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فرهنگ و هنر

هقالِ فرٌّگی

فرصت ّای
تْذیذآهیس در عکاسی

اداهِ از ؼوبرٓ قج ...
ثرای ًوبیػ ثی ه بثب ٍ ؾدَالًِ ؾکط ّبً .وابیؽا ابُ
ّبیی کِ کَچکتریي تٌبظجی ثب ضدن تجلیغبت ٍ ؾٌبٍیاي
فریجٌدُ اؼبى ًدارًدً .وبیؽ بُ ّبیی کِ ثیؽتر هاْاوابًای
گ ٍ ؼیریٌی ٍ ؼَ حجبض ٍ دیدارّبی دٍظتبًِ ٍ راثاطاِ
ّبی تبزُ اًد.
هَضَؼ ٍقتی ثرای هٌتقدیي ٌّری ٍ ؾالقاِ هاٌاداى ثاِ
ؾلَم اختوبؾی ٍ خبهؿِ ؼٌبظی ٍ اخالق ٍ ...خواة تار
هی ؼَد کِ ثداًین چِ تؿداد از ایي ؾکبظبى ًَغاْاَر ا
ثی ًبم ٍ ًبهدار ا ّوبى ضاداقا رگاِ ّابی غابّاری
خالقی را ّن از گؽ ٍ گوار در ثیي آثبر ایاراًای ٍ
الیرایراًی در فوبّبی هدبزی احْبم گرفتِ اًد یاب ثاْاتار
اظ ث َ ین ؾبریِ گرفتِ اًد کِ تْػ هی رظد ثِ ّوبى
اظوػ را ًجرّبی ًَؾی ظرق ٌّری ثی ایي کِ ترظای
از رظَایی داؼتِ ثبؼٌد.
ضبال اگر از رّ ور دی ری ؼْرتی ٍ اؾاتاجابری ّان
داؼتِ ثبؼٌد یب در هیبى هعبثقبت کثیر ؾکبظی خبیسُ ای
ّن ثِ ض ٍ ًبض از ا رار ٍ پؽتکبر هتَّوبًِ گارفاتاِ
ثبؼٌد کِ آتػ تٌدتر هی ؼَد.
احجتِ ّر کط اخبزُ دارد کِ ّر اثری از خَد را ا ثب ّار
کیتیتی ا در هؿرض قوبٍت دی راى قرار دّد اهب ایي ثِ
ایي هؿٌی ًیع کِ ّر کعی در ثبزار خٌط قالات ثاِ
ؾبثراى ثترٍؼد ٍ خَد را هجرای از ؾیبر ًقد ثداًد .اختیبر
اختوبؾی ثِ هؿٌی اؼغبل کعاَت دیا اراى ٍ فاریات
هربزت ًبآؼٌب ٍ در ًتیدِ ّدر دادى اًرشی کعبًی کِ ثب
ّو ٍ الیرت ثرای ارتقبء ظطح ظَاد ثصری ٍ فاکاری
هردم ٍ هربزت هی کَؼٌد ًیع  .ایي اخبزُ ثِ هاؿاٌای
دظ در کیعِ دی راى کردى ًیع .
ٍخِ هؽترک ایي گرٍُ ّب ا ثؿد از ؾدلِ در زی کاردى
هدارج ؼْرت ٍ ثرٍت ا پرّیسکبری هصراًِ در هطبحؿاِ
اظ .
هٌػَر از هطبحؿِ خَاًدى آخاریاي کابتابحاَگ ّابی
کبرخبًِ ّبی تَحیدی حَازم ؾکبظی ٍ ازالؼ از فْرظ
قیو ّبی خدید ًیع .
ؾکط ً بری ّبی فوبیی ٍ ًبهرثَط یب ضاتاع کاردى
ا طالضبت فرً ی ؾکبظی ٍ درظ ادا کردى ًبم ّبی
ؾدیت ٍ الریت ؾکبظبى ارٍپبیی ٍ آهریکبیی ًایاعا .
هٌػَر قدرت ت لی ٍ درک ؾوی از هتبّیوی اظ کِ
ٌّر ؾکبظی قصد تجییي یب ثج آى را دارد.
کلوبت اثسار کالهٌد .ظرٌَری الیر از کاالم ًایابز ثاِ
اً یسُ ٍ داًػ ٍ داًب ی دارد.
فٌَى ؾکبظی ثدٍى ایي کِ ؾکبض ضرفی ثرای گتتي ٍ
دالدالِ ای ثرای ًوبیػ داؼتِ ثبؼد ثیػ از تتریاح ثای
ظراًدبم کَدکبًِ ًیع .
ؾکبظی کِ گیرًدُ ّبی فرٌّ ی کبفی ٍ ضعبض ثارای
اً یرت ی درًٍی ًداؼتِ ثبؼد چ ًَِ هی تَاًاد اثاری
درخَر ٌّر خل کٌد؟!
چطَر ؾکبظی کِ ؼبٌّبهِ فردٍظی را ًاراَاًادُ های
تَاًد پرٍشُ ای ثب هَضَؼ فرٌّگ ایراًی را ثِ ظراًادابم
ثرظبًد؟!
چطَر هی ؼَد ثی ایي کاِ ثاب رهابى ّابی درخؽابى
آؼٌبیی داؼ هدوَؾِ ّبی رٍایی ٍ ؾکبظبًِ زراضای
کرد؟!
چطَر هی ؼَد ثدٍى هطبحؿبت خبهؿِ ؼٌبختای کابفای
دٍرثیي ثِ دظ در ؼْر ثِ دًجبل ؾکط ّبی خیبثبًی ٍ
قَم ً بری رف ؟!
کعی کِ تبریخ هؿوبری ًوی داًد تعلطی ثِ هاتابّایان
هؿوبری ٍ ًقد ؼْرظبزی ًدارد چطَر هی تَاًد ثب قابة
ؾکط از هؽرصبت غبّری ؼْرغ ث َید؟!
چطَر ی ؾکبض هی تَاًد خاَدغ را ثای ًایابز از
ؼٌبخ ٌّرّبی دی ر؛ ادثیبت ًوبیػ ًقبؼی هَظیقی
ٍ ...ثداًد؟!
چطَر ی ؾکبض هی تَاًد ثرای هردهی کبر کٌد کاِ
آى ّب را ثِ درظتی ٍ ثی ٍاظطِ ًوی ؼٌبظد؟!
ؾکبظبى ًع ضبضر ثِ ؼدت ًیبزهٌد ایي هْن ّعاتاٌاد
کِ؛ در کتبثترٍؼی ّب ثِ خبی قتعِ ّبی اخاتاصاب ای
ؾکبظی ظراـ ثقیِ قتعِ ّب ٍ کتبة ّب ٍّ ...ن ثارًٍاد.
الزم اظ ؾویقب یبد ث یرًد کِ؛
ثِ داًػ ٍ آگبّی ٍ تٌَؼ ً بُ خَد ثیػ از تاٌاَؼ ٍ
قیو ٍ ثرًد حَازهؽبى ٍ ثیػ از قَت خاٌادابل ّابی
ظبخت ی ٍ زٍدگور افتربر کٌٌد.

ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارک -خلد دٍازدّن قصِّبی پریبى
ًَؼتِ اًدرٍ الًگ ثب ؾٌَاى کتبة ارالَاًی خوؽآٍری ؼدُ از
هٌبثؽ ٍ هبخو هؿتجر تَظط ًؽر ّیرهٌد ثِ کتبثترٍؼیّب آهد.ثِ گسارغ خجرً بر هْر تقاریاجاب
الیرهوکي اظ کِ ثتَاًین دٍراى کَدکی را ثدٍى تَخِ ثِ دًیبی فریجٌدُ داظتبىّبی ظرزهیي
پریبى تدعن کٌین .دخترکّبی یتین دیَّب ٍ الَلّب خبدٍگرّب ٍ پریّب ٍ ّویيّب ّعتاٌاد
کِ دختراى ٍ پعراى توبهی ظرزهیيّب را در توبم دٍراىّب ثِ ّیدبى آٍردُاًد .از زهابًای کاِ
قصِّبی ثعیبر هَف پریبى اًدرٍ الًگ ثِ رًگّبی هرتل ثِ چبح رظید هبیِ ظرگرهی ٍ
تتریح ّساراى ًَخَاى ثَدُ اظ  .ثعیبری از پدراى ٍ هبدراى ّن ایي قصِّبی قدیوی فراهَغ
ًؽدًی را ثرای فرزًداًؽبى خَاًدُاًد.در قصِ ّبی پریبى ارالَاًی دٍازدّوایاي ؾاٌاَاى ایاي
هدوَؾِ آقبی الًگ داظتبىّبیی از فرٌّگ رٍظیِ هدبرظتبى ایعلٌد داًاوابرک ٍآٍردُ
اظ  .ایي کتبة ؼبه داظتبىّبیی هبًٌد ثْؽ گوؽدُ گَزى تلعن ؼدُ آٌّگ ؼا اتا
اً یس ثبًَی چؽوِ ٍ الیرُ اظ .

