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فرهنگ و هنر

مقبلٍ فرَىگی

وگبَی ثٍ تًلد ,حیبت
ي مرگ در ضعر

ٞش ٚکط ٜکی اِٛذ حیمت  ٚپمیم٘ی دکسد ِٚی کیٗ بٙٔ ٝضِاٝ
ی ٔشيِ ٚکطٞ ٜم ٘یؼت  .بٙمبشکیٗ دس ٔی یمبیٓ وٚ ٝکطٞ ٜم
بٔ ٝم٘ٙذ ک٘ؼمٖ ٞم  ٚػمیش ٔٛجٛدکت کص لمػذ ٜی ااِٛاذ
حیمت ٔ ٚشي ٔؼتثٙی ٘یؼتٙذ بّى ٝکیٗ ٔٛکسد وا ٝرواش
آٖ سفت کص ػٕذٚ ٜیظٌی ٞمی بمسص  ٚػمص٘ذ ٜی ٚکط ٜباٝ
ؿٕمس ٔی آیٙذ  .اِٛذ بٔ ٝؼٙی بٚ ٝجٛد آٔذٖ کػت  .باٝ
بیم٘ی ٞش شیضی وٚ ٝجٛد خٛد سک دس جٟمٖ ِ ٞؼاتای باٝ
الٛیش  ٚکثبمت ٔی سػم٘ذ سک ٔای ااٛکٖ ٘اٛػای ااِٛاذ
دک٘ؼت ِ .زک اِٛذ بشکی  ٕٝٞی ٔٛجٛدکت کٔشی عشٚسی
 ٚالصْ کالجشکػت صیشک و ٝاِٛیذ ٔثُ کص خلمیلی کػت
وٞ ٝش ٔٛجٛد ص٘ذ ٜکی سک ؿمُٔ ٔی ؿٛد ب ٝطاٛسی واٝ
جٙغ ٘ش ب ٝػٛٙکٖ فمػُ  ٚجٙغ ٔمد ٜب ٝػٛٙکٖ ٔفؼ َٛدس
ؿىُ ٌیشی کیٗ اِٛذ ٘فـی ػمص٘ذ ٜسک ب ٝطٛس ٔؼمٚی بش
ػٟذٌ ٜشفت ٝک٘ذ  .حیمت بٔ ٝؼٙی ص٘ذٌی کػت  .صیؼتٗ ٚ
ص٘ذٌی ٔمدی سک اجشبٕٛ٘ ٝدٖ ٘یض ٘ٛػی حیمت ب ٝؿإامس
ٔی آیذ  .حیمت کص وّٕ ٝػشبی حیّ ٔی آیذ  ٚحیّ ٘یض بٝ
ٔؼٙی ص٘ذ ٜکػت  .بٙمبشکیٗ وؼی ٔی اٛک٘ذ ص٘ذ ٜبمؿذ واٝ
ص٘ذٌی  ٚصیؼت وٙذ  ٚکیٗ ص٘ذٌی  ٚصیؼت ٘ایاض ٔای
اٛک٘ذ کجتٕمػی بمؿذ یم ٙٞشی  .ص٘ذ ٜباٛدٖ  ٚص٘اذٌای
وشدٖ د ٚپمسکٔتش کػمػی ٞؼتٙذ و ٝحیمت ٞش ک٘ؼم٘ای سک
اذٚیٗ  ٚب ٝاثبیت ٔی سػم٘ٙذ .
ٔشي بٔ ٝؼٙی پمیمٖ کػت ٘ .بٛدٖ  ٚفٙمؿذٖ ٘یض کص دیٍاش
ٔؼم٘ی ِفظی ٔش ي کػت  .یىی کص خلمیق بمسص ک٘ؼامٖ
 ٚػمیش ٔٛجٛدکت و ٝلمبُ ک٘ىمس  ٚکغٕمم ٘یؼت  ٚبمیاذ
ٔض ٜی کیٗ ٚیظٌی سک بچـذ ٕٞمٖ ٔم ِٝٛی ٔشي کػت .
ٔشي ٕٔىٗ کػت بؼذ کص اِٛذ  ٚحیمت ب ٝػشکؽ ٔم بیمیاذ
 ٚیم لبُ کص اِٛذ  ٚحیمت  .خیّی کص کفشکد دس صٞذکٖ ٔامدس
ٔی ٔیش٘ذ  ٚبشخی  ٓٞبؼذ کص کیٗ ؤ ٝتِٛذ ؿاذ٘اذ فای
کِفٛس دکس فم٘ی سک ٚدکع ٔی ٌٛیٙذ  ٚبشخی  ٓٞدس ٘یٕ ٝی
ک َٚحیمت ٔی ٔیش٘ذ  ٚآٖ ٘یٕ ٝی دیٍش سک اجشب٘ ٝإای
وٙٙذ  ٚکِبت ٝبشخی  ٓٞاِٛذ  ٚحیمت سک ب ٝخٛبی ِٕغ ٚ
ٔـمٞذٔ ٜی وٙٙذ  ٚب ٝدیذکس ٔشي ٔی ؿتمبٙذ  .باٞ ٝاش
سٚی ٔی اٛکٖ شٙیٗ پٙذکؿت و ٝػال ٜٚبش ک٘ؼمٖ ػامیاش
ٔٛجٛدکت ٘یض یه سٚص ٔتِٛذ ٔی ؿ٘ٛذ ٚسٚصی ٔ ٓٞای
ٔیش٘ذ  ٚکِبت ٝدس ٔیمٖ کیٗ د ٚحیمای سک اجشبٔ ٝی واٙاٙاذ
و ٝکیٗ حیمت ب ٝػٛٙکٖ ومس٘امٔا ٝی ص٘اذٌای آٖ ٞام
ٔحؼٛب ٔی ؿٛد .
ٞش آ٘چ ٝو ٝدس دیش ٘فغ ٔی وـذ  ٕٝٞبی ٌٕمٖ ٘اش ٚ
ٔمد ٜکػت
 ٚک٘ؼمٖ ش ٛخٛسؿیذ طّٛع ٔی وٙذ غشٚبؾ شٔ ٛغاشب
خذک دکد ٜکػت  .پمپی ِزک اِٛذ ک٘ؼمٖ  ٚدیٍش ٔٛجاٛدکت
ص٘ذٚ ٜکبؼتٕٞ ٚ ٝبؼت ٝب٘ ٝش ٔ ٚمد ٜدکسد ٔ ٚی اٛکٖ ٌفت
ٞش ٔٛجٛدی و ٝلذْ دس حیمت ٞ ٚؼتی ٔی ٌزکسد بای
اشدیذ کص لمػذ ٜی اِٛذ بٟشٙٔ ٜذ ٔی ؿٛد  .دیٍش ٘اٍامٜ
کیٗ و ٝػال ٜٚبش ٔٛجٛدکت ص٘ذ ٜو ٝکص اِٛذ حیامت ٚ
ٔشي بٟشٙٔ ٜذ ؿذ ٜک٘ذ ػمیش ٔٛجٛدکت غیش ص٘ذ٘ ٜایاض
کص کیٗ لمػذ ٜب ٝدٚس ٘یؼتٙذ ششک و ٝااِٛاذ حایامت ٚ
ٔشي بشکی ٔٛکِیذ شٟمسٌم٘ ٝدس جٟمٖ ٞؼاتای کػآ کص
ص٘ذ ٚ ٜغیش ص٘ذ ٜکٔشی طبیؼی  ٚعشٚسی ب٘ ٝظش ٔی آیذ .
بم کیٗ ٚجٛد ؿؼش ٘یض ب ٝػٛٙکٖ یه پذیذ ٜکص کیٗ لامػاذٜ
ی ٘ظمٔٙذ ب ٝدٚس ٘یؼت  ٚش ٖٛیه ٚجٛد ٔحؼٛب ٔی
ؿٛد  ٚکیٗ ٚجٛد ٘یض ٔٛجٛدیت خٛد سک دس جامٔاؼا ٝباٝ
ٕ٘میؾ ٔی ٌزکسد ِزک اِٛذ حیمت ٔ ٚشي ػٚ ٝیظٌای
بمسصی ٞؼتٙذ و ٝؿؼش سک ب ٝػٛٙکٖ یه ِٔٛذ دس باش ٔای
ٌیش٘ذ ٔ ٚی اٛکٖ شٙیٗ پٙذکؿت و ٝؿؼش ٘یض بأ ٝام٘اٙاذ
ػمیش ٔٛجٛدکت کص اِٛذ حیمت ٔ ٚشي ب ٝدٚس ٘ایاؼات
بّى ٝسکبط ٝکی ػٕیك  ٚػجیٗ دکسد  .ؿؼش سک ٔای ااٛکٖ
ٔخّٛق ٘مٔیذ  ٚخمِك ؿؼش سک ؿمػش  .ؿامػاش با ٝػاٙاٛکٖ
آفشیٙٙذ ٜی ؿؼش ب ٝؿٕمس ٔی آیذ  ٚصٔم٘ی و ٝؿمػش ؿؼش
سک ٔی ػُشکیذ  ٚکیٗ ػُشٚد ٜسک باش كافاحا ٝی وامغاز
یمددکؿت ٔی وٙذ دس ٚکلغ دس ٕٞمٖ جم کػت وا ٝؿاؼاش
ٔتِٛذ ٔی ؿٛد  .کٔم شٙذ ٘ٛع اِٛذ سک ٔی اٛکٖ بشکی ؿؼاش
دس ٘ظش آٚسد ٘ ۵خؼت اِٛذی کػات ؿافامٞای وا ٝدس
حمفظ ٚ ٝر ٗٞؿمػش ٘مؾ ٔی بٙذد دس ثم٘ی اِٛذی کػات
وتبی و ٝبش سٚی ومغز ٍ٘مؿت ٚ ٝثبت ٔی ؿٛد ٘ ٚاىاتاٝ
ی ػ ْٛاىثیش  ٚشم ؿؼش کػت .
اىثیشؿؼش بذیٗ ٔؼٙم و ٝؿؼش کص ؿمػش جذک ٔی ؿٛد  ٚسکٜ
خٛد سک کدکٔٔ ٝی دٞذ و ٝکیٗ سک ٜب ٝسک ٜجمٔؼ ٚ ٝکٞاذکف
جمٔؼٚ ٝكُ  ٚسٔ ٖٕٛٙٞی ؿٛد  .دیٍش ٔ٘ ٟٓمؾ حیمت
دس ؿؼش کػت  .ؿؼش دٛ٘ ٚع حیمت سک دس جمٔؼ ٝااجاشباٝ
کدکٔ ٝدکسد
ٔی وٙذ.

