
 مهرداد خدیر- هشتم مهرماه در تقویم رسمی به عنوان روز 
بزرگداشت موالنا نام گذاری شده است. شما در فضای اینترنت 
این مطلب را می خوانید و با یک ُجست و جوی ساده می توانید 
اطالعات متنوعی دربارۀ این شاعر بزرگ پارسی گوی کسب 
کنید و از این رو قصد تکرار انبوه مطالبی که دربارۀ او منتشر 

شده را ندارم و تنها چند نکته را یادآور می شوم.
هر چند معرفی کوتاه او در ابتدا ضرورت دارد: جالل الدین محمد 
بلخی شهره به مولوی و موالنا و رومی در ششم ربیع االول سال 
604 هجری قمری در شهر بلخ دیده به جهان گشود. نام کامل 
او »محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی« 
و  القاب »جالل الدین«، »خداوندگار«  به  بوده و در دوران حیات 
»موالنا خداوندگار« نامیده می شده  است. در قرن های بعد القاب 
»مولوی«، »موالنا«، »مولوی رومی« و »مالی رومی« نیز برای او به 
کار رفته و از برخی از اشعارش تخلص او را »خاموش« و »َخموش« 
و »خاُمش« دانسته اند.  موالنا 68 سال زندگی کرد و در قونیه در 
ترکیه امروز مدفون است. موالنا با مثنوی معنوی و غزلیات شمس 
ماندگار شده و البته آثار دیگری هم از او بر جای مانده است. اما 
موالنا جالل الدین محمد رومی بلخی به چه کار امروز ما می آید و 

چرا در هشتم مهرماه از او یاد می کنیم؟ 
این  از  بلخ و مدفون در قونیه است و هیچ یک  1. موالنا زادۀ 
دو شهر اکنون در محدودۀ جغرافیای کنونی ایران امروز نیستند. 
اما موالنا را به عنوان چهره ای ایرانی می شناسیم. زیرا هویت اصلی 
مایۀ  اما می تواند  ویژگی  این  است.  پارسی  زبان  به  او شعر گویی 
همبستگی در یک جغرافیای فرهنگی و فراتر از جغرافیای سیاسی 
باشد. کدام عنصر، قوی تر از موالنا می توانیم یافت که میان ایران و 

افغانستان و ترکیه همبستگی ایجاد کند؟
 2. در میان شاعران برجسته زبان پارسی آثارهیچ یک حتی خیام 
مانند او قابلیت ترجمه به زبان های غربی را ندارد و نزد مردمان 
مغرب زمین قابل فهم و شگفت انگیز نیست. درست است که خیام 
هم پس از برگردان فیتز جرالد به انگلیسی زبان ها شناسانده شد و 
هر چند »می« خیامی با »می« حافظ متفاوت است اما در ترجمه 
باز آن تصویر واقعی از خیام منعکس نشده است. حال آن که اندیشۀ 

موالنا را تا اندازۀ زیادی می توان به زبان های دیگر برگرداند.
3. در سال های اخیر قابلیت موسیقایی اشعار موالنا یا منتسب 
به او شکوفا شده است. زمان زیادی از انتشار ترانه ای از » علیرضا 
عصار« نگذشته )من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالم ام( که 
کیهان تیتر زد: خودت دزد شب رویی! و ظاهرا نمی دانستند شعر 
از موالنا یا منسوب به اوست. حاال دیگر خوانندگان دیگر هم اشعار 

موالنا را می خوانند و مشهورتر از همه محسن چاووشی است.
4. در روزگاری که بسیاری از ایدیولوژی ها رنگ باخته اند و بشر 
همچنان در جست و جوی معنویت است اندیشۀ موالنا می تواند 
پیام آور معنویت باشد و به همین خاطر سازمان فرهنگی تربیتی 
ملل متحد یا یونسکو سال 2007 را به عنوان سال موالنا نام گذاری 
کرد. یادمان باشد که یونسکو بیش از هر مفهوم دیگر برای تساهل 
و تسامح و پیوند فرهنگی می کوشد و موالنا حاوی چنین ارزش 

هایی است.