کتاب زًذگی آیتاهلل هلکحسیٌی رًٍوایی شذ



ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارک -هراظن رًٍوبیی از کتبة زًادگای هارضاَم آیا اهلل
ظیدکراه اهلل هل ضعیٌی ٍ چٌد کتبة ادثیبت پبیداری در ظبحي کٌ رُ ؼْدای اظتبى
کْ یلَیِ ٍ ثَیراضود ثرگسار ؼد.
ثِ گسارغ ایعٌب در ایي هراظن کِ ثب ضوَر ًوبیٌدُ ٍحی فقیِ در اظتبى فرهبًدُ ظپبُ فتح فرهبًادُ اًاتاػابهای
اظتبى ٍ خوؿی از هعئَالى اظتبًی ّوراُ ثَد کتبة درداًِ درثبرُ زًدگی هرضَم آی اهلل هل ضعایاٌای کاِ
تَظط ظیدؾلی هَظَی ظَق گردآٍری ؼدُ رًٍوبیی ؼد.
آی اهلل ظیدؼر احدیي هل ضعیٌی ًوبیٌدُ ٍحی فقیِ در اظتبى کْ یلَیِ ٍ ثَیراضود در ایي آییي ثاب ثایابى
ایٌکِ در ث ث کتبة ثبید ثِ چٌد ؾٌصر تَخِ ؼَد گت  ۸ایي ؾٌب ر ؼبه ؾٌصر کتبة ؾٌصر کبتت ؾٌصر
هکتَة ٍ ؾٌصر کتبةخَاى اظ کِ ثبید در اداهِ ثِ خْبًی کِ کتبة در آى ً برغ ؼدُ اظ چِ از ضیثی
تبریری ٍ چِ از ضیثی خغرافیبیی تَخِ ؼَدٍ.ی کتبة را رهس ثیي کبتت ٍ کتبة خاَاى داًعا ٍ افاسٍد۸
هکتَة ّب هتتبٍتٌد ثرخی ّب هتؿل ثِ ضیطِ تدرثی ّعتٌد ٍ ثرخی از آًْب در ضَزُ ؾقلی قرار هی گیرًد ٍحای
گبّی هکتَثبتی ّعتٌد کِ درثبرُ اًعبى ًَؼتِ ؼدُ اًد.
اًعبى ّبیی کِ ضبه داًػ اًد ٍ اظبظب خَد ی کتبة ّعتٌد.

سریال رٍبِ راّن کي بِ ًیوِ راُ رسیذ
ظرٍیط خجری رٍزًابهاِ ارک-
 ۳۲در ااد از تصااَیاارثاارداری
ظااریاابل رٍثااِ راّاان کااي در
ؼْرظتبى ظَادکَُ اًدبم ؼد.
ثِ گسارغ خجارگاساری ثارًاب از
ظَادکَُ؛ هدوَؾِ تلاَیاسیاًَای
رٍثِ راّن کي در  ۰۱قعو ۲۲
دقیقِ ای ثب هؽابرکا هاؿابًٍا
پصٍّؽی ٍ آهاَزؼای ظابزهابى
تجلیغبت اظالهی ثرای ؼجکِ یا
ظاایااوااب در اظااتاابى هاابزًاادراى
ؼْرظتبى ظَادکَُ در ضبل تَحید
اظ .ثِ گتتِ ضوید ًَثْبر تْایاِ
کٌٌدُ رٍ ثِ راّن کاي تاوابم داظاتابى ایاي
هدوَؾِ در اظتبى هابزًادراى های گاورد ٍ
تبکٌَى ضدٍد  ۳۲در د از تصَیر ثرداری آى
اًدبم ؼدُ اظ ٍ.ی افسٍد ۸تصَیرثرداری رٍ
ثِ راّن کي تب ی هبُ آیٌدُ ثِ اتوبم هی رظد
ٍ احجتِ کبر تدٍیي ًیس تب  ۰۲رٍز آیٌدُ ؼارٍؼ
خَاّد ؼد .ضوي ایي کِ تالغ هیکٌیان در

