
چهارشنبه  شامگاه  فرهنگ وهنر:  گروه 
اثر   ۱۲۱ مراسمی،  طی  شهریورماه،  دهم 
زنده یاد  خواست  به  بنا  گرانبها،  هنری 
منیژه میرعمادی هنرمند و مجموعه  دار آثار 
تجسمی، از سوی همسرشان دکتر جمشید 
ناصری به موزه هنرهای معاصر کرمان اهدا 

شد.
وزارت  تجسمی  هنرهای  دفتر  مدیرکل 
»مرحومه  گفت:  این باره  در  اسالمی  ارشاد 
دکتر  همسرشان  و  میرعمادی  منیژه 
جمشید ناصری با اهدای ۶۹۶ اثر ارزشمند 
تاریخ هنر ایران در حق فرهنگ و هنر کشور 

لطف کردند«.
»اولین  داد:  ادامه  مظفری  هادی 
مجموعه ی این آثار با عنوان »ارمغان« سال 
گذشته به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا 
شد و بخش دوم آثار که بعد از آثار اهدایی 
به موزه تهران، ارزشمندترین آثار به لحاظ 
کرمان  موزه  تقدیم  است،  معنوی  و  مادی 

می شود«.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور  با  که  مراسم  این  در  وی  کرمان، 
استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد و جمع 
دیگری از مقامات محلی برگزار شد، حضور 
جدی استانداری کرمان در حوزه ی فرهنگ 
و هنر را زبانزد دانست و اظهار کرد: »هیچ 
واجد  که  ارزشمندی  این  به  آثاری  استانی 
اطالق موزه ای باشد را ندارد، زیرا تلقی موزه 

برای مجموعه ای که فاقد آثار ارزشمند باشد 
سخت است«.

علی زینی وند استاندار کرمان نیز در این 
بازدید ضمن قدردانی از حمایت های معاونت 
امور هنری وزارت ارشاد که به تناسب نیاز 
استان ها کار می کنند، موزه هنرهای صنعتی 
مجموعه های  از  یکی  را  کرمان  معاصر 

معروف دنیا دانست.
وی گفت: »به عنوان مسئوالن نظام باید 
بدانیم همه ی امور و مردم با سالیق مختلف 

را با چتر حمایتی خود ببینیم«.
و  »فرهنگ  افزود:  کرمان  استاندار 
و چون کرمان  است  ما  هنر همه ی هویت 
شهر بین المللی و به حق پایتخت مقاومت 
با در نظر  آثار  باید در خلق  اسالمی است، 

گرفتن سردار شهید سلیمانی کار کنیم«.
زینی وند با تاکید بر اینکه موزه هنرهای 
صنعتی معاصر کرمان باید برجسته و نمایان 
آثار  باید  امروز  »کرماِن  کرد:  اظهار  شود، 
نمایش  به  را  گرفته  غبار  و  شده  فراموش 
در  پرافتخار  و  عظیم  قطعه ای  که  بگذارد 

هویت ایرانی و اسالمی است«.
به گزارش ایرنا کرمان، مدیرکل فرهنگ 
این  در  نیز  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و 
با  خود،  سخنان  از  بخشی  در  مراسم، 
موزه  به  شده  اهدا  ارزشمند  آثار  به  اشاره 
ارزش  به  آثار  »این  گفت:  صنعتی  استاد 
۱۴ میلیارد تومان به موزه هنرهای معاصر 
صنعتی کرمان اهدا شد و سرمایه ای معنوی 
هستند و از اهداکنندگان باید تشکر کرد که 

این اتفاق بزرگ را در حوزه ی هنر تجسمی 
و موزه کرمان رقم زدند«.

