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فرهنگ و هنر

آخرین لحظات ستارخان روی
صحنه هی رود

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رسن -تشری ًخؼهتهیهي تهاس دس
تاسیخ ٌّشّای ًوایـی ،آخشیي لحرها ػهتهاسخهاى تها
عٌَرى رتاته پاسویٌیي تشرطدیؼی دس تثشیض تِ سٍی كحٌِ
هی سٍد تِ گضرسؽ سٍرتط عوَهی تئاتش ؿْش تثشیهض ،ریهي
ًوایؾ تِ ًَیؼٌذگهی ػهیهذ ههشتضهی ّهاؿهن پهَس ٍ
واسگشدرًی ػیشٍع هلطفی لشرس رػت رٍرخش تْوي ههاُ
ػا خاسی دس ػالي ركلی تئاتش ؿْهش تهثهشیهض تهِ رخهشر
دسآیذ ًوایؾ رتاته پاسویٌیي تشرطدیؼی تِ صتاى تهشوهی
آرسی رػت ٍ ػای درسد لحرا پش تة ٍ تاب هثاسصر
لْشهاًاًِ ػتاسخاى ػشدرس هلی سر پغ رص هدشٍح ؿذًهؾ
دس پاسن رتاته تِ تلَیش تىـذ ریي ًهوهایهؾ حهاكهل
دغذغِ پٌح ػالِ آفشیٌٌذگاى رثش رػت وِ پغ رص دٍ ػا
واس پظٍّـی رص لحرا آخش ػتاسخاى دس تها رتهاتهه
تْشرى ٍ تاسّا تاصًگشی رػتادرى تاسیخ ٍ ًوایؾً ،هَؿهتهِ
ؿذُ تا خٌثِ ّای هختلف آى تشِّ رص تاسیخ هـشٍطیت سر
تِ ًوایؾ گزرسد رتاته پاسویٌیي تشرطدیؼی تها حضهَس
خوای رص تْتشیي تاصیگشرى تئاتش تثهشیهض ٍ وهاسگهشدرًهی
ػیشٍع هلطفی یىی رص تهحهلهیهل وهشدگهاى ههَفهك
ٌّشّای ًوایـی آرستایداى ؿشلی آهادُ رخشری عوهَههی
رػت وِ رػتفادُ رص هَػیمی حضى رًگیض عاؿیك تشری تیاى
تشرطدی حواػِ لْشهاًاى آرستایداى رص ٍیظگی ّای تهاسص
آى تِ ؿواس هی آیذ ریي ًوهایهؾ ػهاهی درسد صٍریهای
هختلف دلیل عضیوت هداّذرى تثشیضی تِ تْشرىً ،همهؾ
رػتاواس ٍ رػتثذرد ،خلع ػالح ٍ دس ًْایت ؿْاد آًهاى
سر تِ ًوایؾ گزرسد ًوایؾ حاضش تا ّوىاسی ردرسُ وهل
فشٌّگ ٍ رسؿاد رػالهی ٍ ًیض حَصُ ٌّشی آرستهایهدهاى
ؿشلی ،حوایت ؿْشدرسی تثشیض ٍ تائیذ ّیئت تاصتیٌی دس
ووتشیي صهاى هوهىهي آههادُ رخهشری عهوهَههی ؿهذُ
رػت ػیشٍع هلطفی یىی رص رعضای فاا ٍ تاثیشگزرس
گشٍُ تئاتش آیٌا تِ ؿواس هی آیذ وِ طی ػا ّای رخهیهش
حضَسی فاا دس خـٌَرسُ ّای هلی ٍ تیي رلوللی درؿتهِ
رػت آخشیي ًوایؾ رخشر ؿذُ رص ریي گهشٍُ خهطهَ
هذردی سٍی واغز ػفیذ ًَؿتِ هلیحِ هشردی خافهشی ٍ
تِ واسگشدرًی علی فتَحی تَد وِ دس خـٌَرسُ رػهتهاًهی
ػا  94خهَریهض ههتهاهذدی سر تهِ خهَد رخهتهلهاف
درد خذیذتشیي حضَس تیي رلوللی گشٍُ تئاتش آیهٌها ّهن
ؿشوت دس ػوپَصیَم تیي رلوللی ًوایؾ ّهای ههیهذرًهی
وـَسّای رػالهی تاوَ دس ػا  95تهَد وهِ ػهیهشٍع
هلطفی تا همالِ ؿیش ؿثیْی تثشیضدُ دس آى ؿهشوهت ٍ
هَسد تمذیش لشرس گشفت
کارتونیستهای ترگسیذه در جشنواره ایران
ساخت
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رسن -هٌْاص یضدرًی ،هحوذعلی
خلدی ٍ هؼاَد ضیایی صسدخـَیی ًفشر رٍ تا ػهَم
تخؾ واستَى خـٌَرسُ ریشرى ػاخت ؿٌاختِ ؿذًذ
تِ گضرسؽ فاسعً ،خؼتیي خـٌَرسُ فشّهٌهگهی ّهٌهشی
ریشرى ػاخت تِ ّوت هااًٍت علوی ٍ فٌاٍسی سیهاػهت
خوَْسی تا ّذف حوایت رص تَلهیهذر درًهؾ تهٌهیهاى
ػاخت ریشرى ٍ ؿااس فٌاٍسی ریشرًی؛ وؼة ٍ واس ریشرًی
تشگضرس ؿذ وِ یىی رص تخؾ ّهای ریهي خـهٌهَرسُ تهِ
ٌّشّای تدؼوی رختلاف درؿت دس تخؾ واستَى ریي
خـٌَرسُ ٌّشهٌذرى وـَسهاى آثاسی خلك وشدًذ وِ آثاس
خاللاًِ ریي ٌّشهٌذرى دس ردرهِ هیآیذ خایضُ رٍ  :هْهٌهاص
یضدرًی ،خایضُ دٍم :هحوذعلی خلدی  ،خهایهضُ ػهَم:
هؼاَد ضیایی صسدخـَیی

