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فرهنگ و هنر

هقالِ فرٌّگی

زیباضٌاسی
در عکاسی زیبا

قٙاؾی عىاؾی تطویة زیسٌا ٜتیٙٙسٙٞ ٚ ٜطٔٙس
ٔیاٖ ظیثاقٙاؾی  ٚاذالق ٕٞیك ٝضاتغٔ ٝؿتمیٕی تاطلاطاض
اؾتب ٞط ز ٚقاذٞ ٝایی اظ فّؿف ٝا٘س أا لاِة ٔتكاىاُ
عّٓ ظیثایی اؾت  ٚچٍٍ٘ٛی واضتطز آٖ ضا تاایاسٞاا ٚ
٘ثایسٞای اذاللی ٔكرص ٔی وٙسب اظ عطف زیٍاط ٞاط
زٛٔ ٚضز تٛر ٝافالع ٚ ٖٛاضؾاغا ٛلاطاض ٌاطفاتا ٝا٘اسب
ٕٞچٙیٗ  ٓٞاذالق  ٓٞ ٚظیثاقٙاؾی زض عىاؾی ظاٟاٛض
پیسا ٔی وٙٙسباضؾغ ٛیىی اظ تعضي تطیٗ ٔتفىطاٖ ٕٞاٝ
اعصاض اؾت  ٚفیّؿٛفی اؾت وٕٞ ٝچٙاٖ تط لّاٞ ٝاای
عظٕت  ٚإٞیت ٘كؿت ٝاؾتب ا ٚو ٝتا ٝتافاىایاه ٚ
تعطیف ٙٞط پطزاذت ٝؾّغ٘ ٚ ٝفٛش فّؿفی ذٛیف ضا تاا
تفىطا ز٘یای ٔعاصط ٘یع حفظ وطز ٜاؾتب ٘ظطی ٝا ٚزض
تاب ٔاٞیت ظیثایی ت ٝایٗ ٔعٙی اقاض ٜزاضز وٞ ٝط ٙٞاطی
زض شا ذٛیف ظیثاؾتب أا ٔی تٛاٖ ٕٞیٗ ٔمٞ ِٝٛاٙاط
ضا ت ٝا٘ٛا ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٕٞچٛٔ ٖٛؾیمی ضلص ٔزؿإاٝ
ؾاظی ٘ماقی ٟ٘ ٚایتاً عىاؾی تمؿیٓ وطزبزض عاىااؾای
ؾعی ٔی وٙیٓ و ٝحمیمت ظیثایی ضا اظ ٍ٘ا ٜذٛیاف تاٝ
تصٛیط تىكیٓبت٘ ٝظط ٔی ضؾس تعییٗ  ٚتعطیف ٔااٞایات
ظیثایی پیٛؾتٍی  ٚاتحازی زض تفىط ایزاز ٔی وٙس واٝ
اص ٚ َٛرعئیا آٖ فىط ضا تا اؾتفاز ٜاظ تىٙیه  ٚتٟاطٜ
ٌیطی اظ ضً٘ ٛ٘ ٚض ٘كاٖ ٔی زٞسبظیثاقٙاؾی زاضای زٚ
تمؿیٓ تٙسی اؾت ۵عیٙیت ٌطایی  ٚشٞاٙایات ٌاطایایب
عیٙیت ٌطایی ت ٝایٗ أط لائُ اؾت و ٝظیثایای شاتااً زض
ذٛز اقیا ٔٛرٛز اؾتب أا شٙٞیت ٌطا ٔی ٌٛیس ظیثایای
تٟٙا زض ازضان تیٙٙسٟ٘ ٜفت ٝاؾتب قٕا زض ٞاط حااَ تاٝ
عٛٙاٖ یه ٙٞطٔٙس ت ٝلضا ٚزض ٔیاٖ ایٗ ز ٚضٚیاىاطز
ٔی ٘كیٙیسب پاؾد ت ٝچٙیٗ پطؾف ٔثٙایی ٔیاٖ عایاٙایات
ٌطایی  ٚشٙٞیت ٌطایی زض تؿتط زا٘ف ظیثاقٙاؾای ٔای
٘كیٙسب أا آیا زض تیٗ ایٗ ز ٚزیسٌا ٜعیفی قاىاُ ٔای
ٌیطز؟زض ع َٛؾاَ ٞای تؿیاض عىاؾی ت ٝپیكطفت ٞای
تؿیاضی زؾت یافت ٚ ٝزض ٔیاٖ رٙثف ٞاای ٌا٘ٛااٌاٖٛ
ارتٕاعی ٕ٘ایكٍاٞ ٜای ٔتعسزی تاطٌاعاض ٌاطزیاسٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ ٘یاظ ت ٝتغییط  ٚتح َٛزض ایٗ تؿتط احؿااؼ ٔای
قٛزب تریُ  ٚتصٛض و ٝضطٚض اِٚی ٝعىاؾی حطف ٝای
اؾت تا ظٟٛض ایسٞ ٜای رسیس  ٚزٚضتیٗ ٞای پیاچایاسٜ
وٕ٘ ٝایف  ٚتٙظیٓ تصٛیط ضا ضاحت تط ٔی وٙاس ٔ ٚای
ٌصاضز و ٝعىاؼ تٕطوعـ ضا تط ؾٛغ ٚ ٜراعئایااتاف
رٕع وٙس ت ٝلسض ٔا٘ٛض تؿیاض تاالیی زؾت یاافاتاٚ ٝ
عیٙیت ٌطایی  ٚشٙٞیت ٌطایی ضا زض وٙاض  ٓٞلطاض زازٜ
اؾتبٕ٘ٞ ٝ٘ٛای عىاؾی عیٙیت ٌطا ضا ٔای تاٛاٖ زض
ٌاِطی ٞا ٕ٘ایكٍاٞ ٜای ؾاال٘ ٚ ٝتطذای اظ ٔازاال
ٔكاٞس ٜوطزب أا تاویس تط شٌ ٗٞطایی ٔی تٛا٘س واأاالً
ٟٔیذ تاقسب اغّة عىاؾی شٙٞیت ٌطا ؾثه ٚاض  ٚتاط
ٔثٙای لٛاعس اؾت و ٝحتی ٌاٞی ٔثتصَ ٔی قٛزب یىی
اظ اؾاتیس حطف ٝای چٙیٗ واضٞایی ضا «عاىاؽ ٞاایای
٘ؿثتاً ذٛب »٘أیس ٜاؾتب أا ٔٛضع عیٙیت ٌاطایای تاٝ
ٔطاتة ٚاالتط اؾتب قٕا تایس ت ٝتحّیُ ؾاٛغ ٜذاٛیاف
تپطزاظیس  ٚاضظـ شاتی آٖ ضا تطضؾی وٙیسب تٛر ٝزاقتاٝ
تاقیس و ٝلضا ٚچٙساٖ ت ٝشٙٞیت ٕ٘ی پطزاظز تاّاىاٝ
آ٘چ ٝتا آٖ تفىط ذّك ٔی وٙیس ٔ ٟٓاؾتب ز٘ ٚفط ٔای
تٛا٘ٙس زض یه ظٔاٖ ٔ ٚىاٖ ز ٚعىؽ تٍیط٘س وٞ ٝایا
ٌ ٝ٘ٛتفاٚتی زض تصاٚیطقاٖ ٘ثاقسب زض ایاٗ ٔایااٖ زض
ا٘تراب تایس تكریص  ٚزاٚضی تی عطفا٘ ٝصٛض تٍیطز
٘ ٚثایس ت ٝایٗ ٔف ْٟٛتپطزاظز و ٝعىؽ چٌٍ ٝ٘ٛاطفاتاٝ
قس ٜاؾتبحسٚز  ۷۵۴۲ؾاَ اؾت و ٝظیثاقٙاؾی تاا ٔاا
تٛزٞ ٚ ٜطٌع ٘یع اظ ٔیاٖ ٔا ٘رٛاٞس ضفتب
ایٙزا اتالی اؾت و ٓٞ ٝعیٙیت ٌطایی ٞ ٚآ شٞاٙایات
ٌطایی ٔی تٛا٘ٙس عازال٘ ٚ ٝزض واٙااض ٞآ تا ٝتااظی
تپطزاظ٘س ٕٞ ٚیٗ أط اؾت ؤ ٝا ضا ت ٝؾٛغ ٜاذالق ٔای
ضؾا٘سبزایط ٜإِعاضف وّٕثیا اذالق ضا عّٓ لضااٚ ٚ
وطزاض اذاللی تعطیف وطز ٜاؾتب
اذالق تط تٕاْ ٚر ٜٛضفتاض آزٔی اعٕاَ قس ٚ ٜتاحیط ٔی
ٌصاضز ٞ ٚی ٌ ٝ٘ٛاقىاِی ضا تط ظ٘سٌای اواخاط ٔاطزْ
ایزاز ٕ٘ی وٙسب
أا اظ عطف زیٍط افطازی ٘یع ٞؿتٙس و ٝزض أتاحاا٘اا
واض ٞای اعتثاضی تاظی ٞا ٔ ٚؿاتماا ٔااِایاا ٚ
حتی ظ٘سٌی ذصٛصی  ٚذا٘ٛازٌی قاٖ ٘یع تمّة ٔای
وٙٙس ٌ ٚط ٜٚزیٍطی ٞ ٓٞؿتٙس و ٝزض عىاؾی ت ٝتمّة
زؾت ٔی ظ٘ٙسبٔتاؾفا٘ ٝؾطلت احط زض عُٕ ٞط چٙاس تاٝ
٘سض أا اتفاق ٔی افتسب ؾطلت احط زظزی واض زیٍاطی
 ٚاؾتفاز ٜاظ آٖ ت٘ ٝاْ ذٛز اؾتب