دکتر  شبستان،  خبرگزاری  از  نقل  به 
جمشید ناصری پیش تر درباره ی این اقدام 
توضیح داده است: »قبل از ازدواج ما منیژه 
چندین نمایشگاه داشت که پس از ازدواج 
و  نداد  ادامه  را  خود  نمایشگاهی  فعالیت 
آخرین نمایشگاه او در گالری سیحون برگزار 
شد. این نمایشگاه موفقیت آمیز بود. پس از 
این نمایشگاه وی فکر می کرد که این برایش 
کافی نیست و باید هنر را در جامعه بیش تر 
انتشارات  کار  این  نتیجه ی  و  کند  معرفی 
قالب  در  هنر  بناست  اگر  می گفت  و  بود 
کتاب ارایه شود، این کتاب باید فاخر باشد 
درک  کتاب  صفحات  در  را  اثر  کیفیت   و 

کرد«.
وی گفته است: »در همین زمان فعالیت 
نقاشی برای او به فعالیت ثانوی تبدیل شد 
و  کرد  منتشر  نیز  را  طاووس  فصلنامه ی  و 
در آن به هنرهای مثل سینما، موسیقی و 
معماری می پرداخت. پس از شش شماره که 
این نشریه منتشر شد اینترنت آمده بود و 
طاووس اینترنتی شد و تمام اطالعات را برای 
مخاطبان به سراسر دنیا معرفی می کرد. در 
تمامی این دوران تمام توجه وی جمع آوری 
کردن کلکسیونی از آثار هنرمندان بود و او 
از من خواست که این مجموعه را به موزه 

هنرهای معاصر اهدا کنم«. 

هفته نامه

خبر
شعر

یادداشت

رونمایی از مجموعۀ »ارمغان« در  موزه صنعتی 
با حضور مسئوالن کشوری و استانی انجام شد؛ 

و  آثار  حفظ  مدیرکل  جامعه:  گروه 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان 
دفاع مقدس  پیشکسوت   ۵۰۰ از  تجلیل 
از  یکی  را  استان  سراسر  در  مقاومت  و 
برنامه های گرامیداشت این هفته دانست 
نیروهای  رژه ی  مراسم  »امسال  گفت:  و 

مسلح برگزار نخواهد شد«.
محمود  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
شورای  جلسه  سومین  در  مهدوی، 
تبیین  با  دفاع مقدس  هماهنگی 
برنامه های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: 
در  دستگاه ها  جاری  سال  ابتدای  »از 
در  خود  برنامه های  »دفاع«  سامانه ی 
زمینه دفاع مقدس را باید ثبت کنند و در 
ارزیابی می شود  نهایت عملکرد استان ها 
حوزه ی  در  کرمان  استان  امیدواریم  که 

دفاع مقدس رتبه ی برتر را کسب کند«.
ارزش های  آثار و نشر  مدیرکل حفظ 
بیان  با  کرمان  استان  مقدس  دفاع 
برنامه های  امسال  ابالغیه ی  طبق  اینکه 
استان ها  در  عنوان   ۹ در  دفاع مقدس 
باید برگزار شود، افزود: »تجلیل از ۵۰۰ 
دفاع مقدس  افتخارآفرین  پیشکسوت 
از  یکی  استان  سراسر  در  مقاومت  و 
همچنین،  و  است  هفته  این  برنامه های 

و  آثار  بنیاد حفظ  که  کتابی  عنوان   ۳۰
نشر ارزش های دفاع مقدس استان تالیف 
درخواست  و  می شود  رونمایی  کرده، 
داریم که سایر دستگاه ها کتاب هایی که 
تالیف کرده اند به ما ارائه دهند تا رونمایی 

شود«.
»در  ملی  نمایشگاه  افتتاح  مهدوی،   
حماسه ی  گرامیداشت  سرباز«،  لباس 
خانواده  از  تجلیل   ،۹۹ کمان  عملیات 
شهدا و جانبازان، روز بزرگداشت شهدای 
سالمت،  مدافعان  از  تجلیل  و  سالمت 
مسلح،  نیروهای  دالورمردان  از  تجلیل 
بسیجیان، جهادگران، عشایر و پیشمرگان 
کرد مسلمان در دفاع مقدس را از جمله 
دفاع مقدس  هفته  برنامه های  دیگر 

برشمرد. 

زیارت  و  حج  مدیرکل  جامعه:  گروه 
زائران  ثبت نام  توقف  از  کرمان  استان 
که  گفت  و  داد  خبر  حسینی  اربعین 
کرمانی ها باید منتظر تصمیمات کمیته ی 
اعزام ستاد مرکزی اربعین حسینی باشند.

