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فرهنگ و هنر

برگساری چُارمیه جشىًارٌ استاوی
خًشىًیسی مشق مُر در مراغٍ

ششویس خجشی سوصنبمه اسک -سئیس اداسه رالشهالنالگ و
اسظبد اشقمی مشاغه اص ثشگضاسی چ البسمالیالن جعالنالواسه
اشتبنی خوظنویصی معق م ش خجالش داد و گالفالت :ایالن
جعنواسه هنشی اسدیج عت شبل آینذه ثه مالیالضثالبنالی ایالن
ظ ششتبن ثشگضاس می ظود.احاذ دادسز ریبؾ دس گفت
و گو ثب خجشنگبس ایشنب ارضود :این جعنواسه ثب هذف اظبػه
و تشویج رشهنگ و هنش خوظنویصی ،گصتشض رالؼالبلالیالت
هبی رشهنگی و هنشی دس صمینه مؼشری شیشه ریبمجش اکالشم
(غ) و جبیگبه والیت و امبمت ،ای بد ثصتش سقبثت ثالیالن
هنشمنذان خوظنویس اشتبن و نیض تالجالبدل تال الشثالیالبت و
دشتبوسدهبی هنشی ثین هنشمنذان ثشگضاس می ظود.وی ثالب
اظبسه ثه آصاد ثودن موضوػبت و صمینه هبی اسائه آثبس دس
این جعنواسه ادامه داد :هنشمنذان ظشکت کننذه دس ایالن
جعنواسه دس صمینه هبی مختهن اص جاهه آیبت ،سوایالبت،
احبدیث و متون نظم و نثش ثب مفبهیم مشتالجالظ ثالب مالجالؼالث
سشول اکشم (غ) ،والیت و امبمت ،ایثالبس و ظال البدت،
ػفبف و ح بة و اقتؽبد مقبومتی می تواننذ آثبس هنالشی
خود سا ثه دثیشخبنه این جعالنالواسه اسائاله دهالنالذ.دادسز
اضبره کشد :آثبس اسشبلی ثه این جعنواسه دس سظته هالبی
نصتؼهیق ،ظکصته نصتؼهیق ،نصخ و ثهالث ثالوده و ػالققاله
منذان می تواننذ تؽویش آثبس خود سا تب تبسیخ  0۵اشفالنالذ
شبل جبسی ثه رصت الکتشونیکی دثیشخبنه این جعنواسه ثه
آدسز araghehcalligraphers@gmail.com
اسشبل کننذ.وی گفت :رس اص انتخبة آثبس ساه یبرتاله ثاله
جعنواسه و اػقم آن توشظ دثیشخبنه ،اؼل آثبس انتخبثالی
نیضثبیذ توشظ خبلقبن آثبس ثشای ظشکت دس جعنالواسه تالب
 5۵اشفنذ شبل جبسی ثه دثیشخبنه جعنواسه واقغ دس اداسه
رشهنگ و اسظالبد اشالقمالی مالشاغاله تالحالویالل ظالود.
وی ثب اظبسه ثه ثشگضاسی چ بسمیالن جعالنالواسه اشالتالبنالی
خوظنویصی معق م ش دس مشاغه ارضود :نالاالبیعالگالبه ایالن
جعنواسه هنشی شوم تب دهم اسدیج عت و مشاشم مؼشری و
ت هیل اص ثشتشین هبی جعنواسه شوم اسدیالجال العالت شالبل
آینذه،هاضمبن ثب شبلشوص مجؼث رالیالبمالجالش(غ) دس تالبالس
ػجذالقبدس مشاغی این ظال الششالتالبن ثالشگالضاس مالی ظالود.
سئیس اداس رشهنگ و اسظبد اشقمی مشاغه ثالب اظالبسه ثاله
آثبس ربخش اشتبد اکجش نیکخو ریعکصوت هنش خوظنویصالی
این ظ ششتبن گفت :دس آیین جعنواسه هنشی معق م ش اص
صحابت و دشتبوسدهبی این اشتبد هنش ثه ػنوان یکالی اص
ربیه گزاسان ان ان خوظنویصبن این ظ ششتبن نیض ت هیالل
می ظود.

