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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺎم ﻧﯿﻤﺮوز ﺟﻤﻌﻪ  12آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ ازﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ
و اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻧﯿﻤﺮوز اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻧﻮع ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  4دﻫۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﻐﺎن آﺛﺎری را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌۀ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
اﻟﯿﺎس ﻋﻠﻮی و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻓﻐﺎن ،آﺛﺎری از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از  15ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ از  53ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ و ورکﺷﺎپﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﯾﻦ آﺛﺎر را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﻫﻨﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿۀ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﺳﺠﺎدی ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی ﻧﯿﺎوران ،ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم دو
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺪون ﺗﻼشﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ و در
اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺎوران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :در زﯾﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻨﺠﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن در
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر  ۵۳ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۳ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﮐﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و  ۴۰ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﻨﺎم ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﺑﺰار ﻫﻨﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ...ﻣﯿﺎن
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  400ﻫﺰار ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ روز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻼﻧﻮروزی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮ اﯾﺮان
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﭙﺮداﺧﺖ ،وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻨﺮ ﻏﺮب
رﻓﺘﯿﻢ و اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ .ﻣﻼ ﻧﻮروزی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺷﺮق را ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻣﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﻨﺮ
ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و از ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارﻧﺪ و اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ
اﯾﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت در ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ .وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺪرداﻧﯽ
ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪ.

ﻋﻠﯽ ﻣﺮادﺧﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻫﻨﺮی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه "
ﻧﯿﻤﺮوز" ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺣﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل در ﻧﮕﺎه و ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻣﺎ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﺑﻪ وﺿﻮح در آﺛﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﻣﺮادﺧﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
ﺟﺪا از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﻻزم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﺎم آﺷﻨﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دو ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻟﻬﺎم از ﻫﻢ ﻧﻘﺎط
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن دو ﻣﻠﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا در اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ اورﻧﮓ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﭘﺮوﯾﻦ ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﯽ اﻟﯿﺎس ﻋﻠﻮی ﻧﻘﺎش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺷﺎﻋﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮدان اﯾﻦ روﯾﺪاد اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از  12ﺗﺎ  26آﺑﺎن در ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻤﺎره  1ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در روزﻫﺎی ﻋﺎدی از ﺳﺎﻋﺖ  10اﻟﯽ  20و در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  14اﻟﯽ  20ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻤﺎره  1در
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی در آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ آﺛﺎر و ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺠﺎزی آﺛﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

