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فرهنگ و هنر

آغاز اوتخاب وُایی
آثار جشىًارٌ تجسمی فجر

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى -ثب ابیبن یمبكمتمن ممرملمت
اضؾبل یثبض ،انتربة نرمبیمی یثمبض نمرمامیمن جكمگمواض
ثینالاللی هگطهبی تجؿای كجط انجبر میقوزب
ثه عاضـ ایؿگب ثه نول اظ ؾتبز ذجطی نرایمن جكمگمواض
ثین الاللی هگطهبی تجؿای كجط ،ثب ابیبن یبكتمن ممرملمت
تحویل انل یثبض ،اظ امطوظ (ۿ ۸زیمب ) ثه ممست یمي
هلته ،انتربة نربیی یثبض ثطای ضووض زض ایمن ضذمساز
هگطی ثب ضووض مجتجی یهبیی (زثیط جكگواض ) و جاكمیمس
ضویوت قگبؼ (زثیط هگطی) و ؾبیط اػوبی قوضای هگطی
زض محل موظ هگطهبی مؼبنط ترطان یؿبظ میقوزب
زض انتربة اولیه اظ مجاوع ۹۸ۼۼ اثط ثرف مؿبثوه نراین
جكگواض تجؿای كجط ،ۼ ۸۹اثط ثط ممجمگمبی طمطح همب و
تهبویط اضؾبل قس انتربة و ثه مطضلمه زور زاوضی ضا
یبكتگسبنراین جكگواض ثینالاللی هگطهبی تجؿای كجط ثمب
ضابیت زكتط هگطهبی تجؿای وظاضت كطهگگ و اضقمبز
اؾ می و هاٌبضی موؾؿه توؾؼه هگمطهمبی تمجمؿمامی
مؼبنط و میعثبنی موظ هگطهبی مؼبنط ترطان و هاچگمیمن
كطهگ ؿطای نیبوضان ۺ تب ۳ۺ ثران ممب امؿمبل ثمط معاض
میقوزب

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى -جلس زور ًتبة ؾلط ػكمن ،ظیمبضت
ایبز نوقته محؿن موؾوی طمبضوزی توؾط نكط قبملو مگتكط قسبثه
عاضـ ذجطن بض ًتبة و ازثیبت ذجط عاضی كبضؼ ،جلس زور ًتمبة
ؾلط ػكن ،ظیبضت ایبز نوقته محؿن موؾوی طمبضوزی توؾط نكط قبملو مگتكط قسب
این ًتبة اؽ اظ موسمه زض  ۸۹كهل نوقته قس اؾتبظیبضت ایبز و مؼمهموممبن ،اضمبزیم
ظیبضت ایبز  ،ظیبضت ایبز نوطه مكتطى ازیبن و ملل ،ؾیط ثعض بن ،مؼبنی مرتلق امیمبز و
ابثطهگه ثوزن ،ناونههبیی اظ ظیبضت ایبز زض تبضید ،ثبیس ایبز ثه ؾات مؼهومبن ضكت ،ظیبضت
ایبز و نصض ،اضٌبر ایبز و ابثطهگه ثوزن ،ظیبضت ایبز زض ازة ابضؾی ،ظیبضت ایبز ضبًمامبن
زض تبضید و قطط والیت ػگوان كهلهبی این ًتبة اؾتب
این ًتبة ازامه جلس اول ًتبة ؾلط ػكن /ظیبضت ایبز اؾت ًه زض ؾمبل ۺ܀ۺ ۸ثمه چمبح
ضؾیسب زض این ًتبة ؾؼی قس تب ثب جاغ یوضی نٌبت تبضیری و ضوایی ظنس ی ممؼمهموممبن،
ثعض بن ،اهوار و ازیبن مرتلق ،نكبن زاز قوز ًه ظیبضت ایبز متؼلن ثه امطوظ ،این هطن و یمب
ضتی اؾ ر یب زین ذبنی نیؿتب



ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى -نابیك ب طوهی نوبقی ذبططاتی اظ مموؾمیمومی
ؾطظمین من زض ن بضذبنه قرطیوا موظ موؾیوی ایطان ثط عاض میقوزب
ثه عاضـ ذجطن بض هگطهبی موؾیوی ذجط عاضی كبضؼ܁ ۺ ۹اثط اظ یثبض ܀ هگطمگس قطًت ًگگس زض ًمبض مب
یموظقی كتو ً غ اؾتبز نبنط الگ ی ثب ػگوان ذبططاتی اظ موؾیوی ؾطظمین من ،زض ن بضذبنه قرطیوا اظ تبضیمد
ۻ ۸ثران مب ثه مست یي هلته ثط عاض میقوزب
یثبض این هگطمگسان قبمل نوبقی ثب اؾتلبز اظ تٌگیي كتو ً غ اظ تهبویط هگطمگسان و ؾبظهب اؾت ًه هط ًمسار
اظ این یثبض ثبظ و ًگگس ایكیگه ای ثطای ذبططات هومی و نواظنس بن ًرن اؾتب
یثبض نوبقی الره امیط ج لی ،ؾؼیس ایطانسوؾت ،ؾتبض ابضؾب ،قؼله ذلج ،لؼجت نسضی ،زل یضار هبئای ،همیموا
مؼبضس ،غاله نوشضی ،ضگبنه نیي ؾیطترگطمگسانی ًه زض این نابیك ب ػطضه قس اؾت
ػ هه مگسان می توانگس اظ ۼ ۸ثران مب تب  ۹۸ثران مب اظ ؾبػت  ۸۳تب ۿ ۸اظ این نابیك ب ثه یزضؼ تجطیف –
ذیبثبن قریس زضثگسی( موهوز ثیي ؾبثن) – ذمیمبثمبن مموظ – مموظ مموؾمیمومی – نم مبضذمبنمه قمرمطیوا
ثبظزیس ًگگسب

ريزی بٍ زيدی ريی آوته یکی از شبکٍ َای سراسری میريد
ؾطویؽ ذمجمطی ضوظنمبممه
اضى -كیملمم تملمویمعیمونمی
ضوظی ثه ترمیمه ًمگمگمس می
محؿن زانكوض و ًبض طزانی
ثگیبمین نبزػلی ؾبذته قس و
یمبز ارف اظ یٌی اظ قجٌه
هبی ؾطاؾطی اؾتب
ثه عاضـ ذجط عاضی مرمط،
ثگیبمین نبزػلمی ًمبض مطزان
كیلم تلویعیونی وظی ًه هطاض
اؾت اظ یٌی اظ قجٌه همبی
ضؾبنه ملی ضوی ینتن ثطوز،
لت܁ ضوظی زاؾمتمبنمی ثمب
مواون طگمع زاضز ًمه ثمه
موضوع ضظم و ضوظی ممی
اطزاظزبوی ثیبن ًطز܁ زاؾتبن این كیلم زض یمي
ؾلط ذبنواز ی ثه قابل ضهم می ذموضز و ثمب
مطؿی مطتجط می قوز ًه ثب كمطاض اظ ممبقمیمن
ضال اطنس بن و اگب یوضزن ثه این ذمبنمواز ،
ویب می ضوز تب توسیط جسیسی ثطای ذوز ضهم

ثعنسبؾمبذمت یثمبضی چمون ضؾمم ممبنمس ،
جبوزان ی ،ضز ابی یي كطقته ،چكاه یهوان،
زضز اگربن و میگی ؾطیبل مؼهومبنه زض ذواة
زض ًبضنبمه محؿن زانكوض زیس می قوزب
زض تله كیلم ضوظی ثبظی طانی هاچون اكؿمبنمه

نبنطی ،مجیس قمرمطیمبضی،
انـط نوثرت و امیط ضضبیمی
ثمممه ایممملمممبی نمممومممف
می اطزاظنسب
ؾبیط ػوامل تله كیلم ضوظی
ثه این قطح هؿتمگمس܁ نمب مط
ًممیمملممی جممواز كم ضممتممی،
نویؿمگمس ظًمیمه ؿم ممی،
مجطی ططح و ؾطمبیه صاض
یوؾق نبزػلی ،یهگم مؿمبظ
ػلی محؿگی ،ططاح نحمگمه
محاس مرطوضظ ،زؾتمیمبضزور
ًبض طزان مرسی ؿم ممی،
تهویطثمطزاض ممحمامسضضمب
انـطی ،زؾتیبض تهویطثطزاض
هبزی ك ضی ،زؾتیبض ًبض طزان و مسیط تولیس
مرسی مطلت ،تسوین و نسا صاضی ثگیمبممیمن
نبزػلی ،نساثطزاض ػلیطضب ًطیم نػاز ،مطیمم
كطضگبظ ایعزاگب  ،ػٌبؼ طبهط ًبقلی ،ػملمی
ضطؿبمی و مكبوض ضؾبنه ای ػلی جبمیب

