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فرهنگ و هنر

برپایی ًوایشگاُ عکس از دٍراى
حیات پربار آیت اهلل ّاشوی
رفسٌجاًی در تبریس

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٕ٘ -ایكیٍیا ٜػیىیؿیی اظ
زٚضاٖ حیات پطتاض آیت اهلل ٞاقٕی ضفؿٙجا٘ی اظ ؾیٛی
ازاض ٜوُ فط ٚ ًٙٞاضقاز اؾالٔی آشضتایجاٖ قطلی تطپیا
قس
تٌ ٝعاضـ ضٚاتظ ػٕٔٛی ازاض ٜوُ فطٞیٙیً  ٚاضقیاز
اؾالٔی آشضتایجاٖ قطلی ،ایٗ ٕ٘ایكیٍیاٞ ٜیٕیعٔیاٖ تیا
تطٌعاضی ٔطاؾٓ قاْ غطیثاٖ اضتحاَ آیت اهلل ٞیاقیٕیی
ضفؿٙجا٘ی زض ٔؿجس عٛتی تطپا قس
زض ایٗ ٕ٘ایكٍا ٤٦ ٜلغؼ ٝػىؽ اظ ػىاؾاٖ ٔیریتیّیف
قأُ تطٞ ٝٞای ٔرتّف حیات عیث ٝی آٖ ییاض زییطییٗ
ا٘مالب تٕ٘ ٝایف ٌصاقت ٝقس ٜاؾت
ایٗ ٕ٘ایكٍا ٜتا اؾتمثاَ حاضطاٖ زض آییٗ یازتٛز  ٚقیاْ
غطیثاٖ آیت اهلل ٞاقٕی ضفؿٙجا٘ی ٔٛاج ٝقس ٚیػ٘ ٜیأیٝ
ای ٘یع زض وٙاض تطٌعاضی ایٗ ٕ٘ایكٍاٙٔ ٜتیكیط قیس ویٝ
قأُ پیاْ تؿّیت ضٞثط ٔؼظٓ ا٘مالب و ٝزض پی اضتیحیاَ
آیت اهلل ٞاقٕی ضفؿٙجا٘ی نازض قس ،ٜپیییاْ تؿیّیییت
حؿٗ ضٚحا٘ی ،ناِحی أیطی ٚظیط فطٞیٙیً  ٚاضقیاز
اؾالٔی ،آیت اهلل ٔجتٟس قثؿتطی ٕ٘ایٙسِٚ ٜی فمییی ٝزض
اؾتاٖ ،اؾٕاػیُ جثاضظاز ٜاؾتا٘ساض آشضتایجاٖ قیطلیی ٚ
ٔحٕس ٔحٕسپٛض ٔسیطوُ فط ٚ ًٙٞاضقاز اؾالٔی اؾتاٖ
اؾت فطاظٞایی اظ ظ٘سٌی ٘أٞ ٝای آییت اهلل ٞیاقیٕیی
ضفؿٙجا٘ی  ٚتهاٚیطی اظ حیات پطتاض ایكیاٖ اظ زییٍیط
ترف ٞای ایٗ ٚیػ٘ ٜأ ٝاؾت
ٔغاِثی تا ػٛٙاٖ آیت اهلل ٞاقٕی زض والْ تعضٌا٘ی ٔا٘ٙیس
آیت اهلل ٘ٛضی ٕٞسا٘ی ،آییت اهلل ٔیىیاضْ قیییطاظی،
ؾیسحؿٗ ٘هطاهلل  ٚحجت االؾالْ ؾیسحؿٗ ذیٕیییٙیی
(ض٘ ٜیع اظ زیٍط ترف ٞای ایٗ ٚیػ٘ ٜأٔ ٝحؿٛب ٔیی
قٛز

اًیویشي ایراًی کوک
بْتریي فیلن جشٌَارُ
اٍکرایٌی شذ

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -ز ٚوتاب ٔطزاٖ تس ٖٚظ٘یاٖ  ٚآٖ
ؾٛی ضٚز ٔیاٖ زضذتاٖ ٘ٛقت ٝاض٘ؿت ٕٞیٍٛٙی تا تطجٕ ٝاؾیساهلل
أطایی تٛؾظ ٘كط افك تجسیس چاج قس٘س تٌ ٝعاضـ ذثطٍ٘اض ٟٔط ،ز ٚوتیاب ٔیطزاٖ تیسٖٚ
ظ٘اٖ  ٚآٖ ؾٛی ضٚز ٔیاٖ زضذتاٖ ٘ٛقت ٝاض٘ؿت ٕٞیٍٛٙی تا تطجٕ ٝاؾساهلل أطایی ت ٝتاظٌیی
تٛؾظ ٘كط افك تجسیس چاج قس ٜا٘س آٖ ؾٛی ضٚز ٔیاٖ زضذتاٖ ؾٔٛیٗ تطجٕی ٝأیطاییی اظ
ٕٞیٍٛٙی زض ٔجٕٛػٔ ٝیطاث ٕٞیٍٛٙی اؾت و ٝتٛؾظ ٘كط افك چاج ٔیی قیٛز تیطجیٕیٝ
أطایی اظ ایٗ ضٔاٖ ،اٚاذط ؾاَ  ۳۲آٔاز ٜچاج تٛز  ٚزض ٕ٘ایكٍا ٜوتاب تٟطاٖ زض ؾیاَ ۳٦
ػطض ٝقس ایٗ وتاب ت ٝتاظٌی ت ٝچاج ز ْٚضؾیس ٜاؾت ٔطزاٖ تس ٖٚظ٘اٖ زٔٚیٗ ػیٙیٛاٖ اظ
ٔجٕٛػٔ ٝیطاث ٕٞیٍٛٙی اؾت و ٝایٗ وتاب  ٓٞتٛؾظ أطایی تطجٕ ٝقس ٜاؾت ایٗ وتاب
یه ٔجٕٛػ ٝاظ زاؾتاٖٞای وٛتا ٜایٗ ٘ٛیؿٙس ٜآٔطیىایی اؾت و ٝچاج ا َٚایٗ تطجٕ ٝاـ
زض ؾاَ  ۹۳چاج قس  ٚحاال ت ٝچاج پٙجٓ ضؾیس ٜاؾت