ػشٚیغ خبشی سٚص٘مٔ ٝکسن -وتمب كٛای ٚیٙؼت ٖٛشششیُ ٘ٛؿتاٝ
بشک٘ذک ٞم ٌٗٚبم اشجٕٟٔ ٝؼم ّٔه ٔشصبمٖ اٛػط ٔاٛػاؼا ٝآٚک٘امٔاٝ
ٔٙتـش  ٚسکٞی بمصکس ٘ـش ؿذ.
بٌ ٝضکسؽ خبشٍ٘مس ٟٔش وتمب كٛای ٚیٙؼت ٖٛشششیُ ٘ٛؿت ٝبشک٘اذک
ٞم ٌٗٚبم اشجٕٟٔ ٝؼم ّٔه ٔشصبمٖ ب ٝامصٌی اٛػط ٔٛػؼ ٝآٚک٘مٔٙٔ ٝتـش  ٚسکٞی بمصکس ٘ـاش
ؿذ ٜکػت٘ .ؼخٔ ٝىتٛب کیٗ وتمب پیؾ اش دس لمِب یىی کص ػٙمٚیٗ ٔجٕٛػ ٝؿخلیتٞامی
امثیشٌزکس اٛػط ٘ـش لمٛٙع ٔٙتـش ؿذ ٜکػت.
٘ظمٔی ٘ٛیؼٙذ ٚ ٜدِٚتٕشد بشیتم٘یمیی ػٛٙکٖ فشػی کیٗ وتمب کػتٚ .یٙؼت ٖٛشششیُ یىای کص
بشجؼت ٝاشیٗ ػیمػتٕذکسکٖ امسیخ کػت و ٝکص کبتذکی فؼمِیتٞمی پشاٙؾ ػیمػی کؽ با ٝکٚ
ؿٟشت  ٚػٛٙکٖ ٘خؼت ٚصیش لٟشٔمٖ بشیتم٘یم دس ج ًٙجٟم٘ی د ْٚسػیذ .کص ػامَ  ۲۴۲۲اام
کٔشٚص بـشیت  ٚجٟمٖ اغییشکت ػٕذٜکی سک کص ػش ٌزسک٘ذ ٚ ٜدٌشٌا٘ٛای ٞامی باٙایامدی دس
٘ظشیٞٝم  ٚومسبؼت آٖٞم ٔؼیمس آصکدیٞمی فشدی  ٚسػٔ ْٛزٞبی  ٚػّٓ فٙمٚسی  ٚكٙؼت سک
ٔحه صد ٜکػت.