ایه کىسرت قرار است بُتریه اجرای ما باشذ

ومایش مجسمٍَایی کٍ بذاٍَ
کار شذٌاوذ

ؾطویؽ ذمجمطی ضوظنمبممه اضى -ممجماموػمه ای اظ
مجؿاه هبی ابضمیؽ اوضنایای زض نرؿتین نامبیكم مب
انلطازی این هگطمگس ثهنابیف صاقته میقوزب
ثه عاضـ ایؿگب ثه نول اظ ضواثط ػاومی بلمطی نمومف
جربن ،اوضنایای زض نابیك ب ضذگه زض ذبى ۽ ۹اثمط
ضا ثب ؾجي اًؿپطؾیون و تٌگیي اتیگه قیكه و ضنگ زض
مؼطو نابیف می صاضزباین هگطمگس زضثبض یثمبض ذموز
لت܁ مبیه تابر ًبضهب اظ ِل اؾت و ینهب ثسون كٌط و
ًبم ضؿی ثهوجوز یمس انسب این یثبض ثساهه هؿتگس و ثگب
ثه ضؽ و ضبل لحظهای ًه هگ بر ًبض زاقتم ،ؾمبذمتمه
قس انسباوضنایای نوبقی و ططاضی ضا اظ  ۸۳ؾمبلم می
یؿبظ و اظ  ۹۳ؾبل ی نیع ًبضیموظی نوفثطجؿته ضا یؿبظ
ًطز اؾتب وی هاچگین اظ قب طزی اؾبتیسی مبنگس ػلی
نظطیبن و ؾبضا هوقاگس ثرط ثطز اؾتبنابیك ب ضذمگمه
زض ذبى ضوظ جاؼه ،ۻ ۹زیمب  ،اظ ؾبػت ۽ ۸تب  ۹۳زض
بلطی نوف جربن ثه نكبنی نیبوضانً ،وچه هامبیمونملمط،
ًوچه ؾؼسیً ،وچه ضبكظ ،ذیبثبن محاوزی  ،۹قامبض
܀ اكتتبح میقوز و تب ܀ ۹زی هط ضوظ (ثهجع قگجه همب) اظ
ؾبػت ۽ ۸تب ܀ ۸میعثبن ػ ههمگسان ذواهس ثوزب
شاعر کرماوشاَی با مجمًعٍ دچار میآیذ
ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى -اقٌبن اگبهی اظ قبػمطان
ًطمبنكبهی نرؿتین مجاوػه قؼط یظاز ذوز ثب نبر زچبض
ضا ضوانه ثبظاض نكط میًگسب
اقٌبن اگبهی اظ قبػطان ًمطممبنكمبهمی ًكموضممبن زض
لت و و ثب ذجطن بض ًمتمبة و ازثمیمبت ذمجمط معاضی
كبضؼ ایطامون نرؿتین مجاوػه قمؼمطی ذموز ا مرمبض
زاقت܁ زچبض ػگوان اولین ًتبة قؼط ثگس اؾت ًمه تمب
چگسی زی ط اظ ؾوی ؾوض مرط مگتكط ذواهس قسب
اگبهی زض ازامه این مجاوػمه ضا زاضای اقمؼمبضی یظاز
زانؿت و اثطاظ زاقت܁ این اثط زاضای ۾ ۹قؼط یظاز اؾمت
ًه اقؼبض ین متؼلن ثه ؾبل جبضی اؾتب
این قبػط ًطمبنكبهی ثیبن ًطز܁ مجماموػمه قمؼمط یظاز
زی طی نیع زض ًگبض این اثط زض ضبل ممرمیمب قمسن ثمطای
انتكبض اؾتً ،ه قبمل ۼ ۹ؾطوز میقوز ًه اقؼمبض ین
طی ۻ ؾبل اذیط ًگبض هم طز یمس اؾتب