ضٚظ زض



ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن ۰۳ -اثط تعضي یه ٙٞطٔٙس تٔ ٝست پٙی
ٔٛظ٘ ٜماقی پكت قیك ٝتٕ٘ٝایف ٌصاقتٔ ٝیقٛز
غالٔطضا ضؾَٛظاز ٜزض ٌفت ٌٛٚتا ایؿٙا ،اٟ،اض وطز٘ ٗٔ :ماقی ؾٙتی ایطا٘ی ضا تٝقىُ ٔسض٘یت ٚ ٝتییكیتیط زض
ؾثه آتؿتط ٚ ٜحاِت اوؿپطؾی ٛواض ٔیو ٓٙا ٚتا تیاٖ ایٗو ٝحسٚز  ۳۵ؾاَ اؾت و٘ ٝماقی ٔیویٙیٓ ،ازأیٝ
زاز ٗٔ :افتراض قاٌطزی وؿا٘ی ضا ٔا٘ٙس حؿیٗ واقیاٖ ،ػثاؼ واتٛظیاٖ ،آیسیٗ آغساقّ ٚ ٛػّیطضا ؾٕیغ آشض
زاضْ ایٗ ٙٞطٔٙس ٌفت :تا و ٖٛٙتیف اظ ٕ٘ ۰۳ایكٍا ٜا٘فطازی ٌ ٚطٞٚی تطٌعاض وطزٜاْ  ٚزض حاَ ضایع٘ی تطای
تطٌعاضی ٕ٘ایكٍاُٚ ٚ ٜضنقاج زض وكٛض ضٚؾیٞ ٝؿتٓ ا ٚوِ ٝیؿا٘ؽ ٙٞطٞای تجؿٕی زاضز ،تیاٖ وطز :حسٚز
 ۳٦ؾاَ زض ٙٞطؾتاٖٞا ٔ ٚساضؼ تسضیؽ وطزٜاْ ،زض ؾاَ ٘ ۰۲۹۳یع زض ٔؿاتم ٝزا٘كجٛیی ٘ماقی ٔمیاْ ز ْٚضا
وؿة وطزْ ضؾَٛظاز ٜاٟ،اض وطز :تا و ٖٛٙتیف اظ  ۰۵پطٚغ٘ ٜماقی زیٛاضی ضا اجطا وطزٜاْ ٘ ٚكیاٖ ٘یریثیٝ
ٙٞطی ضا زض ؾاَ  ۰۲۹۲اظ قٟطزاضی قٟطیاض ٌطفتٓ ٕٞچٙیٗ اِٚیٗ ٍ٘اضذا٘ ٝضا زض قٟطؾتاٖ قٟیطییاض افیتیتیاح
وطزْ و ٝقٟطزاضی فاظ  ۲ا٘سیك ٝقٟطیاض ذیاتا٘ی ضا ت ٝاؾٓ آٖ ٘أٍصاضی وطز

تَفیقی لبخٌذ رخسارُ را در اًسلی اداهِ هیدّذ
ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٍ٘ -اضـ
ؾطیاَ ِثرٙس ضذؿاض ٜت٘ ٝیٛیؿیٙیسٌیی
ؾؼیس ٘ؼٕتاهلل  ٚواضٌطزا٘ی تیٟیط٘یً
تٛفیمی ت ٝپایاٖ ضؾیس ٌ ٚط ٜٚتِٛیس ایٗ
ضٚظٞا زض تٙسض ا٘عِی تهٛییطتیطزاضی ضا
ازأٔ ٝیزٙٞس
تییٌ ٝییعاضـ ذییثییط٘ییٍییاض ضازیییٚ ٛ
تّٛیعی ٖٛذثطٌعاضی فاضؼ٘ ،یٍیاضـ
ؾطیاَ ِثرٙس ضذؿاض ٜتیٛؾیظ ؾیؼیییس
٘ؼٕت اهلل ت ٝپایاٖ ضؾیس ایٗ ؾطیاَ ویٝ
اٚایُ أؿاَ زض ِٛویكٙی ٚالغ زض زضتٙس وّییس
ذٛضز ،ایٗ ضٚظٞا  ٚپؽ اظ ضثظ ؾىا٘ؽٞای
پایا٘ی زض تٟطاٖ ،ضاٞی تٙسض ا٘عِی قیس ٚ ٜزض
حضٛض اغّة تاظیٍطاٖ انّی زض اییٗ قیٟیط
ٔطظی ت ٝواضـ ذاتٕٔ ٝی زٞیس تیٌ ٝیعاضـ
فاضؼِ ،ثرٙس ضذؿاض ٜؾیطییاِیی اجیتیٕیاػیی
ذا٘ٛازٌی اؾت و ٝت ٝواضٌطزا٘یی تیٟیط٘یً
تٛفیمی تطای پرف زض تٟیاض ؾیاَ آییٙیس ٜاظ
قثى ٝیه ؾیٕا آٔازٔ ٜیقٛز وأثیع زیطتیاظ،
تٟٙاظ جؼفطی ،تٟعاز فطاٞا٘یٔ ،طییٓ تیٛتیا٘یی،