5. موالنا یکی از نمادهای عرفان ایرانی است و عرفان، ویژگی 
ایرانی،  مسلمانان.  دیگر  با  کننده  متمایز  و  ما  ادبیات  و  فرهنگ 
مسلمان شد اما عرب نشد و اگر فردوسی فرم و پوسته )زبان( را 
حفظ کرد موالنا مغز و محتوا ) نگاه عرفانی( را در این قالب ریخت.

ابن  الدین  »محی  از  متأثر  او  که  بپذیریم  را  گزاره  این  چه 
عربی« بوده و چه موالنای روم را مرتبط با اندیشه های او بدانیم 
باز موالناست که روح اندیشه ایرانی و خدای مهر را باز می تاباند. 
مشهورترین سخن ابن عربی که متفکران اسالمی با قرائت های 
دیگر را به چالش کشید این بود که پرسید: رحمت خداوند بی 
منتهاست یا نهایت دارد؟ پاسخ دادند: بی نهایت است. پس پاسخ 
داد: اگر اقیانوس رحمت خداوندی بی منتهاست پس غضب و کیفر 
در آن جایی ندارد! این نگاه هنرمندانه و عاشق خواندن خداوند در 
حالی است که واژه »عشق« در مذهب نیامده و به تعبیر حافظ 

»حرف عشق، در دفتر نباشد«.
موالنا چه تحت تأثیر ابن عربی و جدا از او بیش از هر سخن پرداز 
و اندیشه ورز دیگری مفهوم »عشق« را رواج داد و مراد از این عشق 
همان است که درسخن ابن عربی آمد تا پاره ای اختصاصات فرهنگ 
ایرانی وارد نگاه اسالمی شود و آن عشق در که در کالم موالنا موج 
می زند از این نگاه ناشی می شود و در سخن حافظ به شکل دیگری 

به اوج می رسد.
6. رقابت واقعی یا القایی شریعت با طریقت موجبات حساسیت 

هایی نسبت به پاره ای اشعار موالنا شده اما شعر و سخن او چنان 
در روح ایرانیان نشسته که سوء تفاهم های بزرگ بر نمی خیزد و به 
بهانۀ نقل و نقد اشعار او بسیار سخن ها می توان گفت و باب بحث 
های مختلف را می توان گشود و از این منظر موالنا و در این زمینه 
مثنوی معنوی یک فرصت بی نظیر است و چه بسیار بحث های تازه 

که تنها با یک بیت مثنوی درگرفته است.
7. در این که شماری از فقها و روحانیون نظر مثبتی به موالنا 
ندارند و حتی ممکن است برخی تکفیر کنند تردیدی نیست ولی 
خوش بختانه بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران از عالقه مندان ابن 
عربی بوده اند و در نامه به گورباچف به صراحت از او نام برده و با 
لفظ »بزرگوار« یاد کرده و وقتی دربارۀ ابن عربی چنین گفته که 
حساسیت برانگیز تر بوده جای تکفیر رسمی و حکومتی برای موالنا 

باقی نمانده است.
8. با این که موالنا را به عنوان شاعری ایرانی می شناسیم اما 
هم افغانستان و هم ترکیه او را متعلق به خود می دانند. اولی با 
استناد به زادگاه او بلخ و دومی چشم فروبستن در آسیای صغیر 
و مدفون بودن در قونیه و پیشنهاد دهندۀ سال 2007 هم گویا 

ترکیه بوده است. 
بهره برداری گردشگری را هم ترکیه به عمل می آورد و در ایران 
تنها یادهای مناسبتی را شاهدیم. درست است که نگاه اقتصادی و 
توریستی به موالنا در ترکیه تصویر او را گاه خدشه دار می سازد و 