اظتٌد هبُ ظریبل ثِ پرػ ثرظد .احاجاتاِ زهابى
پرػ ثِ ؼجکِ ّن ثعت ی دارد اهب زهبًی کاِ
هب در ًػر گرفتِاین در اظتٌد ٍ یب ًایاواِ دٍم
فرٍدیي ظبل آیٌدُ خَاّد ثَد.تْیِ کٌٌدُ ایاي
ظریبل اداهِ داد ۸رٍ ثِ راّن کي قصِ زًدگای
زى ٍ ؼَّری را رٍای هی کٌد کاِ زى در
ضَزُ کؽبٍرزی ٍ زیع ؼٌابظای ًایابز ثاِ

ت قیقبت دارد ٍ ثبید ثِ اظاتابى
هبزًدراى ظتر کٌدّ .وعر اٍ کِ
اظتبد خبهؿِ ؼٌبظی اظ اٍ را
در ایي ظتر ّوراّی هیکٌد کِ
در آًدب اتتبقبتی کِ پایاراهاَى
ظج زًدگی اظا ر های
دّد.ظَحاوابز ضصابری شاحاِ
درظتکابر فارّابد ثؽابرتای
ظیبه اؼؿریاَى الاالهارضاب
اٍ بًلَ ظیادخاَاد زیاتاًَای
ظپیدُ ؾٌبی هعؿاَد ثاراتای
ضعاایااي پاارظااتاابر ه ا ااوااد
ه ودًصاد ه واد ؾاواًَاصاد
رضب اظوبؾیلی ه ود زهبًی ظْی رضابیای
ه ود اثراّیوای ّعاتای ًایا زالات از
ثبزی راى ایي ظریبل ّعاتاٌاد.ظابیار ؾاَاها
هدواَؾاِ رٍثاِ راّان کاي ؾاجابرتاٌاد از۸
کبرگرداىّ ۸بًی اکجری تْیِ کٌٌدُ ۸ضاوایاد
ًَثْبر ًَیعٌدُ ۸ضعاي هؽا االتای هؽابٍر
کبرگرداى ٍ ثرًبهِ ریس ۸ظؿید خلیلی

جذیذتریي تکآٌّگ خَاًٌذُ آلبَم هذارا هٌتشر شذ
ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارک -قطؿِ ًتط ًتط ثب دای ؼْرام ؼکاَّای
خَاًٌدُ هَظیقی پبح کؽَرهبى ثرای اًتؽبر در اختیبر رظبًِ قرار گرف .
ثِ گسارغ خجرگساری هْر تراًِ ایي اثر تَظط ؾلی ث ریٌی ظرٍدُ ؼدُ ٍ
هصطتی تبراى ّن آٌّ عبزی ًتط ًتط را اًدبم دادُ اظ .
ضوي ایٌکِ ؾوبد الریدبًی تٌػینایي اثر را اًدبم دادُ ٍ ظؿید ؼابیابى ّان
ٍغیتِ هیکط ٍ هعتریٌگ را ثر ؾْدُ داؼتِ اظ .
خدیدتریي آٌّگ ؼْرام ؼکَّی در ضبحی هٌتؽر هیؼَد کِ ایي خَاًٌادُ
از تبثعتبى اهعبل تب دیهبُ در ظکَت کبه ثِ ظر هیثرد ٍ کٌعارتاػ در
خؽٌَارُ هَظیقی فدر ایي ظکَت را ثِ پبیبى رظبًد.
ؼْرام ؼکَّی ّوسهبى ثب اًتؽبر قطؿِ ًتط ًتط گت  ۸ایي ت آٌّگ ثاب
تالغ خوؿی از دٍظتبى ظبختاِ ؼاد ٍ از ّاواِ ایاي ؾاسیاساى تؽاکار
هیکٌن.
اهب دالی تأخیر ضوَر در ؾر ِ تَحید آثبر از خبًت هي زیابد اظا کاِ
هْن تریي آًْب ثیوبری ظبلّبی اخیر ثَدُ اظ .
ثِ حط پرٍردگبر در ضبل ضبضر تب ًتط ّع در خده ّاواَزاٌابى
ؾسیس ّعتن.
اهیدٍارم قطؿِ خدید کنکبریّبی هبُّبی اخیر را خجراى کٌد.
ؼْرام ؼکَّی چٌدی پیػ ٍ در خریبى کٌعرتػ در خؽٌَارُ هاَظایاقای
فدر اؾالم کردُ ثَد ۸ی هدت ثِ دحی ثرخی ًبراضتیّب ٍ هؽکالتی کاِ
داؼتن قصد داؼتن ثِ گَغّبی ًبزًیي ؼوب زضو ًدّن.