به گفته ی وی، توقف ثبت نام اربعین 
به دلیل اخبار واصله در خصوص تصمیم 
دولت عراق مبنی بر تخصیص سهمیه ی 
اسالمی  جمهوری  برای  نفری  هزار   ۳۰
ایران و صرفاً تعیین مرز هوایی برای اعزام 

است.
محمود  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
درخصوص  شهریورماه   ۱۵ عرب نژاد 
زائران  اعزام  برای  تصمیمات  آخرین 
اربعین حسینی اظهار کرد: »طبق اخبار 

ارسال شده متاسفانه دولت عراق به ایران 
سهمیه ی ۳۰ هزار نفری برای شرکت در 
مراسم اربعین داده است. همچنین دولت 
عراق صرفا مرز هوایی را برای اعزام تعیین 

کرده است«.
وی افزود: »برای ضرورت لزوم آگاهی 
از جزئیات و شرایط مدنظر کشور عراق و 
ثبت نام  بنا شده  اعزام مشتاقان،  نحوه ی 
فعال متوقف و درخصوص تصمیم طرف 
بررسی،  اربعین  مرکزی  ستاد  در  عراقی 

تصمیم گیری و اعالم شود«.
سخنگوی ستاد اربعین استان کرمان 
منتظر  باید  »کرمانی ها  کرد:  بیان 
مرکزی  ستاد  اعزام  کمیته  تصمیمات 

اربعین حسینی باشند«. 

درگذشت  پی  در  جامعه:  گروه 
و  معمار  میرحیدر،  محسن  مهندس 
شهید  دانشگاه  ساختمان های  طراح 
مصطفوی  سیدعلی  کرمان،  باهنر 
روانشاد  جایزه ی  دبیرخانه  سوی  از 
کرد.  منتشر  تسلیتی  پیام  افضلی پور 
است:  آمده  پیام  این  از  بخشی  در 
کرمان  مردم  و  دانشگاهی  »جامعه ی 
و  همراهی  سال   ۵۰ مرهون  را  خود 

همکاری ایشان با دانشگاه می دانند«.
ادامه  در  را  پیام  این  کامل  متن 

می خوانید.
»انا لله و انا الیه راجعون

مقدس همتی، کاین بارگه ساخت
مبارک نیتی، کاین کار پرداخت

خوش آن استاد،
 کاین آب و گل آمیخت

خوش آن معمار،
کاین طرح نکو ریخت

مهندس  روانشاد  درگذشت  خبر 
نهادساز  مفاخر  از  میرحیدر،  محسن 
ایران  معماری  جامعه  پیشکسوت  و 
علمی  جامعه  دل  بر  اندوه  از  غباری 
میرحیدر  مهندس  نشاند.   هنری  و 
از  شناخت  با  مبتکرانه،  و  عالمانه 
و  ایرانی  تمدن  و  تاریخ  فرهنگ، 
مراکز  از  بسیاری  طراحی  در  اسالمی 
و  فرهنگی  علمی،  مجتمع های  و 
هنری و مذهبی معاصر ایران از جمله 
بناهای ارزشمنِد دانشگاه شهید باهنر 
کرمان، بیمارستان آموزشی افضلی پور، 
و  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه 
کتابخانه ملی به معماری ایران هویت 

دوباره بخشید.
استقبال مهندس محسن میرحیدر 
از  شریعت زاده  یوسف  مهندس  و 
اندیشه بلند شادروان مهندس علیرضا 
افضلی پور، بنیانگذار دانشگاه در کرمان 
و همراهی مشاوران پیرراز )بنیان(، از 
را در دل کویر و  نهالی  دیماه ۱۳۵۱ 
کرمان بارور ساخت که ثمره امروز آن 
پرورش ده ها هزار نفر دانش آموخته در 

رشته های گوناگون است.
در  ایشان  یاد  و  نام  داریم؛  باور 
این  معماران  و  هنرمندان  دیگر  کنار 
ماندگارشان،  آثار  واسطه  به  سرزمین 
جاودانه خواهد ماند. جامعه دانشگاهی 
و مردم کرمان خود را مرهون ۵۰ سال 
همراهی و همکاری ایشان با دانشگاه 

می دانند.
این ضایعه ی بزرگ را به خانواده ی 
جامعه  و  سعید  فقید  آن  گرامی 
عرض  تسلیت  ایران  مهندسان 
متعال  خداوند  درگاه  از  می نمائیم. 
برای  و  درجات  علو  مرحوم  آن  برای 
مسئلت  شکیبایی  و  صبر  بازماندگان 

می نمائیم. 
سید علی مصطفوی
 دبیرخانه جایزه افضلی پور.

