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جزء ال يتجزأ من الهوية واملعالم الثقافية واالعتقادات

اخبار السينما

الزي الشعبي اإليراني ..اصالة املاضي وجمال الحاضر
ال تقتص��ر الثقاف��ة ف��ي إيران عل��ى تنوع
اللغ��ات أو الع��ادات والتقالي��د والطق��وس،
فل��و اردن��ا التطرق إلى الثقافة الش��عبية لكل
منطق��ة لوجدن��ا العدي��د م��ن العوام��ل التي
تتع��دى م��ا ذكرن��اه لم��ا تمتلك��ه إي��ران م��ن
طبيع��ة ق��د تنف��رد به��ا لحد م��ا ع��ن البلدان
األخ��رى ،يكف��ي ان يت��راود لذهن��ك ع��دد
القوميات والتي يبلغ عددها ستة وهذا الرقم
ينطب��ق بالطب��ع عل��ى القومي��ات الرئيس��ية
وه��ي الف��رس واألذري��ون واألك��راد والع��رب
والبل��وش والتركم��ان ألن��ه ين��درج تح��ت
كل قومي��ة ثقاف��ات وقومي��ات أخ��رى وفق��ا
الحصائي��ات ذك��رت ف��ي كتاب «إي��ران بين
ثورتين» للكاتب «ارواند آبراهاميان».
يع��د ال��زي الش��عبي ج��زءا مهم��ا م��ن
الهوي��ة الثقافي��ة ألي قومي��ة أو ش��عب ف��ي
العال��م ل��ذا يس��عى الن��اس للمحافظ��ة عليه
حت��ى لو اقتصر األم��ر على االحتفاظ به في
خزانة المنزل او عرضه في متاحف البالد او
المعارض المحلية او الدولية.
قد يتبادر هذا السؤال الى الذهن من أين
حصلت االزياء الشعبية على ألوانها وشكلها
ونوع قماشها؟ بالطبع االجابة تنحصر دائما
بالطق��س واالحوال الجوي��ة التي كانت في
ذلك الزمان باالضافة إلى المعتقد الديني
الذي ترك لمس��ته على الت��راث أيضاً لذلك
يكف��ي ف��ي بع��ض االوق��ات النظ��ر إل��ى ال��زي
لتتمك��ن م��ن اس��تخالص العوام��ل الثقافية
والعادات التي تتسم بها أي منطقة.
تتمت��ع ازي��اء القوميات اإليراني��ة بالوان
ورائح��ة ش��عبية ممي��زة باالضاف��ة لعكس��ها
لالصال��ة اإليرانية حت��ى ان اللباس المحلي
يعتب��ر ج��زء ال يتج��زأ م��ن الهوي��ة والمعال��م
الثقافية واالعتقادات التي يؤمن بها الناس.
منع الحجاب بعهد رضان خان البهلوي
من��ع رض��ا ش��اه بهل��وي الحج��اب اثن��اء
اس��تالمه للحك��م هوس��ا منه بالفك��ر الغربي

ترجمة رواية «ما أردنا
دائم ًا» إلى الفارسية

ومحاولة الضفاء الطابع الغربي على البالد
متجاه�لا االس��س والقي��م الت��ي يتحل��ى بها
الش��عب اإليراني المتمس��ك بقيمه وعاداته
الت��ي اليمك��ن نفيها بجرة قل��م وتحويله إلى
قانون او بحالة من القمع .اخفق هنا بغربنة
الش��عب بل جعل منه يتمس��ك بما يمتلك
اكث��ر خوف��ا من طمس هوي��ة ال تنفك عن
الذات والفطرة الشخصية عند البعض.
وفق��ا للمعلوم��ات التاريخي��ة وعل��م
األث��ار القديم��ة اتس��م المجتم��ع اإليران��ي
من��ذ العص��ور القديم��ة يعن��ي قب��ل العص��ر
االخمين��ي وحت��ى الي��وم بمجتم��ع محاف��ظ
وعفيف وهذا ما يمكن اس��تنباطه من الصور
والنقوش التي نقشت منذ قبل االسالم حتى
بع��د ظهور االس�لام عل��ى حد س��واء ان كان
اللب��اس الخ��اص بالنس��اء او الرج��ال تظه��ر
أن الش��عب كان محافظ��ا وكان جس��دهم
مغط��ى بالكام��ل م��ن ال��رأس حت��ى الق��دم
ويمك��ن مقارن��ة الثقاف��ة اإليراني��ة م��ن ه��ذه

