
 

 

  

  :پخش زنده 

Windows Media 

Real audio 

   ھنر ھفت/  صفحھ نخست

  منتشرشده در 

   ١٣٨۵آذر  ٢٧روز دوشنبھ  ١٢:٣٣

  ھفت ھنر 

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

  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 

   .سالگی در پاریس درگذشت  ٨۴

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 

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

   .برخوردار بود، و بھ زبان فرانسھ، تسلطی کم نظیر داشت 

بھ ایران بازگشت، و گذشتھ از فعالیت در  ١٣٢٩فرخ غفاری، پس از پایان تحصیالت دانشگاھی اش در فرانسھ، در سال 

ایران را بھ عھده داشت، و از بدو تاًسیس آن نقش موثری در پیشرفت  تئاتر و سینما، معاونت فرھنگی تلویزیون ملی

    .وی بود  تلویزیون ایفا کرد. گذشتھ از این، مسئولیت برگزاری جشن ھنر شیراز نیز بھ عھده 



بلکھ  فرخ غفاری نھ تنھا با سبک تازه ای در سینمای ایران بھ عنوان کارگردان و فیلمنامھ نویس حضوری تعیین کننده داشت،

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 

د و عباس معیری، مینیاتوریست مشھور ایرانی در مورد او مي گوید: فرخ، از نقطھ نظر ھنری، یک شخصیت بین المللی بو

  ، دوستی دیرینھ داشت. ۵٠و  ۴٠، ھنرپیشھ ی سرشناس فرانسوی در سال ھای »ژرارد فیلیپ«با 

بھ گفتھ عباس معیری، ھنگامي کھ فرخ غفاری بھ عنوان دبیر کل جشن ھنر شیراز، مسئولیت برگزاری آنرا بھ عھده داشت، 

    .بھ ایران مي آمدند   اغلب ھنرمندان اروپائی، بدلیل اعتبار او، برای شرکت در جشن ھنر

فرخ غفاری کھ تحصیالت خودرا در رشتھ تئاتر و سینما در فرانسھ بھ پایان رسانده بود، مدتی ھم در تئاتر فرانسھ فعالیت 

   .کرده بود 

، ١٣٣٧در سال » جنوب شھر«کھ از مھمترین آنھا، فیلم  فرخ غفاری، فیلم ھای گوناگونی را کارگردانی کرده است ،
   .ساختھ شده اند  ١٣۵۴در سال » زنبورک«، و فیلم ١٣۴٣در سال » قوزیشب «فیلم 

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

در » جنوب شھر«وناگونی را کارگردانی کرده است، کھ از مھمترین آنھا، فیلم بھ عنوان فیلمساز، فرخ غفاری، فیلم ھای گ

    .ساختھ شده اند  ١٣۵۴در سال » زنبورک«، و فیلم ١٣۴٣در سال » شب قوزی«، فیلم ١٣٣٧سال 

رد فرخ غفاری، کھ در آغاز بحران ھای اجتماعی ایران، اندکی پیش از انقالب از ایران خارج شده بود، پاریس شھر مو

عالقھ 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 

ود روحیھ و خوی مقاومش، در غفاری، پس ازیک عمل قلب در سال گذشتھ، بھ بیماری سرطان پروستات مبتال شد، کھ با وج

، در حالت کما فرو رفت، و ٢٠٠۶دسامبر  ١٧، برابر با ١٣٨۵آذر ماه  ٢۶برابر آن طاقت نیاورد، و در بامداد روز یکشنبھ 

   .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

mp3 - windows media - real audio  

  یاده سkkkازیپ

mp3 - windows media - real audio  

 

  مھم ترین خبرھا



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

   صفحھ نخست •

  ایران •

   خبر ھای کوتاه •

   جھان •

   ھفت ھنر •

   ورزش •

   روزنھ •

• English   

RSS پادکست   

  وبالگ ها

   کلیک •

   ادامھ

  بوب ترینمح

  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

Links - دھاBBBBBBBپیون 

• RFE/RL homepage  

• VOA  

• Iran Report  

• Azadlıq Radiosu  

• Радио Свобода  

 

   تماس با ما •

   آشنایی با ما •

   اشتراك •

   جستجوی پیشرفتھ •

   جدول برنامھ ھا •



   بشنوید •

   info@radiofarda.comمام حقوق مربوط به اين وب سايت براساس قانون کپی رايت برای راديو فردا محفوظ است. تماس با ما: ت

 

 