خودانتقادی 
هوشنگ مرادی کرمانی

مرادی  هوشنگ  خاطرات 
داستان هایی  اندازه ی  به  کرمانی 
ارزش  و  جذاب اند  نوشته  که 
نکات  از  سرشار  دارند.  مطالعه 
رمزهایی  و  راز  و  حکمت آموز 
می دهد  نشان  ما  به  که  است 
کامال  وضعیت  یک  از  چگونه  او 
دشوار برخاست و راه تازه ای برای 

زندگی اش برگزید.   مرادی کرمانی یک کتاب خاطرات دارد به نام 
با »کریم  نیستید«، و یک مصاحبه ی مفصل هم  »شما که غریبه 
با  انجام داده است که  فیضی« روزنامه نگار و نویسنده ی فرهیخته 
منتشر  اطالعات  روزنامه  موسسه  سوی  از  دوم«  »هوشنگ  عنوان 
شده است.  هوشنگ دوم در واقع شخصیت خیالی و آرمانی مرادی 
است. او به فیضی می گوید: »هوشنگ دوم، در واقع خیال من است«. 
مرادی نویسنده ی بسیار موفقی است. کتاب هایش با تیراژ باال منتشر 
شده و از سوی نهادها و انجمن های ادبی و هنری در داخل و خارج 
بارها تقدیر شده و جوایزی گرفته است.  خالق قصه های مجید و 
نوشته هایش  درباره ی  فروتنانه  مع الوصف  دیگر،  ارزشمند  اثر  ده ها 
می گوید: »بیشتر آدم ها افسوس می خورند چرا در زندگی فالن باغ 
نوع  این  از  نکردند.  ازدواج  با فالن کس  یا چرا  نخریدند،  را  و خانه 
افسوس ها می خورند. اما من همیشه افسوس خورده ام چرا نتوانستم 
تمام حس ها، دیده ها و شنیده هایم را خوب بنویسم«! این اظهار نظر 
زندگی  کرمان  در  عمر  یک  که  من  برای  درباره ی خودش  مرادی 
کرده ام به هیچ  وجه عجیب نیست. نشانه ای از فروتنی و مرام کرمانی  
حکایت  دشواری  زندگی  و  از سخت کوشی  عین حال  در  و  اوست؛ 
دارد که او پشت سر گذاشته است. اما برای نسل امروز و به ویژه 
نویسنده های جوان هم درس آموز است تا هم زیاد کار بکنند و هم در 
مورد آثار تولیدی خود، نگاه سخت گیرانه تر داشته باشند و از سوی 
دیگر، خیلی زود به کارهایی که می کنند غره نشوند!  مرادی کرمانی 
متولد شانزدهم شهریور هزار و سیصد و بیست و سه، در روستای 
سیرچ از توابع بخش شهداد است. ضمن تبریک تولد، برای ایشان 

سالمتی و طول عمر با عزت آرزومندم. 

محمدلطیفکار

اسماپورزنگیآبادی

500 پیشکسوت دفاع مقدس تجلیل می شوند

ثبت نام اربعین در کرمان متوقف شد

»زنده یاد میرحیدر« عالمانه و مبتکرانه 
به معماری ایران هویت دوباره بخشید

همزمان با هفتۀ دفاع مقدس در استان کرمان:

مدیرکل حج و زیارت استان:

پیام تسلیت دبیرخانۀ جایزۀ افضلی پور؛

به آزادگان افغانستان

میجوشند،
ازسینههایتفتیدۀزمین

رباتهاِیمومیایِیچرکستانی،
موریانههایِتاریکی،

آخرالزمانیهاِیخفتهدرالیههایبیعبور
دوزخیاِنِغارهایِدور،

آالیندگاِنمهر
بهعفونِتمسرِیدیجور.

آبرافرماِنعفومیدهند
بهلجندرنشستگاِنآتشخو،

وگلبرگهاِیفروزانرا
خانهبهخانهمیجویند.