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -وتاب پٙاٍٞا ٜتیپٙاا٘ ٜاٛقاتاٝ
ٟٔٙاظ فتاحی زٚقٙث ٝز ْٚاؾفٙس  ۸۵۴۴زض ٔحُ حازح ٝتٕاثااضاٖ
پٙاٍٞا ٜپاضن قیطیٗ وطٔا٘كا ٜضٕ٘ٚایی ٔیقٛزب
تٌ ٝعاضـ ذطٌعاضی فاضؼ وتاب پٙاٍٞا ٜتیپٙاٛ٘ ٜقتٟٙٔ ٝاظ فتاحی زٚقٙث ٝز ْٚاؾافاٙاس
 ۸۵۴۴زض ٔحُ حازح ٝتٕثاضاٖ پٙاٍٞا ٜپاضن قیطیٗ وطٔا٘كا ٜضٕ٘ٚایی ٔیقٛزبتیؿت  ٚقكآ
اؾفٙس ؾاَ  ۱۱ضٚظی غٕثاض تطای وطٔا٘كا ٜتٛز ب زض ایٗ ضٚظ پٙاٍٞا ٜپاضن قیطیٗ وطٔاا٘كااٜ
ٔٛضز اصاتت ٔٛقه لطاض ٌطفت  ٚتیف اظ ؾیصس ٘فط زض ایٗ پٙااٞاٍاا ٜقاٟایاس  ٚظذإای
قس٘سبتیكتط قٟسا ٚظذٕی ٞا ضا ظ٘اٖ  ٚوٛزوا٘ی تكىیُ ٔی زاز٘س و ٝت ٝذاعط زض أاٖ ٔا٘سٖ
اظ تٕثاضاٖ ٞای ضغیٓ تعج عطاق ت ٝایٗ ٔىاٖ پٙأ ٜی تطز٘س ب غافُ اظ ایٗ وٛٔ ٝقاه زلایاماا
اظٛٞاوف پٙاٍٞاٚ ٜاضز  ٚتاعج ٚیطا٘ی  ٚآتف ؾٛظی قسبتٟٙا چٙس ضٚظ ت ٝآغاظ ؾاَ ٘ٔ ٛا٘سٜ
تٛز ب تچٞ ٝا تا ذٛقحاِی  ٚقازی ِثاؼ ٘ٔ ٛی ذطیس٘س  ٚؾثع ٜی عیس ٔی واقاتاٙاسب آٖ ٞاا
زاذُ پٙاٍٞا ٜتا  ٓٞتاظی ٔی وطز٘س  ٚفىط ٔی وطز٘س ؾمف پٙاٍٞا ٜأٗ تطیٗ راؾت ب
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ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -ضٔاٖ ٔؿافط رٕع ٝاحط ؾٕی ٝعااِإای تاا حضاٛض
٘ٛیؿٙسٌاٖ  ٚعاللٙٔٝساٖ ت ٝازتیا ضٕ٘ٚایی ٔیقٛزب
تٌ ٝعاضـ ذثطٍ٘اض وتاب  ٚازتیا ذثطٌعاضی فاضؼ آییٗ ضٕ٘ٚایی اظ ضٔاٖ ٔؿافط رٕع ٝاحط ؾٕیا ٝعااِإای
تطٌعاض ٔی قٛزبایٗ ضٔاٖ و ٝیه عاقما٘ ٝؾیاؾی اؾت زاؾتاٖ پؿطی ا ُٞیىی اظ ضٚؾتاٞای ؾاثاعٚاض اؾاتب
پسضـ ضا ٔس ٞا پیف اظزؾتزاز ٜاؾت  ٚحاال تصٕیٓ ٌطفت ٝاؾت ت ٝذٛاؾتٍاضی زذتطذاِٝاـ تطٚز  ٚتا اٚ
اظزٚاد وٙسبحاَ ٛٞ ٚای ایٗ ضٔاٖ زض زٚض ٜاصالحا اضضی  ٚؾاَٞای ٔ ۵۷ ٚ ۵۸ای ٌاصضز ٘ ٚاٛیؿاٙاسٜ
اعالعا تاضیری و ٝتٔ ٝراعة ٔیزٞس وأالً غیطٔؿتمیٓ  ٚتس ٖٚقعاضٌٛیی اؾتب
ضٔاٖ ٔؿافط رٕع ٝت ٝلّٓ ؾٕی ٝعإِی اظ ؾٛی ٘كط وتاتؿتاٖ ٔعطفت ٔٙتكط قس ٚ ٜآییٗ ضٕ٘ٚایی اظ آٖ ۸۱۵۵۲
زض قٟط لٓ تطٌعاض ٔیقٛزب
عّیاصغط ععتیپان ٘ٛیؿٙس ٜزض ایٗ ٔطاؾٓ پیطأ ٖٛایٗ ضٔاٖ ؾرٗ ذٛاٞس ٌفتب عاللٙٔٝساٖ ت ٝقاطوات زض
ایٗ ٔطاؾٓ ٔی تٛا٘ٙس ت ٝلٓ چٟاضضا ٜقٟسا اتتسای ذیاتاٖ صفایی ٝفطٚقٍا ٜوتاتؿتااٖ ضضاٛیعپاػٞٚاف ٞاای
آؾتاٖ لسؼ ضضٛی ٔطارع ٝوٙٙسب

