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هقالٌِّری

دربارُخَشٌَیسي

کزکهٍ کظ قممضِ قب ...
َمچىله ذغی بٍ ومم هع ی زض ؾملَمی کذلاط بام
مثلط کظ ذغًط کؾالهی  -کیطکوی ث ث ي قکؿا اٍ
وؿ ع لق ًؾظ تقمی ملس عدمی کبسکع گطزیاس
اٍ م سی هًضز کؾ قبمل قطکض گطف .
ذظ اًفی ي يخٍ ؿملٍ تن ذظ ااًفای ااٍ
هك ق کظ ذظ ؾغطوادالا ای ؾاطیاموای باًز زض
بلهک ىُطیه ضيکج یمف ي کيل اؿی اٍ تن ذاظ
ضک زض خعیطٌ ک عطب ضيکج زکز طب به کهلٍ باه
عبس قمؽ کظ فضالی قطیف بًز ي بطکی حصل
ذظ اًفی کظ هکٍ باٍ عاطف الاطٌ هااًفاٍ
طا اطزٌ ي ظهموی زضکظ زض تودم بمموس ي کظ
کؾ مزکو فه عطیقٍ ي قلًٌ وًق ه ذظ اًفی ضک
بلمهًذ م ذًز زض کیه فه کؾ امز قاس ؾاپاؽ
بمکٍ هطکخع اطز ي عسٌکی کظ قطیاف واعز کي
ع لو گطف ىس ي ب سضیح کیاه ذاظ زض هاکاٍ ي
خعیطٌ ک عطب هكًُض برظ اًفی گطزیس -ظیاطک
کیه ذظ بٍ يؾل ٍ طب کظ اًفٍ بٍ خعیطٌک عطب
تهسٌ بًز -بعس کظ طب کبًعم عو پللماباط ي
پسض ضطت کهلطک مؤهىله ع ی هع ي عفامن باه
کبیک عمل زض وًق ه ذظ اًفی کق ُمض یمف ىس ي
کيل اؿلکٍ ذظ اًفی ضک زض احا واواو ي
ط ل زضتيضز هطکضٌبههطٌ بًز کظ کي زؾا باٍ
زؾ کؾ وبهؾسضٌ ضؾلس ي طب باه کهالاٍ کظ
کؾ و یمز گطف .وًیؿىسگمن ذظ اًفی باعاس کظ
کؾالم بعس کظ ظًُض زیه کؾالم عسٌکی زض وًق اه
ذظ اًفی کق ُمض یمف ٍ اٍ پاىاح اه تواُام کظ
زیگطکن هعطيف طوس:ع ی به کبیعم  -عماط باه
ذغمب -عثامامن -کبای باه ااعا  -ظیاس باه
ثمب .ذغًعی اٍ کظ ذظ اًفی هك ق گاطزیاسٌ
کظ ذظ اًفی زيکظزٌ قک زیاگاط کؾا اراطکج
گطزیس اٍ کؾمهی تن ذغًط بسیه قطح کؾا :
 عًهمض - -ؾدالت - -عًُز - -هؤکهطکت- -کهمومت - -زیبمج –  -هسیح -هطصع – ضیمؼ –
غبمض – ؿه – بلمض ي ًکقی ذظ عًهامض ضک
زض وًق ه ا لبٍ َمی هؿمخس ي عامامضکت باکامض
هی بطزوس ي ذظ ؾدالت اٍ ق و ذفای واًیؿای
بًز ي ذغی زضَو ي بطَو ي پلچلسٌ بًز ي فؿلاط
تن هكک بًز.
بطکی ؿدل ؾدالت بکمض هیبطزوس -قبم ٍخمت
ي کؾىمز ضک بم ق و عًُز هیوًق ىس -ق و هاؤهاطکت
ي کهمومت ولع زض وًق ه ک کمم ي کؾىامز باٍ اامض
هیضف ٍکؾ .
زیبمح ي هسیح ي هاطصاع ي ضیامؼ زض هاًکضز
حطیط بکمض هیضف ٍ ي کظ یکسکن م قاف زکوا
چلع هیوًق ٍکوس.
بم ذظ غبمض ي ؿه ي بلمض قطتن ي ک مزیاث ي
ضيکیمت ي کزعلٍ ضک هیوًق ٍکوس ي کیاه ذاغاًط
ممهی هك ق کظ ذظ اًفی بًز اٍ باٍ ؾا الاقاٍ
ا مب هر صط لللطک ی پلسک اطزٌ باًز ي هاطزم
بلك ط بم کقکمنت هًکخٍ هیقسواس ي کذا االف
ذغًط ضي بٍ فعيوی گصکضز ي چىس ق و زیگط ولاع
پلسک قس -کیه ذغًط زيکظزٌگامواٍ ضک کؾاحام
ممز اٍ زض ؾىٍ یکصس ي پىدمٌ ي چُمض َداطی
يفمت یمف ٍ کذ طکع اطز ي پؽ کظ يی باطکزضـ
ضحم ي بعس کظ کي کبطکَلو ؾکعی ي باطکزضـ
کؾحم اٍ کظ هطزم ؾلؿ من کیطکن بًزوس زض ؿه
ذظ هكًُض قسوس.
بعس کظ يفمت کبطکَلو ؾکعی زض زيیؿ َداطی
ي کؾحم زض زيیؿ ي زٌ کؾىمز کصًل ؾاکاعی
قُطت یمف ٍ ي کظ ا مب هرصًل هأهًن قس ي
قًکولىی يضع اطز ي ضؾم ٍ کی باٍ وامم هضؾام اٍ
خمهع وگمق  -فض به ؾُا هاطيی کیاطکوای
يظیط هأهًن عبمؾی ولع صطفمت عم ممواٍ کی زض
ذظ اطزٌ ي هقسم ق و هضیمؾی ااٍ هاىاؿاًب
کزکهٍ زکضز
بطیمؾ کي کؾ .