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رسنّ -ویـِ رٍّ ،وِ خا رٍ وهتهاتهی
رػت تا هضوَى خذرؿٌاػی وِ تِ للن هحؼي چیهٌهی فهشٍؿهاى
هٌتـش ؿذُ رػت
تِ گضرسؽ ریؼٌا تِ ًمل رص ردرسُ ول سٍرتط عوَهی ٍ رهَس تیيرلولل واًهَى پهشٍسؽ فهىهشی
وَدواى ٍ ًَخَرًاى ،خذیذتشیي وتاب چیٌیفشٍؿاى تا صتاًی ػادُ تِ تیاى ّؼتی خذرًٍذگهاس
تشری وَدواى گشٍُ ػٌی ب ( 6تا  9ػا ) هیپشدرصد ریي ًَیؼٌذُ پیؾتش ًیض وتاتی تِ ًام رٍ
سر تا ّویي هضوَى هٌتـش وشدُ رػت ّویـِ رٍّ ،هوهِ خها رٍ سٍریهتهی ردتهی درسد ٍ تها
تلَیشگشی ّای هیثن هَػَی ّوشرُ ؿذُ رػت تا وَدواى تِ د طثیات ػفش وٌٌذ ًَیؼهٌهذُ
ػای وشدُ رػت تا تیاى هفاّیوی هلوَع تِ رثثا خذرًٍذ رص خضء تِ ول تشػذ رٍ دس ریي سرُ
رص چیؼتی ٍ ّؼتی خَسؿیذ ،صهیي ،حشوت ،خاى رػتفادُ وشدُ ٍ دس ًْایت تِ ّویـگی تَدى
خذرًٍذ سػیذُ رػت