ارسال  77۵اثر بٍ سًمیه جشىًارٌ
مطبًعات آرربایجان شرقی

ششویس خجشی سوصنبمه اسک -دثیش اجالشایالی شالومالیالن
جعنواسه مغجوػبت آرسثبی بن ظشقی اص اسشبل  33۵اثالش
ثه دثیشخبنه این جعنواسه اص شوی  011ظشکالت کالنالنالذه
خجش داد.محاذ ػضیضی ساد دس گفت و گوی اختؽبؼالی
ثب خجشنگبس ایشنب ارضود :اص این تؼذاد  311اثالش دس ثالخالط
حشره ای 01 ،اثش دس ثخط جنجی و  ۵5اثش دس ثخط ویژه
ثه این جعنواسه اسشبل ظذه اشت.وی ثب ثیبن اینالکاله 0۵4
نفش دس ثخط حشره ای 1 ،نفش دس ثخط جنجی و  75نالفالش
دس ثخط ویژه ظشکت کشده انذ ،اظ بس کشد 01۵ :اثش دس
ثخط مقبله ،ششمقبله و یبداظت 03 ،اثش دس صمینه ػالکالس
خجشی و غیشخجشی 45 ،اثش دس ثخط گشاریک و ؼفالحاله
آسایی 011 ،اثش دس صمینه تالیالتالش 77 ،خالجالش  014 ،اثالش
مؽبحجه 087 ،گالضاسض خالجالشی و غالیالش خالجالشی05 ،
کبسیکبتوس و  01اثش دس صمینه عنض مکتوة اص جاهه آثالبس
اسشبل ظذه دس ثخط حشره ای ثه این جعنواسه اشت.دثیش
اجشایی شومین جعنواسه مغجوػبت آرسثبیال البن ظالشقالی
یبدآوسی کشد :دس ثخط جنجی ثب ػالنالوان اسز؛ ثصالتالش
توشؼه منغقه  01اثش اص شوی  1ظشکت کننذه اسشبل ظذه
اشت.ػضیضی ساد ثب اظبسه ثه اشتقالجالبل خالوة اؼالحالبة
سشبنه و مغجوػبت اشتبن اص این جعنواسه و تاذیذ م هالت
اسشبل آثبس تب  71دی یبدآوسی کشد :دس ثخط ویالژه 74
اثش مشثوط ثه ظؼبس شبل ثب ػنوان اقتؽبد مقبومتی؛ اقذام و
ػال 0۵ ،اثش مشثوط ثه احیبی دسیبچه اسومیه و  3اثش نالیالض
دس صمینه سواثظ ػاومی هبی سشبنه محوس ثه دثالیالشخالبناله
اسشبل ظذه اشت.

ششویس خجشی سوصنبمه اسک -ریبم اثشاهیای ،نویصنذه کودک
و نوجوان دس گفتگو ثب خجشنگبس حوصه ادثیبت گشوه رشهالنالگالی
ثبظگبه خجشنگبسان جوان؛ دس خؽوغ انتعبس اثش جذیالذ خالود
گفت :واحذ کودک و نوجوان انتعبسات رنی ایشان م الاالوػاله
کتبة هبیی سا ثب ػنوان نشدثبن منتعش میکنذ.
این کتبةهب دسثبسه موضوعهبی محیظ صیصت نوظته ظذهانذ .کتبثم ثب ػنوان دصدهبی شبحهی
نیض توشظ هاین انتعبساتی منتعش ظذ .دس این کتبة ثه آلودگیهبی نوسی اظبسه کشدهام .ایالن
نوع آلودگی سوی الک رعتهب اثش می گزاسد.
وی ارضود :کتبثم ثب ػنوان دصدهبی شبحهی ثشای کودکبن هعت ،نه شبل ثه ثبال قبثل اشتالفالبده
اشت و این کودکبن می تواننذ این کتبة سا مغبلؼه کننذ.
ػقوه ثش آن هماکنون سمبنی سا ثب ػنوان گشگ و میط شگی می نویصم .دس این کالتالبة ثاله
موضوع گشوگبنگیشی دس یک مذسشه میرشداصم و قشاس اشت توشظ انتعبسات هورالب مالنالتالعالش
ظود.