الناحي��ة ف��ي ذل��ك الوق��ت مع ش��عوب أخرى
مث�لا اليون��ان الت��ي ل��م يك��ن يرت��دي ش��عبها
اللباس الكامل ويظهر قسم من جسده.
ويذك��ر ه��ادي وكيل��ي «االس��تاذ
المس��اعد ف��ي قس��م التاري��خ ف��ي جامع��ة
فردوس��ي ف��ي مش��هد» أن المجتم��ع اإليراني
مجتم��ع محاف��ظ وتعرض لعوام��ل تتعارض
ض��د معتقدات��ه ومفاهميه س��واء ف��ي عصور
قديم��ة او حديث��ة منه��ا ف��ي زم��ن اس��كندر
المقدون��ي وبع��د دخ��ول الس��لوكيين إل��ى
إي��ران حي��ث كان لباس��هم مختل��ف ع��ن
اللب��اس اإليران��ي أي بم��ا يطل��ق علي��ه اليوم
«الحج��اب الس��يء» او «ب�لا حج��اب» ولك��ن
لم يلق رواجا او تقبال في المجتمع اإليراني
كذل��ك االمر ينطبق عل��ى المغول وبعض
االقوام المهاجرة الى إيران اال وان المجتمع
اإليراني لم يتمكن من هضم هذه الظاهرة او
احتوائها وانما حصل العكس الدخيل تطبع
بطبع األصل.

بمناسبة سنة التراث في العالم اإلسالمي

اإليسيسكو :القدس الشريف عاصمة
دائمة للثقافة اإلسالمية
دع��ا عب��د العزي��ز التويجري ،المدي��ر العام للمنظمة اإلس�لامية للتربية
والعلوم والثقافة (إيسيس��كو) ،الدول اإلس�لامية إلى تخصيص أسبوع لمدينة
القدس.
وج��اء ذلك خ�لال مؤتمر صحفي بمدينة «الرباط» المغربية بمناس��بة
إعالن إيسيسكو  2019عام التراث في العالم اإلسالمي.
وقال إن «اإليسيس��كو أطلقت بمناس��بة سنة التراث في العالم اإلسالمي،
برنامج��ا متكام� ً
لا لتعزي��ز الدع��م اإلس�لامي والدول��ي للحف��اظ عل��ى التراث
وأقرت بتعيين مدينة القدس الش��ريف،
الثقاف��ي ف��ي مدينة القدس الش��ريفَّ ،
عاصم��ة للثقافة اإلس�لامية عن المنطقة العربية لع��ام  ،2019وعاصمة دائمة
للثقاف��ة اإلس�لامية» .ودعا المدير العام لإليسيس��كو جه��ات االختصاص في

ترجم��ت رواي��ة «ما أردن��ا دائم �اً» ،للكاتب
«ايميل��ي كيفي��ن» ،م��ن قب��ل دار «س��نك»
للنش��ر ،حي��ث تع��د ه��ذه الرواي��ة م��ن أكث��ر
اعمال «نيويورك تايمز» مبيعاً.
ان الرواي��ة ترجمه��ا إل��ى الفارس��ية «علي
ش��اهمرادي» ،وتعتبر اعم��ال الكاتبة «ايميلي
كيفين» ،من أكثر الروايات التي يرحب بها
من قبل القراء وتلقى مبيعات كبيرة.
وتتن��اول الرواي��ة قص��ة ث�لاث ش��خصيات
كل منه��م يس��رد القص��ة من زاوي��ة مختلفة
ح��ول حي��اة البش��ر المجروحي��ن م��ن الحي��اة
البع��ض م��ن العش��ق او الوح��دة او الماض��ي
باالضاف��ة إل��ى م��رارات الحي��اة الحديث��ة،
ويحتوي الكتاب على  352صفحة.