ٔجیس ٘ٛضٚظی ،ػّیطضا آضأ ،جیس ٚاقیمیا٘یی،
حٕیس ٞسایتی ،زاضیٛـ ؾّیٕی( ،تا ٔیؼیطفیی
زضؾا ترتیاضی ( ٚتا حضٛض پطیٛـ ٘یظیطیی،ٝ
آتیال پؿیا٘ی ٟٔ ٚسی ؾّغا٘ی ٌط ٜٚتاظیٍیطاٖ
انّی ایٗ ؾطیاَ ضا تكىیُ ٔی زٞیٙیس زییٍیط
ػٛأُ انّی تِٛیس ایٗ ؾطیاَ ػثاضتٙس اظ :تٟیٝ
وٙٙس :ٜظیٙة تمٛاییٔ ،سیط تیِٛیییسٔ :یٟیسی
تسضِٔ ،ٛسیط تهٛیطتطزاضی :تٟیٙیاْ ویطییٕیی،
ٔسیط نساتطزاضیٞ :ازی افكاض ،عطاح ٌیطییٓ:
ٟٔط٘ٛـ عثیثی ،عطاح ِثاؼ  ٚنحٔ :ٝٙحیٕیس

نازلیٔ ،سیط تط٘أ ٝضییعی :فیٟیییٕیٝ
وٕاِی ،نساٌصاضٟٔ :طزاز جّٛذیا٘یی،
تسٚیٍٙط :أیط قیثاٖ ذیالیا٘ییٌ ،یطٜٚ
واضٌطزا٘ی :أیط حؿییٗ ویٟیىیكیاٖ،
ٔجیس ٔافی ،ؾاالض ٔطضی ،ٝزؾتیاض تٟی:ٝ
ٔحٕس ٘ثی تمٛایی  ٚػىیاؼٔ :یحیٕیس
زاضایی ایٗ ؾطیاَ ٕٞا٘ٙس ؾیاییط آثیاض
٘ؼٕت اهلل ّٔٛزضأی  ۲۵لؿٕتی اؾیت
زض ذالن ٝله ٝؾطییاَ آٔیس ٜاؾیت:
ٞیچٌا ٜزٚضی ،زٚؾتی ٘یٕیی آٚضز ٚ
ذا٘ٛاز ٜلهِ ٝثرٙس ضذؿاض ٜلثُ اظ آ٘ى ٝزییط
قٛز ،تٕٞ ٝسِی ٔیضؾٙس لهِ ٝثرٙس ضذؿاضٜ
زض تىطیٓ ذا٘ٛاز ٜت ٝتهٛیط وكیسٔ ٜی قیٛز
تٟطً٘ تٛفیمی تؼس اظ تجطتٞٝای واضٌیطزا٘یی
ؾطیاَٞای ٔؿیط ا٘حطافی ا٘مالب ظیثا پكت تاْ
تٟطاٖ ،حاال حضٛضـ زض غا٘ط ذا٘یٛازٌیی ضا
ا٘تراب وطز ٜاؾت تٛفیمی و ٝؾثه ذیال
واضٌطزا٘ی ذٛز ضا زض  ٕٝٞؾطیاَ ٞیاییف ٚ
حتی تسٚیٗ ٞا ٘كاٖ زاز ٜاؾیت زض ِیثیریٙیس
ضذؿاض٘ ٜیع ایٗ ؾثه ضا ازأٔ ٝیزٞس

هْذی یراحی در ساحل خلیج فارس از خاک ٍ هثل هجسوِ خَاًذ

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٟٔ -سی ییطاحیی
زض ازأ ٝتٛض ظٔؿتا٘ی وٙؿطت ٞایف ت ٝجیٙیٛب
ایطاٖ ؾفط وطز ا ٚقأٍا ٜقیا٘یعزٞیٓ زی ٔیاٜ
ٕٟٔاٖ ٔطزْ تٙسضػثاؼ تٛز  ٚزض تاالض آٚیٙی ایٗ
قٟط ضٚی نح ٝٙضفت
ا ٚایٗ تاض  ٓٞتا ضپطتٛاض ٔفهُ  ٚاِثت ٝلیغیؼیات
جسیس وٙؿطتف ضا تطٌعاض وطز  ٚیه ذیاعیطٜ
زیٍط ضا تٕٞ ٝطأ ٜطزْ ذٍ٘ٛطْ ذّی فاضؼ تیٝ
ثثت ضؾا٘س وٙؿطت ٟٔسی یطاحیی زض حیاِیی
تطٌعاض قس و ٝتاالض آٚیٙی تٙسضػثاؼ ضٚظٞیای
قّٛغی ضا پكت ؾط ٔیٌصاضز
ػّیطغٓ اجطای ٕٞعٔاٖ چٟاض وٙؿطت زیٍط زض
فانّ ٝوٛتا ،ٜوٙؿطت یطاحی تٟٙا تط٘أٝای تیٛز
و ٝتّیتٞایف یه ضٚظ پیف اظ تط٘أ ٝت ٝاتیٕیاْ
ضؾیس ذٛا٘ٙس ٜآِثٔ ْٛثُ ٔجؿٕ ٝوٙؿطتف ضا تیا
لغؼ ٝچٟاضْ  ٚپطعطفساض ایٗ ٔجیٕیٛػی ٝییؼیٙیی
آذییطیییٗ اؾیییییط قییطٚع وییطز ا ٚپییؽ اظ
ذٛـ آٔسٌٛیی وٛتاٞی لغؼات تیؼیسی ذیٛز
یؼٙی اقه  ٚتاضٔ ٚ ٖٚثُ ٔجؿٕی ٝضا ذیٛا٘یس
ترف تؼسی ضپطتٛاض تط٘أ ٝا ٚاجطای ِٔسِی ػطتی
تٛز و ٝتا اؾتمثاَ ٚیػٔ ٜراعثاٖ ٔیٛاجی ٝقیس ٚ