انتشار دفتر شعر تازه عثذالجثار کاکایی



ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رسن -عثذرلدثاس واوایی رص آهادُ رًتـاس ؿذى دفتش ؿاهش
تاصُری رص خَد تا عٌَرى حا هي دػت خَدم ًیؼت خثش درد عثذرلدثاس وهاوهایهی
ؿاعش ٍ تشرًِػشر دس گفتگَ تا خثشًگاس هْش رص آهادُ رًتـاس ؿذى دفهتهشی تهاصُ رص
رؿااس خَد تا عٌَرى حا هي دػت خَدم ًیؼت خثش درد ٍ گفهت :ریهي وهتهاب
ؿاهل آخشیي تشرًِّا ٍ غض ّای هي رػت وِ رص هیاى واسّای تاصُ ٍ هٌتـش ًـذُرم ٍ تِ رًتخاب خَدم دس ریهي
وتاب لشرس گشفتِ رػت دس ٍرلع رص هیاى رؿااسم آًْایی سر وِ رص ًرش خَدم لاتل رًتـاس تَد سر دس ریي وتاب لشرس
دردم وِ رص ػَی رًتـاسر فلل پٌدن دس دػت رًتـاس رػت ٍی ردرهِ درد :غض ّای هي دس ریي هدوَعِ تاصُ تِ
طَس عوَهی رختواعی رػت ٍ دس ردرهِ غض ّای هدوَعِ ػاتمن؛ حثغ ػىَ ػشٍدُ ؿذُ رػت دس تهخهؾ
تشرًِ ًیض تِ طَس هـخق تشرًِّا تا سٍیىشد عاؿماًِ ٍ ًیض عشفاًی ٍ هاشفتی ػشٍدُ ؿذُ رػت
واوایی رفضٍد :حغ خَدم ریي رػت وِ دس تشرًِػشریی تِ سٍر ػاتمن پیؾ سفتِرم رها دس ػشریؾ غض تغییشرتی
حاكل ؿذُ وِ عثاس رػت رص سٍرىؿذى ٍ ػادُ تش ؿذى صتاى تِ عثاس دیگش دس ریي هدوَعِ تیؾ رص حثغ
ػىَ ؿاّذ سٍرىؿذى ٍ ػادُؿذى صتاى ّؼتین وِ تِ ًرش هي رص تاثیشر تشرًِ رػت ٍ غض هي سر تهِ ػهوهت
ػادُتش ػخت گفتي وـاًذُ رػت

سعیذ آقاخانی ته پایتخت ۵پیوست

ػشٍیغ خهثهشی سٍصًهاههِ
رسن -ػایذ آلهاخهاًهی تهِ
تاصگی تِ خوهع تهاصیهگهشرى
ػشیا پایتخت 5تا ّوىهاسی
ػاصهاى فشٌّگی سػهاًهِ ری
رٍج ٍ واسگشدرًی ػهیهشٍع
همذم ٍ تْیِ وٌٌذگی رلهْهام
غفَسی پیَػت
تِ گضرسؽ خثشًگاس سردیَ ٍ
تلَیضیَى خثشگضرسی فاسع،
ػایذ آلهاخهاًهی ٍ تهْهشرم
رفـاسی تِ خوع تهاصیهگهشرى
ػههشیهها پههایههتههخههت تههِ
واسگشدرًی ػیشٍع ههمهذم
پیَػتٌذ
رفـاسی دس پایتخت  2حضَس درؿتِ رػهت رهها
آلاخاًی تشری رٍلیي تاس رػت وِ تا ههمهذم دس
ریي ػشیا ّوىاسی هیوٌذ
ریي ػشیا دس سٍصّای رتتذریی رػفٌهذ ههاُ تها
حضَس رغلة تاصیگشرى ركلی دس ؿْش آتهي ٍ

ًیىَصیا ولیذ خَرّذ خَسد
ّوچٌیي هحؼي تٌاتٌذُ ًیض هـغهَ ًهگهاسؽ
ػیٌاپغ رٍلیِ تشری تَلیذ للهِ ری ههتهفهاٍ
رػت
گشٍُ تَلیذ دس لَویهـهي ّهای وهٌهاس دسیها،
رػىلِ ،تاصرسّای لذیوی ٍ ػهٌهتهیّ ،هتهل،

وَچِ ّا ٍ ههحلهِ ّها،
هشروض خهشیهذ ٍ للهِ
فلل پٌدن پایتخهت »سر
آغاص خَرٌّذ وشد ٍ تهِ
خض آتي ٍ فیىهَصیها دس
تْشرى ٍ علی آتهاد ًهیهض
تلههَیههشتههشدرسی ردرهههِ
خَرّذ درؿت
تههِ گههضرسؽ فههاسع،
فلل ّای پیهـهیهي ریهي
ػههشیهها دس ػههالههْههای
گزؿتِ رص ؿثهىهِ یهه
ػیوا تِ هٌاػثت ًَسٍص ٍ
سهضاى سٍی آًتي سفهت
ٍ فلل پٌدن پایتخت ًیض لشرس رػت تا دس ههاُ
سهضاى ػا آیٌذُ رص ّویي ؿثىِ پخؾ ؿهَد
دس ریي ػشیا هحؼي تٌاتٌذُ ،علیشضا خوهؼهِ،
سیوا سرهیي فش ،رحوذ هْشرًفشً ،ؼشیي ًلشتهی،
هحوذسضا علیوشدرًیَّ ،هي حاخی عثذرللْی
ٍ تِ ریفای ًمؾ هیپشدرصًذ