اپلیکیطه کتبةَبی ضعر آئیىی ريومبیی میضًد



ػشٚیغ خبشی سٚص٘مٔ ٝکسنٛٔ -ػؼ ٝفشٍٙٞی ٞالَ کپّیىیـٗ وتمبٞمی ؿاؼاش
آئیٙی سک ٓٞصٔمٖ بم کیمْ فمطٕی ٝسٕ٘ٚمیی ٔیوٙذ.
بٌ ٝضکسؽ خبشٌضکسی ٟٔش ٔٛػؼٙٞ ٝش  ٚکدبیمت ٞالَ ٘خاؼاتایاٗ کپاّایاىایاـاٗ
وتمبٞمی کؿؼمس آئیٙی سک دس ٘خؼتیٗ سٚص کص کػفٙذ ٔم ٜسٕ٘ٚمیی ٔیوٙذ.
دس کیٗ کپّیىیـٗ بیؾ کص دٜٞم ٞضکس بیت ٔحتٛکی فمخش  ٚکسصؿٕٙذ دس ٔذو ٙٔ ٚمبت کئٕ ٝکطٟمس (ػّی ٟٓکِؼاالْ
دس لمِب وتمب کِىتش٘ٚیه کسکئ ٝؿذ ٜکػتٛٔ.ػؼٙٞ ٝش  ٚکدبیمت ٞالَ دس یه د ٝٞفؼمِیت خٛد اٛک٘ؼت ٝکػات
کؿؼمس  ٚػشٚدٞ ٜمی کػمایذ  ٚؿؼشکی آییٙی سک دس لمِب ٔٙـٛسکت ٌ٘ٛمٌ ٖٛب ٝػإأ ْٛاشدْ  ٚبا ٝخلاٛف
ٔذکحمٖ ػشکػش وـٛس ػشع ٝوٙذ  ٚب ٝامصوی ٘یض وتمبٞمی اِٛیذ ؿذ ٜخٛد سک دس لمِب ٞامی ٌا٘ٛامٌا ٖٛدس
کختیمس ٔخمطبم٘ؾ لشکس دکد ٜکػت.بٙم بش کػالْ کیٗ ٔٛػؼ ٝدس سکػتمی ٌؼتشؽ ػشک٘ٔ ٝطمِؼ ٝبم سٚیىشد ٔاؼامسف
ک ُٞبیت(ػّی ٟٓکِؼالْ فشکخٛک٘ی بشکی إمٔی ٔذکحمٖ وـٛس کص طشیك پیمٔه جٟت ػوٛیت دس کیٗ کپّیىیـٗ
کسػمَ خٛکٞذ ؿذ ٔ ٚذکحمٖ پغ کص ٘لب ٚثبت ٘مْ کیٗ کپّیىیـیٗ کص اؼٟیالت خشیذ  ٚاخفیفمت ٚیظ ٜبٟشٙٔ ٜذ
ٔیؿ٘ٛذ عٕٗ کیٙى ٝإمٔی وتمبٞمی کیٗ کپّیىیـٗ ٘یض ب ٝكٛست ٘یٓ بٟم لیٕت ٌزکسی ؿذ ٜک٘ذ ام ػٕٔ ْٛشدْ
٘یض ب ٝآػم٘ی کص کیٗ ٔحتٛک بٟشٙٔ ٜذ ؿ٘ٛذ.

