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Windows Media
Real audio

ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺨﺴﺖ  /ھﻔﺖ ھﻨﺮ
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ھﻔﺖ ھﻨﺮ

ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از آﮔﺎھﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ از داﻧﺶ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای در ادﺑﯿﺎت و ھﻨﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.

در ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ اﯾﺮان
ﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﭘﺎرﯾﺲ(
ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﮐﺎرﮔﺮدان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ،ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﮫ ﻧﻮﯾﺲ و ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن در ﺳﻦ
 ٨۴ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ درﮔﺬﺷﺖ .
ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻧﺒﻮغ ھﻨﺮﯾﺶ ،از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﭘﺮ ﻣﮭﺮ و اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺘﺎﻧﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮐﻢ
ﻧﻈﯿﺮی ،از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .
ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از آﮔﺎھﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ از داﻧﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای در ادﺑﯿﺎت و ھﻨﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ داﺷﺖ .
ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ اش در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،در ﺳﺎل  ١٣٢٩ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ،و از ﺑﺪو ﺗﺎًﺳﯿﺲ آن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ھﻨﺮ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه وی ﺑﻮد .

ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﺎزه ای در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﮫ ﻧﻮﯾﺲ ﺣﻀﻮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ
در ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻲ ﮐﺮد ،و ﺑﮫ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﺮی ،ﮔﺮوھﯽ از ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان
اﻣﺮوز ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان از ﺷﺎﮔﺮدان او ھﺴﺘﻨﺪ .
ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﺮی ،ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻣﺸﮭﻮر اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد او ﻣﻲ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮخ ،از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ھﻨﺮی ،ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد و
ﺑﺎ »ژرارد ﻓﯿﻠﯿﭗ« ،ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ ی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺳﺎل ھﺎی  ۴٠و  ،۵٠دوﺳﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﮫ داﺷﺖ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﺮی ،ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﮫ ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﺸﻦ ھﻨﺮ ﺷﯿﺮاز ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ،
اﻏﻠﺐ ھﻨﺮﻣﻨﺪان اروﭘﺎﺋﯽ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎر او ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ھﻨﺮ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ .
ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ﮐﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮدرا در رﺷﺘﮫ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد .

ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﮐﮫ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ،ﻓﯿﻠﻢ »ﺟﻨﻮب ﺷﮭﺮ« در ﺳﺎل ،١٣٣٧
ﻓﯿﻠﻢ »ﺷﺐ ﻗﻮزی« در ﺳﺎل  ،١٣۴٣و ﻓﯿﻠﻢ »زﻧﺒﻮرک« در ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .
وی ،ﻣﻮﺳﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﯿﻠﻢ در اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻮﺳﺲ آرﺷﯿﻮ ﻓﯿﻠﻢ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،و ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
آرﺷﯿﻮھﺎی ﻓﯿﻠﻢ در ﭘﺎرﯾﺲ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ،ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﮫ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ،ﻓﯿﻠﻢ »ﺟﻨﻮب ﺷﮭﺮ« در
ﺳﺎل  ،١٣٣٧ﻓﯿﻠﻢ »ﺷﺐ ﻗﻮزی« در ﺳﺎل  ،١٣۴٣و ﻓﯿﻠﻢ »زﻧﺒﻮرک« در ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﻓﺮخ ﻏﻔﺎری ،ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺑﺤﺮان ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ،اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﮭﺮ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﮫ اش را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺮه ھﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎرﯾﺲ ،در ﻣﯿﺎن
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ،از اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .
ﻏﻔﺎری ،ﭘﺲ ازﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد روﺣﯿﮫ و ﺧﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺶ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ آن طﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد ،و در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢۶آذر ﻣﺎه  ،١٣٨۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٧دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠٠۶در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺎ ﻓﺮو رﻓﺖ ،و
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از آن ،در ﺑﻌﺪاز ظﮭﺮ ھﻤﺎن روز ،ﭼﺸﻢ از ﺟﮭﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ ،و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ وداع ﮔﻔﺖ .
•
•
•

ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ

ﺻﺪاو ﺗﺼﻮﯾﺮ
یﻓkkkkkﺮخ ﻏﻔkkkkkﺎر ﯾkkkkﯽﻧﻤkkﺎیﻧkkﮫ سیشیدرﺑkkkkﺎره پ ینیﺣﺲ یرﻋﻞیﮔkkkkﺰارش م
دیﺑﺸkkkkkkkkkﻨﻮ
- windows media - real audio mp3
یاده ﺳkkkﺎزیپ
- windows media - real audio mp3

ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ

ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺨﺴﺘﺂﯾﻨﺪه ﻣﺒﮭﻢ رھﺒﺮی در ﺟﻤﮭﻮری ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﭘﻮل ھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ»دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮاﻓﻖ
ھﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺗﻤﯽ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ«اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره ﺟﺎن ﻟﻨﻮن

ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺨﺴﺖ
اﯾﺮان
ﺧﺒﺮ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه
ﺟﮭﺎن
ھﻔﺖ ھﻨﺮ
ورزش
روزﻧﮫ
English
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•
•

 RSSﭘﺎدﮐﺴﺖ
ﻭﺑﻼگ ﻫﺎ

ﮐﻠﯿﮏ

•

اداﻣﮫ

ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ
•

ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد

•

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺘﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﺮان

•

ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اداﻣﮫ

ﭘﯿﻮﻧBBBBBBBﺪھﺎ -

•

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

•

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ

•

اﺷﺘﺮاك

•

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ

•

ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
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