تنزل می دهد اما می توان به شکلی دیگر به مزار منتسب به شمس 
– مراد واقعی یا پنداری موالنا- در خوی هم بیشتر پرداخت و به 

جاذبه های آن افزود و برنامه هایی متناسب تدارک دید.
9. اگر هر سال موالنا موالنا کنیم ولی بچه های ما نتوانند چند 
بیت شعر سادۀ مثنوی معنوی را درست و روشن بخوانند فایده ای 
ندارد. با همۀ جبهه گیری ها علیه حفظ کردن اشعار اگر دانش 
آموزان در مقاطع مختلف درسی اشعاری از مثنوی را از بر کنند 
جای دوری نمی رود. مگر می شود پارسی زبان باشیم و نتوانیم این 

اشعار را از بر بخوانیم:
بشنو از نی چون حکایت می کند/ وز جدایی ها شکایت می کند/ 

از نیستان تا مرا ببریده اند/ از نفیرم مرد و زن نالیده اند....
هم لحن و آوا زیباست و هم به لحاظ خاستگاه اندیشه و نظریه 

»وحدت وجود«.
10. برای این که این مطلب کامال متفاوت باشد خاصه با مقاالتی 
که از مونتاژ تکه تکه نوشته های منتشره در تارنماها و فضای مجازی 
ساخته و پرداخته می شود این نکته را اضافه می کنم که قرار بود در 
تهران و در شمال پارک سید جمال الدین اسدآبادی در یوسف آباد 
»مرکز موالنا« ساخته شود. این پروژه اما منتفی شد چون توسعه 
پارک پس از الحاق دو باغ خریداری و مصادره شده به آن منتفی 
شد و حاال دارند در آن ساخت وساز دیگری می کنند و شاید دست 

آخر نام آن برج یا پاساژ را بگذارند موالنا!

6فرهنگی

 تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب »فرنگیس«

تقریظ رهبر معظم انقالب اسالمی بر کتاب »فرنگیس« امروز - یکشنبه - در 
مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در 

دوران دفاع مقدس منتشر شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای، متن یادداشت رهبر معظم انقالب بر این کتاب - که روایتی 
است از مقاومت شجاعانه  خانم فرنگیس حیدرپور، بانوی روستایی مرزنشین ُکرد 

کرمانشاهی در مقابل حمالت رژیم متجاوز بعثی- به شرح زیر است:
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

بخش ناگفته و بااهمیتی از حوادث دوران دفاع را به مناسبت شرح حال این بانوی 
شجاع و فداکار، در این کتاب میتوان دید. بانو فرنگیس دالور با همان روحیه  استوار 
و پرقدرت و با زبان صادق و صمیمی یک روستایی و با عواطف و احساسات رقیق 
و لطیف یک زن، با ما سخن گفته و منطقه  ناشناخته و مهمی از جغرافیای جنگ 
تحمیلی را با جزئیاتش به ما نشان داده است. ما از روستاهای مرزی در دوران جنگ 
و مصائب فراوان آنان و آوارگی ها و گرسنگی ها و خسارتهای مادی و ویرانی ها و داغ 
عزیزان آنها، هرگز به این وضوح و تفصیلی که در این روایت صادقانه آمده است، 
خبر نداشتیم؛ و نیز از فداکاری جوانان آنان که در شمار اولین شتابندگان به مقابله 
با دشمن مهاجم بودند. ماجرای قتل و اسارت دشمن به دست این بانوی دالور هم 
که خود یک داستان مستقل و استثنائی است که نظیر آن فقط در سوسنگرد، در 
همان اوان، اتفاق افتاده بود. بانو فرنگیس را باید بزرگ داشت و از نویسنده  کتاب 
-خانم فتاحی- به خاطر قلم روان و شیوا و هنر مصاحبه گیری و خاطره نویسی، باید 