ؾطيیؽ ذبطی ضيظومهٍ کض -ا مب ذًزِ ذلم ی بم عىًکن فطعی قمم فکط
هیاىلس چٍ اؿی َؿ لس؟ وًق ٍ بطيؼ ًَز بم طخمٍ هصغفم ع لاعکزٌ کظ
ؾًی وكط پًیىسٌ ضکَی بمظکض قسٌ کؾا .باٍ گاعکضـ ذاباطواگامض هاُاط،
قگف کوگلع طیه کوسکم ،عف همالمي ی ،ذًز تیىٍکی ،باُامی کضکزٌ تظکز،
چطک گعیسٌ َمی هم کظ تن ذًز هم ولؿ ؟ ،قبل اٍ چاگاًواٍ هاطک ؾامذا ،
قصٍَمیی اٍ بم توُم ظوسگی هیاىلو ،گطف مض زض يب ي چاطک وامای اًکن
ذًز ضک زض بمظ مب زیس؟ ،عىميیه فصًل کیه ا مب ضک كکل هیزَىاس.زض
وًق ٍ پك خ س ا مب ذًزِ ذلم ی تهسٌ کؾ :بلف ط هم بميض زکضیو قرصی اٍ هیکوسیكلوَ ،ؿ لو!
کگط کیه وگمٌ یم بلىف ممهم غ ظ بمقس ،چٍ؟کگط هم فطز وبمقلو ب کٍ بطعکؽ ،هدمًعٍکی کظ أثلطک ای
بمقلو اٍ ؽ ذًز هم ضک قک هیزَس ،چٍ؟زض ا مب ذًز ذلم ی بطيؼ ًَز بؿالامض زضذكامن ي
َىطهىسکوٍ بطتهسن تف مب ؾىس ع می ضک تقکمض هیاىس اٍ وكمن هیزَس ذاًز بالاف اط زض زيضکن
اًزای ًؾظ وفًش ي أثلطکت ولطيهىس پلطکهًنهمن ؾمذ ٍ هیقًز.هم وٍ ىُم کظ زیگطکن هیتهاًظیاو،
ب کٍ قبلٍ بٍ زیگطکن هیقًیو .هم زض کیه ا مب هیتهًظیو ذًزهمن قًیو ،ضيکیا ای ااٍ هالاع ،کظ
دمضب ه فميت زض قم زکؾ موی پلًؾ ٍ ،بٍ َو هیبمفس.