راها قَیدل فیلن قصِ احود را هی سازد
ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -ضأا
لٛیسَ واضٌطزا٘ی لؿٕت ٘ٛظزٞآ
اظ ٔزٕٛع ٝاپیعٚزیه زیٛاض قیكاٝ
ای تا ٘اْ لص ٝاحٕس ضا تا ٝعاٟاسٜ
زاضزب
تٌ ٝعاضـ ذثطٌعاضی ٟٔط اواثاط
تحٛیّیاٖ تٟی ٝوٙاٙاسٔ ٜازإاٛعاٝ
اپیعٚزیه زیٛاض قیك ٝای ٌافات۵
ضأا لٛیسَ یىی اظ ؾ ٝوااضٌاطزاٖ
ایٗ ٔزٕٛع ٝاپیعٚز لص ٝاحٕاس ضا
ضٚظ رٕع ۷۷ ٝتٔ ٕٟٗا ٜوّایاس ظزب
ٔتیٗ حیسضی ٘یا ٘یٕاا یااضعاّای ٚ
حٕیسضضا ٞسایتی زض ایٗ اپایاعٚز تااظی ٔای
وٙٙسب
زاؾتاٖ ایٗ اپیعٚز زضتاض ٜراٛا٘ای  ۸۳ؾااِاٝ
اؾت و ٝیه ؾان زالض ضا پیسا ٔی وٙس  ٚتاٝ
ٕٞیٗ زِیُ زضٌیط ٔارطاٞایی ٔی قٛزب
ٚی افعٚز ۵تصٛیطتطزاضی ترف اؾاتاٛزیاٛیای
ٔزٕٛع ٝزیٛاض قیك ٝای  ۸۴تٔ ٕٟٗا ٜت ٝپایااٖ
ضؾیس ٜاؾت و ٝاحٕس ٔعظٕای تاراف ٞاای