ومایشگاٌ وقاشی خاطراتی
از مًسیقی سرزمیه مه برگسار میشًد

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى -قٌبن ذطمیمجمی
ثمبض زیم ممط اممطوغ ممموؾمیممومی Rock The
(Penهلم ضا ثچطذبن) ضا ایمن ثمبض زض همبلمت
جكگواض موؾیوی كجمط زض ثمطآ یظازی ضوی
نحگه میثطزاقٌبن ذطیجی ًه ایف اظ این نمیمع
ثه ػگوان ذوانگس زض یلجور تمطاكمیمي و ثمطذمی
موؾیوی نابیف هب اظ هجمیمل زض ضوظهمبی یذمط

اؾلگس وببب هبثلیتهبی ذوز ضا زض
ػطنه مموؾمیمومی ثمه نمامبیمف
صاقته ،اواذمط یشض مموؾمیمومی
اطكوضمگؿی ضا ثب اجطاى یثبضى اظ
ضولیگگ اؾتونع ،ایگمي كملمویمس،
ثیتلع ،زوضظ ،جبنى ًمف وببب ثمب
ن بهی ثه تبثیط موؾیوى ضاى ثمط
ططاضى و ایس اطزاظى زض چمرمبض
ؾبنؽ ضوی نحگمه ثمطز ًمه ثمب
اؾتوجبل ذوثی ضوثه ضو قسبذطیجی
زضثبض این ًگؿطت ثه موؾیوی مب
می ویس܁ این اجطا زضواهغ همامبن
اطوغ ای اؾت ًه چگس وهت ایف
زض ؾبلن هبی تیبتط مؿتومل تمرمطان و چمبضؾمو
ثط عاض ًطزیم ،ثب این تلبوت ًه ؾؼی ًطز ایمم
مكٌ تی ضا ًمه زض طمول اجمطا ثمه لمحمب
اطكوضمگؽ (نه ثه لحمب مموؾمیمومبیمی) وجموز
زاقت ،اظ ثین ثجطیمب وهتی هطاض اؾت یي ًبض ثه
نوضت مولتی مسیب اجطا قموز -ثمب تموجمه ثمه
ؾبلنهبیی ًه ثطای اجطای این ونه یثبض وجموز