ضکالتی آمبدٌ ومبیص میضًد

ػشٚیغ خبشی سٚص٘مٔا ٝکسن-
فیّٓ ػیٙإامیای ؿاىاالاای ٞآ
کو ٖٛٙاٛػط بٕٟاٗ کسدالٖ دس
آخشیٗ ٔشکحُ كذکٌزکسی لشکس
دکسد  ٚػمٔمٖ ٚفمیی  ٓٞالحیح
سً٘ فیّٓ سک بشػٟذ ٜدکسد.
بٌ ٝضکسؽ خبشٍ٘مس ٟٔش فایاّآ
ػیٕٙمیی ؿىالاای ٞآ کواٙاٖٛ
اٛػط ب ٕٟٗکسدالٖ دس آخاشیاٗ
ٔشکحُ كذکٌزکسی لشکس دکسد ٚ
ػمٔمٖ ٚفمیی  ٓٞالحیح س٘اً
فیّٓ سک بشػٟذ ٜدکسد.
کیٗ فیّٓ لشکس کػت دس جـٙاٛکسٜ
فیّٓ وٛدن کكفٟمٖ بٕ٘ ٝامیاؾ
دس آیذ.
ؿىالای کِٚیٗ فیّٓ بّٙذ ػیٕٙمیی ػٟیُ ٔٛفاك
دس طک٘ش وٛدن ٛ٘ ٚجٛکٖ کػت و ٝؿاٟاشیاٛس
ٔم ٜدس اٟشکٖ وّیذ خٛسد.
 ٚکٚکیُ آبمٖ ٔم ٜپغ کص ٌشفتٗ ػىم٘غ ٞمیای
دس ؿٕمَ وـٛس فیّٕبشدکسی کیاٗ پاشٚط ٜدس

ومسخم٘ ٝؿىالت ػمصی ب ٝپمیمٖ سػیذ.
دس خالك ٝدکػتمٖ ؿىالای آٔذ ٜکػتٞ ۵إاٝ
شیض کص یه جؼب ٝؿىالت ؿشٚع ؿذ.
یؼٙی ٔٗ بچ ٝبٛدْ  ...بچ ٓٞ ٝو ٝبمؿیٓ بامصْ
ؿىالت ػمؿمم٘ ٝاشیٗ ٔض ٜد٘یمػت کٔم. ...
دس کیٗ فیّٓ ؿبٔ ٓٙمذٔای ٘امكاش ٞامؿإای

ٔحٕذسعم ٞاذکیاتای کسط٘اً
کٔیشفوّی ػّی ٔؼؼٛی فشصیٗ
ٔحذث پشیؼم سعمیای جاٛکد
جٛیٙذ ٜؿاٟاشِ ٜاشػاتام٘ای ٚ
دکسیٛؽ کػذ صکد ٜبا ٝکیافامی
٘مؾ ٔی پشدکص٘ذ.
ٕٞچٙیٗ بمصیٍشکٖ وٛدن کیاٗ
کثش ٔحٕذسعم ؿیشخمّ٘ ٛآیاّای
کحاإااذی ٔااحاإااذ حؼاایااٗ
بّٛومت ػمٔمٖ ٔایاشحؼایاٙای
ؿٟمب ؿیاش ٔاشدی ٞ ٚإاشکص
کوبشی ٞؼتٙذ.اٟی ٝوٙٙذٌی کیٗ
فیّٓ بشػٟذ ٜکیاش ٔاحإاذی
کػت.ػٟیُ ٔٛفك لشکس کػت باٝ
صٚدی فیّٓ ػیٕٙمیی ومف٘ ٝمس ٖٚسک وٛٔ ٝعٛع
آٖ کجتٕمػی کػت وّیذ بض٘ذ.
کِبت ٝپشٚک٘ ٝػمخت کیٗ فیّٓ پیؾ کص کیٗ كامدس
ؿذ ٜبٛد ٜکٔم بم اٛج ٝب ٝػمخت ؿىالای  ٚباٝ
اؼٛیك کفتمدٖ پشٚط ٜلشکس کػت دٚبامس ٜباشکی
إذیذ ٔجٛص ػمخت کلذکْ وٙذ.

مجًزَبی آلجًم خدای عطق ثب صدای فریبن صبدر ضد
ػشٚیغ خبشی سٚص٘مٔ ٝکسنٔ-جاٛصٞامی الصْ
بشکی ک٘تـمس آِب ْٛخذکی ػـك بم كذکی فشیامٖ ٚ
ب ٝاٟیٝوٙٙذٌی ػمػمٖ ػمِٛس كمدس ؿذ.
کیٗ ٔجٕٛػ ٝپغ کص کإمْ ٔشکحُ کخز ٔجٛص دس
حمَ حمعش دس كف اِٛیذ لشکس دکسد ٟ٘ ٚمیتام اام
٘یٕ ٝکػفٙذٔم ٜسٚک٘ ٝبمصکس ٔیؿٛد.
کیٗ ٔجٕٛػ ٝبشکػمع کػالْ ػٛکُٔ اِٛیذؽ دس
فومی ٔٛػیمی د ٝٞپٙجم ٜکیشکٖ اِٛایاذ ؿاذٚ ٜ
اشک٘ٞٝم ّٛٔ ٚدیٞم  ٚاٙظیٓٞم ٞإاٍای با ٝکیاٗ
ػٕت ٌشکیؾ دکس٘ذ.
إمٔی اشک٘ٞٝمی آِب ْٛخذکی ػـك اٛػط فشیامٖ
ػشٚد ٜؿذ ٚ ٜکیٗ ٞاٙاشٔاٙاذ جاٛکٖ ٔ ٚاِٛاف
آٍٙٞاؼامصی ٞإا ٝلاطاؼامت سک ک٘اجامْ دکدٜ
کػت.
اٙظیٓٞم بشکی کسوؼتش اٛػط بٟضکد ػبذی  ٚػمیش
اٙظیٓٞم اٛػط فشیمٖ ک٘جمْ ؿذ ٜکػت.
إمٔی اٙظیٓٞمی کیٗ ٔجٕٛػ ٓٞ ٝب ٝغیش کص یه
لطؼ ٝإمْ آوٛػتیه ٞؼتٙذ.
کجشک  ٚعبط بشخی لطؼمت کیٗ ٔجٕٛػ ٝاٛػاط
کسوؼتش ٘مػی٘ٛمَ کٚوشکیٗ ک٘جمْ ؿذ ٚ ٜدس ػامیاش

