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فرهنگ و هنر

خلق هجسوِ ّبی زیببی سٌگی
بِ ّوت ٌّرهٌذ هراغِ ای

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسکّ -یٌیشهیٌیذ خیَؽ رٍ
هشاغِ ای ثب تشاؿیذى ػٌگ هزؼوِ ّبی صیجیبیی خیلی
کشدُ اػت .ثِ گیضاسؽ گیشٍُ اػیتیبى ّیبی ثیبؿیگیبُ
خجشًگبساى رَاى اص تجشیض؛ هحوذ حؼیي یبؿبی  ،ثیذٍى
گزساًذى کالع  ،ثِ كَست خَد آهَص دس ٌّش ػیٌیگ
تشاؿ خل هزؼوِ ّبی صیجبی ػٌگ ثِ ّوت ٌّشهٌیذ
هشاغِ ایتب آًزب ییؾ سفتِ کِ اهؼبل دس رـٌَاسُ ٌّشّیبی
تزؼو هشاغِ ٍ دس سؿتِ حزن ٍ ًقؾ ثشرؼیتیِ هیقیبم
ًخؼت سا کؼت کشد ٍ ربیضُ ٍیظُ ّیبت داٍساى ثِ ایي
ٌّشهٌذ تعل گشفت .ایي ٌّشهٌذ خَؽ رٍ  ،دٍ ػیبل
دس صهیٌِ ػٌگ تشاؿ فعبلیت داسد ٍ دس ایي هذت ییکشُ
ّب ً ،ین تٌِ ّب  ،هزؼوِ حیَاًبت ٍ اؿیکیبل ّیٌیذػی
صیجبی خل کشدُ اػت .حؼیي یبؿبی دس یی هیزیبصُ
هیَُ فشٍؿ دس هیذاى تشُ ثبس کبس ه کٌذ ٍ دس گیَؿیِ
ای اص هزبصُ کِ دس آى کبس ه کٌذ کیبسگیبّی ثیِ ساُ
اًذاختِ ٍ صهبى ّبی فشاغت ػٌگ تشاؿ ه کیٌیذ.اییي
ٌّشهٌذ آحبس خَد سا ثِ ٍػیلِ ی چکؾ ٍ چیٌیذ قیلین
ثذٍى اػتفبدُ اص اثضاس هبؿیٌ اًزبم ه دّیذ ٍ.ی آسٍص
داسد ػٌگ تشاؿ دس آیٌذُ ثب حوبیت هؼئَنى دس اییي
ؿْش تَػعِ یبثذ تب عالقوٌذاى ثؼیییبسی دس اییي سؿیتیِ
فعبلیت کٌٌذ .ؿْشػتبى هشاغِ ثب حذٍد ّ ۱۳٧یضاس ًیفیش
روعیت دس رٌَة آرسثبیزبى ؿشق ٍاقع اػت .