 022وفر عکاس در جشىًارٌ عکس سال
ارسباران شرکت کردٌاوذ
ؾطویؽ ذجطی ضوظنمبممه اضى-
مسیط ضواثط ػماموممی جكمگمواض
ػٌؽ ؾبل اضؾجبضان اظ قمطًمت
هطیت ثه  ۹۳۳نلط اظ همگمطممگمسان
ػٌبؼ ؾطاؾط ًكوض زض جكگواض
ػٌؽ ؾبل اضؾجبضان ذجمط زازبثمه
ممعاضـ ایؿممگممب ،مممگممطمموممه
یشضثبیجبن قطهی ،مرمسی زایم ضی انمل زض ملمت و مو ثمب
ذجطن بضان لت܁ اظ این تؼساز قطًت ًگگس ثیف اظ ۳ۿ ۹۸اثط زض
موضوػبت مرتلق این هابیف اظ  ۹۳اؾتبن ًكوض ثه زثمیمطذمبنمه
جكگواض ػٌؽ ؾبل اضؾجمبضان وانمل قمس اؾمتبوی اكمعوز܁
ذوقجرتبنه اؾتوجبل ثؿیبض چكا یطی اظ این جكگمواض ًمه ثمطای
اولین ثبض زض این قرطؾتبن ثط عاض می قوز انجبر قس اؾت و ایمن
امط نكبن اظ ػ هه مگسی ػٌبؾبن ًكوض ثه مؼطكی این مگطوه ظیمجمب
زض ؾطح ملی و ثین الاللی اؾت ب ػوو هیئمت ممسیمط انمجمامن
ػٌبؾی قرطؾتبن اهط ثب اقبض ثه ثط عاضی جكگواض ػٌمؽ ؾمبل
اضؾجبضان ،ا ربض ًطز܁ مگطوه اضؾجبضان زاضای تواناگسیهب ،جبشثههب
و اؾتؼسازهبی كطاوانی اؾت ًه زض ظمیگه هگط نیع این مموضز ضا ثمه
اثجبت ضؾبنس اؾتبوی ثب اقبض ثه ایگٌمه تمبًمگمون تم ـ همبی
كطاوانی ثطای مؼطكی این مگطوه ظیجب اظ ًكوض انجبرقمس  ،ملمت܁
ثط عاضی جكگواض هب و كؿتیوالهبی ونب ون هگطی زض ؾبل همبی
اذیط نكبن اظ ت ـ هگطمگسان این ذطه ثطای ػطضه هگط ذموز ثمه
ؾبیط هموطگبن ثوز ًه ثطنبمههبی كطهگ ی ثط عاض قس نكمبن مط
این امط اؾتبزای ضی ،ثبثیبن ایگٌه زض طی زو مب اؽ اظ انمتمكمبض
كطاذوان و تاسیس ۼ ۸ضوظ ثه زلیل اؾتوجبل كطاوان ،ثیف اظ ۳ۿ۹۸
اثط اظ  ۹۳اؾتبن ًكوض ثه زثیطذبنه جكگواض اضؾبل قمس تهمطیمح
ًطز܁ زاوضی یثبض ضؾیس ثه جكگواض توؾط ۺ نملمط اظ زاوضان و
اؾبتیس ثطجؿته ػٌبؾی اؾتبن یشضثبیجبن قطهی ثه نبر همبی ،ممیمط
ػجبؼ یل یبؾینً ،طیم متوی و ج ل قاؽ یشضان اظ ضوظ جاؼمه
۾ ۸زیمب زض مجتاغ كطهگ ی قرطؾتبن اهط یؿبظقس اؾتب

زاضز -طجیؼتبً مكٌ ت تٌگیٌبل هم ظیبز میقوز
و مب ت ـ ًطز ایم ًه این مكٌ ت ضا اظ ثیمن
ثجطیمب ثطای این اجطا ثه یي اطوغًتوض و یمي
اطز اطوغًكن ضطكهای اضتیبآ زاضیم ًه بهمطاً
ثطآ یظازی ینرب ضا تریه ًطز اؾتب ثمه لمحمب
نسا هم هطؼبً نساثطزاضمبن ضا زوثبض هاطاهامبن
ذواهیم زاقت تب مكٌل ذبنی ایف نیبیسب كٌط
می ًگم این اجطا هطاض اؾت ثرتطیمن اجمطای ممب
ثبقسباطوغ هلم ضا ثچطذبن ًه اواذط یشض ضوی
نحگه ضكت ،اولین تجطثه مؿتول اقٌبن ذطیجمی
ثوز ًه ثب اؾتوجبل ذوثی ضوثهضو قس و ثمه زلمیمل
هاین اؾتوجبل ثطای زو ؾبنؽ زی ط هم تمامسیمس
قسب این ثبظی ط زضثبض واًگف مربطجبن نؿمجمت
ثه این تجطثه می ویس܁ كٌط میًگمم اؾمتمومجمبل
مطزر ،نطكبً ثه ذبطط قرم من نیؿت ثلٌه ثمه
زلیل یثبضی اؾت ًه اجطا میقونس و مراتمط اظ
ین ثه ذبطط طوهی اؾت ًه زض این اطوغ زوض
هم جاغ قس انس؛ چطاًه هط ًسار اظ ایمن اكمطاز
(چمه مموظیؿمیمن همب و چمه تهمویمط مطان و
ایس اطزاظهب) یي وظنه ثؿیبض ؾگ ین هؿتگسب