ومسٞمی خاذکی ػـاك ٞآ ٘اٛکص٘اذٌامٖ
ػشؿٙمع کیشک٘ی ٙٞشٕ٘میی وشدٜک٘ذ.
کص ػٛی دیٍش بشکی لطؼمت کیٗ آِب ْٛیاه
ایضس بم حوٛس فشیمٖ آٔمد ٜک٘تـمس ؿذ ٜواٝ
ٞفت ٝآیٙذ ٜکص طشیك ػمیت ٔاٛػایامای ٔام
ٔٙتـش ٔیؿٛد.
ٕٞچٙیٗ ایضس دیٍشی کص کیٗ ٔجإاٛػا ٝبام
حوٛس بیؾ کص د ٜبمصیٍش ٔطشو ػیاٙإام ٚ
شٙذ ٔٛصیؼیٗ ػشؿٙمع دس دػت ااِٛایاذ
کػت.
ػال ٜٚبش کیٗ ایضسٞمی ػٛٔ ٝصیه ٚیاذئاٛ
 ٓٞکص آثمس آِب ْٛخذکی ػـك طی ٞفتٞٝمی
آیٙذ ٜدس فومی ٔجمصی ٔٙتـش ٔیؿٛد.
کیٗ ٔجٕٛػ ٝدس حمِی ب ٝاٟیٝوٙٙذٌای ػامػامٖ
ػمِٛس ٔٙتـش ٔیؿٛد و ٝکیٗ شٟش ٜبمػمبم ٝػیٕٙام
بشکی کِٚیٗ بمس ب ٝؿىُ جذی دس ػشكٛٔ ٝػیمای
ٔـغ َٛفؼمِیت کػت.
ک ٚلبال اٟیٝوٙٙذ ٜفیّٓ ٞمی ػیٕٙمیی ٘ظیش باذسٚد
بغذکد آٔیٗ خٛکٞیٓ ٌفت  ٚإـه  ...ٚبٛدٚ ٜ
حذٚد د ٚػمَ صٔمٖ كشف اِٛیذ آِب ْٛپشٞضیٙاٝ

اوتطبر مجمًعٍ آثبر تجسمی یبديارٌ
سراسری خط سرخ مىب
ػااشٚیااغ خاابااشی
سٚص٘ااامٔااا ٝکسن-
سئیغ حٛصٞ ٜاٙاشی
آرسبمیجامٖ ؿاشلای
ٌفتٔ ۵جٕٛػ ٝآثمس
اجاؼإای یامدٚکسٜ
ػشکػشی خط ػاش
ٔااٙاام ؿاامٔااُ آثاامس
وااامسیاااىااامااااٛس
الٛیشػمصی  ٚػىغ ٔٙتـش ؿذ.بٌ ٝضکسؽ سٚکبط ػٕٔٛی حاٛصٜ
ٙٞشی آرسبمیجمٖ ؿشلی حؼٗ ٔیال٘ی کفضٚد ۵کیٗ ٔجٕٛػ ٝاٛػاط
ک٘تـمسکت ػٛسٟٔ ٜش ٚکبؼت ٝب ٝحٛصٙٞ ٜشی دس ؿإامسٌامٖ ٞاضکس
٘ؼخ ٚ ٝدس  ۲۰كفحٔ ٝلٛس  ٚس٘اٍای شام ٔ ٚاٙاتاـاش ؿاذٜ
کػتٚ.ی کظٟمس وشد ۵کیٗ ٔجٕٛػ ٝکص ٔیمٖ آثمس کسػمِی ب ٝیامدٚکسٜ
کدبی ٙٞشی خط ػش ٔٙم و ٝدس ؿٟشیٛس ػمَ جمسی اٛػط حاٛصٜ
ٙٞشی کػتمٖ بشٌضکس ؿذ بشٌضیذ ٜؿذ ٜکػت.سئیغ حٛصٞ ٜاٙاشی
آرسبمیجمٖ ؿشلی یمدآٚسی وشد ۵کیٗ وتمب دسباشدکس٘اذ 0۲ ٜکثاش
ومسیىماٛس  ۲۲کثش الٛیش ػمصی  ۰کثش پٛػتش  3 ٚکثش ػاىاغ کص
ٙٞشٔٙذکٖ ػشکػش وـٛس کػتٔ.یال٘ی کدکٔ ٝدکد ۵دس صٔمٖ بشٌاضکسی
کیٗ یمدٚکس ۲0۳ ٜکثش کص ػشکػش وـٛس ب ٝدبایاشخام٘ا ٝیامدٚکس ٜدس
سؿتٞ ٝمی فیّٓ ٞمی ٔٛبمیّی ػىغ الٛیشػمصی وامسیاىامااٛس
ٌااشکفاایااه ؿااؼااش  ٚدکػااتاامٖ کسػاامَ ؿااذ ٜبااٛد.
ٚی ٌفت ۵کص ٔیمٖ کیٗ آثمس  ۰۳کثش دس سؿتٞ ٝامی وامسیاىامااٛس
الٛیشػمصی  ٚػىغ ک٘تخمب  ٚدس لمِب ٔجٕٛػ ٝآثمس اجؼإای
یمدٚکس ٜػشکػشی خط ػش ٔٙم شم ٙٔ ٚتـش ؿذٔ.یال٘ای کعامفاٝ
وشد ۵دس سٚصٞمی آیٙذٔ ٜجٕٛػ ٝآثمس کدبی یمدٚکس ٜؿمُٔ ؿؼاش ٚ
دکػتمٖ شم ٙٔ ٚتـش ٔی ؿٛد.یمدٚکس ٜػشکػشی کدبی ٙٞشی خاط
ػش ٔٙم ٕٞضٔمٖ بم کِٚیٗ ػمِشٚص فمجؼٙٔ ٝم دس ؿٟشیٛس ػمَ جمسی
اٛػط حٛصٙٞ ٜشی کػتمٖ  ٚبم ٕٞىمسی ػمصٔامٖ حاو  ٚصیامست
کػتمٖ بشٌضکس ؿذ.