جطٌَارُ فجر استبًی ببعث
ارتقبی تئبتر در کطَر هی ضَد

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -ثبصیگش ثشرؼتیِ تیئیبتیش
کـَسهبى گفت :ارشای رـٌَاسُ ّبی هیعیتیجیشی چیَى
تئبتش فزش اػتبً ثشای سؿذ ٍ استقبی تئبتش دس ؿیْیشّیبی
هختلف کـَس ثؼیبس نصم اػت.
ثِ گضاسؽ ایشًب ،گالة آدیٌِ سٍص یکـٌجِ دس گیفیت ٍ
گَ ثب ػتبد ثشگضاسی رـٌیَاسُ تیئیبتیش فیزیش اػیتیبًی
آرسثبیزبى ؿشق افضٍد :ثشگیضاسی اییي رـیٌیَاسُ ّیب
هَرت تـَی رَاًبىٌّ ،شهٌذاى ،دػت اًیذسکیبساى ٍ
هتَلیبى فشٌّگ ٍ ٌّش خَاّذ ثیَد کیِ دس یی دٍسُ
کَتبُ ّن کبسّبی خَد سا اسائِ ه کٌیٌیذ ٍ ّین کیبس
ّوکبساى خَد اص ؿْشػتبًْب ٍ هٌبط هیخیتیلیف سا هی
ثیٌٌذٍ.ی ییـٌْبد سقبثت ثَدى رـٌَاسُ تیئیبتیش فیزیش سا
هطشح ٍ اظْبس کشد :اگش رـٌَاسُ ای سقبثت ثبؿیذ ،اییي
سقبثت ّبی ػبلن اًگیضُ ّب سا ثیـتش هی کیٌیذ.ثیبصییگیش
هطشح تئبتش کـَس ،ثب اؿبسُ ثِ ثشگضاسی دٍهیي رـٌیَاسُ
تئبتش فزش اػتبً آرسثبیزبى ؿشق گفت :ایي رـیٌیَاسُ
ّب اگش هختق تْشاى ًجبؿذ ٍ ػبیش ؿْشّبی کـیَس ّین
ثتَاًٌذ دس آى ؿشکت داؿتِ ثبؿٌذ ،ث ؿ خیل هفیییذ
خَاّذ ثَدٍ.ی اداهِ داد :ثِ ًرش هي ایي تویشکیض صدایی
ثبعج سؿذ ّشچِ ثیـتش تئبتش دس ّوِ کـَس خَاّذ ؿیذ.
گالة آدیٌِ ثب اؿبسُ ثِ ربیگبُ تئبتش تجشیض ٍ آرسثبییزیبى
ؿشق گفت :هي ییؾ اص ایي ّن ثب تئبتش تیجیشییض ٍ آحیبس
ٌّشهٌذاى آرسثبیزبى ؿشق آؿٌبی داؿتن ٍ ثب تَریِ ثیِ
ارشاّبی اسائِ ؿذُ دس رـٌیَاسُ ّیبی هیخیتیلیف ،دس
هزوَس دیذ ثؼیبس خَث دسثبسُ تئبتش تجشیض ثیي اّبل ایي
سؿتِ ٍرَد داسدگالة آدیٌِ ،هًَب فشربد ٍ ؿیشیي ثیییٌیب
ّوشاُ دیگش ّوکبساى خَد ثب ارشای ًوبیؾ 'ثیَُ ّیبی
غوگیي ػبنس رٌگ ثِ کبسگشداً ؿْبة الذیي حؼییي
یَس دس دٍهیي رـٌَاسُ تئبتش فزش آرسثبیزبى ؿیشقی -
تجشیض حضَس یبفتِ ٍ ارشای آًْب ثب اػیتیقیجیبل گؼیتیشدُ
عالقوٌذاى هَارِ ؿذ.

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -هعبٍى فشٌّگ ٍصیش فشٌّگ ٍ
اسؿبد اػاله اكالح سًٍذ هعیَة ًـش کتیبة سا هیٌیَه ثیِ
اكالح ثخؾ تقبضبی کتبة داًؼت.ثِ گضاسؽ خجشًگبس ایشًب،
ػیذ عجبع كبلح دس ًـؼت ثب هؤلفبىً ،بؿشاى اػتبى ّشهضگبى اظْبس داؿت :دس تیْیشاى ۱
دّن دسكذ ٍ دس اػتبى ّب  ۶دّن دسكذ اص ػجذ خبًَاسّب ثِ کتبة اختلبف ه یبثذ کیِ ثیب
ایي سقن ًبچیض دس ثخؾ تقبضبٍ ،ضعیت چشخِ ًـش ثِ ػشعت ثْجَد ًو یبثذٍ.ی ثب اؿبسُ ثیِ
ثشًبهِ ّبی ایي هعبًٍت دس افضایؾ ػْن خشیذ خبًَادُ ّب اص ثبصاس ًـش ،افیضٍد :طیشح ّیبیی
ّوچَى ربم ثبؿگبُ ّبی کتبثخَاً  ،اًتخبة ؿْشّبی هختلف ثِ عٌَاى ییبییتیخیت کیتیبة،
هعشف سٍػتبّبی دٍػتذاس کتبة اص رولِ ایي طشح ّب اػت.كبلح ّوچٌیي ثب اؿبسُ ثِ ًقؾ
اػتبى ّبی هشصی دس تَػعِ ٍ گؼتشؽ فشٌّگ دس هٌطقِ ٍ ػبیش کـَسّبی ّوزَاس  ،گفت:
ایشاى ّویـِ کبًَى فشٌّگ هٌطقِ ثَدُ ٍ ّؼت ٍ ػبثقِ هتوذى آى هَیذ ایي هطلت ه ثبؿذ.



ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -گضیذُ ؿعشّبی حبهذ اثشاّینییَس ثیب ًیبم آقیبی
ّیچکغ هٌتـش ؿذ.
ثِ گضاسؽ ایؼٌب ،آقبی ّیچکغ چْبسدهیي کتبة تیبصُ هیٌیتیـیش ؿیذُ حیبهیذ
اثشاّینیَس (ؿبعش ٍ ًَیؼٌذُ) اػت اهب ؿعشّبی کتبة ،رذیذ ًیؼتٌذ.ایي کتبة گضیذُای اص ؿعشّبی کالػی
اٍػت کِ ط ػبلّبی  ٠۳تب  59ػشٍدُ ؿذُ ٍ دس کتبةّبی ؿعش قجل اؽ ّن هٌتـیش ؿیذُ اًیذ ٍ حیبن ثیِ
كَست گضیذُ اص ػَی اًتـبسات ًیوبط ثِ چبح سػیذُ اػت.ایي کتبة  ۶۳٧كفحِای اص ػِ دفتش غضل ،هخٌیَی
ٍ چْبسیبسُ تـکی ؿذُ اػت ٍ گفتِ ؿذُ ،دس آى ػع ؿذُ ثْتشیي ؿعشّبی ؿبعش اص کتبةّیبی قیجیلی اؽ
اًتخبة ؿذُ ٍ دس ایي گضیذُ ؿعش کٌبس ّن قشاس ثگیشًذ.هزوَعِ غضل دسٍغّبی هقذع ،هیزیویَعیِ سثیبعی
ًگزاس ًقـِّب ٍطٌن سا عَم کٌٌذ ،هزوَعِ غضل ػیٌوبی آلي دلَى نغش ه ؿذ ٍ کت ه خَسد ،هزوَعیِ
ؿعش ػزیذ ثِ ّضاس دلی دٍػتت داسم ٍ تشیلَطی ؿبه ػِ هزوَعِ ؿعش دسٍغّبی هقذعً ،گزاس ًقـِّب ٍطٌن
سا عَم کٌٌذ ٍ آلي دلَى نغش ه ؿذ ٍ کت ه خَسد ٍ هزوَعِ غضل ثب دػت هي گلَی کؼ سا ثشیذُاًذ
اص رولِ آحبس ییؾتش هٌتـش ؿذُ ایي ؿبعش ّؼتٌذ.

ضْرک جین بِ رٍزّبی پبیبًی تصَیربرداری رسیذ
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -ؿیْیشک
رین هحلَل ؿجکِ ػِ ػیوب ثِ سٍصّیبی
یییبیییبًیی تلییَیییشثییشداسی سػیییییذ.ثییِ
گضاسؽ خجشگضاسی هْش ،تلیَییشثیشداسی
هزوَعِ تلَیضیًَی ؿیْیشک رییین ثیِ
کبسگشداً عل ؿت خیض دس حبل حبضیش
دس ؿْشک ػیٌوبی غضال سٍصّبی یبیبً
خَد سا یـت ػش ه گزساًذ ٍ ّیویضهیبى
تذٍیي ٍ كذاگزاسی آى ًیییض دس حیبل
اًزبم اػت.تبکٌَى  ۱۳قؼوت اص ایي هزوَعیِ
 ٠٧قؼوت سٍی آًتي ؿجکِ ػَم ػیوب سفتیِ ٍ
ثشاػبع ییؾ ثیٌ ّب ػبیش قؼوت ّب ًیییض تیب
اٍای اػفٌذ هیبُ ییخیؾ خیَاّیذ ؿیذ.اییي
هزوَعِ تالؽ ه کٌذ دس ّیش قؼیویت ثیِ
هؼبی ٍ هـکالت سٍص ربهعِ یشداختیِ ٍ ثیب
ٍاکبٍی آى ثِ صثبى طٌض ساُ حل هٌبػت یییؾ
سٍی هخبطجبى قشاس دّذ.ؿْشک رین اهـت ٍ
فشدا ؿت ثِ تشتیت ثیب هیَضیَس حؼیبدت ٍ
اصدٍاد سٍی آًتي خَاّذ سفت.ایي هزویَعیِ
دس ؿت ّبی آیٌذُ ًیض ثِ هَضَعبتی ًیریییش

فبلگیشی ٍ خشافبت ،هـبٍسُ ٍ سٍاًیزیضؿیکی ،
طشفذاسی فَتجبل ،اداهِ تحلیی ٍ ٍسصؽ ٍ
قشف ّبی سطیو هی ییشداصد.هؼیبفیشت ٍ
گشدؿگشی ،اعتیبد ،ؿشکت ّیبی ّیشهی ٍ
اهبًت داسی دیگش هیَضیَعیبت اكیلی اییي
هزوَعِ تبکٌَى ثَدُ اػت.ثیظى ثٌفـِ خیَاُ،
سٍؿٌ عزویبى ،عجبع روـیذی ،ػیَػیي
یشٍسً ،گیي هعتضذی ،عل هَػَیبى ،حیویییذ
کبؿبً  ،فشیجب اهیٌیبى ،هبّبى عیجیذی ،حیویییال
ؿفیع ٍ اهیش کشثالی ثِ ّیویشاُ ثیبصییگیشاى
هْوبى یشٍطُ اص رولِ َّهي حبر عجذالْی ،