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى -زومین نمامبیكم مب
نوبقی ًوزًبن ًبض ثب قؼبض هوای قمرمطر ضا یثمی
ًكیسر ܀ ۹زیمب هاعمبن ثب ضوظ هموای امبى زض
كطهمگم مؿمطای اضؾمجمبضان ثمط معاض ممی قموزبثمه
عاضـ ذجط عاضی مرط ،مرگبظ اككبض ؾمرمگم موی
اویف ثس ؾطاطؾت تگربتمط اؾمت ثمب اػم ر ذمجمط
ثط عاضی نابیك ب نوبقی هموای قمرمطر ضا یثمی
ًكیسر و زػوت اظ مطزر ثمطای ضوموض زض ایمن
نابیك ب لت܁ وهتی یلوز ی هوای قرط ثمه ممطظ
ثحطان میضؾس مساضؼ ،تؼطیل میقونس تب ًوزًبن

پا چیىی
*الىازاشراقی
مًاد الزم:

ًتق مطؽ ۼ ػسز ،مبالكؼیط یي زور امیمامبنمه ،یضز ۺ
ایابنه ،كللل هطمع نوى هبقن چبی ذوضی ،ثیمٌمیمگمگ
اوزض  ۸هبقن چبی ذوضی ،اوزض ؾیط و ناي ثه ممومساض
الظر مواز ؾؽ܁ یة اطتوبل ۺ هبقن ؾموح ذموضی،
یة یي زور ایابنه ،ؾطًه  ۸هبقن ؾوح ذوضی ،قٌط
 ۸هبقن ؾوح ذوضی ،كللل هطمع  ۸هبقن ؾوح ذوضی
طرز تُیٍ:
اثتسا مبالكؼیط ۹ ،ایابنه یضز ،ثیٌیگگ اوزض ،اوزض ؾمیمط،
كللل هطمع و ناي ضا ثب هم مرلوط می ًگیم تب ذایمطی
مبؾت مبنگس ثسؾت یوضیمب مطؽ هب ضا ثمب چمبهمو ثمطـ
هبیی می زهیم ثه طوضی ًه وقت ًای اظ اؾتمرموان
جسا قوزب* ؾپؽ مطؽ هب ضا زض ثبهی یضز ؿلتبنس و زض
ذایط كطو می ثطیمب اؽ اظ ین زض ضوؿن زاؽ ؾطخ ممی
ًگیمب یة و یة اطتوبل ضا ثب هم مرلموط ًمطز و ۹
زهیوه ضطاضت می زهیمب ؾپؽ ؾطًه ،قٌمط و كملململ
هطمع ضا اضبكه ًطز و ظمبنی ًه ؾؽ ؿلیظ قس اظ ضوی
ضطاضت ثط می زاضیمبابچیگی هب ضا زض طف موضز نمظمط
چیس و هاطا ؾؽ ؾطو می ًگیمب * این ًمبض ثمبػم
می قوز مطؽ ًبم ثپعزب* می توانیم ثه جبی مبالكؼیط اظ
یة اؾتلبز ًگیمب