اهب ّرچِ ایي فب لِ از ح بظ زهبًی ثیؽتر هیؼد آى خالء درًٍای ثارایان
آزاردٌّدُتر از ًبراضتی خعوبًی ثَد.
خٌدُّب ٍ ؼبدی ّب ٍ ضتی الن ٍ اؼ ؼوب ّن ثرای هي خاواة اظا ٍ
اهیدٍارم ّویؽِ هي را ثپویرید ٍ هب را دٍظ داؼتِ ثبؼید.

ًوایش تصَیرسازی ّای اردشیر رستوی
حاجی فیرٍز بِ گالری ّا هی آیذ
ظرٍیط خجری رٍزًبهاِ
ارک -چْبرهیي خواؿاِ
گبحری گردی در ثْواي
هبُ پیؽٌْبدّبی زیابدی
ثرای دیدى آثبر ًقبؼای
هاادااعااوااِ ؾااکااط
خاااَؼاااٌاااَیعااای ٍ
تصَیرظبزی پیػ رٍی
هربزت قرار هی دّد.ثِ
گسارغ خجرً بر هْر ثب ًسدی ؼدى ثِ چْبرهیي آدیٌِ ثْوي هبُ
قریت ثِ  ۰۳گبحری خَد را ثرای ثرپبیی افتتبضیاِ ّاب آهابدُ های
کٌٌد .در ضبحیکِ خبًِ ٌّرهٌداى ایراى ًوبیػ گارٍّای ًاقابؼای
اؾوبی زیر  ۲۲ظبل اًدوي ٌّرهٌداى ًقبغ ایراى ّو ٌبى در خبًِ
ٌّرهٌداى ایراى ثرپبظ ٍ تب  ۰۴ثْوي هبُ ثِ کبر خَد اداهاِ های
دّد ًوبیػ آثبر ً ۴تر از پیؽکعَتبى ٌّر در ضابؼایاِ ًاْاوایاي
خؽٌَارُ تدعوی فدر در فرٌّ عرای ًیبٍراى ثرپبظ ٍ ّو ٌیاي
 ۴۲پَظتر از آثبر ثرتر ٌّرهٌداى گرافیع کؽَرهبى درثبرُ آتاػ
ًؽبًبى در ثرج هیالد در هؿرض دید ؾوَم ؾالقِ هٌداى قرار گرفتِ
اظ  .تب آخر ثْوي هبُ ًیس آثبر هٌترت ًْویي خؽٌَارُ ّاٌارّابی
تدعوی در هَزُ ّاٌارّابی هاؿاب ار هایاسثابى ؾاالقاِ هاٌاداى
اظ ّ.و ٌیي ًوبیؽ بُ گرٍّی ًقبؼبى دٍرُ اًقالة ثاب ؾاٌاَاى
ثرای آزادیجِ هٌبظج دِّ هجبرک فدر تب  ۰۵ثاْاواي در خابًاِ
ٌّرهٌداى ایراى دایر اظ  .اهب در اداهِ ً بّی داریان ثاِ ثارخای
افتتبضیِ ّبی خوؿِ  ۰۰ثْوي هبُ در گبحری ّبی پبیتر .گابحاری
فردا ۸ایي ّتتِ ؾکط ّبی حیلی ضتیػی راد در ًوبیؽ بّی ت ا
ؾٌَاى ؼکب هبضی در گبحری فردا رٍی دیاَار های رٍد .ایاي
ٌّرهٌد در کبرًبهِ خَد ثرپبیی ٍ ضوَر در ًوبیؽ بُ در گابحاری
تٌدیط در ظبل ً ۰۱۶۱وبیؽ بُ اًترادی در گابحاری هارکاسی
ا تْبى  ٍ ۷۲ثرپبیی ًوبیؽ ابُ اًاتارادی در گابحاری کاَ ایاي
تَرًتَ ۷۰را دارد.