هیخن عجذی ،رَاد هیَنًیییب ٍ ...دس اییي
ػشیبل ثِ ایفبی ًقؾ ه یشداصًذ.ؿْیشک
رین ػبختبسی اییضٍدیی داسد ٍ خی
اكل داػتبى آى دسثبسُ فشدی ثِ ًبم ثْشام
تْیِ ای کٌٌذُ ای هقشٍم اػیت .اٍ ثیِ
کلیِ عَاه ثذّکبس اػت ٍ عَاه حکین
رلت اٍ ٍ هذیش تَلیذؽ سا گشفتِ اًذ .اٍ
دس تالؽ اػت تب ثتَاًذ اص ؿجکِ ػفیبسؽ
کبسِ رذیذی گشفتِ تب ثتَاًذ رجشاى هبفبت
ثکٌذ.ایي هزوَعِ کِ ؿٌجِ تب یٌزـٌجِ ػبعیت
 ۱٧ثِ هذت  ۶٧دقیقِ سٍی آًتي ؿجیکیِ ػیَم
ػیوب ه سٍد ثِ ػفبسؽ گشٍُ ارتوبعی اییي
ؿجکِ دس حبل تَلیذ اػت.دیگش عَاه اكلی
ؿْشک رین عجبستٌذ اص تْیِ کٌٌذُ :فشیذ ؿت
خیضًَ ،یؼٌذُ :ػیذهحوذرَاد حؼیٌ  ،هزشی
طشح ٍ هذیش تَلیذ :غالهشضب ّبؿن صادُ ،هذیش
تلییَیییشثییشداسی :رییوییبل ؿییوییغ ،هییذیییش
كذاثشداسی :احوذ یَل ثبثبی  ،طشاح گیشیین:
ؿْشام خلذ ،طشاح كیحیٌیِ ٍ لیجیبع :سضیب
هفبخشی ،تذٍیي :اهیش ٍل خبً .

رًٍوبیی ضْرام ضکَّی از قطعِ جذیذش در جطٌَارُ هَسیقی فجر

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -ؿْشام ؿکَّ
ثشای چْبسهییي ػیبل هیتیَالی دس رـیٌیَاسُ
ثیي الولل هَػیق فزیش سٍی كیحیٌیِ سفیت.
کٌؼشت ایي خَاًٌذُ دس ػبًغ اٍل اریشاّیبی
یبح سٍص ػَم رـٌَاسُ ػ ٍ دٍم هَػیق فزش
ثشگیضاس ؿیذ .اٍ دس ػیبلیي هیییالد اریشای
صهؼتبً اؽ سا ثب گلچیٌ اص قطعبت آلجیَم ّیبی
هییذاسا ،کییَلی عـی ٍ تییب ًییفییغ ّؼییت ٍ
ت آٌّگ ّبیؾ ثِ هخبطجبًؾ تیقیذیین کیشد.
ؿکَّ هذت اػت کِ هشاح ضج ٍ تیَلیییذ

آلجَم چْبسهؾ سا آغبص کشدُ ٍ ثِ ّویي دلییی
ارشاّبی هتعذدی دس تیْیشاى ًیذاسد .گیضاسؽ
ػبیت هَػیق هب ٍ ًکبت ایي ثشًبهِ سا دس اداهیِ
ه تَاًیذ ثخَاًیذ *:قطعبت:داغ اٍى سٍص ،اییي
سػن کزبػت ،دل دیًٍَِ ،اػیش عـی  ،هیذاسا،
دلتٌگنَّ ،ع ،تَثِ ؿکؼتن ،دلجشی اص تیَ ،ای
دل ًشٍ ،اػیشی ،عبؿیقیبى ٍ اًیگیییضُ *اػیبهی
ًَاصًذگبى:عبدل فالح (کیجَسد ٍ ییبًَ) ،هیییالد
هززٍة (گیتبس الکتشی ) ،هیحیویَد اسثیبًی
(ٍیَلي) ،احؼبى یضداً (کیجَسد  ،)۱هْذی یبؿب
(یشکبؿي)ً ،یوب غفبسی (دساهض) ،ػبم هیشصای ٍ
هبصیبس ؿْؼَاسی (گیتبس) ٍ ساهجذ سأفت (گییتیبس
ثیغ) اعضبی اسکؼتش ثِ سّیجیشی اهیییشحؼیییي
کبؿبًیبى (گیتبس) ثَدًذ *.هْنتشیي كحجتّیبی
خَاًٌذُ سٍی اػتیذ ٍ ػبیش ًکبت هْن ثشًبهِ:
 خَاًٌذُ آلجَم هذاسا دس اتفبق کنػبثقیِ اییيثبس ثذٍى عیٌ ّبی خبف خَدؽ سٍی كحٌیِ
آهذ -.ؿْشام ؿکَّ یغ اص قطعِ اٍل گیفیت:
«دس فل رذیذ فعبلیتّیبی ّیٌیشی ام ٍ دس
رـٌَاسُ هَػییقی فیزیش دس خیذهیت ؿیویب

