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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه "ﺑﻬﻤﻦ و  110ﻧﻔﺮ" اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
 15آﺑﺎن 1395
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲ و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای "ﺑﻬﻤﻦ و  110ﻧﻔﺮ" رهآورد ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ  ،2016ﯾﺎدواره ﺷﺎدوران ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد،
دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮار ﻓﻘﯿﺪ ﮐﺎروان ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ اﯾﺮان ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ) 13آﺑﺎن( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪهﯾﺎد ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن در
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲ ،ﻃﺮح و ﮔﺮاﻓﯿﮏ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﺻﻮت و وﯾﺪﺋﻮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ
ﮐﯿﻮرﯾﺘﻮری روﺷﻦ ﻧﻮروزی در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺨﺶ وﯾﮋه اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪهﯾﺎد ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد و ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
ورزﺷﮑﺎر ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از آﻟﺒﻮم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎر و ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ او ﻣﺎﻧﻨﺪ
دوﭼﺮﺧﻪ ،ﮐﻼه ،ﻣﺪالﻫﺎ ،ﺟﺎمﻫﺎ ،ﮐﻔﺶﻫﺎ و  ...ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻮزه ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺨﺶ وﯾﮋه آن ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﻧﮕﺮان آﺳﯿﺐ دﯾﺪن آنﻫﺎ ﺑﻮدم .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ و
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺪر را ﺑﺮای ﻣﻦ از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺪاﻋﯽ و ﯾﺎدآوری ﮐﺮد.
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪام و ﺑﺎزﻫﻢ دوﺳﺖ دارم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﮑﻪای از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪا
ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ دﯾﺪن ﮐﻼه و دوﭼﺮﺧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد او
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻗﺪر زﺣﻤﺎﺗﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺨﺘﺎر ﻧﻮراﻓﺸﺎن ،ﻣﺪالآور ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻢ ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻫﻢ
اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻦ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﻮدن او اﺳﺖ.
در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺴﺮویوﻓﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ؛ ﻣﺴﻌﻮد اﺷﺮﻓﯽ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﺟﻤﻌﯽ از
ﻣﺴﻮوﻻن ،ورزﺷﮑﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزش ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

اﺷﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎروان اﯾﺮان در ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ  2016اراﯾﻪ ﮐﺮد.
ﺧﺴﺮویوﻓﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدی از ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد ﮐﺮد و از ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺷﺪن او در آﺧﺮﯾﻦ روز ﺟﻨﮓ و در ﺳﻦ  15ﺳﺎﻟﮕﯽ و درﮔﺬﺷﺘﺶ در ﯾﮏ
روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻧﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎم
ورزﺷﮑﺎران دارای ﻣﺪال ﻃﻼ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺳﮑﻮت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای در ورزﺷﮕﺎه ﻣﺎراﮐﺎﻧﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت زﻧﺪه
ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪهﯾﺎد ﮔﻠﺒﺎرﻧﮋاد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ و دوﭼﺮﺧﻪ و ﮐﻼه ﺷﮑﺴﺘﻪ او در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه "ﺑﻬﻤﻦ و  110ﻧﻔﺮ" ﺗﺎ  17آﺑﺎن در ﮔﺎﻟﺮی آﯾﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﺻﺒﺎ )ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ( واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
وﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از  14ﺗﺎ  17آﺑﺎن از ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﺎ  18اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
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