بسیار تشکر کرد.
»21/11/96

به گزارش ایرنا، مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع 
بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس صبح امروز در مؤسسه پژوهشی فرهنگی 

انقالب اسالمی برگزار شد.
در  سال 1341  متولد  حیدرپور  فرنگیس  خاطرات  شامل  »فرنگیس«  کتاب 
روستای اوازین است. او در حمله نظامیان عراقی به روستای محل سکونتش با یک 

تبر از خود در برابر سربازان ارتش بعث عراق دفاع کرد.
در سال 1359 پس از حمله عراق به روستای اوازین، مردم به دره های اطراف 
فرار می کنند. فرنگیس که در آن زمان 18 سال داشت شب هنگام همراه برادر و 
پدرش جهت تهیه غذا به روستا باز می گردند. اما در طول راه پدر و برادر فرنگیس 
ضمن درگیری با عوامل عراقی شهید می شوند و فرنگیس در پی برخورد با دو سرباز 
عراقی بدون داشتن سالح گرم، با تبر پدرش با سربازان درگیر شده، یکی را کشته 
و دیگری را با تمام تجهیزات جنگی اسیر می کند و به مقر فرماندهی ارتش ایران 

تحویل می دهد.
همچنین رهبر معظم انقالب در سفرشان به کرمانشاه به این بانوی بزرگ اشاره 

کرده بودند و بر ثبت خاطراتش تاکید داشتند.

فیلم های بمب و کامیون پروانه نمایش گرفتند

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر خود برای 2 فیلم 
مجوز نمایش صادر کرد.

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از سازمان سینمایی، شورای پروانه 
برگزار  اعضا  اکثریت  با حضور  اخیر که  فیلم های سینمایی در جلسه  نمایش 
شد،مجوز نمایش فیلم »کامیون« به تهیه کنندگی و کارگردانی کامبوزیا پرتوی در 

ژانر اجتماعیرا صادر کرد.
در خالصه داستان فیلم »کامیون« آمده است: یک راننده کامیون ایرانی، خانواده ای 

از اهالی کردستان عراق را برای یافتن پدر خانواده به تهران می آورد.
در این فیلم سعید آقاخانی، نیکی کریمی، تروسکا جوال، نسرین مرادی، رامین 

راستاد، یعقوب پرسا، شایسته ایرانی ایفای نقش می کنند.
همچنین در این جلسه مجوز »بمب داستان عاشقانه« به تهیه کنندگی مشترک 
احسان رسول اف و پیمان معادی و کارگردانی پیمان معادی در ژانر اجتماعی صادر 

شد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: در میانه سال های جنگ و در اوج بمباران 
های تهران، روزگار با بیم و ترس می گذرد. اما عشق و دلدادگی و زندگی و امید، 
هراس ملموس مرگ را به فراموشی می سپارد؛ رفتگان در کلماِت زندگان تکرار 

می شوند. مرگ، سؤال مطلق است و عشق، ابهام مکرر.
»بمب؛ یک عاشقانه« با کورسوی امیدبخش زندگی کار دارد نه با سیاهی مطلق 

مرگ.
معادی در این فیلم به زندگی یک خانواده در دهه 60 و زمان جنگ می پردازد. بعد 

از فیلم »برف روی کاج ها« این دومین فیلم معادی است که کارگردانی می کند.
در این فیلم هنرمندانی چون پیمان معادی، لیال حاتمی، حبیب رضایی، سیامک 
انصاری، سیامک صفری، بهادر مالکی، رامین پورایمان، معصومه قاسمی پور، صبا 
گرگین پور، باران معادی، شهروز آقایی پور،ارشیا عبداللهی، نیوشا جهانی، محمود 
کالری، سیامک ادیب، محمد زمانی، احسان عباسی، فرزاد رمضانی و فاطمه مرتاضی 

ایفای نقش می کنند.