ششویس خجشی سوصنبمه اسک -نابیعگبه ػکبشی ثب ػنوان «شؼذآثبد قبة رؽالل
شوم »اص اول ث ان مبه دس نگبسخبنه شؼذآثبد دایش میظود.
ثه گضاسض خجشنگبس هنشهبی ت صای خجشگضاسی ربسز ،نابیعگبه ػکبشی ثب ػنوان «شالؼالذآثالبد قالبة رؽالل
شوم »ظبمل آثبس رشیصب ایابنروس اص اول ث ان مبه دس نگبسخبنه شؼذآثبد دایش میظود.
دس این نابیعگبه  41قغؼه ػکس ثب موضوع ثنبهبی تبسیخی و عجیؼت شؼذآثبد دس رؽل ربییض ،تب  8ث ان مبه دس
نگبسخبنه و مشکض هنشی شؼذآثبد ثه نابیط دسمیآیذ.
رشیصب ایابنروس ػکبز ،گشاریصت و نقبض و دانط آموخته سظته هبی ػکبشی و ریهاصبصی اشالت؛ وی ػضالو
هیئت مذیشه کبنون ػکس و ػکبشبن ایشان ،ػضو ان ان ػکبشبن نگبه و ػضو ان ان خبنه ػالکالبشالبن تال الشان
اشت و ثشگضاسی دو کنفشانس تخؽؽی ػکبشی و ػکبشی اص حذود  51تهه ریهم و ریهم شینابیی و نیض دیالپالهالم
ارتخبس عشاحی ثشوظوس و روشتش اص جعنواسه اشتبنی تئبتش سا دس کبسنبمه خود داظته و تبکنون کالبنالذیالذ رالشواناله
صسین ػکس اص رصتیوال ثین الاههی ریهم کودک و نوجوان و کبنذیذ ػکس اص جعنواسه ثین الاههی ریالهالم هالبی
تهویضیونی یبز ثوده اشت.

وًیسىذگان جذیذ پایتخت۵داستانَای زوذگی وقی معمًلی را بٍ کجا میبروذ؟
ششویس خجشی سوصنبمه اسک -محصالن
تنبثنذه ثشای تولیذ ربیتخالت ۵اص حضالوس
نویصنذگبن جذیذی ث شه میثشد و ظبیذ
هاین موضوع ثه سونالذ تالکالشاسی ایالن
ششیبل رشمخبعت کاک کنذ.
خجشگضاسی رالبسز -گالشوه سادیالو و
تهویضیون :دػواهبی ثین نقی و اسشغو و
کالالالالل کالالالالل هالالالالبیالالالالی کالالالاله
رصشخبلههبیی مالبصنالذسانالی سا ثاله هالم
نضدیک تش می کشد ،حصبدت ثین صن و
ظوهشی ،حفظ موقؼیتهبی اجتابػی و
جنس کاذیای که حبؼل خققیت مالحالصالن
تنبثنذه ثود ،ششی م اوػه تهویضیونی ربیتخت
سا اص یک تب  4تعکیل میداد.تنبثنذه ثب حالفالظ
شات عشاح ،ثبصیگشدان و یکی اص ثبصیالگالشان
نقط هبی اؼهالی ایالن شالشیالبل رالشمالخالبعالت
تهویضیونی اشت که دس کنبس خود جالاالؼالی اص
نویصنذه هبی خالق سا هالاالشاه کالشده ثالود.
گشوهی متعکل اص خعالبیالبس الالونالذ ،حصالن
واسشته ،کوسوض نشیابنی و ...امب دسشت قالجالل
اص ظشوع شبخت رؽل رالنال الم ایالن شالشیالبل،