سيا
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الدول األعضاء إلى المشاركة في تفعيل هذه المبادرة من خالل تنفيذ برامج
ومشاريع وأنشطة تراثية ،من أجل تعميق الوعي بأهمية حماية التراث بصفة
عامة ،وفي مناطق النزاع بصفة خاصة ،كجزء ال يتجزأ من هويتنا الثقافية،
وتطوير برامج تكوين األطر العاملة فيه.
ودعا إلى توأمة عواصم الثقافة اإلسالمية األخرى لعام  ،2019مع مدينة
القدس الش��ريف واس��تضافة كل واحدة منها ألس��بوع خاص بمدينة القدس
الشريف ضمن البرنامج السنوي ألنشطة احتفاليتها بهذه المناسبة.
وف��ي س��ياق متص��ل ،وص��ف التويجري ،ظه��ور مصحف مغرب��ي عمره 10
قرون في إسرائيل بـ«القرصنة».
ودعا ناش��ط حقوقي مغربي ،الش��هر الماضي ،حكومة بالده إلى اس��تعادة
نسخة من مصحف مح ّلي قديم يعود ألكثر من  10قرون ،من (إسرائيل).
وتعرض المكتبة الوطنية اإلسرائيلية نسخة مغربية من القرآن الكريم،
عمرها أكثر من  10قرون ،ما يجعله من الوثائق النفيسة.
وف��ي تصري��ح س��ابق لألناض��ول ،ق��ال أحم��د أويحم��ان ،رئي��س المرص��د
المغرب��ي لمناهض��ة التطبي��ع (غير حكوم��ي)« :يتعين على حكوم��ة المملكة
التدخ��ل م��ن أجل اس��تعادة ه��ذا المصح��ف والعديد من المصاح��ف األخرى،
والوثائق التراثية».