اجراین در جشنواره تا کنسرتهای قثلیام تفاوتی نذارد

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رسن -فشیذٍى آػشریهی
گفت :ریي وٌؼش فشق آًچٌاًی تا وٌؼش ّای
لثلین ًذرسد تا صهاًی وِ آلثَم خذیذی سر هٌتـهش
ًىٌین ،واس هتفاٍتی سر ّن ًویتَرًین رسرئِ دّین
تِ گضرسؽ خثشًگاس هَػیمی فهاسع ،دس ردرههِ
ًـؼت ّای گشٍُ ّای رخشر وٌٌهذُ دس ػهی ٍ
دٍهیي خـٌَرسُ هَػیمی فدش ،فشیذٍى آػهشریهی
تا حضَس دس خوع رّالی سػاًِ تهشًهاههِ رخهشری
خَد سر دس خـٌَرسُ تـشی وشد
ٍی دس ریي ًـؼت گفت :دس ػا ّایی وِ تهٌهذُ
دس ریشرى صًذگی هی وشدم رص خـٌَرسُ هَػیمهی
فدش چیضی خض تاذردی رًذن وهٌهؼهش تهشری
گشرهیذرؿت خـي ّای پیشٍصی رًمالب رػالههی

ًـٌیذُ تَدم؛ چشروِ ریي خـٌَرسُ ًِ سلاتتی تهَد
ٍ ًِ ؿثاّتی تِ ػایش خـٌهَرسُ ّهای وـهَس رص
خولِ خـٌَرسُ فیلن فدش درؿت ،رها خَؿثختهاًهِ
رص ػا گزؿتِ تشری رٍلیي تاس ؿاّذ ریي ههاخهشر
تَدم وِ هَػیمی پاج ّن دس خهشیهاى سلهاتهتهی
خـٌَرسُ هَػیمی فدش ؿشوت دردُ ؿذ وهِ دس
پی آى تٌذُ هَفك تِ دسیافت خایضُ ری ّن ؿذم
آػشریی تا تیاى ریي وِ وؼاًهی وهِ دس تهخهؾ
هَػیمی پاج خـٌَرسُ حضَس درسًذ گشٍُ ّایی
ّؼتٌذ وِ رغلة آثاسؿاى هیاى هخاطثاى ریيگًَِ
هَػیمایی رص ػط لاتل لثَلی تشخَسدرس رػهت،
عٌَرى وشد :رها الصم رػت دس ریهٌهدها تهِ خهای
تضسگاًی چَى خـایاس رعتوادی ،هحوذ ركفْاًی
ٍ علیشضا علاس تِ هاٌَرى لذیوی ّای هَػیمهی
پاج وـَس تاذ رص رًمالب رػالهی رؿاسُ وٌن وِ
ٍرلاا حضَسؿاى تشری ریي خـٌَرسُ هغتٌن رػهت
ٍ هي صهاًی تِ ریي فضها ٍرسد ؿهذم وهِ ریهي
تضسگاى حضَس ًذرؿتٌذ ٍ تِ ًَعی ّهوهِ چهیهض
تشرین آهادُ تَد
دس ًتیدِ خَؿحالن وِ دس خـٌَرسُ فدش حضَس
درسم ،رها رص ریي هاخشر هتاػفن وِ ریي خَرًٌذگاى