ظ٘سٌی فطٞاز  ٚؾاضا ضا وااضٌاطزا٘ای واطزب
ٔزیس ٚاقما٘ی زض ترف ٞاای اؾاتاٛزیاٛیای
ٔزٕٛع ٝاپیعٚزیه زیٛاض قایاكا ٝای ٘اماف
ٔزطی ضا تاظی ٔی وٙس ٘ ٚمف ٞإاؿاطـ ضا
حسیخ ٝتٟطا٘ی ت ٝعٟس ٜزاضزب
صثا وٕاِی ؾیأه احصایی ٔطیٓ ؾطٔاسی
ٔاِه ؾطاد ٘اظ٘یٗ وطیٕی زض اپایاعٚز اَٚ
ضٚقٙه عزٕیاٖ قٟٙاظ قاٟاثااظی ٔاٟاؿاا

ٞاقٕی عّیطاْ ٘ٛضایی ٔحٕس
ؾاضتاٖ فطٞاز لائٕی ٟٔاسٚی
فطظیٗ صات٘ٛی اضؾغ ٛذاٛـ
ضظْ عٛفاٖ ٟٔطزازیاٖ ٔزیاس
ضحٕتی ِیال ضحیٕی ِیال تای
پطٚا ٔحإاسضضاا ٞاسایاتای
ؾِٕٛاظ غٙی پاضؾا لط ٜذا٘اّاٛ
ٚببب تاااظیاٍااطاٖ اپایااعٚزٞااای
ٔرتّف ایٗ ٔزٕٛعٞ ٝؿتٙسب
قرصیات ٞاای ٔاٟإااٖ زض
«زیٛاض قیك ٝای »لص ٝذاٛز
ضا زض اؾتٛزی ٛت ٝعٙاٛاٖ یاه
ذاعط ٚ ٜتركی اظ ظ٘سٌی قاٖ تعاطیاف ٔای
وٙٙسب
ٔزٕٛع ٝاپیعٚزیه «زیٛاض قیك ٝای »ت ٝلّآ
ٔحٕس ٔحٕٛز ؾّغا٘ی  ٚضٚح اهلل صسیمی تاٝ
واضٌطزا٘ی ضأا لٛیسَ احٕس ٔعظٕی ٛ٘ ٚیاس
ٔی ٟٗزٚؾت تٛؾظ اوثط تحاٛیاّایااٖ زض ۷۲
لؿٕت  ۵۴زلیاما ٝای زض ٔاطواع ٌؿاتاطـ
فیّٕٙأٛ٘ ٝیؿی ضؾاّ٘ٔ ٝی تِٛیس ٔی قٛزب

آلبَم هیفْووت؛ ضرٍع فصل جدید فعالیتّای ٌّری هحودرضا فرٍتي
ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -آِثٔ ْٛیفٕٕٟت
تا صسای ٔحٕسضضا فطٚتٗ ٔٙتكط قسب ایاٗ احاط
و ٝتا ٕٞت ٔٛؾؿ ٝفطٍٙٞی ٙٞطی آٚای ؾاٛتاٝ
زالٖ تٟی ٚ ٝاظ ؾٛی قطوت ٙٞط ا َٚزض تااظاض
پرف قس ٚ ٜاظ صثا ضٚظ تایاؿات  ٚقاكآ
تٔ ٕٟٗا ٜزض اذتیاض ٔراعثاٖ لطاض ٌطفاتا ٝاؾاتب
ایٗ آِث ْٛقأُ ٞفت لغع ٝت٘ ٝااْ ٞاای وااـ
٘سیس ٜتٛزٔت أا ت ٛو٘ ٝیؿتای ضٚظای ٔاطي
عككببب ٕٞیٗ ذٛت ٗٔ ٝاظ ت ٛتطٕ٘یٌاطزْ تاٝ
چی قه ٔیوٙی ٔ ٚیفٕٕٟت  ٚتطا٘ٞٝایای اظ
زوتط افكیٗ یساِّٟی اؾتب آٍٙٞؿاظی لغاعاا
ایٗ آِث ْٛتٛؾظ تاتاه ظضیاٗ ا٘ازااْ قاسٚ ٜ
أیطٔیالز ٘یىعاز ضضا تااراثاراف  ٚؾایاطٚاٖ
ذؿطٚی تٙظیٓوٙٙسٌاٖ آحاض ٞؿتٙسب حٕیاسضضاا
آزاب ٔ ٓٞیىؽ ٔ ٚؿتطی ًٙلغعا ضا ا٘ازااْ
زاز ٜاؾتبیاقاض ذؿطٚی تاته ضیااحای پاٛض
فیاطٚظ ٚیؿاا٘اّاٞ ٛإاایا٘ ٖٛصایاطی عاّای
رعفطی پٛیاٖ ٔیالز عإِی وطیٓ لطتا٘ی  ٚضضا
تارثرف ٘ٛاظ٘سٌاٖ حاضط زض آِثٔ ْٛحٕسضضاا
فطٚتٗ ٞؿتٙسبٔحإاسضضاا فاطٚتاٗ یااززاقات