ظرٍیط خاجاری رٍزًابهاِ
ارکً -وبیؽ ابُ ًاقابؼای
ضدن ٍ چیدهبى «قرهاس »ثاب
ًوبیاػ آثابر ّاٌارهاٌاداى
رؼتِ ّبی هرتل ٌّری در
هادت دٍ ّاتاتاِ ثارگاسار
هی ؼَد.ثِ گاسارغ ایعاٌاب
ایي ًوبیؽ بُ ثاِ هاٌابظاجا
خؽي اٍحیي ظابل تابظایاط
گبحری ً ر ثرگسار هیؼَد ٍ آثبری از ٌّرهٌداى هؿب ر در هؿارض دیاد
ؾالقِهٌداى قرار هیگیرد.ه عي ٍزیری هقدم ًب ر اٍیعای ًصارت اهلل
هعلویبى رضب ّدای ؾلی ثی یپرظ آًِ تبتبری هاْارداد خاطابیای
ثٌْبم کبهراًی اضود خلیلیفرد ظیبه ؾسهی هعؿَد کؽویری ضابهاد
درارضبهی داًب ًْداراى ؾلی هؿتودیبى ه ودؾلی فابهاَری هابحا
ه ودزادُ ه وَد ه وَدی زیٌت هَضد زّرا قیبظی اٍشى ؼیاراٍشى
هْعب تْراًی اثَضوید اظدی اثَظؿید اظادی هاْاعاب کاریاوای زادُ
خالل احدیي هؽوَحی بدق هدلعی ًعترى تابیای ٍ هابًای هاْارزاد
ٌّرهٌداى ّتتِ اٍل ایي ًوبیؽ بُ ّعتٌد کِ از  ۰۰تب  ۰۶ثْويهبُ ثارگاسار
هیؼَد.در ّتتِ دٍم ًوبیؽ بُ ًیس کِ از  ۰۷ثْوي تب پٌدن اظتٌدهابُ ثارپاب
خَاّد ؼد آثبری از بدق تاجاریاسی ًصارت اهلل هعالاوایابى ؾالای
ثی ی پرظ رضب ّدای ًب ر اٍیعی ؾلی ًدایی ظایابها ؾاسهای
خاللاحدیي هؽوَحی اٍشى ؼیراٍشى ضعیي خَغرفتبر گلجرگ ؼؿجبًی
هصطتی خعرٍی تبرا ًػنزادُ اضود هرادی ًعریي فیرٍز رٍظتب آرزٍ
ظرٍرپَر خَاد ثَرثَر ظتبرُ ضیدرزادُ فرًبز ؼؿبر احجرز تَکلی اثریاي
ثبقری اضیب هرادی آزادُ گرگبًی ظؿیدُ هیرؼکبر ضعیي ؼبُزابّاری
هْرًبز التَریبى آرزٍ خجبری ًَید ادیت حیال اضودًٍد هاْاراى ًایا
ظیوب هرخبى زبّری ٍ هیثن رضبییًیب رٍی دیَار گبحری هیرٍد.
ؾالقِهٌداى ثرای دیدى ًوبیؽ بُ قرهس هیتَاًٌد ثِ گبحری ً ر ثاِ ًؽابًای
خیبثبى قیطریِ ضلؽ خٌَثی پبرک خیبثبى رٍؼٌبیی ؼرقی کَچِ دالرام
ؼوبرُ  ۱۱زًگ ظَم هراخؿِ کٌٌد.