خعبیبس الونذ که حبال ثه یکی اص نویصنذههالبی
اؼهی این م اوػه تهویضیونی ثذل ظذه ثالود،
ششرششت نویصنذگبن شالشیالبل خالبناله مالب ثاله
کبسگشدانی شبمبن مقذم ظذ و ثه هاین دلالیالل
نتوانصت ربیتخت سا دس رؽل  ۵هاشاهی کالنالذ
و تنبثنذه ثشای رش کشدن جبی خبلالی هالاالکالبس
هایعگی خود ،امیشحصین قالبشالاالی کاله دس
ربیتخت  0نیض نگبسض ثخعی اص ششیالبل سا ثاله
ػ ذه داظت ،سا این ثبس دس کنالبس خالود قالشاس
داده اشت تب قؽه هبی نقالی و اسشالغالو سا ثالب

کالالاالالک یالالکالالذیالالگالالش ثالاله نالالگالالبسض
دسثیبوسنذ.حبل ثبیالذ دیالذ ثالب حضالوس
نویصنذهای جالذیالذ دس ایالن شالشیالبل
محجوة تهویضیونی و ثب ریط ثالشدن دو
قصات اص این ششیبل ،قؽههبیی که تالو
دس تو و سوی یک سوال نالبمعالخالػ
ریط می سرتنذ ثبص هم ثه هابن شالاالت
میسونذ و یب اینکه تغییشاتی اشبشالی سا
دس رؽل جذیذ ربیتخت ظبهذ خواهیم
ثود .داشتبنهبیی که عجق اػقم تال الیاله
کننذه قشاس اشت متالفالبوت و جالذیالذ
ثبظنذ.اص عشری هش شبلاله ثاله ػالذم تالکالشاس و
کهیعه ای ظذن دس قؽههبی ربیتخالت تالبکالیالذ
می ظود ،امب مخبعت هش شبل هم ظبهذ هالاالبن
قؽه هبی ثؼضب تالکالشاسی و کالل کالل هالبی
خبنوادگی اشت ،رشاموظی ثالبثالب رالنال الؼالهالی،
حصبدت نقی ثه اسشغو و هاصشض و خیهی اص
مواسد دیگش که هایعه دس این ششیبل تالکالشاس
می ظود و ثن مبیه اؼهی قؽههبی این شالشیالبل
سا تعکیل میدهنذ .این نکتههب ظالبیالذ هالاالبن
ویژگیهبی کبساکتشهبی ششیبل ثبظذ.

حامذ َمایًن غافلگیر شذ وتیجٍ دعای مادر

ششویس خجشی سوصنبمه اسک -حبمذ هابیون دس
اولین کنصشت خود دس شی و دومین جعالنالواسه
موشیقی ر ش ضان غبرالهالگالیالشی اص حضالوس و
اشتقجبل مخبعجبن دس شبلن میقد ،خذا سا ثه خبعش
حضوس قبثل توجه مالخالبعالجالبن ظالکالش کالشد.ثاله
گضاسض خجشنگبس م ش دس ظت رالنال الم شالی و
دومین جعنواسه موشیقی ر ش کنالصالشت حالبمالذ
هابیون خواننذه ربح دس شبلن میقد نابیعالگالبه
ثین الاههی ثشگضاس ظذ.

مخبعجبنی که ثشای تابظبی این کالنالصالشت نالیالم
شبػت صودتش آمذه ثودنذ و شبلن تقشیجب ثه عالوس
کبمل رش ظذه ثود ،منتظش آمذن حبمذ هابیون ثاله
ؼحنه ثودنذ که دس ن بیت این خواننذه ربح دس
میبن تعویق هبی ثی امبن مخبعجبن ثه ؼحنه آمذ
و دس هابن ثذو وسود قغؼه ثه چعالاالبت قصالم و
چنین کنم چنبن کنم سا ثب هاشاهالی مالخالبعالجالبن
خوانذ.
هابیون رس اص اجشای این  5قغؼه ظکش خالذا سا
ثه جب آوسد و گفت :ثشای مالن ثال التالشیالن ظالت
صنذگیم امعت اشت و امیذواسم ظاب هم اص ایالن
ظت لزت ثجشیذ ،این سا هم ثبیذ ثگویم کاله مالن
خذا سا ثبثت اتفب امعت ظکش می کنم.
وی شپس قغؼه خذا هاین حوالیه سا اجشا کشد و
گفت :ثه خذا ،خذا هاین جالب اشالت.او کاله اص
آمذن جاؼیت صیبد ثه کنصشتط خالوظالحالبل و
متؼ ت ثود و ثه ؼوست مکشس خذا سا ظکش مالی
کشد ،شپس قغؼه دوثبسه ػعق سا ثالب هالاالشاهالی
مشدم اجشا کشد.
وی رس اص اجشای این قغؼاله اظال البس کالشد :اص