ّ
المرش��حة لنيل الجائ��زة بدورتها للعام  ،2019الت��ي تتضمن  16رواية
أعلن��ت الجائ��زة العالمي��ة للرواي��ة العربي��ة ،القائمة الطويلة للروايات
صدرت خالل الفترة بين يوليو  2017وحتى يونيو  ،2018حيث جرى اختيارها من بين  134رواية ترشحت للجائزة.
وصلت إلى القائمة الطويلة روايات لـ 7كاتبات ،وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة ،إلى جانب روايات لـ 9ك ّتاب ،تتراوح أعمارهم بين  43و79
عاماً ،من  9جنسيات.
تمس العالم العربي اليوم ،كما تلقي الضوء على تاريخ المنطقة العربية وتراثها الثري ،وتتطرق إلى قضايا إنسانية
وتعالج الروايات قضايا ّ
مهم��ة ،منه��ا وصم��ة الفق��ر وصدمة الموت واالضطه��اد وأهمية حماية العائلة والوطن ،حيث تم اختي��ار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم
مكونة من  5أعضاء ،برئاس��ة ش��رف الدين مادولين ،أكاديمي وناقد مغربي مختص في الجماليات والس��رديات اللفظية والبصرية والدراس��ات
المقارنة .ومن بين قائمة الروائيين الـ ،16الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة ،العديد من األسماء المألوفة ،من بينهم  6سبق أن وصلوا
إل��ى المراح��ل األخي��رة للجائزة ،هم :أميمة الخميس (عن رواية «الوارفة» ،مرش��حة للقائمة الطويل��ة  ،)2010وهدى بركات (عن رواية «ملكوت
ه��ذه األرض» مرش��حة للقائم��ة الطويل��ة  ،)2013وإنعام كجه جي (مرش��حة للقائمة القصي��رة مرتين عن رواية «الحفي��دة األميركية» ،2009
ّ
و«طشاري»  ،)2014وواسيني األعرج (مرشح  3مرات للقائمة الطويلة عن رواية «البيت األندلسي»  ،2011و«أصابع لوليتا»  ،2013و«رماد الشرق:
منسي (مرشحة للقائمة القصيرة عن رواية «أنتعل الغبار وأمشي»  ،)2008التي أشرفت في العام 2013
الذئب الذي نبت في البراري»  ،2014ومي ّ
على «ندوة» الجائزة (ورشة إبداع) ،وشهال العجيلي (المرشحة للقائمة القصيرة عن رواية «سماء قريبة من بيتنا» .)2016
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وفي شهر «دي» اإليراني كانون الثاني،
ذك��رى ي��وم اعالن رضا ش��اه قانون «كش��ف
الحج��اب» وه��ي فرص��ة اللق��اء الض��وء على
ال��زي الش��عبي للقومي��ات اإليراني��ة الت��ي
تتمسك بتقاليدها وزيها حتى يومنا هذا.
اللب��اس االذري :يوج��د ف��ي محافظ��ة
اذربايج��ان االيراني��ة انواع مختلفة من الزي
الش��عبي بس��بب اختالط القوميتي��ن االذرية
والكردية والقبائل والعشائر المختلفة .
مازن��دران :ترت��دي النس��اء ف��ي مازندران
بش��كل ع��ام البس��ة ش��عبية متنوع��ة ش��بيهة
بالعباءة فضفاضة وملونة وجذابة اما بمرور
الزمان قل ارتداء هذا النوع من اللباس.
س��منان :يتميز الزي الشعبي لمحافظة
س��منان بالوان��ه الت��ي تش��به الوان ق��وس قزح
والت��ي امتزج��ت الوان��ه م��ع ال��وان الطبيع��ة
وي��دل عل��ى البس��اطة الت��ي يتحل��ى به��ا اهل
سمنان نسبة لقلوب صحرائهم.
محافظ��ة هرم��زكان :ان الزي الش��عبي
ف��ي محافظ��ة هرم��زكان متن��وع وغن��ي
ومختلف بعض الشيء عن باقي المحافظات
ويتميز بخصوصية نوعا ما ويش��مل العديد
من القطع بدء من الرأس وحتى غطا الوجه
والحجاب وغيره.
محافظ��ة لورس��تان :يمك��ن وص��ف الزي
الش��عبي في محافظة لرستان بجملة واحدة
قمة جمال ومنتهى البساطة.
محافظ��ة كلس��تان :تعتب��ر محافظ��ة
كلس��تان ص��ورة فسيفس��اء مختص��ر ع��ن
االق��وام اإليراني��ة وذل��ك لتع��دد القومي��ات
التي تقطنها.
محافظة سيس��تان وبلوجس��تان :ترتدي
النس��اء في سيس��تان الزي الش��عبي واليومي
عل��ى ح��د س��واء حت��ى يومن��ا ه��ذا كم��ا انه
لديه��م زي خ��اص لالع��راس واالحتف��االت
واالعي��اد تطف��و علي��ه لمس��ة فني��ة ف��ي
الحياكة و االلوان.