خلق تصویرهای ایذهآل زنذگی
تا آترنگ
ػههشٍیههغ خههثههشی
سٍصًههههاهههههِ رسن-
هههدههوههَعههِ ری رص
ًماؿی ّهای آتهشًهگ
ػیاٍؽ هرلَههی پهَس
دس لهههالهههة یهههه
ًوهایـهگهاُ رًهفهشردی
تِ ًوایؾ گزرؿتِ ؿذُ
رػت تِ گضرسؽ ریؼٌها
تِ ًمل رص سٍرتط عوَهی ریي ًوایـگاٍُ ،خِ غالة دس ًماؿی ّهای
ریي ٌّشهٌذ حضَس رًؼاى ٍ فضای ؿْشی دس ؿىلی چـن ًهَرص ٍ
سًگآهیضی ؿذُ رػت رٍ تا رػتفادُ رص تىٌیه آتشًگ دس خهلهك
فضای هَسد ًرش خَد تِگًَِری عول وشدُ وِ هیتَرى رص دسیچهِ
آى تِ یه تضاد هاٌایی رص پغ یه صیثایی ظاّشی پهی تهشد ریهي
ٌّشهٌذ دس ًوایـگاُ خَد  23رثش آتشًگ دس رًذرصُّای هختلف سر
وِ سٍی واغز ٍ تا تىٌیه روشیلیه سٍی تَم خلك ؿذُ رًهذ دس
هاشم دیذ هخاطثاى لشرس دردُ رػت هرلَههی پهَس دستهاسُ آثهاس
ًوایـگاّؾ گفت :هي دس ًماؿی تِ تشػین فضهاّهای ؿهْهشی ٍ
سٍػتایی هیپشدرصم ،رها تِدًثا هاٌای خاكی ًیؼتن ٍ فمهط یهه
سٍریت تلَیشی رص آى فضا سر رسرئِ هیدّن رٍ رفضٍد :هثهال تها تهِ
تلَیش وـیذى فضای ؿْش تْشرى ،تِدًثا ًمذ آلهَدگهی ّهَر یها
تشرفیه ًیؼتن ٍ فمط تِدًثا وـف رستثا صیثایهی ؿهٌهاػهاًهِ تها
فضای ؿْشی ّؼتن ٍ ػای هی وٌن تیـتش تِ هؼئلِ ػهایهِ ٍ ًهَس
تپشدرصم تا یه هٌرشُ صیثا یا صیثاتش دیذُ ؿَد ریي ًماؽ ّوچهٌهیهي
رظْاس وشد :تىٌیه آتشًگ وِ هي رص آى رػتفادُ هیوٌن هوهىهي
رػت ریي فىش سر تِدًثا درؿتِ تاؿذ وِ هي تا سًگیي وشدى فضای
ؿْشی للذ صیثا وشدى آى سر درسم یا تِدًثا ریداد یه وٌتشرػت
ٍ فضایی رًتضرعی هیخَرّن ٍضایت حاون سر تِ تَتِ ًمذ تگزرسم،
رها دس حمیمت فضاّا ٍ هٌرشُّای ؿْشی ،هاواسی ٍ ریي هؼائل تِ
تٌْایی دس خلك ًماؿی تا آتشًگ رسصؿی ًذرسد

حضَس ًذرسًذ ریي وٌؼش فشق آًچهٌهاًهی تها
وٌؼش ّای لثلین ًذرسد ها تا صهاًی وِ آلهثهَم
خذیذی سر هٌتـش ًىٌین تٌاتشریي واس هتفاٍتهی سر
ّن ًوی تَرًین رسرئِ دّین
پغ ریي وٌؼش ّن تِ ًَعی هاًٌهذ وهٌهؼهش
آخش هي دس ػالي هیالد ًوایـگاُ تیهي رلهوهلهلهی
تْشرى خَرّذ تَد ٍی ردرهِ درد :هي ّوهَرسُ تهِ
ریي ًىتِ عمیذُ درؿتن وِ خـٌَرسُ هَػیمی فدش
آًچٌاى خای حضَس هَػیمی پهاج ًهیهؼهت ٍ
خـٌَرسُ تایذ رص ّوهِ رفهشرد فهاها دس حهَصُ
هَػیمی تشری حضَس دس خـٌَرسُ دعَ وٌهذ،
رها ؿاّذ ریي هَضَع ّن ّؼتین وِ تهَدخهِ ری
وِ تایذ دس رختلاف ػتاد تشگضرسی خـهٌهَرسُ
لشرس گیشد وفایت هَضَع سر ًوی وٌذ؛ چهشروهِ
پشدرخت ّا هثالغ ػٌگیٌی هی ؿَد وِ رص عهْهذُ
تَدخِ خـٌَرسُ خاسج رػت تِ ّهوهیهي خهْهت
ػتاد تشگضرسی چٌیي سٍیذردی ًهاچهاس رػهت رص
تشخی خَرًٌذُ ّای پشفشٍؽ ٍ پشطشفذرس وِ دس
حَصُ رلتلادی هی تَرًٌذ حهشف ّهایهی تهشری
گفتي درؿتِ تاؿٌذ ،رػتفادُ وٌذ وِ تتَرًذ تَدخِ
خـٌَرسُ سر تاهیي وٌذ