ًگبرگری ٍ خَضٌَیسی از ٌّرّبی
هلی ببیذ هَرد تَجِ قرار گیرًذ
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهیِ
اسک -هذیشک ٌّشّبی
تزؼو گفتٌّ :شّیبی
هل هبًٌذ ًگیبسگیشی ٍ
خَؿٌَیؼ ثیِ عیٌیَاى
هیشاث هیلی ثیبییذ دس
رـٌَاسُ ّب ثیـتش هیَسد
تَرِ قیشاس گیییشًیذ.ثیِ
گییضاسؽ خییجییشًییگییبس
ٌّشّبی تزؼو ایشًب ،هزیذ هالًَسٍصی ؿبهگبُ گزؿتِ دس آیییي
اختتبهیِ دّویي دٍػبنًِ هل ًگیبسگیشی ثیب اؿیبسُ ثیِ اییٌیکیِ
ًگبسگشی هبدس ٌّشّبی ػٌت اػت ،اظْبس داؿت :ثیـتش رـٌیَاسُ
ّبی ٌّشّبی تزؼو ثِ ٌّشّبی هیعیبكیش هی ییشداصًیذّ ،یٌیش
ًگبسگشی ثِ عٌَاى ٌّشی ػٌت  ،دس رـٌَاسُ ّب کوتش هَسد تَریِ
قشاس ه گیشد.
ٍی اداهِ داد :ثبیذ گشایؾ ّبی ًیگیبسگیشی سا تیقیَییت کیشد.
ٌّشهٌذاى هعبكش ػع کٌٌذ دس کٌبس هَلفِ ّبی ؿخیلی خیَد،
هَلفِ ّبی هل ٍ ثَه سا ًیض سعبیت کٌٌذ.
هالًَسٍصی افضٍد :کوتش دٍ ػیبنًیِ ای هیبًیٌیذ ًیگیبسگیشی ٍ
خَؿٌَیؼ کِ هیشاث هل هب اػت ػش ٍقت اًزبم ه ؿَد ،ثیـتش
دٍػبنًِ ّب ثِ علت ػبختبس اًزوي ّب ثب هـکالت سٍ ثِ سٍ ثیَدُ
اًذٍ.ی ثب اؿبسُ ثِ اّویت کِ فضبی هیشاث هل ٍ ٌّشّیبی هیلی
داسد گفت :خیل خَؿحبلین کِ ایي دٍػبنًِ ػیشٍقیت اًیزیبم
ه ؿَد.
هیشاث هل ثب تبس ٍ یَد فشٌّگ گشُ خَسدُ اػت ّشچیٌیذ ّیٌیش
هعبكش داسای آػیت ّبی اػت ٍل ثبیذ دس اییي دٍػیبنًیِ ّیب
ًـؼت ّبی تخلل ثشگضاس ٍ هبّیت ٌّشّبی تزؼو ٍ هبّیت
هل ثب هکبتت هَسد ثحج ٍ ًقذ قشاس گیییشد.هیالًیَصٍصی افیضٍد:
هبّیت ٌّشّب ثب روع اػتبدی ٍ ؿبگشی گشُ خَسدُّ ،وِ ثِ دًجبل
هعبكش ثَدى ٍ ایذُ ّبی ًَ ّؼتٌذ.

ایي عکسّب تالضی برای رقببت بب ًقبضی ًیست
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -هحوذسضب هیشصایی
دس تبصُتشیي ًوبیـگبُ عکغ ّبی خَد تالؽ کشدُ
دیبلَگ ثیي دٍ ٌّش عکبػ ٍ ًقبؿ ثشقشاس کٌذ.
ایي عکبع دس گفتٍگَ ثب ایؼٌب ،دسثیبسُ ثیشییبیی
تبصُ تشیي ًوبیـگبُ خَد ثب عٌَاى دٍثیبسُ یی ثیبس
دیگش اظْبس کشد :دس ایي ًوبیـگبُ  ۱۲عکغ تیبصُ
اص کبسّبی سٍی دیَاس خَاّذ سفت کِ دس دٍ ػبل
اخیش ٍ دس ؿْشّبی هختلف هبًٌذ ًیبیی  ،ییبسییغ،
هیالى ٍ اػتبًجَل عکبػ ؿذُاًذ .ایي عکغّیب اص

آقبی ّیچکس آهذ

ی ػَ ؿجبّتّبی ثب کبسّبی اخیشم داسًذ ،ثِ ایي
ؿک کِ ّوچٌبى حبك ًَع عکبػ خیییبثیبًی
ّؼتٌذ ٍ هوکي اػت ػَطُّبی گؼتشدُای سا ؿبه
ؿًَذ ،اهب قطعب دٍػت داؿتن کِ دٍثیبسُ یی ثیبس
دیگش کبس هتفبٍت ثبؿذ.اٍ اداهِ داد :ؿبیذ یکی اص
توبیضّبی ًوبیـگبُ حبضش ایي ثبؿذ کِ دس تعیذادی
اص ایي عکغّب ثِ ؿک هـخقتشی قلذ داسم کِ
دیبلَگ هیبى عکبػ ٍ ًقبؿ ایزبد کٌن .ثیِ اییي
هعٌ کِ دس ایي عکغّب ثب تبکیذ ثیش ػیبدُ تیشییي