اخبار
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4 مدیر در وزارت ارشاد تغییر می کنند
در پی ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی، این قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز همچون سایر دستگاه ها اجرا خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، در حال حاضر ٤ تن از مدیران این وزارتخانه مشمول این قانون می شوند که پیش از موعد مقرر، نسبت به جایگزین شدن افراد جدید اقدام خواهد شد.رییس جمهور قانون اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را 
شهریور امسال به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد. 

بمناسبت هشتم مهر؛ روز موالنا 

بشنو از نی چون حکایت می کند/ وز جدایی ها شکایت می کند

 رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری :

توسعه پایدار مبتنی بر یافته های میراث فرهنگی است
    تهران- ایرنا- رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: تجربه جهانی 
نشان می دهد که توسعه ای مقرون به صرفه متعادل و پایدار است که مبتنی بر یافته 

های میراث فرهنگی باشد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، سید محمد بهشتی روز یکشنبه در نشست خبری 
دومین همایش ملی میراث فرهنگی توسعه پایدار در محل این پژوهشگاه اظهار داشت: 
مهمترین چالش اروپا بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی، مساله حفاظت از میراث 
فرهنگی بود و کسانی که در آن زمان توسعه را برعهده داشتند به اشتباه، حفاظت از 

میراث و محیط زیست را مختل توسعه می دانستند.
وی افزود: آنها دریافتند که این تصور اشتباهی بوده اما جریان توسعه در کشور ما 
هنوز هم میراث فرهنگی و محیط زیست را به دو عنوان دو عامل مخل توسعه می 
بیند از همین رو شاهد تخریب های زیادی در بافتها و محوطه های تاریخی به بهانه 

توسعه هستیم.
رئیس شورای سیاستگذاری میراث فرهنگی توسعه پایدار تاکید کرد: از برنامه سوم 
توسعه کشور که میراث فرهنگی در برنامه قرار گرفت تالش شد بین میراث و توسعه 
یک نسبت متعادل و متوازن باشد و بندهایی نیز در برنامه چهارم قرار گرفت اما به 
طور کامل به اجرا در نیامد با این حال شاهد یک تغییر رویکرد اسنادی در این زمینه 

بوده ایم.
بهشتی گفت: تصور غالب آن موقع این بود که در بهترین حالت، توسعه و میراث 
حسن همجواری داشته باشند یعنی کاری به کار هم نداشته باشند اما تجربه جهانی 

نشان داد که توسعه پایدار بر پایه های میراث فرهنگی استوار است.
او گفت: یونسکو در مجموعه مطالعاتش در زمان دبیرکلی »خاور پرز دکوئیار« در 
سازمان ملل متحد )1982 تا 1991( به این نکته مهم دست یافت که مبدا توسعه باید 
فرهنگ باشد و اینکه نسبت توسعه با فرهنگ مهم تر از نسبتش با بهداشت، صنعت و 
دیگر بخشهاست که البته سهم این مساله برای متخصصان و برنامه ریزان ما که میراث 

فرهنگی را به عادت، مزاحم توسعه می دانند سخت است.

بهشتی اضافه کرد: برای همین منظور در سال 1394 با همکاری سازمان برنامه 
و بودجه و دیگر مسئوالن، این همایش را به عنوان یک فتح باب برای ایجاد تلقی 
و رویکرد جدید در توسعه پایدار برگزار کردیم تا این موضوع جا افتاده و حساسیتها 

کمتر شود.
وی تصریح کرد: برای روشن کردن اذهان، مباحث این همایش را از موضوعات 
ملتهب محسوس مانند چالش تحوالت اقلیمی، آب و فناوری آغاز کردیم که دوره اول 

آن نیز نسبتا موفق بود.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش میراث فرهنگی توسعه پایدار گفت: با توجه به 
شرایط کنونی که وضعیت نامطلوب زیست محیطی کشور ما را در یک دوراهی ناگزیر 
قرار داده که یا از شیوه زیست اهالی گذشته این سرزمین درس بگیریم و از میراث 
زیست آنها برای عبور از جابجایی عظیم جمعیت، خشکیدن سرزمین و دیگر مشکالت، 
استفاده کنیم یا با بی توجهی به آن دچار خسران شویم انتظار داریم که در دور دوم 