وأالً زض حاَ ٛٞ ٚای تٙسض ٌ ٚطٔیای جیٙیٛب
تٛز پؽ اظ لیغیؼیات ؾیاَ زضز ،ػیغیط تیٚ ٛ
أپطاعٛض اػضای اضوؿتط ایٙتطٚی لغؼ ٝذان ضا
٘ٛاذتٙس اثطی و ٝقاییس ضٚاییتیٍیط ٔكیىیالت
ظیؿت ٔحیغی اٛٞاظ تاقس أا ٔطزْ تیٙیسضػیثیاؼ
 ٓٞوأالً تٕأی اتیات ایٗ لغؼ ٝاجیتیٕیاػیی ضا
زضن ٔی وطز٘س یىی اظ ترف ٞای پطٔریاعیة
وٙؿطتٞای ٟٔسی یطاحی اجطای آثاض احؿاؾی
ا ٚتا پیا٘ ٛاؾت  ٚپؽ اظ ذیان ،ا ٚلیغیؼیات
ٞطجای ز٘یایی زِٓ ا٘ٚجاؾیت  ٚؾیاظـ ضا تیا
ٕٞطاٞی ایٗ ؾاظ ذٛا٘س لغؼات ٍ٘٘ ٛیٍیفیتیی،

تصَیر ایذُآل شْری را با رًگّای
چشنًَاز ترسین کردم

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن-ا٘یٕیكٗ وٛتیا ٜویٕیه
ؾاذتٟٙٔ ٝاظ یعزا٘ی تٟتطیٗ فیّٓ جكٛٙاض ٜاٚوطایٙی قس
تٌ ٝعاضـ ذثطٍ٘اض ٟٔط ،ا٘یٕیكٗ ویٛتیا ٜویٕیه»تیٝ
واضٌطزا٘ی ٟٔٙاظ یعزا٘ی  ٚتٟی ٝوٙٙسٌی حؿیٗ ٘ظطپیٛض
زض ؾٔٛیٗ زٚض ٜجكٛٙاض ٜتیٗ إِّّی فیییّیٓ »«light
اٚوطایٗ ٔٛفك ت ٝزضیافت جایع٘ ٜرؿت تٟتطیٗ ا٘یٕییكیٗ
وٛتا ٜقس
جكٛٙاض ٜتیٗ إِّّی فیّٓ »«lightاٚوطایٗ تیا ٞیس
ٔؼطفی تِٛیسات ذاللا٘ٙٔ ٚ ٝحهط ت ٝفطز اظ ؾیاَ ۳۵۰۲
فؼاِیت ذٛز ضا آغاظ وطز ٜاؾت  ٚتا تاذیطی یه ؾیاِیٝ
زض ؾاَ ٞای  ۳۵۰٤ ٚ ۳۵۰۰ز ٚزٚض ٜتؼسی ایٗ جكٛٙاضٜ
٘یع تطٌعاض قس
قؼاض ایٗ جكٛٙاض ٜؾاذت فیّٓ ذاِم ،ذٛب  ٚؾیٕٙای
اِٟاْ ترف تطای تٕاْ ؾٙیٗ اؾت
ایٗ جكٛٙاض ٜاظ تاضید  ۰۰تا  ۰۲زؾأثط  ۳۵۰٤زض قیٟیط
وی ا اٚوطایٗ تطٌعاض قس جكٛٙاض ٜاوطایٙی ت ٝتاظٌی
ت ٝزؾت ا٘سضواضاٖ تِٛیس ا٘یٕیكٗ وٕه ٘تایی تیریف
ضلاتتی ضا اعالع ضؾا٘ی وطز ٜاؾت