آدٍریّا باقصِسعیذٍهرین بِبازارًشرآهذًذ




ؾطيیؽ ذبطی ضيظومهٍ کض -زي ضهمن تزيضی َم ي قصٍ ؾعلس ي هاطیاو کظ
هدمًعٍ ا مب َمی قفؿٍ تبی ًؾظ وكط چكمٍ هى كط ي ضکَی بامظکض وكاط
قسوس.بٍ گعکضـ ذبطوگمض هُط ،زي ضهمن کیطکوی تزيضی َام واًقا اٍ عا ای
چىگلعی ي قصٍ ؾعلس ي هطیو وًق ٍ تضـ ؾمنضی کظ هدمًعٍ ا مب َامی
قفؿٍ تبی بٍ مظگی ًؾظ وكط چكمٍ هى كط ي ضکَی بمظکض وكط قسٌ کوس.
تزيضیَم تذطیه پرف کظ ؾٍ گموٍ اًیط چىگلعی کؾ  .پطؾٍ ظیط زضذ امن
مغ ي بم پىدمٌ زضخٍ بمنی صفط عىميیه پلكله کیه ؾٍ گموٍ َؿ ىس .ىُمیی ،یکگی ،پىُمن ظوسگی ااطزن
ي بطکی ذًز ظیؿ ه ،هفمَلمیَؿ ىس اٍ وًیؿىسٌ زض ضهمن تزيضی َم ذًکوىسٌ ضک بٍ فکط زضبامضٌ تن َام
زعًت هیاىس.
کیه ضهمن ضيکی ظوسگی چىس وؿ کظ ذموًکزٌ کی بٍ ومم تزيضی کؾ اٍ ومچمض بٍ هُمخطت کظ قاُاطقامن
هیقًوس ي الـ هیاىىس زض هکموی ؾر ي ذكه بٍ ظوسگی کزکهٍ بسَىس .ذموًکزٌ تزيضیَم وامچامضواس
بطکی ظوسٌ هموسن زض فضمی بلمبمن ،بٍ َط امضی زؾ بعوىس .بٍ کیه ط ل  ،کیه ضهمن زکؾ من االـ باطکی
ظوسٌ هموسن ي بٍ عبمض ی ،ضيکی پم گطف ه ي کظ بله ضف ه یک ذموًکزٌ کؾ .

تصَیربرداریلصیًَر بِپایاىرسیذپخشدرًَرٍز۷۹

ؾطيیؽ ذبطی ضيظومهاٍ کض  -صاًیاطباطزکضی
ؾطیمل ػیًوط بٍ ُلٍ اىىسگی هُسی فاطخای ي
امضگطزکوی هؿعًز تب پطيض بٍ پمیمن ضؾلس.
بٍ گعکضـ ذبطگعکضی هُط ،هُسی فطخی اُالاٍ
اىىسٌ ؾطیمل ػیًواط کظ پامیامن صاًیاطباطزکضی
ؾطیمل ذبط زکز ي گف  :ؾطیمل کظ کهطيظ يکضز فمظ
فىی قس م هدمًعٍ وًضيظی قبکٍ  5بمقس.
ػیًوط خسیس طیه ؾطیمل هؿعًز تب پطيض کؾا
اٍ زض تن بٍ ًکقی يضظـ پطزکذ ٍ قسٌ کؾا
ي زض کیه هدمًعٍ کقپل لو تضفی بمظیکاه ؾامباق
پطؾپً لؽ َو ضًض زکضز.
هحمسضضم قطیفی ولم ،ؿه پًضقلطکظی ،ظَالاط
یمضی َ ،لم کهمهی ،ؾمغط ععیعی ،ک مبک وامزضی،
پلمم ک مسی ولم ،تشیه ضئًف ،مهس تَاىاگای ي
بمظیگطکن کص ی کیه ؾطیمل َؿ ىس.
زیگط عًکه کیه پطيغٌ عبمض ىس کظ هدطی عاطح:

ععیع ع لاعکزٌ ،هاسیاط صاًیاطباطزکضی :وامصاط
امييؾی ،هسیط صسکباطزکضی :کصالاط تباگاًن،
سيیه :بُطکم تب پطيض ،عاطکح صاحاىاٍ :کهالاط
ظکغطی ،عطکح چُطٌ پطزکظی :وًیس فاطح هاطظی،
عطکح بمؼ :پگمٌ طای ،بطومهٍ ضیعَ :اًقاىا
قىًک ی ظکزٌ ،زؾ الامض کيل اامضگاطزکن :ذؿاطي
وصلطی ذًکٌ ،هسیط ً لس :ومصط َمزیموفط ،هاسیاط
سکضامت :ؾعلس خعفطی ،تَاىاگاؿامظ :تضهامن
هًؾی پًض ،عکمؼ :مضک قاىاًک ای ظکزٌ ،هكاميض
ضؾموٍ کی :هد بی ک مسی ،گطيٌ اامضگاطزکوای:
ؾحط ضلمیی ،ؾدمز اطیمی ،ؾمم هاالیاو يواس،
گطيٌ صًیطبطزکضی :هصغفی هاعامامض ،هاُاطکن
امييؾی ،هحمس املدموی ،پالامامن اامييؾای،
مهس امييؾی ،خ ًٌ َمی يیػٌ :ؿه ضکؾ گاً،
گطيٌ صحىٍ :هاػگامن کباغاحای ،فاطَامز وصاط
کصفُموی ،پًضیم ضبلع ،قلًک قمٌ ؾلمٌ ،گطيٌ بمؼ:

سرآشپسی
یخدربْشت
ؾمومظ یًوؿی ،پًوٍ وممظی ،گطيٌ گطیو :ؾالاميـ
گًزضظی ،ؾمموٍ هملعی ،گطيٌ صسک :عا الاطضام
کابطیمن ،همَمن خاعافاطظکزٌ ،گاطيٌ اً الاس ي
سکضامت :ؾعلس خعفطی فط ،همقام اٍ خاًزاای،
ملس ضضم صم حی ظکزٌ ،ع ی کصالاط هاالیاطی
ظکزٌ ،ؾلىٍ هًبل  :یملىی ،گطيٌ اما ي واقا :
هحمس قمزهمن ،خالل وًض عا الاعکزٌ ،هاحاماًز
عبمؾی ،هحمس کضخمىسی ،ضضم ظوس اطیو ذموی.

سالپرکاریپیشرٍدارمتذارکبرایآلبَمٍاجرایزًذُ


ؾطيیؽ ذبطی ضيظومهٍ کض -ذًکوىسٌ هًؾالاقای
پمپ اٍ هست عًنوی کظ فعم ل َمی هؿ مط ذاًز
زض عطصٍ ً لس ت بًم ي بطگعکضی اىؿطت زيض بًز
بٍ عطفسکضکن ذًز وًیس یک ؾمل پطامض ضک زکز.
قُمب ضهضمن ذًکوىسٌ هًؾلقی پمپ زض گافا اگاً
بم ذبطوگمض هُط بم کقمضٌ بٍ مظٌ طیه فعم لا َامی
ذًز زض عطصٍ هًؾلقی بلمن اطز :هاس ای کؾا

هكلًل ً لس ک طک َمیی باطکی عاطضاٍ زض
فضمی هدمظی َؿ و اٍ فکط هی اىو کیه قغعامت
کظ لط همٌ زض زؾ طؼ عالقٍ هىسکن قطکض هی گالاطز.
زضبمضٌ ً لس ت بًم خسیس َو هكلًل بطومهٍ ضیاعی
َؿ لو م بٍ ظيزی امض ضک تغمظ اىالاو.يی زضبامضٌ
بطومهٍ ضیعی بطکی اىؿطت َم ولع ًضلاح زکز :بام
ًخٍ بٍ بطومهٍ ضیعی َمیی اٍ کودمم گطف ٍ باطوامهاٍ
َمی ظیمزی بطکی کخطکَمی ظوسٌ زکضیو کهم بٍ ز الا
کیىکٍ زض کیه فضم ومی ًکولو مضید زقلقی ضک کعالم
اىلو بىمبطکیه طخلح هی زَو بعس کظ قغعای قاسن
بطومهٍ اىؿطت َم وؿب بٍ کعالع ضؾموی توُم کقسکم
اىلو.ضهضمن زض پمیمن زضبمضٌ مذلط قطیبم عاًنوای
فعم ل َمی هًؾلقمیی ذًز صطیح ااطزَ :الا
هكک ی بطکی کیه غلب عًنوای يخاًز واسکقا
فقظ بم ًخٍ بٍ کیىکٍ هی ذًکَلو بم ک فمقامت امظٌ
زض ذسه عطفسکضکن بمقو هس ی غلب زکق و ااٍ
بٍ ظيزی کیه غلب بم امضَمی خسیس پمیمن هی یمبس