ػشٚیغ خبشی سٚص٘امٔا ٝکسنٔ -اذیاش اارامااش
ٔٛصیىمَ دِٚتی بمو ٛبم کظٟمس ؿٍفتی کص ػطح ارماش
ابشیض ٌفت ۵ابشیض دس ػ ٝحاٛص ٜی وامسٌاشدک٘ای
بمصیٍشی  ٚطشکحی  ٚکجشکی دوٛس دکسکی ػبه ٚ
لمبّیت بمالیی کػت.
بٌ ٝضکسؽ کیؼٙم ٔٙطم ٝآرسبمیجامٖ ؿاشلای ػاّای
لؼٕت الالیف کظٟمس وشد ۵ام لباُ کص حواٛس دس
ابشیض بٞ ٝیچ ػٛٙکٖ کص ػطح ٙٞشٔٙذکٖ اارامااش کیاٗ
ؿٟش کطالػی ٘ذکؿتٓ کٔم ػاطاح بامالی ٞاٙاشٞامی

*الىبزاضراقی
مًاد الزم:

ػیٔ ٝٙشؽ  ۰ػذد وّٓ بشٚوّی ِ ۲یٛکٖ ٛٞیو  ۲ػاذد
پٙیش پیتضک  ۰لمؿك غزک خٛسی اخٓ ٔشؽ  ۲ػذد آسد باٝ
ٔمذکس الصْ آسد ػٛخمسی بٔ ٝمذکس الصْ ٕ٘ه  ٚفّفاُ
بٔ ٝمذکس الصْ
طرز تُیٍ:
کبتذک ٔشؽ سک پخت ٚ ٝخشد ٔی وٙیآ .آب ٘ ٚإاه سک
بجٛؽ آٚسد ٚ ٜوّٓ بشٚوّی ٞم بٔ ٝذت  ۰دلیم ٝدس آٖ
ٔی جٛؿم٘یٓ .ػپغ بم آب ػشد آبىـی واشدٔ ٚ ٜای
ٌزکسیٓ آب آٖ ومٔال بشٚد .پٛػت ٛٞیو ٞم سک ٌشفاتاٝ
 ٚخشد ٔی وٙیٓ .ػپغ ٛٔ ٕٝٞکد سک بم  ۰ ٓٞبامس شاش
ٔی وٙیٓ ام خٕیش ٘شٔی بذػت آیذ .بؼذ پٙیش پیتضک ٕ٘ه
 ٚفّفُ سک کفضٚد ٚ ٜبٔ ٝذت  ۲ػمػت دس یخاچامَ لاشکس
ٔی دٞیٓ .پغ کص آٖ ب ٝک٘ذکص ٜیه لمؿك کص ٔمی ٝبشدکؿتٝ
 ٚؿىُ ٔی دٞیٓ .ػپغ ب ٝاشایب دس آسد ااخآ ٔاشؽ
صد ٜؿذ ٚ ٜآسد ػٛخمسی غّتم٘ذ ٚ ٜدکخُ ػیٙی شاشب
ؿذٔ ٜی شیٙیٓ .ػیٙی سک دس فش  ۰۲۲دسج ٝػم٘تیٍشکد باٝ
ٔذت  ۲۰دلیم ٝلشکس ٔی دٞیٓ٘ .مٌت ٞام سک دس ظاشف
ٔٛسد ٘ظش شیذٕٞ ٚ ٜشک ٜػغ  ٚػمالد ػشٔ ٚی وٙیٓ.
* ٔی اٛک٘یٓ ٘مٌت ٞم سک دس سٚغٗ ػش وٙیٓ.
* بشکی ٔٙؼجٓ اش ؿذٖ ٔمی٘ ٝمٌت ٔی اٛک٘یآ  ۲ػاذد
اخٓ ٔشؽ  ۲ ٚلمؿك غزک خٛسی آسد ٘خٛد شای کعامفاٝ
وٙیٓ.
* ٔی اٛک٘یٓ ب ٝجمی وّٓ بشٚوّی کص لمسچ کػتفمد ٜوٙیٓ.

خذکی ػـك وشد ٜکػت.
صٔمٖ ک٘تـمس  ٚجضئیمت بیـتش کص آِابا ْٛخاذکی
ػـك طی سٚصٞمی آیٙذ ٜکص کیٗ سػم٘أ ٝاٙاتاـاش
ٔیؿٛد.
طی ٔمٞ ٜمی ٌزؿت ٝلطؼماای ٘اظایاش باش٘اٍاشد
کحؼمع پشپش  ٚد ٚآدْ بم كذکی فشیمٖ کص طشیاك
فومی ٔجمصی بٌٛ ٝؽ ٔخمطبمٖ سػیذ ٜبٛد.