ًوایش آثار یک ٌّرهٌذ در هَزُ ًقاشی
پشت شیشِ

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن
 ؾیاٚـ ٔظّٔٛی پیٛض اییٗضٚظٞا آثاض آتیط٘یٍیف ضا زض
ٌاِطی قى ٜٛتطپا وطز ٜاؾیت
و ٝؾؼی زاقت ٝزض آٟ٘ا تهٛیط
قٟط ایس ٜآِیف ضا تیطؾیییٓ
وٙس تٌ ٝیعاضـ ذیثیطٌیعاضی
ٟٔطٕ٘ ،ایكٍا٘ ٜماقیٞای ؾیاٚـ ٔظّٔٛی پیٛض اییٗ ضٚظٞیا زض
ٌاِطی قى ٜٛتطپاؾت ٚ ٚج ٝغاِة زض ٘ماقیٞای ایٗ ٞیٙیطٔیٙیس
حضٛض ا٘ؿاٖ  ٚفضای قٟطی زض قىّی چكٓ٘ٛاظ  ٚضً٘آٔیییعی
قس ٜاؾت ا ٚتا اؾتفاز ٜاظ تىٙیه آتطً٘ زض ذّك فضیای ٔیٛضز
٘ظط ذٛز تٌٝ٘ٛ ٝای ػُٕ وطز ٜؤ ٝیتٛاٖ اظ زضیچ ٝآٖ ت ٝییه
تضاز ٔؼٙایی اظ پؽ یه ظیثایی ،اٞطی پیی تیطز ٚی زض اییٗ
ٕ٘ایكٍا ۳۲۲ ٜاثط آتطً٘ ضٚی واغص  ٚاوطیّیه ضٚی ت ْٛو ٝزض
اتؼازی ٔتفاٚت واض قس ٜا٘س زض ٔؼطو تٕاقای ػٕ ْٛلطاض زازٜ
اؾت ؾیاٚـ ٔظّٔٛی پٛض زضتاض ٜآثاض ٕ٘ ٚایكٍا ٜذٛز ٌفتٗٔ :
زض ٘ماقی ت ٝتطؾیٓ فضاٞای قٟطی  ٚضٚؾتایی ٔی پطزاظْ ،أا تیٝ
ز٘ثاَ ٔؼٙای ذانی ٘یؿتٓ  ٚتٟٙا یه ضٚایت تهٛیطی اظ آٖ فضیا
ضا اضائٔ ٝی زٓٞ
ٚی ازأ ٝزازٔ :ثال ٞسفٓ ایٗ ٘یؿت و ٝتا ت ٝتهٛیط وكیسٖ فضای
قٟط تٟطاٖ ،آِٛزٌی ٛٞا  ٚیا تطافیه ضا ٘مس و ٚ ٓٙتٟٙا ت ٝز٘یثیاَ
وكف اضتثاط ظیثایی قٙاؾا٘ ٝتا فضای قٟطی ٞؿتٓ  ٚؾؼیی ٔیی
و ٓٙتیكتط تٔ ٝؿاِ ٝؾایٛ٘ ٚ ٝض تپطزاظْ تا یه ٔٙظط ٜظیثا یا ظیثیاتیط
زیس ٜقٛز ایٗ ٙٞطٔٙس ٘ماـ ٌفت :تىٙیه آتطً٘ و ٗٔ ٝاظ آٖ
اؾتفازٔ ٜی ؤٕ ٓٙىٗ اؾت ایٗ فىط ضا ت ٝز٘ثاَ زاقت ٝتاقیس ویٝ
ٔٗ تا ضٍ٘یٗ وطزٖ فضای قٟطی لهس ظیثاوطزٖ آٖ ضا زاضْ  ٚییا
ت ٝز٘ثاَ ایجاز یه وٙتطاؾت  ٚایجاز فضایی ا٘تعاػی ٔی ذیٛاٞیٓ
ٚضؼیت حاوٓ ضا ت ٝتٛت٘ ٝمس تٍصاضْ أا زض حمیییمیت فضیاٞیا ٚ
ٔٙظطٞ ٜای قٟطیٔ ،ؼٕاضی  ٚایٗ ٔؿائُ ت ٝتٟٙایی زض ذّك ٘ماقی
تا آتطً٘ اضظقی ٘ساضز

٘ؿیٙی اِس٘یا ،اظ ذٛزت ذثط تیاض ٛٙٔ ،ضٞیا ویٗ،
آقٛب  ٚظٔؿتی ٖٛزییٍیط ویاضٞیای ضپیطتیٛاض
وٙؿطت یطاحی تٛز٘س ا ٚزض تیریف آذیط ٞیٓ
لغؼ ٝػطتی  ٚقاز غعاَ ضا ذٛا٘س  ٚزض اجیطای
ایٗ واض یه ٕٟٔاٖ  ٓٞزاقت ٔطتضی وطیٕی
٘ٛاظ٘س ٜجٛٙتی ؾاظٞای ظذٕٝای زض لغؼ ٝغیعَ
تا تىٛٙاظی پطا٘طغی ؾاظ ػٛز تیٛا٘ؿیت ا٘یطغی
ؾاِٗ ضا تا ذٛز ٕٞطا ٜوٙس
ٟٔسی یطاحی ایٗ ضٚظٞا زض آؾتا٘ ٝا٘تكاض آِثیْٛ
جسیسـ ت٘ ٝاْ آییٙی ٝلیسی اؾیت اثیطی ویٝ
چٟاضٔیٗ تجطت ٝا ٚزض تیاظاض ٔیٛؾیییمیی پیاج
ٔحؿٛب ٔی قٛز  ٚتٌ ٝیفیتی ٝذیٛزـ فضیای
ٙٞطیتطی ٘ؿثت ت ٝآِثْٞٛای لیثیّیی اـ زاضز
یطاحی زض وٙؿطت تٙسضػثاؼ  ٚتطای اِٚییٗ تیاض
لغؼ ٝقاَ ٌطزٖ اظ ایٗ آِث ْٛضا تا ٌییتیاض تیطای
زٚؾتساضا٘ف اجطا وطز ایٗ ؾیٛضپیطاییع ا ٚتیا
اؾتمثاَ ٚیػ ٜحضاض ٔٛاج ٝقس ٔ ٚىُٕ آٖ ٞیٓ
اجطای لغؼ٘ ٝفؽ اظ ٕٞیٗ ٔجٕٛػ ٝتیا ٌیییتیاض
تٛز اِثت ٝلغؼ ٝاظ ذیٛزت ذیثیط تیییاض ٞیٓ تیا
٘ٛاظ٘سٌی ٌیتاض ایٗ ذٛا٘ٙس ٚ ٜتٙظیٓ آ٘یپیالٌیس
اجطا قس