ّؼتین .هذت ًجَدین ٍ کنکبس ثَدین ٍ اص اییي
ثِ ثعذ یشکبستش اص گزؿتِ خَاّن ثیَد .ثیشًیبهیِ
ارشای هب ثِ دلی سحیلیت آییت اهلل ّیبؿیوی
سفؼٌزبً اص یٌزـٌجِ ثِ اهشٍص هیَکیَل ؿیذ ٍ
اهیذٍاسم ایي تزییش ثشًبهِ سا ثِ خیَثی خیَدتیبى
ثجخـیذ .یغ اص هب ّن اهیذ حبریل ًیبصًیییي دس
ایي ػبلي ثشًبهِ داسد ٍ هزجَس ّؼتین کٌذاکتیَس
سا ثِ كَست فـشدُ ثشایتبى ارشا کٌین.
دس ٌّگبم ارشای قطعِ دل دیًٍَِ فَتَکلییزیاص عکیغ ّیبی قیذییوی اییي خیَاًیٌیذُ دس
کٌؼشت ّبیؾ یخؾ ؿذ ٍ ثب اتوبم آى گیفیت:
خَاًٌذُ کن حشف ّن ثذ دسدی اػت؟! ثییـیتیش
دٍػت داسم ثخَاًن چَى فکش ه کٌن خَاًیٌیذُ
ّؼتن ًِ گَیٌذُ.
ؿکَّ ثعذ اص اتوبم قطعِ هذاسا گفت :ییهذت ثِ دلی ثشخ ًبساحت ّب ٍ هـکالت کیِ
داؿتن قلذ داؿتن ثِ گَؽ ّبی ًیبصًیییي ؿیویب
صحوت ًذّن .اهب ّشچِ ایي فبكیلیِ اص لیحیب
صهبً ثیـتش ه ؿیذ آى خیالر دسًٍی ثیشایین
آصاسدٌّذُتش اص ًبساحت رؼوبً ثَد.

اضعبر خَضٌَیسیضذُ بیذل آهبدُ
اًتطبر است

ػشٍیغ خیجیشی سٍصًیبهیِ
اسک -غالهحؼیي اهیشخبً
 خَؿٌَیغ ییـکؼَت -اص ثیذل دّلَی سا ثِ ػفبسؽ
ثٌیبد ثیذل خطبط کشدُ کیِ
اکٌَى آهبدُ اًتـبس عویَهی
اػت.
ثِ گضاسؽ ایؼٌب ثِ ًیقی اص
سٍاث عوَه ثٌیییبد ثیییذل
دّلَی ،غالهحؼیي اهیشخبً دسثبسُ ساّکبسّبی گؼتشؽ سٍاث فشٌّگی
ٍ ادث هیبى کـَسّبی فبسػ صثبى ،گفت :گؼتیشؽ ادثیییبت ٍ سٍاثی
فشٌّگ ٍ ادث تبهیي ًو ؿَد هگش ایيکِ ثِ هؼبئ ارتوبع تَرِ کٌین،
چشاکِ هؼبئ ارتوبع ًقؾ تعییيکٌٌذُای دس گؼتشؽ سٍاثی داسد .اص
ػَی دیگش ،تَرِ ثِ هؼبئ ػیبػ ٍ اقتلبدی ّن دس ایي صهیییٌیِ هیَحیش
اػت ٍ ثبیذ افشاد كبحت كالحیت دس هقبم تلوینگیشی حضَس داؿیتیِ
ثبؿٌذ.اٍ اداهِ داد :اك استجبه ٍ ّوبٌّگ ٍ دس ٍاقع ،فشٌّگ ثیٌیبهیتیٌی
یعٌ ّوبى عَاه ػٌت کـَس دیگش ثبیذ ثِ ػبیش کـَسّب هٌتق ؿیَد ٍ
سفتٍآهذّبی ثیي کـَسّب كَست ثگیشد ،الجتِ ًجبیذ فشاهَؽ کٌیین کیِ
دس سفت ٍ آهذّب ثیي کـَسّب ،فشٌّگ کـَس غٌ تش هٌتق ٍ هیبًیذگیبس
خَاّذ ؿذ.
ایي اػتبد خَؿٌَیؼ دسثبسُ ًقؾ ؿبعشاى ،ثخلَف ثییذل دّیلیَی دس
گؼتشؽ ییًَذ صثبً ٍ تبسیخ ثیي کـَسّبی فبسػ صثیبى ،ثیییبى کیشد:
ثیذل اص لحب ادث ربیگبُ ٍیظُ ٍ یگبًِای داسد ٍ ؿبیذ هب کِ دس حقیقت،
کـَس هبدس اص لحب صثبى فبسػ ثِؿوبس ه سٍین ،دس ایي صهیٌِ کَتیبّی
کشدُاین.
اهیشخبً اظْبس کشد :اگش ثِ کـَسّبی هختلف کِ ه خَاٌّذ سٍی ػبییش
کـَسّب تبحیشگزاس ثبؿٌذً ،گبُ کٌین هتَرِ ه ؿَین کِ عالٍُ ثش حضیَس
ػیبػ دس دیگش کـَسّب ،حضَس فشٌّگ یشسًگ ّن داسًذ ،ثِطَس هخبل
اهشٍصُ صثبى اًگلیؼ ربیگضیي صثبى فبسػ دس دًیب ؿذُ ٍ هؼیشی کِ طی
دٍ دِّ اخیش ط ؿذُ ،ثبعج تقَیت صثبى اًگلیؼ ّن ؿذُ اػت.