واکنش مثبت بیشتری را داشته باشیم.
بهشتی گفت: شاهدیم که با تکنولوژی گران قیمت، توسعه ما فقط ناپایدار و موقت 
است و دوران هزینه کردن بوالهوسانه برای خرید محصوالت گران برای زندگی در این 
سرزمین سپری شده است و ما باید شیوه زیست خود را در این سرزمین به دست 
آوریم و این نسیان را با مطالعه جدی دوباره احیا کنیم تا با کیفیت مطلوب زندگی 

کنیم.
وی خاطرنشان کرد: از دوره صفویه به بعد، ما شاهد سفر افراد مختلف اروپایی به 
ایران هستیم که بسیاری از آنها در سفرنامه هایشان از ایران دو چیز مشترک نوشته 
اند؛ اول اینکه ابراز شگفتی کردند که چرا ایرانی ها این سرزمین را برای زندگی انتخاب 
کرده اند چون با معیارهای آنها ایران، قابل زیست نبوده است دوم اینکه متعجب بودند 

که چطور اصفهان، شیراز و برخی شهرهای ما این همه زیبا هستند.
بهشتی یادآور شد: این شواهد نشان می دهد که ما راز چگونه زیستن در این 
سرزمین را پیدا کرده بودیم و در یک قرن اخیر آنها را فراموش کرده ایم و باید با 
بازشناسی توسط همایش های اینچنینی، نسبت جدید بین میراث فرهنگی و امر 

توسعه را دریابیم و از آن برای زندگی بهتر و عبور از چالشها در این سرزمین بهره 
مند شویم.

به گزارش ایرنا، نخستین همایش ملی میراث فرهنگی توسعه پایدار، بهمن 94 
برگزار شد و دومین همایش در 15 و 16 مهرماه امسال با 8 محور میراث فرهنگی 
توسعه پایدار، آمایش سرزمینی، راه و شهرسازی، مدیریت آب، هویت گردشگری، 

نوآوری و فناوری در سالن همایش های موزه ملی برگزار خواهد شد.
تاکنون 133 مقاله علمی در محورهای تعیین شده به دبیرخانه همایش ارسال و در 

هشت کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.

هر سال که مدرسه ها باز می شد و کودکان سراغ کتاب های 
روبه رو  مردی  تصویرگری های  با  می رفتند  درسی شان 
می شدند که هرچند او را به نام نمی شناختند اما همین 
تصویرها آن ها را به دنیایی دیگر می برد و در ذهن هایشان 
نقش می بست. پرویز کالنتری خالق نقاشی های »حسنک 
کجایی؟«، »دهقان فداکار« و ... در کتاب های درسی بود که 
دیگر در میان ما نیست. حاال دخترش می گوید قصد دارد 

اقداماتی انجام بدهد و آثار پدرش را به نمایش بگذارد.
بی از دو سال از درگذشت پرویز کالنتری می گذرد. دخترش 
نگار کالنتری به ایسنا می گوید: عموم مردم با پدرم خاطره دارند. 
ما آثار زیادی را از او در اختیار نداریم به جز چند اثر که برای من، 
مادرم و خواهرم به یادگار گذاشت. او ادامه می دهد: من می خواهم 
با مجموعه داران آثار پدرم صحبت کنم تا به کمک آن ها چند کار را 
فراهم کرده و به نمایش بگذاریم. چند اثر هم ما برای نمایش قرار 
می دهیم. فرزند پرویز کالنتری اضافه می کند: ما خیلی خوشحال 