نگاهباناِنچشمهوچاهرا
زنجیرهایهزارسالهمیبندند
اژدهاهاِیخفتهبربِنآبان

همهگیرینیرنگرا
نسخههایتازهدرراهست.

پشتههاِیآدموامید
برخاِکراه

پشفتهخونبرتِنماه.

پارههاِیدورافتاده!
مادراِنخمیدهقامت!

پدراِنسوختهدردشتهاِیشقاوت!
عاشقاِنعشقهاشانغنیمت!
بهشرِمآبشدهازوقاحتشان،
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معاصر  هنرهای  موزه  بازدیدکنندگان 
درهای  با  که  مدت هاست  کرمان  صنعتی 
بسته ی موزه روبه رو هستند چراکه بخشی 
از این بنا، در دست مرمت است. محمدرضا 
استان  فرهنگ وارشاد  مدیرکل  علیزاده، 

کرمان درباره ی این پروژه توضیحاتی داد.
که  موزه  گنجینه ی  به  او،  با  گفت وگو   
ارزشمندی  و  غنا  لحاظ  از  کشور  دومیِن 
است کشیده شد و بعد هم به مشکالت و 

چالش ها؛ که در ادامه می خوانید. 
آقای علیزاده، مدتی است که پروژه ای 
مرمتی در موزه صنعتی در حال اجراست. 
چه  که  دهید  توضیح  آن  درباره ی  لطفا 
اقدامی در حال انجام است؟ و اینکه چه 

زمانی به اتمام می رسد؟ 
موزه  بنای  دارید،  اطالع  که  همان طور 
هنرهای معاصر کرمان تاریخی و ثبت ملی 
که  موزه  این  اول  ساختمان  سقف  است. 
شکاف  است،  آثار  نمایش  و  گالری  محل 
میراث فرهنگی،  هماهنگی  با  بود.  برداشته 
سقف  مجدد  و  برداشتیم  را  اصلی  سقف 
با  قبل  ماه  دو  حدود  از  پروژه  شد.  ایجاد 
نظارت میراث فرهنگی شروع شده و حداکثر 
تا پایان شهریورماه، تمام می شود. بعد از آن، 
آثار نصب و برای بازدید عموم آماده می شود.
موزه  گذشته،  ماه  دو  تمام  در  پس 

تعطیل بوده است.
و  تعطیلی  فرصت  از  ما  بله. 
و  قرمز  شرایط  به دلیل  که  محدودیت هایی 
و  کرده  استفاده  شد،  فراهم  کرونا  نارنجی 
موزه را تعطیل کردیم تا مرمت این بخش 

از بنا با سرعت انجام شود.  
که  ارزش هایی  و  موزه  این  درباره ی 
دارد، به ویژه گنجینه ی آن، زیاد صحبت 
توضیح  این باره  در  شما  لطفا  می شود. 

دهید که چه ارزش و اهمیتی دارد.
آثار  نه  که  معاصر  هنرهای  موزه های 
در خود  را  معاصر  هنری  آثار  بلکه  میراثی 
در  هنری  مهم  موزه های  از  می دارند،  نگه 
حاضر،  حال  در  هستند.  ما  کشور  و  دنیا 
شهرهایی از جمله تهران، کرمان، اصفهان، 
اهواز و آبادان موزه هنرهای معاصر دارند. در 
ازجمله رشت هم ساختمان  برخی شهرها 
موزه هنرهای معاصر در حال احداث است. 
اینکه ساختمان موزه مدرن باشد یا تاریخی 
باشد، اهمیت چندانی ندارد بلکه گنجینه ی 
این موزه هاست که اهمیت دارد و به اذعان 
معاصر  هنرهای  موزه  گنجینه ی  همگان، 
از  بعد  کشور  گنجینه ی  غنی ترین  کرمان 
 ۴۰ از  بیش  موزه  این  است.  تهران  موزه 