وٛتاٞی ٕٞطا ٜتا آِث ْٛذٛز ٔٙتكط واطز ٚ ٜزض
آٖ ذغاب تٔ ٝراعثا٘ف ٘ٛقت ٝاؾت۵ت٘ ٝاْ فاٟآ
ٔغّك و ٝاٚؾتب افؿا٘ ٝقرصی ٔیفٕٕٟات زض
ذاعطا ٘ازیس ٚ ٜضٚظٌاض زیسٞاْ تٛز ٜاؾت ٚ
زض ٔٗ ٞیاٛٞیی ذأٛـ ٙٔ ٚعٚی ضا ؾااِاٟاای
ؾاَ ضٞثطی ٔیوطز ٜاؾتب ذٛا٘سٖ قثی ٝوٝ٘ ٝ
٘یاظ ٔثطٔی تٛز زض ٔٗ و ٝضٞایی ضا تطای ضٚحآ
تط تٔٛی ذزُ ٘مف ٔیظز ٘ ٗٔ ٚیع ت ٝتٙاٟاایای
تٕاقایف ٔیوطزْب ذٛا٘سٖ ضا چٙاٖ ٔٞٛثتای اظ
عآِ تاال ٔی زا٘ٓ و ٝتا زٔی اظ پؽ تااظزٔای زض

ًوایطگاُ باًَاى خَشًَیس ایراى
گطایص هییابد
ؾااطٚیااؽ ذااثااطی
ضٚظ٘اااأااا ٝاضن-
آیاایااٗ ٌكااایااف
ٕ٘ایكٍاا« ٜتاا٘اٛاٖ
ذٛـ٘ٛیؽ ایطاٖ »
زض ٔٛظٞ ٜاٙاطٞاای
زیٙی أاْ عّای ع
ٕٞطا ٜتا تاماسیاط اظ
پٙذ تاا٘اٛی اؾاتااز

ذٛـ٘ٛیؿی تطٌعاض ٔیقٛزب
تٌ ٝعاضـ ایؿٙا ت٘ ٝمُ اظ ضٚاتظ عٕٔٛی ؾاظٔاٖ فطٍٙٞی ٙٞ -طی
قٟطزاضی تٟطاٖ تٙٔٝظٛض پاؾساقت ٛٞیت ایطا٘ی  -اؾاالٔای ٚ
تىطیٓ تا٘ٛاٖ ٙٞطٔٙس آییٗ ٌكایف ٕ٘ایكٍا ٜتا٘ٛاٖ ذٛـ٘ٛیاؽ
ایطاٖ زض چٟاض ٌطایف ترصصی ٘ؿتعّیك قىؿت٘ ٝؿتعّیك ٘ؿاد
 ٚحّج ٘ ٚماقیذظ  ٚتا ٔٛض ٛآیاا لاطآٖ ٔازایاس ازعایاٝ
ضٚایت حسیج  ٚاقعاض تعضٌاٖ ٘ ٚاْآٚضاٖ ازب فاضؾی تاطٌاعاض
ٔیقٛزب
زض لاِة ایٗ تط٘أ ٝاظ پٙذ تا٘ٛی اؾتاز ذٛـ٘ٛیؿی اِ ٟٝذاتٕی
ؾیس ٜصغطی حؿیٙی اظٞااض قاطواا ظٞاط ٜعاثااؾای  ٚظٞاطٜ
ضییؽ اِؿازاتی تزّیُ ذٛاٞس قس ٕ٘ ٚایكٍاٞی اظ آحااض تاا٘اٛاٖ
ذٛـ٘ٛیؽ زٚض ٜلاراض افتتاح ٔیقٛز  ٚتا  ۵۸فطٚضزیاٗ  ۴۱زض
ایٗ ٔٛظ ٜتطپا ذٛاٞس تٛزب تطٌعاضی واضٌا ٜعّٕی تٛؾاظ تاا٘اٛاٖ
اؾتاز  ٓٞاظ رّٕ ٝتط٘أٞٝای ترف رٙثی ایٗ ٕ٘ایكاٍاا ٜذاٛاٞاس
تٛزب
عاللٙٔٝساٖ تطای حضٛض زض ایٗ تط٘أٔ ٝیتٛا٘ٙس ضٚظ پٙذقٙث۷۳ ٝ
تٕٟٔٗا ٜؾاعت  ۸۳تٛٔ ٝظٙٞ ٜطٞای زیٙی أاْ عّی ع ٚالاع زض
ذیاتاٖ ِٚیعصط تّٛاض اؾفٙسیاض قٕاضٔ ۵۴ ٜطارع ٝوٙٙسب

ٔٗ ٔی زٔس قاوط زضٌاٞف ذٛا ٓٞتٛزب اواٙاٖٛ
و ٝتمسیط چٙاٖ تاؾاٟاای ذاٛیاف ضا تاط ٘اطز
ضٚظٌاض ٘كا٘س و ٝافؿا٘ ٝقرصیاْ ضا تا قٕاا زض
ٔیاٖ تٍصاضْ تایس تٍٛیٓ چٍ٘ٛا ٝآٖ ٞایااٞاٛی
ٔٙعٚی قٕایّی رٕعی ت ٝذٛز ٌطفت  ٚعٕٔٛای
ٌكتب ؾثثف زٚؾت ٌطأیٓ افكیٗ یاساِاّاٟای
اؾت و ٝتحمك آضظٞٚای زیاٍاطاٖ تا ٝا٘اساظٜ
آضظٞٚای ذٛزـ تطایف ٔ ٟٓتٛز حتی تیكاتاطب
او ٖٛٙو ٝاحط پیكىف قس ٜاؾت تٔ ٝحضطتاٖ اظ
زضٌا ٜفٔ ٟٓغّك وٕٞ ٝا٘ا اٚؾت ذٛاؾتاضْ واٝ
ت ٝصّ ذٛیف تا ذٛیكتٗ تایافاعایاس  ٚاحؿاٗ
اِحاِی ٌطزز تطای احٛاال تاٖ ٞطچٙس وٛتااٜب»
حسٚزاً چٟاض ؾاَ پیف تٛز و ٝذثطٞای اِٚی ٝزض
ٔٛضز ٚضٚز رسی ٔحٕسضضا فطٚتٗ تا ٝعاطصاٝ
ٔٛؾیمی  ٚا٘تكاض اِٚیٗ آِث ْٛقرصیاـ ٔٙتاكاط
قسب زض ع َٛایٗ ٔس تیكتط اعال ضؾا٘ی آحااض
اظ عطیك تاته ظضیٗ ا٘زاْ ٔیقس  ٚآتاٖ أؿااَ
اِٚیٗ ذثط زض ٔٛضز اذص ٔزٛظ  ٚا٘تاكااض آِاثاْٛ
تٛؾظ ٔحٕسضضا فطٚتٗ تطای ا٘تكاض زض اذاتایااض
ایٗ ضؾا٘ ٝلطاض ٌطفتب