هستیم که آثار پدر خواهان دارد و در دست مجموعه داران است. 
برخی با ما تماس می گیرند و می خواهند آن چند اثری را که 
در دست ما هست خریداری کنند اما این آثار روح پدرم را در 
خود دارند و ما با آن ها زندگی می کنیم. به گزارش ایسنا، پرویز 
کالنتری متولد سال 1310 و دانش آموخته  دانشکده ی هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران بود. مدیریت کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، شرکت در نمایشگاه های گروهی و انفرادی متعدد در 
داخل و خارج از ایران و انتشار چند مجموعه داستان، بخشی از 
فعالیت های کالنتری را تشکیل می داد. همچنین یکی از آثارش در 
فهرست تمبرهای ویژه سازمان ملل به چاپ رسید و تابلوی مشهور 
»شهر ایرانی« او در مقر سازمان ملل در نایروبی قرار دارد. او شامگاه 
31 اردیبهشت ماه 1395 براثر عوارض ناشی از یک دوره بیماری 
طوالنی و ضعف شدید در خانه اش درگذشت. کالنتری نقاش، 
طراح، نویسنده و روزنامه نگار بود. برخی از افراد بدون اینکه بدانند 
تصویر زبان بازی »روباه« برای »زاغ« و مهمانی »کوکب خانم« با 

دست چه کسی بر ذهشان نقش بسته، کالنتری را به عنوان نقاش 
منظره های کویری می شناختند؛ خودش هم درباره ی آن ها گفته 
بود: »من نقاش مناظر خاک آلود مملکتم هستم.« آیدین آغداشلو 
ـ نقاشـ  درباره کالنتری گفته است: کالنتری یک نقاش قصه گو 
بود. او در نقاشی هایش از عناصر ساده زندگی روستایی و آدم های 
ساده استفاده می کرد و این موضوع از قلب رئوف او برمی آمد. او به 
نسلی از هنرمندان تعلق داشت که همه با هم همکاری، همدلی 
و همراهی داشتند. او در طول عمر پربارش توانست هم به شیوه 
شخصی خودش دست پیدا کند و هم با نیرویی مافوق تصور، 
تعداد زیادی اثر خلق کند. این پرکاری و پرباری نصیب هر نقاشی 

نمی شود.
پرویز کالنتری در کنار یکی از تابلوهایش

او ادامه داده است: کالنتری یک نقاش و تصویرگر حرفه ای بود 
و در تمام عمرش به این عنوان شناخته می شد. البته او نویسنده 
قابلی هم بود و بسیار شیرین موضوعات را به دور از پیچیدگی ها 

بر  توجهی  قابل  بسیار  تأثیر  نیز  او  تصویرگری های  می نوشت. 
نسل های بعدی در این زمینه کار داشت. اگر از بخش فنی کارهای 
کالنتری چشم پوشی کنیم که آثار او را غیرقابل تقلید کردند، باید 
در نقاشی ها و تصویرگری هایش به دنبال خود او بگردیم و ببینیم 
کجای  از  روستایی،  زندگی های  و  کاهگلی  پس زمینه های  این 
شخصیت او نشأت گرفته اند. اگر او از این زندگی های ساده نقاشی 
می کشید، دلیلی بر ساده انگاری او نبود، بلکه کالنتری فردی پاک، 
باصفا و باسواد بود. یکی از معروف ترین کارهای این هنرمند برای 
کودکان، تصویرگری آلبوم »رنگین  کمون« با شعر و موسیقی 
ثمین باغچه بان است. آلبومی که برای کودکان دهه های گذشته 
پر از خاطره و تصویرهای شاد است. او روحیه شوخ طبعی داشت 
و همسرش چند ماه پیش از درگذشت او و در زمان بیماری این 
هنرمند گفته بود: »هنوز هم کودکی در وجود پرویز زنده است 
و به نظر من، بهترین ویژگی هر انسانی به جز این، چیز دیگری 

نمی تواند باشد.«

تصمیم خانواده پرویز کالنتری برای نمایش آثار این هنرمند