شیشِّایرًگي رٍایتي

ًوایشگاُ
ازخطًٍقاشيپشتشیشِ

ؾااطيیااؽ ذاابااطی ضيظواامهااٍ کض -
وگمضذموٍ هُط فطَاىاگاؿاطکی کواقاالب
کؾالهی وممیكگمٌ «قلكٍ َمی ضوگای »
ضک بم تثمض َىط وقمقی ي ذغامعای پكا
قلكٍ بطگعکض هیاىس.
بٍ گعکضـ ذبطگعکضی فمضؼ ،زض کیاه
وممیكگمٌ ااٍ تیالاه کفا ا ام الاٍ تن
چُمضقىبٍ  31ذطزکز ؾمع  16م  19بطپم ذًکَس قس 30 ،مبا اً واقامقای
پك قلكٍ کظ َىطهىسکوی چًن وًقله عمَطکن پًض ،ؾعلس ضضمذامن ،کهالاط
وقمـ ،ظَطک هطکزذموی ،لسض خُموگلطی ،ؾملٍ زَقموی ،پطيیه ضودبطی ي
بٍ ؾطپطؾ ی ظیبم اميوسی زض هعطض بمظزیس عمًم قطکض هیگلطز.
کیه وممیكگمٌ م  13لطهمٌ ؾمل خمضی َط ضيظ کظ ؾمعا  9ام  19باطکی
عالقمىسکن َىط زکیط کؾ  .زض کیه وممیكگمٌ  30مب ً وقمقی بام اکاىالاک
ذًقىًیؿی ي وقمقی پك قلكٍ بٍ وممیف گصکق ٍ هی قًزَ .مچىله قطکض
کؾ کیه َىطهىسکن زض عًل بطگعکضی وممیكگمٌ ،امضگامٌ واقامقای پكا
قلكٍ بطگعکض اىىس.پك قلكٍ َىطی قاسیامای کؾا ااٍ کظ یاکای کظ
اكًضَمی چله ،هصط یم ضيم بمؾ من تهسٌ کؾ ؛ َىطی اٍ پؽ کظ تهسن بٍ
کیطکن بالفمص ٍ ضو ي بًیی بًهی گطف  .فميت عمسٌ کیه َىط بم زیاگاط
هسل َمی وقمقی ،کیه کؾ اٍ طا ي ضو تهلعی کظ خاع باٍ اا
کؾ  ،یعىی کيل خعیلمت ضو تهلعی هیقًوس بعس کزکهٍ ي ظهلىٍ امض.

ي هه بٍ عطفسکضکن کیه وًیس ضک هی زَو اٍ م پمیامن
ؾمل ضيظَمی پطامضی پلف ضيی همؾا ي تواُام
هى وط ک فمقمت مظٌ بمقىس.قُمب ضهضمن کظ خام اٍ
ذًکوىسگمن فعمل هًؾلقی پمپ عی ؾمل َمی کذلاط
کؾ اٍ ورؿ له فعم ل َمی هًؾلقمیی ذًز ضک بام
ضًض زض ٍ فل و َم ي تثمض ؾلىممیی تغمظ اطز ي
زض کیه هاست بام اامضگاطزکواموای چاًن اامظاو
هعصًهی ،تضـ هعلطیمن ،هىصًض کااباط فاالح ي
کؾممعل فالح پًض زض فل و َامی کيَامم ،ظَاط ي
پمزظَط ،بًی ذم  ،ضکظ ي تبىبمت چًبی َمکمضی
اطز.يی عی ؾمل َمی تذلط بٍ عىًکن تَىگؿمظ بام
َىطهىسکوی چًن هحمس ع لعکزٌ ،ؾلطيکن ذؿاطيی،
بُىمم صفًی ،ملس عؿکطی ،کهله ضؾ می ،کیمامن
قلمؾی ،کهلط یگموٍ ،ومزض هؿچی ،بُطو بُمزضظکزٌ،
ضکهله بی بم  ،تضیم خُمن هالاطظکیای ،ااًضيـ
هقلمی ،عًفمن اطهی ،ملس پلطيظولام َاماکامضی
َمی هؿ مطی زکق ٍ کؾ .