ساالد
فصل هخصوص

*النازاشراقی

هواد الزم:

ػیٌِ هش  4عذد ،والثاع  311گشمّ ،هَیهح  1عهذد،
خیاسؿَس تِ همذرس الصم ،گَخِ فشًگی  2عهذد ،فهلهفهل
دلوِ ری وَچه  1عذد ،صیتَى ػثض حلمِ ری خشد ؿذُ
تِ همذرس الصم ،واَّ خشد ؿذُ تِ همذرس الصم ،هاواسًٍی
فشم درس تِ همذرس الصم ،ػغ هایًَض تِ همذرس الصم ،فلفهل
ػیاُ  1لاؿك غزر خَسیً ،وه تِ همذرس الصم
طرز تهیه:
رتتذر هش سر پختِ ٍ ًگیٌی دسؿهت خهشد ههی وهٌهیهن
هاواسًٍی سر پختِ ٍ آتىؾ هی وٌین والهثهاع ،خهیهاس
ؿَس ،فلفل دلوِ ری ،گَخِ فشًگی سر ًگیٌی خشد وشدُ
ٍ َّیح سر سًذُ هی وٌین دس ظشفی واَّ ،خیاس ؿهَس،
صیتَى ،فلفل ٍ ًوه سر تا ّن هخلَ وشدُ ٍ والثهاع،
خیاسؿَس ،فلفل دلوِ ری ٍ ػغ هایًَض سر رضهافهِ ههی
وٌین ػپغ گَؿِ ّای ظشف هَسد ًهرهش ههاوهاسًٍهی
سیختِ ٍ هخلَ هَرد سر ٍػط آى هی سیهضیهن گهَخهِ
فشًگی ّا سر حلمِ حلمِ وشدُ ٍ سٍی هَرد ٍػهط ههی
چیٌین سٍی ػاالد سر تا هش ٍ َّیح تضییي وهشدُ ٍ تها
ػغ فشرًؼَی ػشٍ هی وٌین

هقاله فرهنگی

کاریکاتور هنر
است یا نه

ارسال  4۵4اثر ته سوهین جشنواره
هطثوعات آررتایجان شرقی

ػشٍیغ خهثهشی سٍصًهاههِ
رسن -دتیش رخشریی ػَهیهي
خـههٌههَرسُ هههطههثههَعهها
آرستایداى ؿشلی رص رسػها
 454رثش تِ دتهیهشخهاًهِ ریهي
خـٌَرسُ خثش درد
هحوهذ عهضیهضی سرد ،سٍص
یىـٌثِ دس گفت ٍ گهَ تها
خثشًگاس ریشًا رفضٍد :رص ریهي
تاذرد  416رثش دس تخؾ حشفِ ری 4 ،رثش دس تخؾ خٌثی ٍ  34رثش دس تخؾ
ٍیظُ تِ ریي خـٌَرسُ رسػا ؿذُ رػت ٍی تا تیاى ریٌىِ ً 92فش دس تهخهؾ
حشفِ ریً 3 ،فش دس تخؾ خٌثی ٍ ً 21فش دس تخؾ ٍیظُ ؿشوت وشدُ رًذ،
رظْاس وشد 111 :رثش ؿاهل همالِ ،ػشهمالِ ٍ یادرؿت 14 ،رثش عىغ خثشی،
 13رثش گشرفیه ٍ كفحِ آسریی 25 ،رثش خثش 66 ،رثش هلاحثِ ٍ  113رثهش
گضرسؽ خثشی ٍ غیش خثشی رص خولِ آثاس رسػا ؿذُ دس تخؾ حشفهِ ری
تِ ریي خـٌَرسُ رػت دتیش رخشریی ػَهیي خـٌَرسُ هطثَعا آرستهایهدهاى
ؿشلی تا رؿاسُ تِ رػتمثا خَب ٍ ون ًریش ركحاب سػاًِ ٍ ههطهثهَعها
رػتاى رص ریي خـٌَرسُ یادآٍسی وشد :تیـتشیي آثاس رسػالی تِ ریي خـٌَرسُ
دس تخؾ گضرسؽ خثشی ٍ غیش خثشی ٍ ووتشیي آثاس دس تهخهؾ خهٌهثهی
رسػا ؿذُ رػت عضیضی سرد ،تا تیاى ریٌىِ تخؾ خٌثی ؿاهل یه گشریؾ
رسع؛ تؼتش ػاص تَػاِ هٌطمِ رػت ،ردرهِ درد :دس تخؾ ٍیظُ ًیهض  21رثهش
هشتَ تِ ؿااس ػا رلتلاد هماٍهتی ،رلذرم ٍ عول 7 ،رثش هشتَ تِ رحیهای
دسیاچِ رسٍهیِ ٍ  7رثش ّن هشتَ تِ سٍرتط عوَهی ّهای سػهاًهِ ههحهَس
رسػا ؿذُ رػت عاللِ هٌذرى تِ ؿشوت دس ریي سٍیذرد سػهاًهِ ری ههی
تَرًٌذ تشری رسػا آثاس خَد ٍ رطالع رص ؿشریط ثهثهت ًهام تهِ تهاسًهوهای
www.azsh.pressfestival.irهشرخاِ وٌٌذ آخشیي هْلت رسػها
آثاس تِ ریي خـٌَرسُ  21دی رعالم ؿذُ رػت آرستایداى ؿشلهی تهِ ٍیهظُ
تثشیض رص طالیِ درسرى سٍصًاهِ ٍ سٍصًاهِ ًگاسی دس ریشرى رػالهی هحؼهَب
هی ؿَد ٍ ًخؼتیي ًـشیِ ؿْشػتاًی تِ صتاى فاسػی تِ ًام تثهشیهض دس دّهِ
 1851هیالدی دس ریي ؿْش هٌتـش ؿذُ رػت