ومایش آثار کاریکاتًریست فقیذ
در خاوٍ َىرمىذان
شالالشویالالس خالالجالالشی
سوصنالالالبمالالاله اسک-
نابیعگبهی اص آثالبس
صنذه یبد محاذ سریالغ
ضیالبیالی دس خالبناله
هالالنالالشمالالنالالذان ایالالشان
گعبیط مییبثذ.
ثه گضاسض ایصنب ثاله
نالالقالالل اص سواثالالظ
ػاومی خبنه هنشمنذان ،دس این نابیعگالبه ػالقوه ثالش آثالبس ایالن
هنشمنذ ،ػکسهب و اشنبدی اص او ثهػنوان ثخط جنجی ظؽالتالاالیالن
نعصت رژوهعی هنش اص  71دی تب  8ثال الاالن  -صادسوص او  -دس
نگبسخبنه تبثصتبن خبنه هنشمنذان ایشان ثهنابیط گزاظته میظود.
دس این نابیعگبه عشحهب ،کبسیکبتوسهبی او ،نقبظیهب ،ػکسهب و
اشنبدی اص کبس و صنذگی او ثشای مخبعجبن ثهنابیط دسمیآیذ.
محاذ سریغ ضیبیی ،کبسیکبتوسیصت ،رالژوهعالگالش ،نالویصالنالذه و
عنضرشداص متولذ هعتم ث ان شبل  0753دس َاوَص السشالتالبن اشالتالبن
ربسز ثود که اص شبل  0751هاکبسی خود سا ثب نعشیالبت عالنالض و
رکبهی آغبص کشد .اص جاهه این نعشیبت میتوان ثه کبستون ،هالضاس
قؽه ،رکبهیون ،خوسجین ،گل آقب و کی بن کالبسیالکالبتالوس اظالبسه
کشد.
کبسیکبتوسهبی او ثشای دوشتذاسان نعالشیالبت عالنالض و رالکالبهالی
آظنبشت .ضیبیی دس ثشگضاسی مصالبثالقالبت و نالاالبیعالگالبه هالب و
هابیطهبی ثینالاههی و داخهی کبسیکبتوس دس ایالشان هالاالکالبسی
داظت .او مقبالت رشاوانی دس صمینه تحهیل و تبسیخ کالبسیالکالبتالوس
ایشان و ج بن ثشای نعشیبت نگبظت و نالیالض کالتالبة اسصظالاالنالذ
دوجهذی او رشونذه کبسیکبتوس که دس انتالعالبسات حالوصه هالنالشی
شبصمبن تجهیغبت اشقمی ثه چبح سشیذ دس ثشداسنذه م الاالوػاله ای
کمنظیش اص تؼبسین ،تبسیخچه و تحهیل کبسیکبتوس ایشان و جال البن
اشت.

سوصی که ظشوع ثه کبس کشدم یالک شالبل مالی
گزسد ،من ظیشاصی هصتم و امعت که ثب مالبدسم
ؼحجت می کشدم ثه او گفتم مبدس امعالت مالی
خواهم ثه ؼحنه ثشوم و ثشای من دػب کن ،مبدسم
گفت :هابن کصبنی که اص سوص اول کالنالبست
ثودنذ امشوص ثه شبلن می آینالذ و کالنالبست مالی
مبننذ.
هابیون که ثخبعش ثیبن این جالاالقت اص شالوی
مشدم موسد تعویق قشاس گالشرالتاله ثالود دس اداماله
گفت :اص هاه ظاب تعکش می کنم که امعت ثاله
شبلن کنصشت من آمذیذ و شپس ثه عوس متوالی
آهنگ می سوم ،مشدم ظ ش ،نگبهالم کالن ،چاله
ػعقی و دیوونگی سا اجشا کشد.
او رس اص اجشای این قغؼبت ثیبن کالشد :امعالت
می خواهم اص رشدی تعکش کنم که اگش نجود مالن
امعت سوی اشتیج نجودم،
او اص صمبن آظنبیی من سا ساهنابیالی و دلالگالشم
کشد و ثبػث ظذ سظذ کنم ،دس واقالغ ایالن رالشد
اشتبد من اشت ،او کصی نیصت جض محصن سجت
روس ت یه کننذه آثبس من.