ٍیظگ ّبی عکبػ هخ کبدس ،صاٍیِ دیذ ٍ ًَس ،ثِ
اًتضاع ًقبؿبًِ سػیذُام ،اًتضاع کِ ؿبیذ هیَقیتی
ثبؿذ ٍ هخبطت ثعذ اص چٌذ حبًیِ هَارِْ ثب عیکیغ
ثتَاًیذ حیذع ثیضًیذ کیِ ؿی ر ییییؾ سٍییؾ
چیؼت.هیشصای ّوچٌیي گفتً :تیزِ ّش چیِ کیِ
ّؼت ،هبًٌذ آحبس عکبػبى هْن ریشییبى عیکیبػی
كحٌِ آسای ؿذُ (هبًٌذ رف ٍال) ،تالیؿی ثیشای
سقبثت ثب ًقبؿ ًیؼت ،ثلکِ ی دیبلَگ اػت کِ
دٍػت داسم اهیذٍاساًِ فکش کیٌین هی تیَاًیذ ثیِ
ؿٌبخت ّش چٌذ کَچ  ،اهب ثْتش اص خیَد سػیبًیِ
عکبػ هٌزش ؿَد.هحوذسضب هیشصای هتَلذ ۲۶۳۱
دس تْشاى ٍ فبسغ التحلی کبسؿٌبػ اسؿذ ٌّشّبی

صیجب اص داًـگبُ یٌؼیلَاًیبػت.

سرآضپس
سَپ
ًبى جَش

*الٌبزاضراقی

هَاد الزم:

ییبص  ۲عذد ،ػیش  ۲حجِ ،ؿٌجلیلِ خشد ؿذُ  ۲قبؿ غیزا
خَسی ،سة گَرِ فشًگ  ۲قبؿ غزا خَسی ،آة ۲
ییوبًِ ،سٍغي ًلف ییوبًًِ ،بى خـ ٍ خشد ؿیذُ ۱
ییوبًِ ،تخن گـٌیض  9عذد ،صسدچَثیِ  ۲قیبؿی چیبی
خَسیً ،و ٍ فلف ثِ هقذاس نصم
طرز تْیِ:
اثتذا ییبص سا خالل خشد کشدُ ٍ ػیش سا سًذُ ه کٌییین.
ییبص سا دس سٍغي ٍ سٍی حشاست هالین ػیش کیشدُ ٍ
ػیش ،ؿٌجلیلِ ،تخن گـٌیض ،صسدچَثًِ ،و ٍ فیلیفی سا
اضبفِ ه کٌین .ثعذ اص  ۱دقیقِ سة سا افضٍدُ ٍ تیفیت
ه دّین .ػزغ آة سا سیختِ ٍ ّن ه صًین .دس آخیش
ظشف سا اص سٍی حشاست ثش داؿتِ ٍ ًبى سا اضیبفیِ هی
کٌین .ثالفبكلِ دس ظشف هَسد ًرش سییخیتیِ ٍ ّیویشاُ
تشؿ ػشٍ ه کٌین.
* ه تَاًین گشدٍی آػیبة ؿذُ ثِ ػَح اضبفِ کٌین.
* ًبى ّب سا ثِ اًذاصُ ی ثٌذ اًگـت خشد ه کٌین.
* ثشای ایي کِ ًبى ّب خویش ًـًَذ ه تَاًین آًْب سا دس
ظشف رذا کٌبس ػَح ػشٍ کٌین.