هردم را ترای خریذ آثار هنری تایذ ترغیة کنین
ػشٍیغ خثشی سٍصًاههِ رسن -ههاهاٍى رههَس
ٌّشی ٍصیش فشٌّگ ٍ رسؿاد رػالهی گفت :تایهذ
تالؽ وٌین هشدم تیـتش تـَیك ٍ تشغیة ؿًَذ تا
یه رثش ٌّشی ركیل سر خهشیهذرسی وهٌهٌهذ تهِ
گضرسؽ ریشًا ،علی هشرد خهاًهی دس تهاصدیهذ رص
ًوایـگاُ ّفت ًگاُ دس فشٌّهگهؼهشری ًهیهاٍسرى
رفضٍد :تایذ هشدم یهه رثهش ّهٌهشی ركهیهل سر
خشیذرسی وٌٌذ تا ّن تِ ٌّشهٌذ ووه ّوچٌیهي
تِ حَصُ ّهٌهش ًهیهض رحهتهشرم گهزرؿهتهِ ؿهَد
ٍی ردرهِ درد :هشدم تا خشیذ آثاس ٌّشی ّهن تهِ

سرآشپس

حَصُ ٌّش رسج هی ًٌْذ ٍ ّن یه رثش ٌّهشی سر
دس هدوَعِ خَد خَرٌّذ درؿت ،رلهثهتهِ تهایهذ
گفت آثاس رسرئِ ؿذُ دس ّفت ًگاُّ ،ن رص ًهرهش
رتااد ٍ ّن رص ًرش لیوت تؼیاس هٌاػة تَدُ رػت
هشردخاًی رفضٍد :دس ًوایـگاُ ّفت ًگاُ هاوَال
یه هدوَعِ رص آثاس ٌّشی سر هی تهَرى ههشٍس
وشد ٍ خوع تٌذی رص رٍضاع ٍ رحهَر ّهٌهشی
وـَس تِ دػت آٍسد هااٍى رهَس ّهٌهشی ٍصیهش
فشٌّهگ ٍ رسؿهاد رػهالههی تلهشیه وهشد:
خَؿحالن وِ دٍػتاى دس ریي ًوایـگاُ آثهاس تها

ویفیتی رسرئِ دردُ رًذ ّن تاصدیذ وٌٌذگاى آثهاس
تا ویفتی سر هی تیٌٌذ ٍ ّهن وؼهاًهی وهِ ههی
خَرٌّذ هدوَعِ ری رص آثاس ّهٌهشی سر درؿهتهِ
تاؿٌذ هی تَرًٌذ آثاس خَتی سر خشیذرسی وٌٌذ