ػشٚیغ خبشی سٚص٘مٔاٝ
کسن٘ -ااإااامیـاااٍااامٜ
ٔفٟٔٛی ٚ ٚیاذیاٛآست
بٟمس ٜکفـامسی جإاؼاٝ
بیؼت  ٝ٘ ٚباٟإاٗ ٔامٜ
ػمػت شٟمس دس ٌمِاشی
آسیم٘م کفتتمو ٔیؿٛد.
بٌ ٝضکسؽ خاباشٌاضکسی
ٟٔش دشمس»٘مْ ٕ٘میـٍمٜ
بٟمس ٜکفـامسی ٘امامؽ

طشکو ِبمع  ٚبمصیٍش کػت.
ک ٚلومٚت سک دػتٕمی ٝآثمس خٛد لشکس دکد ٚ ٜبم کیٗ ػٛٙکٖ ػشکؽ شٟشٜٞامی
ٔطشحی ٘ظیش سعم ویم٘یمٖ ٟٔشکٖ ٔذیشی آیذک ػشوؼیمٖ (ٕٞؼاش کحإاذ
ؿمّٔ ٛیمع (یمػش بختیمسی فشص٘ذکٖ کوبش ٞمؿٕی بشک٘ى ٛکیٛک٘ىاٚٛیاچ
ؿٕغ ٍِٙشٚدی پٛسکٖ دسخـٙذ٘ ٜمكش ٔحٕذخام٘ای آٔاٙا ٝباٟاشکٔای
ٔؼؼٛد دٕ٘ ٜىی سعم سؿیذپٛس  ٚحؼیٗ ٔحجٛب سفت ٝکػت ٘ ٚظش آ٘اٟام
سک دس ٔٛسد کیٗ ٔٛعٛع جٛیم ؿذ ٚ ٜآٖ سک دس لمِب ٚیذیٛآست ػىغ ٚ
حجٓ کسکئ ٝدکد ٜکػت.
دس بخـی کص بشٚؿٛس کیٗ ٕ٘میـٍم ٜآٔذ ٜکػاتٞ ۵إأ ٝام سٚصی دشامس
ٔیؿٛیٓ دشمس و ٝؿذیٓ ب ٝدشمسؿذٌمٖ ٔیک٘ذیـیٓ .ؿٕم ب ٝکیاٗ دشامس
دػٛایذ.
بٟمس ٜکفـمسی فمسؽکِتحلیُ ٘ممؿی کص دک٘ـٍمٙٞ ٜش ٔ ٚؼٕمسی کػت .ک ٚدس
ػمَ  ۲3۳3ب ٝػٛٙکٖ جٛکٖاشیٗ طشکو ِبمع ک٘تخمب ؿذ.
کفـمسی کِٚیٗ ٕ٘میـٍم ٜک٘فشکدی ٘ممؿی-واالط خاٛد سک دس ػامَ ۲3۳۲
بشٌضکس وشد.
ٕ٘میـٍم ٜدشمس جٕؼ ۰۴ ٝب ٕٟٗػمػت  ۲۱کفتتمو ٔای ؿاٛد  ٚاام ؿاـآ
کػفٙذٔم ٜدس ٌمِشی آسیم٘م بشپم خٛکٞذ بٛد.
ػاللٕٙذکٖ ٔیاٛک٘ٙذ  ٕٝٞسٚص( ٜب ٝجض ؿٙبٞ ٝم وٌ ٝمِشی اؼطیُ کػت کص
کیٗ ٕ٘میـٍم ٜدس ٌمِشی آسیم٘م ب٘ ٝـم٘ی کِٟی ٝک٘تٟمی ٔشیٓ ؿشلی فاشؿاتاٝ
پالن  ۴دیذٖ وٙٙذ.

ٕ٘میـی دس ابشیض غمفٍّیشوٙٙذ ٜبٛد.
ٚی کفضٚد ۵جـٛٙکس ٜارماش فجش فشكتی فشکٞآ واشد
و ٝبم اٛک٘مئی ٙٞشٔٙذکٖ ارماش ٘ ٚیض ػاللٕٙذی بامالی
ٔشدْ کیٗ ؿٟش ب ٝفشٙٞ ٚ ًٙٞش آؿٙم ؿٛیٓ.
ٔذیش ارماش ٔٛصیىمَ دِٚتی بمو ٛبم بیمٖ کیٙى ٝاارامااش
ابشیض خلٛكیمت ٚیظ ٜی خٛد سک دکسد ٌفات ۵دس
کیٗ ؿٟش ٔىتب ومسٌشدک٘ی  ٚبمصیٍشی با ٝشـآ
ٔیخٛسد.
ٚی طشکحی  ٚآٔمدٜػمصی دوٛسٞمی كحاٙاٞ ٝامی