 16رواية ّ
مرشحة للقائمة الطويلة بالجائزة العاملية العربية للعام 2019
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محافظة كرمان تعد واحدة من أهم المناطق التراثية في الجمهورية
اإلسالمية ،فجميع نواحيها حافلة باآلثار القديمة التي تضرب بجذورها في
ش��تى العص��ور التأريخي��ة ،وم��ن جملته��ا مجموع��ة آثار تقع ف��ي قلب مركز
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مهرجان كوبنهاغن يفرد زاوية خاصة لألنيميشن اإليراني
خصص مهرجان كوبنهاغن السينمائي
الدول��ي ( )VOID film festivalوذلك ضمن
فعاليات دورته الرابعة قسماً خاصاً لعرض 11
فيلم أنيميشن إيراني ،حققت نجاحات باهرة
خ�لال الفعالي��ات الس��ينمائية الدولية خالل
العام الماضي.
ويحم��ل القس��م عن��وان الصناع��ة
المزده��رة والمثي��رة ألف�لام األنيميش��ن
اإليرانية القصيرة ،حيث س��وف يعرض أفالم
«األبجدي��ة» للمخ��رج كيان��وش عاب��دي« ،الن��ادل» للمخرج فرن��وش عاب��دي« ،أنا ذئب
وأقود القطيع» للمخرج أمير هوشنك معين« ،الموازنة» للمخرج برزان رستمي« ،رجل
المدخن��ة» للمخ��رج مقداد أخ��وان« ،األفق الخالي» للمخرج علي زارع قنات نوي« ،قايم
باش��ك» للمخ��رج محس��ن ش��كر طلب« ،ي��ال وكوبال» للمخرجة ش��يوا صادق أس��دي،
«الس��يد غزال» للمخرج مجتبى موس��وي« ،الذئب» للمخرج صادق جوادي« ،هيا رس��تم
هيا» للمخرج حسين ماليمي.
يذكر أن فعاليات المهرجان سوف تقام في الفترة بين  24يناير حتى  4فبراير 2019
في العاصمة الدنماركية.

«الوشم» يمثل ايران في مهرجان برلني السينمائي
يمث��ل الفيل��م االيران��ي القصي��ر
«الوشم» (تتو) للمخرج فرهاد دل آرا ،ايران
ف��ي ال��دورة التاس��عة والس��تين لمهرج��ان
«برلين» السينمائي الدولي.
وكش��فت أمانة مهرج��ان برلين الذي
س��تنطلق فعاليات��ه اعتب��ارا من الس��ابع من
فبراير القادم ،عن قائمة االفالم المشاركة
ف��ي قس��م «جنراس��يون» أو «الجي��ل» له��ذه
الدورة من المهرجان.
وتم اختيار أفالم هذا القس��م بين حوالى  ۲۵۰۰عمل وس��يتم عرض اجمالي  62فيلما قصيرا
م��ن  36دول��ة ضم��ن فعالي��ات هذا القس��م .و«الوش��م» هو ممثل اي��ران الوحيد ف��ي مهرجان برلين
الس��ينمائي ال �ـ . 69ويعتب��ر قس��م «جنراس��يون» أو «الجي��ل» احد االقس��ام الرئيس��ية والتنافس��ية
للمهرجان والذي سيقام بحد ذاته ضمن القسمين هما القصير والطويل.
وفي الدورة السابقة لمهرجان برلين السينمائي ،مثل الفيلم السينمائي «درساج» ،ايران حيث
نال الجائزة الخاصة للجنة التحكيم.