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٕ٘ -ایكٍا ٜآثاض انغط
وفكچیاٖ ٔمسْ  ٚقاٌطزا٘ف زض ٕ٘ایكٍا ٜپیییه
آٖ جٛا٘اٖ افتتاح ٔیقٛز
تٌ ٝعاضـ ذثطٌعاضی ٟٔط ،انغط وفكچیاٖ ٔیمیسْ
ٔسضؼ زا٘كٍا ٜآثاضی اظ ذٛز  ۳۲ ٚزا٘كجٛیف ضا
زض ایٗ ٕ٘ایكٍا ٜاضائٔ ٝی زٞس
زض ٕ٘ایكٍا ٜیازقس ٜحسٚز  ۰۵اثط ٘ماقی اظ ٔیاضاَ
اضزالٖ ،پا٘یص أیٗ ؾّٕاؾی ،ؾیس ٜقییٕیا اییٕیا٘یی،
لاؾٓ تركیٟٔ ،ؿا تهیطٔ ،طؾس ٜتٟعاز ٘ثٛیٚ ،حیس

بَرک هرغ
*الٌازاشراقی
هَاد الزم:

ؾیٔ ٝٙطؽ  ۰ػسز ،پیاظ  ۰ػسز ،ؾیط  ۳حث ،ٝفّفُ زِٕ ٝای
وٛچه  ۰ػسز ،لاضچ ذطز قس ٜییه ز ْٚپیییٕیا٘ی،ٝ
جؼفطی ذطز قس ٜتٔ ٝمساض الظْ ،پٙیط پیتیعا تیٔ ٝیمیساض
الظْ ،ذٕیط یٛفىا تٔ ٝمساض الظْ ،ظضزچٛتٕ٘ ٚ ٝیه تیٝ
ٔمساض الظْ
طرز تْیِ:
اتتسا ؾیٔ ٝٙطؽ ضا ٔىؼثی ذطز وطز ٚ ٜپیاظ  ٚؾیط ضا ضییع
ذطز ٔی وٙیٓ ؾپؽ ٔطؽ ضا ٕٞطا ٜپیاظ ،ؾیطٔ ،یمیساضی
آب ،ظضزچٛتٕ٘ ٚ ٝه ٔی پعیٓ پؽ اظ پرتٗ آتیىیف
وطزٔ ٚ ٜی ٌصاضیٓ تا آب آٖ وأال تطٚز لاضچ ضا زض
چٙس لغط ٜضٚغٗ ظیت ٖٛتفت زاز ٚ ٜظٔا٘ی و ٝآب آٖ
وكیس ٜقس ٔطؽ ضا اضافٔ ٝی وٙیٓ فّفُ زِیٕی ٝای ضا
ٍ٘یٙی ذطز وطز ٚ ٜاضافٔ ٝی وٙیٓ تالفانّی ٝاظ ضٚی
حطاضت تط زاقت ٚ ٝجؼفطی ضا اضافٔ ٝی وٙیٓ ذٕیط ضا
تاظ وطزٔ ٚ ٜمساضی اظ ٔرّٛط ٔٛاز ضا ضیرت ٚ ٝپٙیط پیتعا
ٔی پاقیٓ ؾپؽ ذٕیط ضا ض َٚوطز ٚ ٜزض ضٚغیٗ زاؽ
ؾطخ ٔی وٙیٓ تٛضن ٞا ضا زض ،ط ٔٛضز ٘ظط چیسٚ ٜ
تا ؾؽ  ٚجؼفطی تعییٗ ٔی وٙیٓ * ٔمساض ٔیایی ٝضا تیٝ
ا٘ساظ ٜای ٔی ضیعیٓ و ٝاظ ض َٚتیط٘ ٖٚع٘س * ویٙیاضٜ
ٞای ض َٚضا ٘یاظی ت ٝتؿتٗ ٘یؿت ظیطا ٔٛلغ ؾطخ قیسٖ
تؿتٔ ٝی قٛز