وبگت
مرغ ي سجسیجبت

ضطمیه ومبیطگبٌ فريش آثبر چىد
وسل َىرمىدان معبصر ایران

ثُبرٌ افطبری دچبر را ثٍ گبلری
آریبوب میثرد

تجریس در تئبتر صبحت سجک است

سرآضپس

ارماش دس ابشیض سک ػمِی اٛكیف واشد  ٚکفاضٚد ۵کص
حوٛس طشکحمٖ ٔ ٚجشیمٖ دوٛس دس باموا ٛباشکی
ٕٞىمسی  ٚحتی آٔٛصؽ ٙٞاشٔاٙاذکٖ جإاٟاٛسی
آرسبمیجمٖ کػتمبمَ ٔیوٙیٓ.
ٔذیش ارماش ٔٛصیىمَ دِٚتی بمو ٛدس کدکٔ ٝبم کؿمس ٜبٝ
آؿٙمیی خٛد بم ػطح ارماش کیشکٖ بٚ ٝیظ ٜجـاٙاٛکسٜ
ارماش فجش یمدآٚس ؿذ ۵دس وُ بمیذ ٔیااٛکٖ ٌافات
ارماش کیشکٖ حشف ٞمی صیمدی بشکی ٌافاتاٗ دکسد ٚ
بذ ٖٚؿه یىی کص بٟتشیٗٞمی ٔٙطم ٝکػت.
ٚی دس پمػخ ب ٝػرٛکِی دس خلاٛف ٚعاؼایات
کٔىم٘مت ارماش دس ابشیض ٌفت ۵کػتممد دکسیآ ٞاشجام
یه إمؿمٌش یه بمصیٍش  ٚیه ٔىمٖ بمؿذ آ٘جام

ػشٚیغ خبشی سٚص٘مٔ ٝکسنٕ٘-میـٍم ٜدکئٕی ػىاغ
خمٕ٘٘ ٝمیؾ بم بٕ٘ٝمیؾ ٌزکؿتٗ آثمس ٙٞشٔٙذکٖ ػىمع
کص ٕ٘میؾ ٞمی کجشکؿذ ٜدس إمؿمخم٘ٞٝمی اٟشکٖ باشپام
ٔی ؿٛد.بٌ ٝضکسؽ کیؼٙم ب٘ ٝمُ کص سٚکبط ػٕٔٛی خم٘اٝ
ٕ٘میؾ کیٗ ٕ٘میـٍم ٜو ٝؿامٔاُ  ۰۲ػاىاغ کص ۰۲
ٙٞشٔٙذ ػىمع ارماش کػت و ۰۳ ٝبٕٟٔٗم ٜبام حواٛس
ٙٞشٔٙذکٖ  ٚػىمػمٖ ارماش کفاتاتامو خاٛکٞاذ ؿاذ.کیاٗ
ٕ٘میـٍم ٜؿمُٔ ػىغٞمیی دس لطغ  ۲۲*۰۲ػم٘تیٔاتاش
کػت و ٝدس ػمِٗ ک٘تظمس خم٘٘ ٝإامیاؾ  ٚدس واٙامس
ٕ٘میـٍم ٜػىغ ٞمی لذیٕی کیٗ اإامؿامخام٘ا ٝباشپام
ٔیؿٛد ٞ ٚش ٔم ۰۲ ٜػاىاغ جاذیاذ جامیاٍاضیاٗ
ػىغ ٞمی لذیٕی خٛکٞذ ؿذ.ػىغ ٞمی ٔٛسد ٘ظش بٝ
إمْ إمؿمخم٘ٞ ٝمی اٟشکٖ ٔشبٛط ٔیؿٛد و ٝااٛػاط
ٙٞشٔٙذکٖ ػىمع حٛصٙٞ ٜش ارماش ػىؼبشدکسی ؿاذٚ ٜ
بٕ٘ٝمیؾ ٌزکؿتٔ ٝیؿٛد.

سبلَبی يوکًير در تُران

ػشٚیغ خبشی سٚص٘مٔ ٝکسنٕ٘ -میـٍم٘ ٜممؿای ٞامی
حجت ؿىیبم ٔ ٚیٙم ؿىیبم بم ػٛٙکٖ ػمَٞمی ٘ٚاىاٚٛس
ٌـمیؾ ٔییمبذ.
بٌ ٝضکسؽ کیؼٙم ب٘ ٝمُ کص سٚکباط ػإأٛای ٌامِاشی
ؿى ٜٛحجت ؿىیبم ٘ ۲۰ممؿی ٔذسٖ ٔشبٛط با ٝدٚسٜ
لمجمس ٔ ٚیٙم ؿىیبم  ۰۰امبّٛی ٔٙظش ٜسک بم اىٙیه سً٘
سٚغٗ سٚی ب ْٛدس کیٗ ٕ٘میـٍم ٜکسکئٔ ٝیدٙٞذ.حجات
ؿىیبم بم ٘ممؿیٞمیؾ دس ٞضکسدػتمٖ وٕمَکِٕاّاه ٚ
دِـذٌمٖ ص٘ذٜیمد ػّی حمإی دس حمفظ ٝجمٔؼٙٞ ٝاشی
کیشکٖ ٔم٘ذٌمس ؿذ ٜکػت.
ک ٚبم بشٌضکسی ٕ٘میـٍمٞ ٜمیی دس سکبطا ٝبام فاشدٚػای
خیمْ ٛٔ ٚال٘م ػؼی دس بیمٖ پیمٔی کدبی  ٚفشٙٞاٍای دس
آثمسؽ دکؿت ٝکٔم دس کیٗ ٕ٘میـاٍام ٜکص فوامی آثامس
ٌزؿت ٝفمكٌّ ٝشفت٘ ٚ ٝممؿیٞمیی دوٛسکای ٛبم اىٙیىی
خمف  ٚپشصحٕت ٔشبٛط ب ٝدٚس ٜلمجمس سک ب ٝالاٛیاش
وـیذ ٜکػت.

ارماش جمسی کػت ِ ٚزک وٕبٛد کٔىم٘مت ٕ٘ی ااٛک٘اذ
ٔم٘غ کص کجشکی ارماش بمؿذ.

