اما نصب کاشی 
ماندگار سازمان میراث فرهنگی با هدف تجلیل از هنرمندان و 
مفاخر فرهنگی صورت می گیرد که کار ارزشمندی به حساب 

می آید."
او با تاکید بر حفاظت از این کاشــی ها افزود: »به طور حتم 
مردم نقش مهمی در صیانت از این کاشــی ها دارند و فضای 
عمومــی و مردم باید به حفاظت و مراقبت از این کاشــی ها 

اقدام کنند.«
آیه امین پــور، دختر قیصر امین پور، نیز در این مراســم از 
نصب »کاشــی ماندگار« بر سردر خانه قیصر امین پور ازسوی 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قدردانی 

کرد.

نصب دوازده، سیزده و چهاردهمین »کاشی ماندگار«

فریدون فربد گفت: پنجمین جشنواره »هنر برای صلح« 
طبق برنامه همیشــگی آن، همزمان با روز جهانی صلح در 

شهریورماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. 
فریدون فربود دبیر جشنواره هنر برای صلح درباره پنجمین 
دوره این رویــداد گفت: پنجمین دوره این رویداد به صورت 
بین المللی از ۲1 تا ٣0 شــهریورماه در خانه هنرمندان ایران 
برگزار می شود و هنرمندان بیش از ۲0 کشور در این جشنواره 

اثر خواهند داشت.
او ادامه داد: ما امســال هم مانند سال های قبل به صورت 
روزانه در همه رشــته های هنری از جمله نقاشــی، عکس، 
مجسمه و چیدمان، پوستر، ویدیو آرت، موسیقی و پرفورمنس 
در خانه هنرمندان برنامه هایی را اجرا خواهیم کرد اما در روز 
جهانی صلح یک برنامه متفاوت و گســترده تری را خواهیم 

داشت.
دبیر جشــنواره هنر بــرای صلح گفــت: در حال حاضر 
جمع آوری آثار به پایان رســیده اســت و بیش از 1٣0 اثر به 
این دوره از جشنواره رسیده که در حال انتخاب از میان آن ها 
هستیم. ما برای این جشنواره فراخوانی را منتشر نمی کنیم، 
بلکه از هنرمندانی برای حضور در آن دعوت به عمل می آید 
که اگر در چارچوب اهداف جشنواره آثاری را خلق کرده باشند 

در این رویداد حضور پیدا می کنند.
فربود گفت: ما برای جشنواره پنجم شعار »صلح را تصور 

کن« را انتخاب کردیم. خوشــبختانه با توجه به اهمیت این 
رویداد در هر دوره ما توانسته ایم ارتباط موثرتر و گسترده تری 
بــا هنرمندان برقرار کنیم و هنرمندان نیز خودشــان پیگیر 

برگزاری این جشنواره و نمایشگاه هستند.
او گفــت: یکی از موفقیت های مهم ما در این جشــنواره 
مطرح شدن آن در سطحی جهانی بود تا جایی که توانستیم 
سال گذشته در حاشیه سی و چهارمین اجالس حقوق بشر 
سازمان ملل در ژنو گزیده ای از آثار چهار دوره قبل را برگزار 

کنیم.
دبیر جشنواره هنر برای صلح گفت: یکی از دالیل مهمی 
که به ما در سطح بین المللی اعتبار داده است ارتباطی است 
که در حاشــیه آن نمایشگاه در سازمان ملل  با دیپلمات ها و 
هنرمندان برقرار کردیم. فربود اظهار داشــت: ما در جشنواره 
امسال تالش کردیم رشته های هنری بیشتری را درگیر این 
جشنواره کنیم و ورود به حوزه فیلم سازی یکی از برنامه های 
جدی ماســت که در ایــن دوره امیدواریم به آن جامه عمل 
بپوشــانیم و بتوانیم این جشــنواره را که در نوع خودش در 

سطحی جهانی بی همتاست، گسترش بدهیم.
وی با تاکید بر این که این رویداد یک جشــنواره شخصی 
اســت و جهت گیری سیاســی ندارد گفت: در این جشنواره 
آثار هنرمندان در نمایشــگاه برای فروش به نمایش گذاشته 

می شود.

جشنواره »هنر برای صلح« جهانی شد  