هقالِ فرٌّگی

 ۰۱رهاى عاشقاًِ ای
کِ ّر کس بایذ بخَاًذ

ًوایش ًقشهایِّای سفال ٍ چَب
در ًگارُّای بارٍى

ؾطٚیؽ ذیثیطی ضٚظ٘یأی ٝاضن-
ٕ٘ایكٍا٘ ٜمفٔایٞٝای ضٚی ؾفاَ ٚ
چٛب حانُ واض زٞ ٚیٙیطٔیٙیس اظ
ٌط ٜٚآفطیٙفٞای ٙٞطی تاض ٖٚتطپیا
ٔیقٛز
تٌ ٝعاضـ ایؿٙا ت٘ ٝیمیُ اظ ضٚاتیظ
ػٕٔٛی ٌاِطی قى٘ ،ٜٛیٍیاضٞ ٜیای
تاض ٖٚػٛٙاٖ ایٗ ٕ٘ایكٍا ٜاؾت ویٝ
احٕس جؼفطی ٟٔ ٚطقیس ٔظفطیاٖ  ۳۵اثط قأُ ٘مفٔایٞٝاییی ضا وی ٝتیا
ِؼاب ضٚی ؾفاَ  ٚتا آتطً٘ ،پاؾتُ  ٚضً٘ٞای ٔرتّف ضٚی چٛب واض
قس ٜاؾت ،ت ٝتٕاقا ٔیٌصاض٘س
ایٗ آثاض و ٝتا ٔٛضٛػات ٔتٛٙػی تٝنٛضت تعییٙی ،عطحٞای ؾیٙیتیی ٚ
ٔصٞثی  ٚعطح ٞای ٔسضٖ زاض٘س ،زض اتؼاز ٔرتّف و ٝویٛچیىیتیطییٗ آٖ
 ۰۵×۰۵ؾا٘تیٔتط  ٚتعضي تطیٙف  ۳۵۵×۳۵ؾا٘تیٔتط اؾت اضائ ٝذٛاٞیٙیس
قس
احٕس جؼفطی و ٝزا٘فآٔٛذت ٝزا٘كىسٙٞ ٜطٞای ظیثای زا٘كٍیا ٜتیٟیطاٖ
اؾت ،تیف اظ یه ز ٝٞواض ترههی زض ظٔی ٝٙعطاحی ،اجطای ِیؼیاب ٚ
ؾطأیه زاضز  ٚاظ عط ٌطٙٞ ٜٚطی تاض ٖٚتاو ٖٛٙزض زٕ٘ ٚایكٍاِ ٜؼاب
 ٚؾطأیه قطوت وطز ٜاؾت
ا ٚواضقٙاؼ ٔ ٚطتی ٙٞط وٛزن زض وا٘ ٖٛپطٚضـ فىیطی ویٛزویاٖ ٚ
٘ٛجٛا٘اٖ اؾت  ٚتسضیؽ زا٘كٍاٞی ٙٞط زض ضقتٞٝای ٌطافیه ٘ ٚیمیاقیی
ضا زض واض٘أٙٞ ٝطی ذٛز زاضز
ٟٔطقیس ٔظفطیاٖ زا٘فآٔٛذت ٝضقت ٝازتیات ظتاٖ اٍّ٘یؿی اظ زا٘كٍا ٜآظاز
اؾت ا ٚتیف اظ یه ز ٝٞواض ترههی زض ظٔی ٝٙآٔازٜؾیاظی  ٚاجیطای
ِؼاب  ٚؾطأیه ا٘جاْ زاز ٜاؾت ٕٞچٙیٗ ا ٚاظ عط ٌطٙٞ ٜٚطی تاضٖٚ
تا و ٖٛٙزض زٕ٘ ٚایكٍاِ ٜؼاب  ٚؾطأیه قطوت زاقت ٝاؾت
ٕ٘ایكٍاٍ٘ ٜاضٜٞای تاض ٖٚضٚظ جٕؼ ۳٦ ،ٝزیٔا ٜاظ ؾاػت  ۰٤تیا  ۳۵زض
ٌاِطی قى ٜٛت٘ ٝكا٘ی ذیاتاٖ فطٔا٘ی ،ٝتّٛاض ا٘سضظٌ ،ٛویٛچی ٝؾیّیییٕیی
قٕاِی ،وٛچ ٝأیط ٘ٛضی ،قٕاض ۰۳ ٜافتتاح ٔیقٛز  ٚتا  ۳۳زیٔأ ٜیعتیاٖ
ػاللٙٔٝساٖ ذٛاٞس تٛز

آثار کفشچیاىهقذم ٍ شاگرداًش بِ گالری فردا هیرٍد
پٛضیعزاٖ پٙاٙٔ ،ٜیط ٜحما٘ی پٛضٔ ،جیس حیٕیعِ ٜی،ٛ
ِیال ذازْ قطیف ،اتطاٞیٓ ضتا٘ی ذییطذیٛأ ،ٜیٟیییا
ضضایی٘ ،ؿطیٗ ظٍ٘ٞ ،ٝٙؿتی ؾیسِغفیؼیّیی ،آظازٜ
ؾیفی ،نسیم ٝؾٟطاب پٛض ،اِٟاْ قطیفی ؾاِىٛیی،ٝ
اِیكا قؼفی٘ ،ؿیث ٝنازق ٘ػازٔ ،یػٌیاٖ ویا،یٕیی،
فطظا٘ ٝوٍٙطا٘ی فطاٞا٘ی ،ؾٟیال ٛٞقٕٙسفط  ٚآییالض
ٛٞفط ٘ ٚیع ؾ ٝاثط اظ انغط وفیكیچیییاٖ ٔیمیسْ تیٝ
ٕ٘ایف زضذٛاٞس آٔس ا٘تراب ایٗ آثاض تطاؾاؼ ٘ظط
وفكچیاٖ ٔمسْ تٛز ٜاؾت زض تٛضیح ایٗ ٕ٘ایكٍاٜ

سرآشپس

آٔس ٜاؾتٕ٘ :ایكٍا٘ ٜماقی پیییه آٖ جیٛا٘یاٖ
ٌعیس ٜای اظ آثاض ٙٞطجٛیاٖ ٔمغغ واضقٙاؾی اضقس
ضقت٘ ٝماقی زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی اؾت و ٝاٞسافیی
ٕٞچ ٖٛتطٚظ لاتّیت ٞای فطزی زض تجّی احؿیاؼ،
تریُ  ٚالتثاؼ ضا ز٘ثاَ وطز ٜاؾت اییٗ آثیاض زض
ض٘ٚسی آٔٛظقی ٔطاحّی آفطیٙكٍطی ذٛز ضا عیی
وطز ٜؤ ٝی تٛا٘س ٕ٘ایكی اظ تیاٚض ،شٚق  ٚتیٛاٖ
فطزی تا ٌٛیف ٞای ٔتٛٙع تیاقیس وی ٝزض ٔؿیٙیس
ا٘تراب ٞایی آ٘ی ٞ ٚسفٕٙس تٙٔ ٝهٟٛ، ٝض ضؾیس٘س