مهرجان عمار السينمائي ينهي أعماله بطهران باعالن الفائزين
أنه��ى مهرجان عمار الس��ينمائي أعماله
بمراس��م ختامي��ة ج��رت ف��ي صال��ة س��ينما
فلسطين بالعاصمة اإليرانية طهران.
وبحضور جمع غفير من عوائل الشهداء
والمس��ؤولين والفناني��ن والضي��وف أه��دى
المهرج��ان جوائ��زه إل��ى الفائزي��ن ،كم��ا ت��م
تكري��م مخ��رج مسلس��ل العاصم��ة س��يروس
مقدم.
وإليكم نتائج الفائزين بالمهرجان:
قس��م وثائقي��ات التاري��خ السياس��ي
والفتن��ة :الدبل��وم الفخ��ري لفيل��م «المراي��ا المكس��ورة» بإخ��راج عبدالعل��ي مكرم��ي ،و«الطري��ق
المطوي» بإخراج علي مالقلي بور ،كما تم تكريم الفنان ناصر طهماسب.
فانوس المهرجان :لفيلم «التمرد على اإلعمار» بإخراج مصطفى شوقي.
قس��م وثائقي��ات «الح��رب الناعم��ة» :الدبلوم الفخ��ري وجائ��زة أهالي قري��ة تورقوزآباد لفيلم
«طهران دمشق» بإخراج سيدمحمدعلي صدري نيا ،فانوس المهرجان :لفيلم «في يوم ما ترامب»
بإخراج علي بوالي.
قسم وثائقيات «الجبهة الثقافية للثورة» :الدبلوم الفخري لفيلم «عطر التفاح» بإخراج داود
جليلي وفيلم «المولود في ديسمبر» بإخراج سيدرضا حسيني.
قس��م «نق��د الحوار الذاتي» :الدبلوم الفخري لفيل��م «الجذام» بإخراج محمدرضا إمام قلي،
و«البائع »2بإخراج علي رضا بوالي ،فانوس المهرجان :لفيلم «الحصار البحري» بإخراج محمود
شهبازي .قسم وثائقيات «الصحوة اإلسالمية والعالمية» :الدبلوم الفخري لفيلم «عماد» بإخراج
إيمان كودرزي ،فانوس المهرجان :لفيلم «نجل اإلمام» بإخراج سيدمحتشم علي نقوي.
قس��م وثائقي��ات «مدافع��ي الحرم» :الدبلوم الفخ��ري لفيلم «عابدي كهن��ز» بإخراج مجيد
رس��تكار ،وفيل��م «ك��رار» بإخ��راج محس��ن عقيل��ي ،فان��وس المهرج��ان :لفيل��م «النج��اة» بإخ��راج
أميرحسين نوروزي .قسم وثائقيات «الحرب االقتصادية» :الدبلوم الفخري لفيلم «كافيار قم»
بإخراج محمد جواد رحيمي ،و«صيصان بريطانيا» بإخراج محمدهادي إينانلو ،فانوس المهرجان:
لفيلم «باسم األب» بإخراج محمد تقي رحمتي .قسم وثائقيات «الشعب البطل» :الدبلوم الفخري
لفيلم «جليل وخليل» بإخراج روح اهلل أكبري ،فانوس المهرجان :لفيلم «السيدة» بإخراج محمد
حبيب��ي منص��ور .قس��م األف�لام الروائي��ة :قس��م األف�لام القصي��رة :الدبل��وم الفخ��ري لفيلم «كل
ع��ام أربعي��ن» بإخ��راج مي�لاد محمدي ،وفيل��م «البخاخ» بإخراج محس��ن مجيدب��ور ،وفيلم «قصة
المستقبل» بإخراج ميثم ملكي بور .فانوس المهرجان :لفيلم «هي النهاية» بإخراج رضا كشاورز،
وفيل��م «نف��رس» بإخ��راج س��امان غنائمي .قس��م األف�لام نصف الطويل��ة :الدبل��وم الفخري لفيلم
«القصاص» بإخراج محسن أماني ،فانوس المهرجان :لفيلم «اإلبرة» بإخراج يوسف جعفري.
جائزة المهرجان الخاصة لفيلم «مستورة» بإخراج إلهام هادي نجاد
قسم األفالم الطويلة :الدبلوم الفخري لفيلم «الجائزة الخاصة» بإخراج سيد علي سيدي.