آثاری  ابتدا،  در  است.  شده  راه اندازی  سال 
روند  این  و  شده  اهدا  آن  به  و  خریداری 
ارزشمندی  آثار  است.  داشته  ادامه  تاکنون 
از استاد صنعتی در موزه داریم، در سال های 
و  استان  تفاهم  پی  در  دهه ی ۸۰  ابتدایی 
وزارت خانه، گنجینه ی آثار زنده یاد سهراب 
هفته ی  و  شد  منتقل  کرمان  به  سپهری 
گذشته هم، اتفاق مهمی در راستای تقویت 
گنجینه ی موزه رخ داد که اهدای ۱۲۱ اثر 
و  میرعمادی  مرحومه  خانواده ی  طرف  از 
)مجموعه ی  ناصری  آقای دکتر  همسرشان 
وزارت  هنری  معاونت  همکاری  با  ارمغان( 
با  اثر،   ۱۲۱ این  بود.  تهران  موزه  و  ارشاد 
تومان  میلیارد  تا ۱۶  بین ۱۴  فعلی،  ارقام 
هنرمندان  بهترین  به  متعلق  و  دارد  ارزش 

نامی کشور هستند.
در حال حاضر، در گنجینه ی موزه چه 

تعداد اثر وجود دارد؟
اثر داریم و زمانی که  از سه هزار  بیش 
موزه فعال است به صورت تدریجی از گنجینه 
باال آمده و در گالری ها به نمایش درمی آید. 
ارزشمندی داریم.  گنجینه ی بسیار غنی و 
طی سال های اخیر، بحث پایلوت گردشگری 
هنری با محوریت موزه کرمان مطرح بود که 
در این راستا اقداماتی از جمله مرمت هزار 
نشده  قبل مرمت  از ۴۰ سال  موزه که  اثر 
و در شرایط خوبی هم نگهداری نشده بود 
انجام دادیم. در ساختمان  را دو سال قبل 
تا  گرفت  صورت  کارهایی  موزه،  دو  فاز 
شود،  ایجاد  آثار  بیش تر  نمایش  امکان 
مرمت ساختمان فاز یک موزه را در دست 
از  یکی  هم  گنجینه  تقویت  و  داریم  انجام 
برنامه های جدی بوده است. افزایش ایمنی 
موزه و برقراری تعامل با موزه های کشور و 
دنیا را هم در برنامه داریم که بخشی از این 
انجام شد.  تونی کرگ  آثار  نمایش  با  برنامه 
برای معرفی موزه، کتابی شامل  همچنین، 
موزه  آثار  از  تعدادی  از  حرفه ای  تصاویری 
تهیه کردیم که به زودی منتشر و رونمایی 
اهدایی  اثر  از ۱۲۱  دیگری  کتاب  می شود. 
مرحومه میرعمادی تهیه شده که آن هم در 
آینده ای نزدیک منتشر می شود. تالش داریم 
برای بهره مندی هرچه بیش تر هنرمندان و 

مردم، موزه را بیش از پیش معرفی کنیم.
طرف  از  که  آثاری  کل  علیزاده،  آقای 
زنده یاد میرعمادی اهدا شده، حدود 700 
اثر بوده است. چرا به کرمان 121 اثر رسید. 

سهم کمی نیست؟
این مجموعه، آثار متنوع و متعددی دارد 
که بخشی از آن به موزه تهران و کرمان آمده 
و بخش دیگر آن به مرور به دیگر موزه های 
کشور اهدا می شود اما براساس تفاهم کرمان 

به  توجه  با  و  وزارت خانه  هنری  معاونت  و 
بهترین  از  اثر   ۱۲۱ کرمان،  موزه  جایگاه 
آثار  بهترین  جزو  و  شدند«  »انتخاب  آثار 
از  آثار  وگرنه  هنرمندان هستند  بهترین  از 
از  ما  ولی  داشت  وجود  مختلف  هنرمندان 
بهترین ها را انتخاب کردیم. حتی در دوره ای 
قرار بود ۴۰۰ اثر از تهران به کرمان منتقل 
شود ولی وقتی بررسی شد، دریافتیم ارزش 
هنری الزم و متناسب با جایگاه موزه کرمان 
دیگر  موزه های  شدیم.  منصرف  ندارند  را 
شهرهای کشور چندان گنجینه های غنی ای 
ندارند مثال موزه اصفهان متعلق به شهرداری 

است و غنای موزه ی کرمان را ندارد. 
خواسته هایی  رسانه ها  در  گهگاهی 
مبنی بر انتقال آثار سهراب سپهری مطرح 
می شود. چه قدر این موضوع جدی است؟