کتاب تراوٍَای مرتضی پاشایی مىتشر
میشًد

ششویس خالجالشی سوصنالبماله
اسک -کتالبة تالشاناله هالبی
م شصاد امیشخبنی ثه هالاالشاه
م اوػه ؼوتی دکهاه هالبی
ایالالن هالالنالالشمالالنالالذ اص شالالوی
انتالعالبسات نالگالبه مالنالتالعالش
میظود.
ثالالالاله گالالالالضاسض حالالالالوصه
موشیقی گالشوه رالشهالنالگالی
ثبظگبه خجشنگبسان جوان؛ نخصتین کتبة تشانههبی م شصاد امیشخبنی ثه نبم
یکی هصت اشاط ػعقه ثه هاشاه م اوػه ؼوتی دکهاههبی این هنشمنذ
ثه صودی منتعش می ظود و این هنشمنذ آثبس قذیای و اجشا ظذه خود توشظ
مشتضی ربظبیی و دیگش هنشمنذان ػشؼه موشیقی سا ثه هاشاه تالشاناله هالبی
جذیذض سوانه ثبصاس خواهنذ ناود .م شصاد امیشخبنی دس این ثالبسه گالفالت:
نخصتین کتبة تشانههبی من کتبة اص حذود  ۵11-411تالشاناله تعالکالیالل
می ظذ که عجق توارقبت ثب نبظش این کتبة قشاس ظذه دس دو م اوػه و ثالب
ربؼهه یک شبل منتعش ظونذ .او ارضود :اکثش کبسهبیی که مشتضی ربظالبیالی
خوانذه دس این کتبة هصتنذ و رقظ تؼذاد محذودی که سیتایالک ثالود و
تشانه سوی کبغز صیجب نجوده دس کتبة نیصت .تشانههبی من ثب ؼذای اکالثالش
خواننذههبیی که مشدم دوشتعبن داظتنذ دس م اوػه اول اشالت و حالذود
 51تشاک هم ثؽوست دکهاه و سوی شی دی اشت .امیشخبنی تبکیذ کشد:
کتبة دس قبلت دو رکیج ثه ثبصاس میآیذ .یکی کتبة خالبلالی و دیالگالشی
کتبة ثه هاشاه شی دی .دکهاههب هیچ سثغی ثه تشانه نذاسنذ و ظؼالشهالبیالی
غبلجب کقشیک و ثؼضیهب هم مذسنتش هصتنذ .ولی دس هش ؼالوست تالشاناله
نیصتنذ و آثبسیانذ که خوانذه نعذهانذ  .ثب توجه ثه صمبنی که ثالجالیالنالیالم دس
اسظبد چه مقذاس عول می کعذ شؼی می کنیم کبس سا ثه نابیعگبه کالتالبة
اسدیج عت مبه ثششبنیم .امیشخبنی ثب اظبسه ثه ریعن بدهبی متؼذد دس این شاله
شبل ثشای انتعبس آثبسض دس قبلت کتبة تشانه ،توضیح داد :م الوص ثالخالط
ؼوتی کبس سا آقبی سجت روس و ظشکت تشانه ظشقی ان بم مالی دهالنالذ و
یک هاکبسی ثین تشانه ظشقی و انتعبسات نگبه اشت.