ًوایص آثار طراح ستارُ دار
در گالری آ

ؾطٚیؽ ذاثاطی ضٚظ٘اأاٝ
اضنٌ -اِطی «آ »زض تااظٜ
تطیٗ ٕ٘ایكٍا ٜذاٛز آحااض
ظ٘اااس ٜیااااز آضاپااایاااه
تاغساضؾاضیاٖ ضا ت٘ ٝإاایاف
ٔی ٌصاضزب
تٌ ٝعاضـ ذثطٌعاضی ٟٔاط
ٌاِاطی آ زض تااظ ٜتاطیاٗ
پطٚغ ٜذٛز تا عٛٙاٖ «عاطاح
ؾتاض ٜزاض فطصتی فطا ٓٞآٚضز ٜتا تؿیاضی آحاض ت ٝرا ٔا٘اس ٜاظ آضاپایاه
تاغساضؾاضیاٖ زض ٔعطض زیس عٕ ْٛلطاض زاز ٜقٛزب
ایٗ ٕ٘ایكٍا ٜت ٝوٛقف أیط احثاتی آضـ تٟٙایی  ٚأیط ؾماطاعای تاالـ
ٔیىٙس ترف ٞایی اظ ظ٘سٌی چٙس ٚرٟی آضاپیه تاغساؾاضیاٖ ضا ٕ٘ایاف
زٞسب واضیىاتٛضٞای آضاپیه و ٝتا ٘اْ ٔؿتعاض پغطٚؼ واضأیاٖ چاج ٔی
قس٘س ب عطاحی ٞا پٛؾتطٞا وتاب ٞایی و ٝتٛؾظ ٚی تطرٕٙٔ ٚ ٝاتاكاط
قس ٜاؾت  ٚا٘یٕیكٗ ٞای ٌطفتاض ٚ ٚظ٘ ٝتطزاض اظ رّٕ ٝآحاضی ٞؿتٙس واٝ
زض ایٗ ٕ٘ایكٍا ٜتٕ٘ ٝایف زض ٔی آیسب ٕٞچٙیٗ آحاضی ت ٝیاز آضاپیه وٝ
تٛؾظ أیط احثاتی ٔصغفی اؾساِّٟی ٔحٕسعّی تٙای اؾاسی اتاطاٞایآ
حمیمی عّی ذؿطٚی ٔصغفی ضٔضا٘ی رٕكایاس ؾإااٚاتایااٖ زاٚٚز
قٟیسی ویٔٛطث ویاؾت ٘عٕت الِ ٝای عّی اصغط ٔحتااد ٔاٟاٙاٛـ
ٔكیطی ٔعصٔ ٝٔٛظفطی ٔ ٚؿعٛز ٟٔطاتی ذّك قس ٜا٘س ٘یع زض ایٗ واضٕ٘ا
تٕ٘ ٝایف زض ٔی آیسب ضٚییٗ پان تاظ زض زایط ٜاِإاعااضف ٞاٙاط زضتااضٜ
آضاپیه تاغساؾاضیاٖ ٔی ٘ٛیؿس ۵تٟٙا  ۵۱ؾاَ ظ٘سٌی واطزب ا ٚزض ظٔااٖ
ذٛز چٙاٖو ٝتایس قٙاذت٘ ٝكسب ا ٚزض ظٔیٞٝٙای ٔصٛضؾاظی  ٚعاطاحای
وتاب ٘ماقی ٔتحطن پٛؾتط ٙٞ ٚط تثّیغا فعاِیت ٔیوطز ِٚی تیكتاط
ت ٝعٙعٍ٘اضی  ٚواضیىاتٛض عالل ٝزاقتب ا ٚعٙع ؾیا ٜضا ٚؾیّٝای ٔاٙااؾاة
تطای تیاٖ ا٘ؿاٖزٚؾتی  ٚحؿاؾیتٞای ارتٕاعی ذٛز یافتب

فرٍش آثار ٌّری بِ ًفع بازهاًدگاى حادثِ پالسکَ

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -یه ٌااِاطی تاا
ٕٞىاضی رٕعی اظ ٙٞطٔٙساٖ حٛظ ٜتازاؿإای ٚ
تطپاایای ٘إاایكاٍااٌ ٜاساظ ٜاظ ذاا٘اٛازٞ ٜاای
آتف٘كاٖٞای حازح ٝپالؾى ٛحٕایت ٔیوٙاسبتاٝ