هقبلِ فرٌّگی

 ۰۱رهبى عبضقبًِ ای
کِ ّر کس ببیذ بخَاًذ

اداهِ اص ؿوبسٓ قج ...
هبدام ثَآسی (گَػتبٍ فلَثش)
اهب ّوؼش دکتش ثَآسی هعشٍف ،ی دختش ؿْشػتبً ٍ
ػبدُ اػت کِ آسصٍّبی صیبدی داسد ٍ هـتب صییجیبیی ،
حشٍت ،عـ ٍ ربهعِ ای ػطح ثبنػتً .قیطیِ اكیلی
داػتبىّ ،ویي ایذُ آل ّبی خیبلجبفبًِ ٍ ریبُ طیلیجیبًیِ
اٍػت کِ ثب ٍاقعیت ّبی صًذگ کیلَهتشّب فبكلِ داسد.
ساّ کِ اٍ ثِ رٌّؾ ه سػذ سفتي اص ربدُ خیبکی ٍ
هیبًجشّبػت.
هخ آًب کبسًیٌب ،عـ سا دس ربی رؼتزَ ه کٌذ کیِ
اكال عبؿق دس کبس ًیؼت ٍ ٍقت ایي سا ه فْوذ کیِ
حؼبث دیش ؿذُ ٍ گٌذ ثبن آٍسدُ اػیت ٍ ساّی ریض
خَدکـ ثشایؾ ًوبًذُ .داػتبى ثب اصدٍاد ؿیشٍس هی
ؿَد ٍ ثب هشگ توبم ه ؿَد ٍ ایي ٍػی ّین کیلی
تَكیف ٌّشهٌذاًِ ٍ رولِ قلیبس دسثیبسُ فیش ّیب ٍ
ؿجبّت ّبی عـ ٍ حوبقت ه خَاّین
گتؼج ثضسگ (اػکبت فیتضرشالذ)
ایي سهبى ثشخالف ثبق کتبة ّبی ایي فْشػت کیِ اص
ّوبى اٍل کبس هیخکَثتیبى هی کیٌیذ ،یی هـیکی
کَچ داسد؛ آى ّن ایٌکِ گتؼج ثضسگ سا اگیش ثیِ
عٌَاى ی داػتبى ؿبّکبس دػت ثگیشیذ ٍ تَقیع یی
چیض فَ العبدُ سا داؿتِ ثبؿیذ ،هتبػفبًِ سهبى ّویي طَس
ّ ًباهیذتبى ه کٌذ تب ٍقت کِ ثِ فل آخش ثشػیذ ٍ
آًزبػت کِ یکجبسُ هبت ٍ هجَْت ؿکَُ ایي داػیتیبى
خَاّیذ ؿذ .ثشای ایٌکِ ًو آى غبفلگیییشی اص ثیییي
ًشٍد ،قج اص خَاًذى سهبى فیلوؾ سا ًجیٌیذ.هب ّن ّوییي
قذس ه گَیین کِ ر گتؼج ثب اػن ٍاقیعی ریییویض
گؼت یؼش رَاى ربُ طلت ،ث ػیَاد ،سهیبًیتییی ٍ
هبرشارَی اػت کِ ثعذ اص رٌگ رْبً اٍل تَاًؼتِ ثب
دسرِ افؼشی ثشای خَدؽ هیبى اؿشاف ًیَیَسک ربی
دػت ٍ یب کٌذ اهب ٌَّص ّن اص دسٍى غوگیییي اػیت ٍ
ًوبدی ثِ حؼبة ه آیذ اص ًؼ ریَاى ّیبیی کیِ اص
طشف ثقیِ دسک ًو ؿًَذ ٍ ثِ قَل ًَیؼٌذُ هتعل ثیِ
ًؼ اص دػت سفتِ (ی چیضی هعبدل ّوبى ًؼ ػَختِ
خَدهبى) اػت .کبف اػت دل ثیِ کیتیبة ثیذّیییذ ٍ
خَدتبى سا تَی ؿخلیت گتؼج ثجیٌیذ ٍ ال آخش.
دکتش طیَاگَ (ثَسیغ یبػتشًبک)
داػتبى صًذگ ی یضؿ ؿبعش ثِ اػن یَسی طیَاگیَ
کِ دس ٍاقع داػتبى ربهعِ سٍػیِ دس ًیوِ اٍل قشى ثیؼتین
اػت .طیَاگَ ٍ ّوؼشؽ تًَیب ،ثعذ اص اصدٍاد دس رشیبى
رٌگ رْبً اص ّن دٍس ه افتٌذ ٍ ثبق داػتبى ،ؿیشح
تییالؽ ایییي دٍ ثییشای سػیییییذى دٍثییبسُ ثییِ
اداهِ داسد
یکذیگش اػت.