کارآمذی دیپلماسی فرَىگی ديلت تذبیر ي امیذ
ششویس خجشی سوصنبمه اسک -اجشای عالق رالش
دسدشش (اس آسواد) دس دومین جعنواسه تئالبتالش رال الش
تجشیض و اشتقجبل گصتشده مخبعجبن اص آن ،نالاالبیالط
شیبشت اؼولی و تبثیش گزاس توشؼه سواثظ رشهنگی
کعوسمبن ثب هاالصالبیالگالبن اص جالاهاله جالاال الوسی
آرسثبی بن دس دولت تذثیش و امیذ اشت.
ثه گضاسض ایشنب ،هش چنذ ریعیناله سواثالظ ایالشان ثالب
جا وسی آرسثبی بن ثه شبل هبی آغبصین رشوربظالی
ظوسوی شبثق دس دهه  0731ظاصی ثشمی گشدد ،امب

شیبشت دولت اػتذال مجنی ثالش اولالویالت دادن ثاله
توشؼه منبشجبت هاه جبنجه ثب کعوسهبی هالاالصالبیاله
سنگ و ثوی تبصه ای ثه تؼبمقت ت شان و ثبکو داده
اشت.اجشای نابیط عق رالش دسد شالش اص شالوی
گشوه تئبتش جا وسی آرسثبی بن دس دومین جعنواسه
تئبتش ر ش تجشیض ،سوایتی ػینی و مالهالاالوز اص اساده
ششان ایشان و جا وسی آرسثبی بن ثالشای تالؼالاالیالق
منبشجبت ری مبثین دس حوصه رشهنگ و هنش اشت؛ ثه
ویژه اینکه دو کعوس هاصبیه اظتشاکبت رشهالنالگالی،

دینی و صثبنی ػایقی ثه وشؼت تبسیخ داسنذ.هش چنذ
اجشای این اثش نابیعی اص منظش حشره ای و کبسکالشد
هنشی تفبوت چنذانی ثب دیگالش آثالبس ثاله نالاالبیالط
گزاظته ظذه دس جعنواسه تئبتش ر ش تجشیض نذاسد ،امالب
تبمل دس اساده دشتگبه رشهنگی ثشای اجشای عالق
رشدسدشش گویبی رشاهم ظذن ثصتش تالبصه ای ثالشای
استقبی شغح تؼبمقت ایالشان اشالقمالی ثالب جال البن
ریشامون دس حوصه دیپهابشی رشهنگی اشالت .الالجالتاله
سوایتی شبده و گزسا اص اتفبقبت این اثالش نالاالبیعالی

می ابن دس جعنواسه تئبتش ر ش تجشیض ثشای واگالویالی
مضبمین رنذآموص آن نیض خبلی اص لالغالن نالیالصالت.

سرآشپس
کرپ کیک

*الىازاشراقی

مًاد الزم:

تخم مشؽ  7ػذد ،سوغن مبیغ  7قبظق غزا خوسی ،آة
یک و یک دوم لیوان ،جؼفشی خشد ظالذه ثاله مالقالذاس
الصم ،آسد  711گشم ،جوض ظیالشیالن  0قالبظالق چالبی
خوسی ،صسدچوثه ثه مقذاس الصم ،ناک و رهفل ثه مقالذاس
الصم  ،مواد میبنی :رنیش ریتضا  0۵1گشم ،رنیش رتب  0۵1گشم،
کشه  011گشم
طرز تُیٍ:
اثتذا تخم مشؽ هب سا صده و کم کم آة سا اضالبراله مالی
کنیم .شپس آسد سا سیخته و هم می صنیم تب ؼبف ظالود.
جؼفشی ،جوض ظیشین ،صسدچوثه ،ناک و رالهالفالل سا
ارضوده و خوة مخهوط می کنیم .مبهی تبثه ای ثه انذاصه
قبلت کاشثنذی گشم کشده و ثب ثشز هاه جبی آن سا ثه
سوغن آغعته می کنیم .شپس یک مققاله اص مالواد دس
مشکض مبهی تبثه سیخته و ثب رعت مالققاله کالن ظالشف
رخط می کنیم .یک عشف کشح که عقیی ظالذه ثالش
گشدانذه و عشف دیگش سا می رضیم .تابم مبیه سا ثه ایالن
ؼوست می رضیم .کن قبلت کاشثنذی کبغز سوغالنالی
انذاخته و کای کشه سوی آن می مبلیم .رنیش ریتضا و رالتالب
سا سنذه و ثب هم مخهوط می کنیم .شالپالس سوی کالشه
سیخته و یک ػذد کشح سا سوی آن قشاس مالی دهالیالم.
سوی کشح کشه مبلیذه و رنیش سیخته و ایالن کالبس سا تالب
صمبنی که کشح هب تابم ظود اداماله مالی دهالیالم .سوی
آخشین کشح کشه مبلیذه و مخهوط رنیش سا می سیالضیالم.
شپس ثب گوجه رشنگی گیقشی تضیین کشده و قبلالت سا
دس رش  081دسجه شبنتیگشاد ثه مذت  51دقیقه قشاس مالی
دهیم .ثؼذ اص رختن که کای خنک ظذ ثشض صده و ششو
می کنیم * .می توانیم اص مبیه مالبکالبسونالی ثالشای مالواد
میبنی کشح اشتفبده کنیم.