اصال جدی نیست. آثار سهراب سپهری، 
طبق قانون جزو اموال و گنجینه ی هنرهای 
معاصر کرمان است و کسی نمی تواند آن را 
صحبت هایی  گاهی  کند.  منتقل  کرمان  از 
عالقه مندان،  برخی  که  است  مطرح 
می خواهند از آثار سهراب عکسبرداری کنند 
تا کتابی از آن چاپ کنند، این، اقدام خوبی 
است اما پروتکل هایی دارد که باید طبق آن 
عمل و مالکیت معنوی موزه کرمان رعایت 
شود. هر از گاهی از سوی ناشران برجسته 
چنین تقاضاهایی داشتیم که تاکنون عملی 
لحاظ  از  آثار  انتقال  ولی  است  نشده  هم 

قانونی ممکن نیست.
باید  موزه  ایمنی  که  کردید  اشاره 
تقویت شود. به  جز این، برای نگهداری و 
نمایش آثار با چه مشکالت و کمبودهایی 

مواجهید؟
بنای  یک  در  موزه  این  حال،  هر  به 
به همین  تاریخی و ثبت ملی دایر شده و 
دلیل،  محدودیت هایی وجود دارد و ایجاد 
تا جایی که  نیست  تغییرات در آن ممکن 
گنجینه ی موزه، در زیر زمین ایجاد شده تا 
نیاید.  پیش  اصلی  برای ساختمان  مشکلی 

این بنا، نیاز به تجهیز و استحکام بخشی دارد 
که مرمت سقف آن در همین راستا در حال 
در  انتظامی  ایستگاه  راه اندازی  است.  انجام 
محل موزه سال هاست که مطرح شده ولی به 
نتیجه نرسیده است. در مجموع اما، اگر قرار 
باشد اتفاقی ماندگار رخ دهد، وقتی دومین 
باید ساختمانی  داریم،  را  گنجینه ی کشور 
احداث  معاصر  هنرهای  موزه  برای  مدرن 
فعلی  محدودیت های  و  مشکالت  تا  شود 
برای نمایش آثار و امنیت آن برطرف شود. 
اگر ساختمانی مدرن داشته باشیم، نمایش 
خیال  با  گالری ها  به  گنجینه  از  موزه  آثار 
آسوده تر صورت گیرد. االن اما با وسواس و 

محدودیت این کار را انجام می دهیم.
مصوبه ای در این خصوص وجود دارد 
موزه هرنهای  برای  که ساختمانی جدید 

معاصر کرمان احداث شود؟
احداث  موضوع  مختلف،  دولت های  در 
در  است.  شده  مطرح  کرمان  مدرن  موزه 
کرمان  موزه  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
سفر  پیشنهادی  طرح های  جزو  حتی 

ریاست جمهوری بود. 
در دهه  ی ۸۰ حتی موزه مدرن کرمان 
در بخشی از همین موزه فعلی طراحی شد 
که به دلیل محدودیت های میراثی، منتفی 
این  به  نیز  دهم  و  نهم  دولت های  در  شد. 
موضوع پرداخته شد ولی موزه مدرن نیازمند 
اعتبارات مالی و حمایت هایی حتی در سطح 
ملی است و امیدوارم هرچه زودتر، این اتفاق 

بیفتد. 
ندارد؛  ساختمان  دارد،  آثار  کرمان  االن 
ولی  دارند  ساختمان  دیگر  استان های 
باشد؟  اولویت  در  باید  کدام  ندارند!  آثار 
غنی ای  گنجینه ی  که  کرمان  است   بدیهی 

دارد. 
معاصر  هنرهای  موزه  فعلی  بنای  البته، 
برای  اما  دارد  ارزشمندی  معماری  هم 
نمایش آثار این گنجینه، محدودیت داریم 

و نیاز است ساختمانی مدرن احداث شود. 

مدیرکل فرهنگ وارشاد استان:

ساختمانی مدرن برای موزه هنرهای معاصر الزم داریم
 موزۀ هرنهای معاصر کرمان پیش از پاییز بازگشایی می شود

 بعد از تهران غنی ترین گنجینه را در موزه صنعتی داریم 