مقالٍ فرَىگی

کاریکاتًر َىر
است یا وٍ

استفادٌ از َساران چًب روگی
در مجسمٍَای یک َىرمىذ

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى -مگهموض
طجیت ظاز زضثبض نامبیكم مب انملمطازی
مجؿاههبیف زض مبلمطی یؼ تمرمطان
لت܁ ضوح ظیؿت ثور ایطانی اظ طمطیمن
اؾتلبز اظ انواع چوة هبی اهلمیمم همبی
مرتلق ایطان زض مجؿاههمبیمم زممیمس
قس اؾتبثه عاضـ ایؿگب ،نامبیكم مب
انلطازی مجؿاههبی مگهوض طجیتظاز ثب ػگوان مبًعیابل ثب اؾمتملمبز اظ
انواع چوةهبیی اظ اهلیمهبی مرتلق ایطان ،اًگون زض بلطی یؼ تمرمطان
ثطابؾتب این هگطمگس ثب تٌگیٌی ویػ و ثب اؾتلبز اظ ضوـ ممؼمطم ،اممب ثمب
قٌل و ثیبنی نوین و مؼبنط و ثب ثرط یطی اظ تطًیجی ایچیس اظ ًثیطی اظ
هطؼبت متگوع چوة ،ینهب ضا ذلن ًطز اؾتبطجیت ظاز ممتمولمس ؾمبل
ۺۺۺ ۸و كبضؽالتحهیل زانكٌس هگطهبی ظیجبی زانك ب ترطان و ممسضؼ
هگطهبی تجؿای زض زانكٌس هبی هگط ًكوض اؾتب این هگطمگمس ،ؾمبثمومه
ثط عاضی ۻ ۸نابیك ب انلطازی و ثیف اظ ۳ۻ نابیك ب طوهی زاذملمی و
ذبضجی و هاچگین قطًت زض چگس ثییگبل و ؾاپوظیور مجؿاه زاذلی و
ثین الاللی ضا زض ًبضنبمه ذوز زاضزباو زضثبض نابیك ب مبًعیابل ،ثه ضواثط
ػاومی این نابیك ب لت܁ ذوقحبلم ثؼس اظ مستی نابیكم مبهمی ضا زض
بلطی یؼ صاقتم ،چون كوبی ین مگبؾت اؾت و ثمرمهمول ثمطای
ًبضهبی من ایس یل ثوز ،اؾتلبز ثریگهای قس اؾت و امیسواضر مربطجبنمی
ًه مبیل هؿتگس ثتوانگس اظ نعزیي این یثبض ضا ثجیگگسب
قبیس ثه هوبوت من ،اتلبهی زض این نابیك ب اكتبز ثمبقمس ًمه زض نموع
ذوزـ ذبل ثبقسب زض این نابیك ب  ،ۼ ۸اثط ضا ثهنابیف صاقتمه ار ًمه
محهول ضسوز چربض یب اگج ؾبل اذیط ًبضی من اؾتب ثب توجه ثه این ًمه
ًبضهبی من هم ثهلحب نوع تٌگیي و هم نوع ؾبذتبض اظ ویمػ می همبیمی
ثطذوضزاض اؾت ًه ثؿیبض ًبضثط و ظمبنثط اؾت ،ثگبثطاین زوض هبی طوالنمی
ظمبن میثطز تب مجاوػهای ثطای یي نابیك ب كطاهم قوزب
ثه هاین زلیل ،ثین نابیك ب هبی من یي موساض كبنلههب طوالنی میقوزب
ولی اظ لحب ًیلی قبیس اتلبهبت ذبنی ثیملمتمس ًمه زض نموع ذموزـ
مگحهطثهكطز اؾتب

دعًت مُىاز افشار برای حضًر در ومایشگاٌ وقاشی کًدکان کار
مب و قاب اظ یؾیت زض امبن ثابنگس و نب عیط زض قرمط
تطزز نٌگگس امب ییب هیچ وهمت ثمب ذموزممبن كمٌمط
ًطز ایم زض این قطایط ثچههبیی ًه اظ نبم یمامبت
ظنس ی و جبمؼه ثه مسضؾه اگب میثطنس ،چه ذواهگس
ًطز؟ این ثچه هب كوط زض چگس ؾبػت ضوموضقمبن
زض مسضؾه كطنت ًموزًمی ًمطزن زاضنمس و زض
ضوظهبی تؼطیلی مساضؼ ثبیمس ثمه ًمق ذمیمبثمبن
ثبظ طزنس و ًبض ًگگسب ضبلینٌه ؾ متی این ثچههمب
هم مثل ًوزًبن مب و قاب زض مؼطو ذطط اؾتب
ثه لته مرگبظ اككبض مسضؾه ثطای این ثمچمه همب ًمه

سرآشپس

اؿلت اظ زضز ثسؾطاطؾتی ضنج میثطنس ضٌم ثركمت
و اگبه ب ضا زاضز و این زض ضبلی اؾت ًه ممساضؼ
ًوزًبن ًبض زض تأمین هعیگه هبی اولیه ذوز زچمبض
مكٌ ت اؾبؾی هؿتگسبؾمرمگم موی امویمف ثمس
ؾطاطؾت تگربتط اؾت ثب ثیبن ایگٌه مب اظ ثمط معاضی
نابیك ب نوبقی هوای قرطر ضا یثمی ًكمیمسر زو
هسف ضا زنجبل میًگیم ،لت܁ هسف اول این اؾت
ًه نبم یابت و ظذم هبیی ضا ًه ثه ایمن ثمچمه همب
تحایل میقوز ثه جبمؼه وقعز ًگیم و هطًسار اظ
مب زض هط جبی ب و موهؼیتی ًه همطاض زاضیمم ثمطای