تٌْا  ۶۵کتاب پشت هویسی هاًذُ اًذ
ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارکٍ -زیر
فرٌّگ ٍ ارؼبد اظالهی ثب اًتقابد از
رٍیکرد ثرًبهِ تلَیسیًَی ّاتا در
ارتجبط ثب خؽٌَارُ اهعبل فیلن فادار
خط تجلیغبتی ایي ثرًبهِ را تاراریات
خؽٌَارُ ٍ ظیبُ ًوابیای تاَ ایا
کرد.ثِ گاسارغ خاجارًا ابر هاْار
ظیدرضب ابحا ای اهایاری ٍزیار
فرٌّگ ٍ ارؼبد اظالهای ؼابها ابُ

ساًذٍیج
تخن هرغ
*الٌازاشراقی

هَاد الزم:

ترن هرـ  ۳ؾدد کرُ  ۳۲گرم پٌیر پیتسا  ۰قبؼا الاوا
خَری ًبى تع  ۰۰ؾدد ًو ٍ فلت ثِ هقدار الزم
طرز تْیِ:
اثتدا ترن هرـ ّب را آة پس هی کٌین تب کابهاال ظاتا
ؼًَد.
ظپط پَظ ترن هرـ ّب را گرفتِ ٍ رًدُ هی کاٌایان.
ترن هرـ کرُ پٌیر پیتسا ًو ٍ فلت را ثب ّن خاَة
هرلَط کردُ ٍ هاقاداری از آى را رٍی ّار ًابى
هی ریسین.
ثؿد ًبى دی ری را رٍی هَاد گواؼتِ ٍ ظبًدٍیح ّاب را
در دظت بُ ظبًدٍیح ظبز داـ قرار هی دّین.
زهبًی کِ رٍی ًبى ّب زالیی ؼد در غر هاَرد ًاػار
قرار دادُ ٍ ّوراُ ظجسیدابت ٍ ظاط دحاراَاُ ظارٍ
هی کٌین.

آثار خَشٌَیسی ٍ گل ٍ هرغ
در سرٍ

ًوایش آثار ٌّرهٌذاى هعاصر در قرهس

چْبرؼٌجِ  ۰۲ثْوي ثاب ضواَر در
ثرًبهِ زًدُ تلَیسیًَای گاتاتا اَی
ٍیصُ خجری از ؼجکِ  ۰ظایاواب ثاِ
ظئَاالت هرتل پیراهاَى هعاب ا
هرتجط ثب ضَزُ ّابی فارّاٌا ای ٍ
ٌّری پبظخ گت ٍ.ی در پارظاػ
ًرع ٍ پیراهَى ضَاؼی خؽٌاَارُ
فیلن فدر اهعبل ٍ ث ث ّبی هرثَط
ثِ داٍری آثبر ثِ ًوبیػ درآهدُ در

سرآشپس

ایي فعتیَال گت  ۸هب در اًاتارابة
داٍراى ًْبی دق را اًدبم دادیان.
داٍراى ٍ اؾوبی ّیائا اًاتارابة
ؼرصی ّبی ؼاٌابخاتاِ ؼادُ ای
ّعتٌد اهب ٍقتی ؼواب ۰۵۲فایالان را
ثبزثیٌی ٍ داٍری هی کٌید کِ از ایي
تؿداد ّن  ۲۲فیلن ٍارد چرخِ ا لی
داٍری هی ؼَد کبر ثعیبر ظارا
هی ؼَد .بح ی اهیری ثب اؼابرُ ثاِ

کویتِ ای کِ ثرای ثبزثیٌای هادادد
آثبر تؽکی دادُ اظ گت  ۸هاي
ؾصاار اهاارٍز ثااب اؾواابی ایااي
کویتِ خلعِ ای را ثرگسار کاردم ٍ
ّوبٌّ ی ّب ثرای اؾاوابل ًاْابیا
دق در داٍری ّب در ضابل اًادابم
اظ .

ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارکً -وبیؽ بُ خَؼٌاَیعای
ٍ گ ٍ هرـ پرتَ ضُعي آثبر ظْیال حؽا اری ؾصار
خوؿِ  ۰۰ثْوي هبُ ظبؾ  ۰۴در ً برخبًِ ظرٍ ثرپاب
هیؼَد.ثِ گسارغ ایلٌب در ایي ًوبیؽ بُ ثیاػ ۳۲اثار
خَؼٌَیعی ٍ گ ٍ هرـ ثِ ًوبیػ گواؼتِ هیؼَد.
ظْیال حؽ ری هتَحد ارٍهیِ اظ ٍی خَؼٌَیعای را
ظبل از  ۵۳تب  ۷۱زیر ًػر اظبتید (پَرفولای-ضعایاي
در
الالهی-ه ود بدق اضدپَر) آالبز ًوَدُ اظا
ً برگری زیرًػر اظتبد ه ود ثبقر آقبهیری فاؿابحایا
داؼتِ ٍدریبف گَاّیٌبهِ فَق هوتبز در خارداد ۷۱
چاابح ت ا ااقاای ا هاارٍری ثاار اّااواایا کااتاابث ا
تقدیرٍثرگسیدُ درًوبیؽ بُ ترصصی آثبر هکتاَة
ؼرک در ثیع ٍیکویي ًوبیؽ بُ قرآى ٍ دّاوایاي
ّوبیػ ثبًَاى قرآى پصٍُ چبح اثارّابی هاتاؿادد در
دٍظبالًِ هلی ٍخؽٌَارُ فدر ؼرک درًوبیؽ بُّبی
گرٍّی ٍ هرکس فرٌّ ی ترکیِ از خولِ فؿبحیا ّابی
اٍظ ّ .ن اکٌَى ًاراعاتایاي ًاوابیؽا ابُ اًاتارادی
خَؼٌَیعی را در ً برخبًِ ظرٍ ثرپب هیکٌد.

پیًَذ اًساى ٍ هکاى در عکسّای
شکاف هاضی

ظرٍیط خجری رٍزًابهاِ ارکً -اوابیؽا ابّای از
ؾکطّبی حیلی ضتیػیراد ثب ؾٌَاى ؼکاب هابضای
گؽبیػ هییبثد.
ثِ گسارغ ایعٌب ثِ ًق از رٍاثط ؾوَهی ًاوابیؽا ابُ
ؾکط ّبی ایي ثبًَی ٌّرهٌد ا تْبًی کِ ضب ا دٍ
ظبل کبر اٍ رٍی ی پرٍشُ هؽاراا از ثاٌابّاب ٍ
ظبختبرّبی کبحجدی ًبهؽرا هکبًی اظا در ایاي
ًوبیؽ بُ ثًِوبیػ درهیآید.
ضتیػی راد درثبرُ ایي ًوبیؽ بُ ًَؼتاِ اظا  ۸آًا اِ
ثیػ از ّوِ ثٌبّب ٍ ظبختبرّبی کبحجدی را ثب هتبّیوای
شر تر درهیآهیسد ارتجبط اًعبى ثب هکبى ٍ تَ ایا
اٍ از ضط هکبى اظ .
هبّی آدهی ثِ گًَِ الیرقبث اًکبری ثب هکبى پایاًَاد
خَردُ اظ ٍ هیتَاى گت اًعبى ثِ ٍاظطاِ ادارک
ضعی در هکبى ٍ از هکبى خَد را تدرثِ هیکٌد.
اًعبى ثٍِظیلِ ثدى خَد ثب ه یط هاَاخاِ های ؼاَد؛
پبّبیػ زَل کریدٍرّب ٍ ؾرض اتابق ّاب را اًادازُ
هیگیرًد  ...اٍ خَد را در هکبى تدرثِ هیکٌد ٍ هکبى
ة هاتاراکان اًعابى ثابر دیا ار خابى
از زری تدبر ِ
هیگیرد.
ایي ٌّرهٌد در کبرًبهِ خَد ًوبیؽ بُ گبحری تٌادیاط
در ظبل ً ۰۱۶۱وبیؽ بُ اًترادی در گبحری هارکاسی
ا تْبى  ٍ ۷۲ثرپبیی ًوبیؽ بُ اًاتارادی در گابحاری
کَ یي تَرًتَ  ۷۰را دارد.
ؼکب هبضی از  ۰۰تب  ۰۶ثْويهبُ از ظبؾ  ۰۴تب ۰۲
در گبحری فردا ثِ ًؽبًی خیبثبى کریوربى زًد زیر پا
کریوربى خیبثبى ضعیٌی کَچِ اؾراثی  ۴ؼوبرُ ۰
ٍاضد  ۰هیسثبى ؾالقِهٌداى خَاّد ثَد.