ًوایشگاُهشاغلهرداًِ هریندرٍیش
درگالریگلستاى

ؾطيیاؽ ذاباطی ضيظوامهاٍ کض -
وااماامیكااگاامٌ هكاامغ ا هااطزکوااٍ اااٍ
زضبطگلطوسٌ هدمًعٍ تثمض فلگًضک الاً
هطیو زضيیف کؾا  9الاطهامٌ زض
گم طی گ ؿ من کف مح هیقًز.
بٍ گعکضـ ذبطگعکضی هُط ،وممیكگامٌ
هكمغ هاطزکواٍ هاطیاو زضيیاف باٍ
هًضًع ظومن وًکظوسٌ هی پاطزکظز .زض
کیه وممیكگمٌ  10کثط بم کىلک ضو ضيغه بٍ وممیف زضذًکَاس تهاس ي
هًضًع تثمض بٍ وقف کخ ممعی ظومن بٍ يیػٌ وقف توُم زض خمهاعاٍ َاىاطی
کقمضٌ زکضز.
وممیكگمٌ پلكله هطیو زضيیف ولع بٍ هًضًع ظومن کذ صمل زکق  .کیاه
هدمًعٍ فلگًضک لً اٍ بم ومم ظن َم ي هب َم فاطيضزیاه هامٌ ؾامل  94زض
گم طی يک ی بٍ وممیف زضتهس ،قمه مب ًَامیای باًز ااٍ ظوامن ضک زض
حوٍکی ذمل کظ ظوسگیقمن بٍ وممیف هیگصکق .
زضيیف زض وممیكگمٌ خسیس ذًز ولع ظومن ضک ؾًغٌ تثمضـ قاطکض زکزٌ کهام
کیه بمض توُم کظ هحلظ ذ ًت ي قرصی ذاًز ذامضج قاسٌ ي واقاكای
کخ ممعی یمف ٍکوس .زض هدمًعٍ «هكمغ هطزکوٍ »وگمٌ ه افامي ای باٍ کیاه
هًضًع قسٌ کؾ .
کیه وممیكگمٌ ؾمع  16ضيظ خمعٍ  9لطهمٌ زض گم طی گ ؿ من کف مح ي م
 14لطهمٌ بٍ وكموی ذلمبمن زضيؼ ،ذلمبمن قُلس امامؾامیای ،پاال 34
هلعبمن عالقمىسکن بٍ َىط کؾ .

کَتاُازفیلنسازاىتبریس

ًوایشدٍفیلن

درجشٌَارُبیيالولليفست پرتغال



ؾطيیؽ ذبطی ضيظوامهاٍ کض  -فالا او ااً امٌ
ذمعطکت هرسيـ یک زضیمچاٍ ؾامذا اٍ ي الاس
ؿلىی ومهی ي کولملكه زذ اط تت تقالام ای
ؾمذ ٍ هحمس ظکضع کظ فل وؾمظکن بطیعی کظ امضیاد

 19ک ی  26غيئه بطکبط بم  29ذطزکز م  5لاطهامٌ زض
پط لمل ضيی پطزٌ هیضيز.بٍ گعکضـ قُطیمض ،فل او
اً مٌ ذمعطکت هرسيـ یاک زضیامچاٍ ؾامذا اٍ
ي لس ؿلىی ومهی ي کوالامالاكاه زذا اط تت
تقلم ی ؾمذ ٍ هحمس ظکضع کظ فل وؾمظکن اباطیاعی
زض اىمض فل وَمی اك مضگمٌ ؾمذ ٍ بُاعکز تظکزی
ي کولملكهَمی پؿط ؾمذ ٍ هىم قمَی ،زضذا
ؾمذ ٍ ؾمضٌ قفلع پًض ،وقف َط پطزٌ ؾمذ ٍ هطیاو
فط عکزی ي هؿ ىس اً مٌ خىگی اٍ هام واباًزیاو
ؾمذ ٍ تظی م کگىلً زض کیه ضيیسکز کظ مضید  19ک ای
 26غيئه بطکبط بم  29ذطزکز م  5لطهمٌ زض پاط الامل