مرطثبنتط قسن قرط ثب ینهب ت ـ ًگیمب هسف زور
هم این اؾت ًه ثب كطوـ یثبض نوبقی ثمچمه همب ثمه
مساضؼ ًوًبن ًبض ثطای تأمین هعیگههمبی جمبضی
ًاٌی هطچگس نبچیع ثكوزب

ازامه اظ قابضۀ هجلببب
ینچه امطوظًبضتون ازیتوضیبل مینبمیم تب ؾه زهه امیمف
توطیجبً هاه ًبضیٌبتوض ثوز  ،نه قبذهای اظ ینب زضؾمت
اؾت ًه ًبضیٌبتوضیؿت اظ جگجه تٌگیٌمی طمطاضمی و
نوبقی اؾتلبز می ًگس ،امب نمامي طمگمعی ًمامبثمیمف
هاه كرم ،ین ضا زض هاین جمبیم مب نم مه ممی زاضز و
نای صاضز ثه ضیطه اططاططام هگطهبی تجمؿمامی واضز
قوزب
این محسوز ًطزن ضا من و قاب ممؼمیمن نمامی ًمگمیمم،
ثی مرطی مؼاوالً اظ جبنت مگتوسان همگمطی ،نمومبـ همب،
ططاح هب و مربطجبن اولساض و ثیاول ضطاجیهمب اػمامبل
میقوزب
ثی توجری تؼاسی ثه ًبضیٌبتوض و ثه ضؾایت نكگبذمتمن
ین ثه ػگوان هگطی زض هگطهبی زی ط الجته ،مكرمهمبً ثمه
مبهیت تبضیری ین ثبظمی طززب ًبضیٌبتوض ػالی اؾمت
تٌگیٌی -هگطی ًه جبی ب مكرهی زض ممطمجموػمبت
زاضزب
امب ًبضیٌبتوضی ًه نطك ًب زض نملمحمبت ضوظنمبممه همب
متوهق و كطاموـ نایقوز اظ ًمجمب قمطوع قمس؟ زض
زوضان جگگ ؾطز ،و توكبن طوالنی ؾوؾیبلیؿم جرمبنمی
ًه ثب ذوز جربنی ضن بضنگ اظ انسیكه هب و هگطهب امسیمس
یوضز ،مطجوػبت ضوقگلٌطی ثگب ثط ذواؾت انمسیكمه ای
ًه تجلیؾ می ًطزنس ،تامبر ظیمط قمبذمه همبی ذموز ضا
تحتالكؼبع این جرفهب زضیوضزنسب
زض نتیجه هاچگبن ًمه زض ممومبثمل طمگمع همجمویممیمع
ؾطمبیه زاضی ؾگتی ،طگع متؼرس ذبلی اظ هجو ثطوظ ًمطز،
هاچگبن ًه ازثیبت ایطظناؿگس و لحن كبذط ضمبنتیؿیؿتی
ضو ثه ظوال ضكت و جب زاز ثه ازثیبتی نطیح و ذم م و
اطهیع ًگگس اظ قٌو و قمبزی ،زض ممطمجموػمبت نمیمع
ؾتون هبی ًبضیٌبتوض توؾط ضوقگلٌطانی اط قسنس ًمه
هگط ذوز ضا زض لوز ی و تكجیه قب و قبظز ثمه ًموض و
ًچل تجب نایًطزنس ،ینرب هاچون یي نوبـ ،ثه ذمط
اضظقی هبئم ثه شات میزازنسب
ضنگ زی ط كوط ثه ًاي چبح نامی یممسب ػمگمهمطی
ثهطی و ضبوی مؼگب ثوزب
چگبن ًه زض نوبقی هؿت و ثه ًبضیٌبتوض هم واضز قمسب
ینرب نتیجه ًبض ذوز ضا ثب ؾیگابی مرط هملمتمم ثمط مامبن
موبیؿه می ًطزنسب یثبض ذوز ضا زض مطمجموػمبت ،نمه ثمه
ػگوان ػگهطی ًاٌیً ،ه ثه ػگوان تهویطی مؿمتمومل،
میرٌوةًگگس و تٌبنزهگس اضائه زازنسب
ازامه زاضز