 ٚاِثتٞ ٝیچ زاػی ٝای اظ ٞیچ ٘ساضز تاقس و ٝزا٘یف
آٔٛذتٍاٖ قایؿتٔ ٝماْ ٙٞط تاقیٓ

اٌط اظ آٟ٘ایی ٞؿتیس و ٝفىط ٔی وٙیس ػكك ٘ ٚیأیعزی
ت ٝایٗ اؾت و ٝاظ نثح تا قة تطٚیس پاضن  ٚؾیٕٙیا ٚ
تاظاض  ٚوافی قاج  ٚیه ٌُ زؾت تاٖ تٍیطیس  ٚتا ٓٞ
لطاض تٍصاضیس و ٝزض یه زقت پط اظ ٌُ ضٚی تاِف اتط
زضاظ تىكیس ٔ ٚثُ لٙاضی ٞا چ ٝچ ٝتع٘ییس  ٚذیا٘ی ٝای
تؿاظیس زض  ٚزیٛاضـ ٛ٘ ٕٝٞضٔ ،ؼّ ْٛاؾت و ٝزض ویُ
ػٕطتاٖ یه ضٚظ  ٓٞػاقك ٘ثٛز ٜایس
تطای قٕا قایس تٟتطیٗ واض ،ذٛا٘یسٖ چیٙیستیا ویتیاب
ػاقما٘ ٝزضؾت  ٚحؿاتی تاقس تا تفٕٟیس اییٗ ػكیك ٚ
ػاقمی انال چی ٞؿت وتاب ٞایی و ٝایٙجا تیطاییتیاٖ
ٔؼطفی وطز ٜایٓ ،اظ فٟطؾت «نس ضٔا٘ی وٞ ٝط وؿیی
تایس تیریٛا٘یس ( novels everyone should ۰۵۵
)readضٚظ٘أ ٝزیّی تٍّطا اؾت
ؾٙت ا٘تراب فٟطؾت ِ ٚیؿت تطتطیٗ ٞا  ٚتیاج تیٗ ٚ
نستایی ٞا ،اِثت ٝؾٙتی لسیٕی  ٚؾاتم ٝزاض اؾت  ٚاٌیط
ذٛب ٍ٘طزیس ،ا٘ٛاع  ٚالؿاْ ِیؿت ٞای زیٍیط ضا ٞیٓ
پیسا ٔی وٙیس ٔا آذطیٗ ِیؿت ضا ؤ ٝتؼّك ت ٝؾاَ ۳۵۰۰
اؾت تطایتاٖ ا٘تراب وطز ٜایٓ  ٚاظ تیٗ نس ضٔاٖ ٔیٛضز
ا٘تراب واضقٙاؾاٖ زیّی تٍّطا  ،ػاقما٘یٞ ٝیاییف ضا
تیط ٖٚوكیس ٜایٓ اِثت ٝجای ػاقما٘ٞ ٝای تی ٘ظیطی ٔثُ
«ض تاز ضفتٔ( ٝاضٌاضت ٔیچُ یا ٚزاع تا اؾّح( ٝاض٘ؿت
ٕٞیٍٛٙی زض ایٗ فٟطؾت ذاِی اؾت أا تٞ ٝیط حیاَ
ٕٞیٗ  ٓٞذاِی اظ ِغف ٘یؿت  ٚوتاب ٞایی ضا ٔؼیطفیی
وطز ٜؤٕ ٝىٗ اؾت ٌاٞی اؾٕف اظ زؾیت ٔیاٖ زض
تطٚز پؽ ایٗ قٕا  ٚایٗ  ٓٞز ٜزاؾتاٖ ػاقمیا٘ی ٝتیطتیط
(ػسزٞای شوط قس ٜوٙاض اؾٓ ٞط وتاب ،ضتیثی ٝاـ زض
ِیؿت نستایی اؾت
 ۳۰آنا کارنینا (لئو تولستوی)
ذا٘ٛازٞ ٜای ذٛقثرت ٍٕٞی ٔثُ  ٓٞذٛقثرتٙس ِٚی
ذا٘ٛازٞ ٜای تسترتٞ ،ط وساْ تسترتی ٔریهیٛل تیٝ
ذٛزقاٖ ضا زاض٘س ایٗ قطٚع غافٍّیطوٙٙس ٜضٔاٖ اؾیت
ضٔا٘ی ؤ ٝی ٌٛیس یىی اظ ایٗ تسترتی ٞا جؿیتیجیٛی
ػكك زض ٔؿیطی غّظ اؾت زضؾت ٔثُ آ٘ا وی ٝتیٕیاْ
ضٔاٖ ضا تا تسترتی عی ٔی وٙس ٔ ٚا حتی ٕ٘ی تٛا٘یٓ شضٜ
ای تا إٞ ٚسِی وٙیٓ یا حتی تیؼیس اظ ٔیطٌیف ا ٚضا
تثركیٓ آ٘ا اظ قٞٛطـ  ٚاظ ظ٘سٌی زض جیٕیغ اػیییاٖ
ضٚؾی ٝضاضی ٘یؿت زَ تٚ ٝضٚؾىی ػاقك پیییكیٔ ٝیی
زٞس و ٝتؼسا ٔؼّٔ ْٛی قٛز چ ٝآزْ تی تت ٝای تٛز ٜتیا
ایٗ ا٘تراب غّغف ٕ٘ی تٛا٘س وٙاض تیایس  ٚآذط ذیٛزـ
ازأ ٝزاضز
ضا ؾط ت٘ ٝیؿت ٔی وٙس

