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برگزار کند. در سه سال  را «رویای کهکشانی من»رویداد کشوری سال پیاپی  4انجمن نجوم آیاز تبریز افتخار داشت 

رگزار با موضوع نجوم و فضا ب بخش نقاشی و داستان نویسی علمی تخیلی گذشته این رویداد به شکل رقابت در دو

نداشتیم. اما تماسهای مکرر  یت اقتصادی قصد برگزاری رویداد راسال به دالیل مختلف از جمله وضع. اممیشد

. با تصمیم شورای مرکزی آیاز، رویداد به جشنواره ددهادامه  تا با تغیراتی این برنامه راهش رامخاطبان باعث شد 

استان نویسی، نقاشی و انتشار آثار برتر های دچون کارگاه یهای مختلفای که شامل برنامهتبدیل شد. جشنواره

های قبل و نمایشگاه نقاشی است. رقابت  هر سال به یک بخش اختصاص خواهد داشت، که امسال رقابت دوره

  برگزار خواهیم کرد. سی علمی تخیلی رارقابت داستان نویسال آینده ی برگزار شد و نقاش

 452مهر،  02ماه برگزار شد. در بخش رقابت نقاشی تا  کارگاه در طی دو 4مرداد منتشر شد و   44 فراخوان جشنواره

سرکار خانم دکتر فرنوش توسط  در دانشگاه هنر اسالمی تبریز و آبان 4ثار افت کردیم. داوری آاثر از کل کشور دری

 شمیلی، استاد ارجمند دکتر ابوالفضل عبدالهی فرد و جناب آقای دکتر طاسین کریمی عواطفی انجام شد.

سترسی نداشتند و پس از پایان داوری سکونت شرکت کننده د در داوری آثار نقاشی، داوران به اسامی و شهر محل

 اسامی برندگان مشخص شد.

دنیای سخت بود.  داوری این بخش بسیارال تعلق داشت و س 9ه شرکت کنندگان کمتر از تقریبا نیمی از آثار ب

نکه علیرغم ای سیار خالقانه و پر از داستان و رمز وراز بود .و اجرای طرح ها ب واقعا شگفت انگیز است کاند کوخیالی 

 اما داوران محترم با ،در فراخوان تاکید شده بود مربیان و اطرافیان کودک دخالتی در اجرای طرح ها نداشته باشند

که  با معیارهاییآثار داوری  . بزرگساالن در نقاشی کودکان شدند دقت و تجربه باالیی که داشتند متوجه دخالت

 ای وکامال علمی، حرفهپیشتر در فراخوان اعالم شده بود برای سه رده سنی کودک، نوجوان و جوان به صورت 

نکه در ای نقاط ضعف و قوت آثار و گاهی برای حذف یک اثر گفتگوهای طوالنی داشتند.داوران  عادالنه انجام گرفت.

اغذ ک مواد، نوع ترکیبات، بخش کودک آیا خالق اثر از مربی یا بزرگساالن هم کمک گرفته یا نه بررسی می شد.

ه به با توج د وش دانش نجومی هنرمند بادقت آنالیز درت تخیل وق خالقیت و ،استفاده شده، داستان پشت هر اثر

 ند.دشانتخاب بیشترین تطابق با معیارها رو داشتند  ی کهآثارو هنری دالیل دقیق علمی 

ذشته آثار کودکان تبریزی از سطح باالتری هم از لحاظ تکنیک و خالقیت و هم از لحاظ امسال بر خالف دو سال گ

 و همین امر موجب شد تا در بخش کودک شاهد درخشش هنرمندان تبریزی باشیم. اجرا برخوردار بود

در طی برگزار و  95سال  اولین رویداد درافتخار داشتم در سه دوره گذشته هم دبیر این رویداد کشوری باشم.بنده 

 )سومین دوره( سال گذشتهدریافت کردیم. اما  کوتاه بخش نقاشی و داستان اثر در دو 02 در مجموع  هفته، سه

ن میداد که رویداد به لطف خداوند و بخاطر اثر بود. این نشا 400و داستان  455 موع آثار دریافت شده نقاشیمج

در آیاز مطرح  مانی که ایده رویداد راز 95هریور ش عموم واقع شده. توجه اهداف علمی و نیکی که داشته مورد 



در بین شرکت کنندگان نبودم. هدف من و آیاز ترویج دانش نجوم و صنعت  کردم، هرگز در پی ایجاد حس رقابت

ی بهترین چه کس یم که ببینیمجوانان بود. ما به دنبال این نبودفضایی از طریق هنر و ادبیات د ر میان کودکان و نو

زیبایی  اما هدف اصلی رویداد جلب توجه عموم به شونداست. اگرچه آثار داوری می خلق کردهاثر یا داستان را 

های بی پایان آسمان شب و تاثیر دانش وصنعت فضایی در زندگی مردم بود. من آرزو دارم از میان بچه هایی که این 

 و ی پرورش یابند که بتوانند موجب پیشرفت بیش از پیش صنعت فضاییسال در رویداد شرکت داشتند افراد 4

وانان جنوجوانان و  رویاهای کردن بیدار برای  الشیت «شانی منکرویای که»کشوری  رقابتایران شوند. دانش نجوم

 های رفیع دانش نجوم و فضا است.با هدف دستیابی به قلهایران در قالب داستان علمی تخیلی و نقاشی 

دگان بی همه شرکت کنن م.متشکر  نهایتابت شرکت کردند بیبا انگیزه و تالش وافر در این رقکه  عزیزیازهنرمندان 

 دارم.  ای همه شرکت کنندگان آرزوی توفیق روزافزونبر شک برندگان اصلی بخش رقابت نقاشی بودند. 

 . دهدادامه  راامیدوارم آیاز بتواند با کسب حمایت مسئوالن و فعاالن ادبی و هنری استان این راه 

مه نسته به دورترین بخشهای منظواکه توست رویاها ن بهانسان به خاطر داشتن تخیل و تالش برای تحقق بخشید

 ندجدی بگیریم تا تحقق پیدا کن ا راهرویا .دشمسی دست پیدا کن

 