مقالٍ فرَىگی
کتاب ي کتابخاوٍ میراث
ماوذگار داوش ي تجربٍ بشر

ادامه اص ظابسۀ قجل...
کتبة دس ثیبن حقبیق دسوؽ نای گالویالذ.تالاالهالق نالاالی
وسصد .دوشت و آظنب نای ظنبشذ و حقیقالت هالبی ثالی
ظابسی سا ثب هاه تهخی ثاله صثالبن ظالیالشیالن ثالیالبن مالی
کنذ .کتبة ثشای تو هش که ثبظی هشچه ثالبظالی ثالب هالش
مذسک منؽت و مقبم هایعه یک خذمتگالضاس ؼالذیالق
اشت .کتبة ثوشتبن دانعانذان اشت)۵( .گل و سیالحالبن
هبیط هش کس سا اص خود ثی خود می کنذ .کیصت کاله
اص ػغش و ثوی ثوشتبن و گهصتبن شؼذی مذهوض نگالشدد
؟ کیصت که ثیت الغضل هبی حبرظ سا ثعنود و وثو ثاله
الغبف خذاونذی ( )5سا احصبز نالنالاالبیالذ ؟ؼالفالحالبت
ثصیبسی اص کتالبة هالب اشالنالبدی اشالت کاله سشالواگالش
صوسگویبن  ،مضوسان  ،سیب کبسان و دغهجبصان تبسیخ اشالت
و اص شوئی نوس و سوظنبئی اص ؼفحبت آن ب ثه ثیشون مالی
تشاود که دس رشوؽ آن انواس می توان ثاله حالقالیالقالت ساه
یبرت.
رشوؽ ؼجح دانبئی کتبة اشت
کتبثخبنه اص اثتذا تبکنون خبعشه آغبص و ان بم ثصیالبسی اص
تاذن ب ،حکومت هب ،ارشاد و ارکبس و ػقبیذظبن و ادیالبن
سا ثخبعش شپشده اشت  .کتبثخبنه شالشگالزظالت آة اص
ششگزظتگبن ()3سا دسشینه خود داسد .ظالبیالذ ثصالیالبسی
رکش کننذ این انذیعه که داسنذ و این ػال کاله انال البم
داده و می دهنذ ثشای اولین ثبس اشت که ثه منؽه ظال الوس
میششذ دس حبلیکه ؼذهب ثبس این رکش و ػال ت شثه ظالذه
اشت و ثواة و ػقبثط نیض ثالش ػالبمالقن آن معالخالػ
گشدیذه اشت .نیوتن دانعانذ مؼشوف میگویذ :اگش من
توانصته ام (ارق سا) انذکی دوستش اص دیگشان ثجینالم ثالذان
شجت اشت که ثش ظبنه هبی غوالن ایصتبده ام )8( .و ایالن
ثبؼغقح غوالن دانط ،دس کتبثخبنه جاؼنذ.کتالبثالخالبناله
مکتت دسیبرت حقیقت هبشت .حقیقتی که امبم ؼالبد
(ع) دس موسد آن میفشمبیذ :اص آشابن هم ثهنذتش اشت و
کتبثخبنه هایعه یکی اص مشاکض م م تؼهیم و تؼهم و دانط
انذوصی و دانط آموصی ثوده اشت .میگوینذ  :ثحالش دس
ادامه داسد
کوصه ای نای گن ذ.