محط رحال الكثير من السائحني احملليني واألجانب

نزل «كنج علي خان» في كرمان ..جمال فريد ودقة متناهية في التصميم والزخارف
المحافظ��ة مدين��ة كرم��ان وق��د ش��يدها أح��د الق��ادة الش��جعان ف��ي العه��د
الصف��وي .تق��ع ه��ذه المجموع��ة األثري��ة ف��ي الجان��ب القدي��م م��ن المدينة
بمح��اذاة س��وقها الكبي��ر ونظ��راً لروعته��ا فه��ي طوال أي��ام العام مح��ط رحال
الكثير من السائحين المحليين واألجانب.
في عام  1005هـ أصدر الملك الصفوي الكبير شاه عباس قراراً بتعيين
القائ��د كن��ج عل��ي خان حاكماً عل��ى مدينة كرمان ،وحينم��ا تصدى لهذا
المنصب الحس��اس أمر بتش��ييد مجموعة من المباني الخدمية في مركز
المدينة ،حيث تتضمن على س��احة ومس��جد وحمام عام وس��وق ونزل وبعض
المبان��ي األخ��رى ،وكم��ا متعارف في ذلك العهد فق��د اتصفت هذه العمارة
العريقة بجمال فريد من نوعه ودقة متناهية في التصميم والزخارف الرائعة.
تش��تمل مجموع��ة كن��ج عل��ي خان ف��ي الناحية الش��رقية من س��احتها
الرئيس��ية عل��ى مدرس��ة ونزل بمس��احة  724متراً مربعاً ،وحت��ى عهد الملك
القاجاري آغا محمد خان كان هذا المبنى عبارة عن مدرسة مكتظة بطالب
العل��م ولك��ن بع��د ذلك أص��در أمراً بهدمها ،وفي أواس��ط القرن الثالث عش��ر
تحولت إلى نزل الستقبال الضيوف والمسافرين الوافدين إلى تلك الديار.

ه��ذا المبن��ى مزي��ن ب��أروع النق��وش والزخ��ارف المرصع��ة بالفسيفس��اء
واآلج��ر بحي��ث يعكس مدى روعة البناء إبان العهد الصف��وي ،وغرفه الواقعة
في الطابق الثاني هي األخرى مزينة كسائر أجزائه.
ف��ي الوق��ت الراه��ن ت��م تخصي��ص الطاب��ق األول م��ن مبن��ى المدرس��ة
كورش��ة عم��ل للح��رف اليدوي��ة والتراث الفلكل��وري في مدينة كرم��ان ،لذا
يمكن للس��ائح أن يتجول في أروقتها ويش��اهد كيفية إنجاز بعض النتاجات
اليدوية القديمة عن كثب وبشكل مباشر.
المساحة اإلجمالة لهذه المجموعة التراثية الجميلة تبلغ  11000متر
مربع وتشتمل على ما يلي :ساحة وسوق يرجع تأريخ تشييدهما إلى عام 1005
هـ ،حمام واقع في الجانب الجنوبي من المجموعة تم تشييده في عام  1020هـ
ويقع شمالي مركز سك النقود ،في الجانب الشرق تقع مدسة تم تشييدها
عام  1007هـ ،ونزل يرجع تأريخه إلى عام  1021هـ ،وفي الجانب الغربي هناك
مخزن للمياه مش��يد في عام 1021هـ ،وفي الجوانب الثالثة لهذه المجموعة
هن��اك أس��واق لمختل��ف البضائ��ع م��ن جملته��ا س��وق النحاس��ين الواق��ع في
القس��م األصلي من المجموعة .تم تش��ييد هذه المجموعة التراثية الرائعة

بجهود الخبير المعماري الكبير األس��تاذ س��لطان محمد معمار اليزدي بأمر
م��ن الحاكم الرس��مي لمدين��ة كرمان آنذاك القائد كن��ح علي خان الذي
دامت واليته أربعة وعشرين عاماً تقريباً ،أي من عام  1005هـ حتى  1029هـ.
قب��ل  48عام �اً تم تس��جيل ه��ذه المجموع��ة التراثية ضمن قائم��ة اآلثار
الوطنية في الجمهورية اإلسالمية برقم  829لتصبح مصونة من أي تغيير.