ٌعاضـ ایؿٙا ت٘ ٝمُ اظ ضٚاتظ عٕٔٛی ٌاِطی تاٗ
تا ٌصقت  ۷۲ضٚظ اظ حازح ٝپالؾى ٚ ٛقاٟااز
رٕعی اظ آتف٘كاٖ ٞا  ٚواضٌطا٘ی وا ٝزض ایاٗ
ٔىاٖ فعاِیت ٔیوطز٘س ٌاِطی تٗ  ٚرإاعای اظ
ٙٞطٔٙساٖ تزؿٕی تا تطٌعاضی یه ٕ٘ایكٍاا ٜاظ
ذا٘ٛاز ٜتاظٔا٘سٌاٖ ایٗ حازح ٝحٕایت  ٚتا آٖ ٞاا
ٕٞسضزی ٔیوٙٙسبقث ٓٙعّأ ٚ ٛا٘ٛاا ظ٘اس -
ٔسیطاٖ ٌاِطی تٗ  -زضتاض ٜتاطپاایای ٘إاایكاٍااٜ
ٌساظٌ ٜفتٙس و ٝحازح ٝپالؾى ٛتؿیاض زضز٘ان ٚ
رثطاٖ ٘اپصیط تٛزب زض ایاٗ حاازحا ٝرإاعای اظ
آتف٘كاٖ ٞا ت ٝقٟاز ضؾیس٘س  ٚچاٙاس ٘افاط اظ

قٟط٘ٚسا٘ی و ٝزض ایٗ ؾاذتٕاٖ واض ٔی واطز٘اس
راٖ ذٛز ضا اظ زؾت زاز٘سب اظ ایاٗ ض ٚآٖ ٞاا
تصٕیٓ ٌطفتٙس و ٝزض ایٗ فطصت وٛتإ٘ ٜایكٍاٜ
ذیطیٝای ت٘ ٝفع تاظٔا٘سٌاٖ آتف٘كاٖٞا تطپا وٙٙسب
ٙٞطٔٙساٖ تزؿٕی  ٓٞاظ ایٗ ایس ٜحٕایت وطز٘اس
 ٚتطذی ٔتاحط اظ ایٗ حازح ٝاحط ٙٞطی ذّك وطز٘س
 ٚتطذی ٘یع اظ آحاضی و ٝپیاف تاط ذاّاك واطزٜ
تٛز٘س زض اذتیاض ٌاِطی ٌصاقتٙسبتٌ ٝفت ٝعاّاٛ
ایٗ ٕ٘ایكٍا ٜذیطی ٝاؾت  ٚتٕاْ عاٛایاس آٖ تاٝ
ذا٘ٛاز ٜآتف٘كاٖ ٞا  ٚذا٘ٛاز ٜز ٚؾطایساضی واٝ
ظیط آٚاض ٔا٘س٘س تمسیٓ ٔیقٛزب

سرآضپس
ضکالت داغ
اسپایکی
*الٌازاضراقی

هَاد الزم:

قىال ٌ ۸۲۲طْ ذأ ٝظز ٜقس ۸ ٜفٙزاٖ قیط یاه
ز ْٚفٙزاٖ قیط ٘اضٌیُ یه ز ْٚفٙزاٖ قاىاط یاه
ز ْٚلاقك ؾٛج ذٛضی ٚا٘یُ یه ز ْٚلااقاك چاای
ذٛضی ذالَ زاضچیٗ تٔ ٝمساض الظْ راٛظٞاٙاسی تاٝ
ٔمساض الظْ
طرز تْیِ:
اتتسا قیط  ٚقیط ٘اضٌیُ ضا تا ٔ ٓٞرّٛط واطز ٚ ٜضٚی
حطاض لطاض ٔی زٞیٓ تا تزٛقسب ؾپؽ ت ٝتطتیة وٕای
زاضچیٗ  ٚرٛظٙٞسی ٚا٘یُ قىط  ٚقىال ضا اضافاٝ
وطزٔ ٚ ٜساْ ٔ ٓٞی ظ٘یٓ تا قىال وأال حاُ قاٛزب
تعس اظ ضٚی حطاض تط زاقت ٚ ٝزض فٙزاٖ ٞا ٔی ضیعیآب
قىال زاغ اؾپایىی ضا تا ذأ ٝتعییٗ وطز ٚ ٜؾطٔ ٚی
وٙیٓب* اظ قىال ٘یٕ ٝقیطیٗ  ٚذأ ٝقیطیٗ اؾاتافاازٜ
ٔی وٙیٓب * تطریحا اظ قىط ؾطخ یا ل ٜٟٛای اؾاتافاازٜ
ٔی وٙیٓب* عطظ تٟی ٝقیط ٘اضٌیُٔ ۵مساضی ٘اضٌیُ قیط
 ٚقىط ضا زض ٔرّٛط وٗ ضیرت ٚ ٝذٛب ٔرّاٛط ٔای
وٙیٓ تا صاف  ٚیىسؾت قٛزب