ردرهِ رص ؿواسٓ لثل
رص لذیویتشّا ّواى گَسهِ لي ٍ رص خذیذتشّا تشرد ّلٌذ
ٍ دس هطثَعا ریشرًی رسدؿهیهش ههحهلهق تهِ عهٌهَرى
پایِگزرس ٍ تاذ درٍد ؿْیذی ٍ دیگشرى سر هی ؿهَد ًهام
تشد ریي آثاس تا عٌایت تِ هضحهللوی هاشٍف ،تهذٍى
آًىِ تىَؿٌذ پیامدّی سر وِ دس رر واسیىاتَس ًْفهتهِ
رػت رص تیي تثشًذ ،تلاٍیشی ؿذًذ فشرتش رص ّهوهِ ریهي
تحث ّا واسیىاتَس ًوایـگاّی دس ّویي ًمطهِ ؿهىهل
هیگیشد دس ّویي ػثه واسی پها ههی گهیهشد ٍ تهاال
هیسٍد وِ رگش تىٌَلَطی تِ خایی تشػذ وِ تَ ریذُر
سر تذّی تشری تَ تِ واستَى تثذیلؾ وٌذ ،طشرح حهزف
ؿَد (ریي تهَ سر حهضب كهاحهة سٍصًهاههِ تهگهیهش
پذسخَرًذُ یه ًـشیِ تاصرسی تگیش
ٍ دٍلتی تگیش وِ درسد هطثَعِ تیشٍى هیدّذ ٍ تهذ یها
خَب هیخَرّذ خَدؽ سر تثلیغ وٌذ ) ریي ًمطِ سٍؿٌی
دس تاسیخ واسیىاتَس رػت وِ تهٌها سر تهش ههَلهف رثهش
هیگزرسد ًمطِری آصرد رص واس ػفاسؿی ٍ آى آدههی
وِ ریي طشح سر وـیذُ ،رًذیـِرؽ ،ؿاَسؽ ٍ تشخهَسد
تلشی رؽ هْن رػت ٍ هَسد رحتشرم رػت رٍ دػهتهگهاُ
تىٌیىی سٍصًاهِ ًیؼت رٍ سٍؿٌفىشی رػهت آصرد وهِ
خای سػن هاوَ  ،ولوِ سر رتضرس رتشرص ًرش ًىشدُ رػهت
تلَیش رػت وِ چىیذُ رًذیـِ رٍػت رًذیـِری ًاب ٍ
ؿخلی وِ دس تشخَسد تا آى رثش تیرهضا سر هیؿٌهاػهی
ٍ ریي دس هماتل واستَىتاصی لَع تىٌیىی لشرس هیگیشد
وِ ّشوِ تلذتش تْتش! .آثاس واسیىاتَس ٌّشی تاذ رص آًىِ
پیام سػاًی وشدًذ ٍ ،تاسیخ هلشف رٍلیِؿاى توام ؿهذ،
تاصُ فضاػاصی ٍ تىٌیهؿاى ًهوهَدُ ههی ؿهَد ٍ تهَ
ًویتَرًی واغز ٍرخذ طشحّایی ریٌچٌیٌی سر تِ سرحهتهی
آًچٌاًی ّا هچالِ وٌی تیٌذرصی دٍس ًثایذ فشرهَؽ وٌیهن
وِ ّوِ ریي واسّا پیؾ رص آًىِ دس ًوایـگاُ تِ ًوایهؾ
دسآیٌذ تِ درهاى هادس واغزی خَد (ًـشیِ) فشٍغلتیذُ ٍ
تِ طثع هیسػیذًذ
سه :نمایش دادن کاریکاتور
تٌاتش ریٌْاً ،وایؾ دردى واسیهىهاتهَس تهِ ؿهىهلهی وهِ
هطثَعا سر دٍس تضًذ ٍ لاب ؿَد ٍ تِ دیَرس آٍیهخهتهِ
ؿَد تٌْا دستاسُ آثاسی هداص تَدُ رػهت وهِ حهذرلهل
ٍرتؼتگی سر تِ تىٌیه؛ ػَطُیاتی یا رخشر رص خٌثِ ٌّهشی
درؿتِ تاؿٌذ
پغ ًوایؾ دردى واسیىاتَسّای هضحهللوی كشف؛
تا هضاهیي ػشسرػت ٍ ّوِفْن ،تا سًگتٌذیّای چاپی
ردرهِ درسد
دس ًوایـگاُ تیهَسد رػت