سی هرغ کْي بًِوایص
درهیآید

ؾااطٚیااؽ ذااثااطی ضٚظ٘ااأاا ٝاضن٘ -اإااایكااٍاااٜ
٘ماقیذظ ٞای فطیثا ٘صیطیاٖ  ٚویاضـ یاعاماٛتای تاا
عٛٙاٖ ؾی ٔطغ و ٟٗافتتاح ٔیقٛزبتٌ ٝعاضـ ایؿاٙاا
ت٘ ٝمُ اظ ضٚاتظ عٕٔٛی ٌاِطی ٔػز ٜایٗ زٙٞ ٚطٔٙاس
و ٝت ٝصٛض ٔكتطن ضٚی ایٗ آحاض ٔتٕطوع تٛزٜا٘اس
زض ٕ٘ایكٍا ٜذٛز  ۷۲احط ٘ماقای ذاظ تاا تاىاٙایاه
ٔیىؽ ٔسیا قأُ اقعاضی اظ قعطای تعضي ایطاٖ ٔا٘ٙس
حافظ ؾعسی ٛٔ ٚال٘ا ضا تا ذظ ٘ؿتعاّایاك ضٚی تاْٛ
تٕ٘ٝایف ٔی ٌصاض٘سبآحاض ایٗ ٕ٘ایكٍا ٜضا ٔیتاٛاٖ تاٝ
ؾ ٝلؿٕت تمؿیٓ واطز وااضٞاایای وا٘ ٝصایاطیااٖ
ٍ٘اضٌطی آٖ ضا ا٘زاْ زاز٘ ٚ ٜؿثت ت ٝذاٛقاٙاٛیؿای
ؾ ٟٓتیكتطی زاضز تاتّٞٛایی و ٝذاٛقاٙاٛیؿای ٞاای
یعمٛتی ت ٝصٛض ٔؿتتط زض احط آٔس ٚ ٜت٘ ٝاٍااضٌاطی
ٔعیٗ قس ٜاؾت  ٚترف ؾ ْٛو ٝقأُ ٔاطغ تؿإاُ
اؾت  ٚضیك ٝو ٟٗزاضز  ٚتا وٕه ٌطافیاه  ٚذاظ
اضائٔ ٝیقٛزبویاضـ یعمٛتی ٔتِٛس  ۸۵۴۲زض تٟاطاٖ ٚ
فٛق ٕٔتاظ ا٘زٕٗ ذٛقٛٙیؿاٖ ایطاٖ اؾتب آحاض ا ٚتاا
و ٖٛٙتطٌعیس ٜركٛٙاض ٜذاٛقاٙاٛیؿای ضضاٛی زض
ؾاَٞای  ۴۵ ٚ ۴۵قس ٚ ٜضتث ٝؾ ْٛترف ذٛقٛٙیؿای
ٕ٘ایكٍا ٜلطآٖ زض ؾااَ  ۴۷ضتاثا ٝا َٚركاٙاٛاضٜ
ذٛقٛٙیؿی لّٓ تٟطاٖ زض ؾاَ  ٚ ۴۸ببب ضا وؿة وطزٜ
اؾتب یعمٛتی حضٛض زض پٙذ ٕ٘ایكٍا ٜا٘فطازی  ٚتیاف
اظ ٕ٘ ۷۳ایكٍاٌ ٜطٞٚی ذظ ٘ ٚماقیذظ ضا زض زاذاُ
 ٚذاضد اظ ایطاٖ زض واض٘أٙٞ ٝطی ذاٛز زاضزبفاطیاثاا
٘صیطیاٖ ٔتِٛس  ۸۵۴۱زض تٟطاٖ اؾتب ا ٚحسٚز  ۸۴ؾاَ
اؾت و٘ ٝماقی ایطا٘ی تسضیؽ ٔیوٙسب ایٗ ٞاٙاطٔاٙاس
ضتث ٝزٔ ْٚؿاتما ٍ٘اضٌطی صسف زض ؾاَ  ٚ ۲۴ضتثٝ
زٔ ْٚؿاتما تصٞیة صسف زض ؾااَ  ۲۴ضا وؿاة
وطز ٜاؾتب ٚی تا و ٖٛٙزٕ٘ ٚایكٍا ٜا٘افاطازی تاطپاا
وطز ٚ ٜزض ٕ٘ایكٍاٞ ٜای ٔتعسز ٌاطٞٚای زض ایاطاٖ
وا٘ازا أاضا ٔاِعی تطویٚ ٝببب قطوت زاقت ٝاؾتب

ٍقتی عکاس از گلَلِ ًویترسد!

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -تط٘س ٜقسٖ عىؽ لاتُ
ؾفیط ضٚؾی ٝزض تطوایا ٝزض یاىای اظ ٔاعاتاثاطتاطیاٗ
ٔؿاتمٞٝای عىاؾی ز٘یا ٘كاٖ زاز وٛٙٞ ٝظ  ٓٞقزاعت
 ٚتصٕیٓ ٌیطی زضؾت زض ِحظ ٝتیكتطیٗ ٔٛفمیات ضا
تطای عىاؾاٖ زض پی زاضزبتٌ ٝعاضـ ایؿٙا عىؿی وٝ
تطٞاٖ اٚظتیّایازای  -عاىااؼ تاطن ذاثاطٌاعاضی
آؾٛقیتسپطؼ  -اظ صح ٝٙپؽ اظ تطٚض ؾفیط ضٚؾی ٝزض
تطویٌ ٝطفت ت ٝعٛٙاٖ تط٘س ٜرایع ٜأؿاَ ضلاتت ٞاای
«ٚضِس پطؼ فٛتٔ» ٛعطفی قسبایٗ عىؽ ظٔا٘ی حاثات
قس و ٝاؾّحٛٙٞ ٝظ زض زؾت لاتّی اؾت و ٝلطتا٘یاـ
ضا چٙس ِحظ ٝپیف تا قّیه ٌّ ِٝٛت ٝلتاُ ضؾاا٘اسٚ ٜ
حاال آٖ ضا زض اٚد ٞیزاٖ زض زؾات زاضز  ٚفاطیااز
ٔیظ٘س یعٙی ٛٙٞظ لاتُ زض صح ٝٙاؾت ٘فؽ ٔیوكس
 ٚظ٘س ٜاؾتب ٔطزی و ٝتا چٙس ِحظ ٝلثُ اظ تاطٚض تاا
ذ٘ٛؿطزی تٕاْ پكت ؾفیط ایؿتاز ٜتٛز زض ایٗ صحٝٙ
یه تطٚضیؿت ذغط٘ان اؾتب