ضيی پطزٌ هی ضيز.خكىًکضٌ فالا او فؿا ؾامنواٍ
هلعبمن فل مؿمظکن ي امضگطزکومن هر فی کظ ؾطکؾاط
خُمن کؾ  .ضًض وممَمی بعضگی َمچًن بال امض
امضگطزکن هغطح هدمضؾ موی ي لو اًضی ضیالاؽ
کؾبق تامزهی بف م زض برف تهًظقی کیه خكىًکضٌ
کع بمضی زيچىسکن وصلا کیاه خكاىاًکضٌ ااطزٌ
کؾ .
پلف کظ کیه هُطزکز کؾکًیی بم فل و ضيیامَامی زم
صبح بطوسٌ خمیعٌ بُ طیه فل و هؿ ىس ؾلىامامیای ي
هىصًض فطيظـ بٍ عىًکن زکيض برف بالاه ک اما ا
وممیىسگمن ؾلىممی کیطکن زض کیه خكىًکضٌ بًزٌکوس.

ًوایشگاُکپي/پیست بِاصفْاىهيرٍدٌّرهٌذاىآلواًيدرایراى
ؾطيیؽ ذبطی ضيظومهٍ کض -وممیكگمٌ اپی /پالاؿا بام َاسف
هعطفی کقکمل خسیسی کظ َىط هعمصط بم ضًض بطذای َاىاطهاىاسکن
ت مموی زض کصفُمن بطپم هی قًز.ظض ك ض لامای ااًاالاًضیا اًض
وممیكگمٌ اپی /پلؿ زضبمضٌ بطپمیی کیه وممیكگمٌ زض کصافاُامن ي
ضًض َىطهىسکن ذمضخی زض عًل باطگاعکضی تن ،باٍ ذاباطواگامض
هُط گف  :اپی /پلؿ بم کیه کیسٌ اٍ کقکامل خاسیاسی کظ َاىاط
هعمصط اٍ َو کاىًن زض برف هُمی کظ زولمی َىط زض خطیمن کؾا
ضک هعطفی هی اىس ي بم َمطکَی َ 133ىطهىس هعمصط هغطح خُمن ااٍ
کاثط توُم زض بط له ؾماه َؿ ىس قک گطف  .قاُاطکم کوا ارامبای
َىطهىس ي الًضی ًضوممیكگمٌ ،کیىدم وقف وًعی هلمودی فطَىاگای ضک
بمظی هی اىس ي بم کؾ فمزٌ کظ هفًُم اپی /پلؿ ؾعی زکضز بم للالاط
پؽ ظهلىٍ ی کیه تثمض ،قک خسیس ي قمب زض یمف ی کظ َىط هعمصط ضک
بطکی هرمعبمن کیطکوی بٍ يخًز بلميضز.يی کزکهٍ زکز :زض کیه وممیكگمٌ
هه بٍ َمطکٌ تؾلٍ ؾ لملمن بٍ عىًکن اً الًضی ًض َمکمضی زکضیو م

ب ًکن زض کیدمز َممَىگی ي فُو صحلح تثمض بطکی هرمعبمن وقف کیفم
اىلو.بٍ گف ٍ يی کیه وممیكگمٌ قطکض کؾ زض  3گم طی تفطیىف َمی
هعمصط ،گم طی کاىًن ي ذموٍ صفًی کصفُمن 2 ،لاطهامٌ َاماعهامن
کف مح هی قًز ي م مضید  2هطزکز کزکهٍ زکضز .کواداماه فاطَاىاگای
ک طیف زض کیطکن ) ،(OKFؾفمضت ت امامن زض اُاطکن ،ؾافامضت
پمزقمَی َ ىس کظ مهلمن وممیكگمٌ اپی /پلؿ َؿا اىاس.ض الامای
َمچىله بلمن اطز :وممیكگمٌ پلف ضي زض ظهلىٍ َمی فطَىگی ،هحلظ
ظیؿ  ،کق صمزًَ ،ی  ،ي ًظٌ َمیی اٍ بٍ ضؾمواٍ کض ابامط زکضواس
بطگعکض هی قًز .ي زض کیه وممیكگمٌ چىس َىطهىس ت مموی اٍ کثطقامن
ضًض ذًکَىس زکق  .کیه
زض کیه وممیكگمٌ اپی /پلؿ قسٌ کؾ
وممیكگمٌ زض قک ذالصٍ ط پلف کظ کیه زض گم طی عطک امن تظکز
بطپم قسٌ بًز.زض کؾ ل مى کیه وممیكگمٌ ولع تهسٌ کؾ  :اپی /پلؿ
هی ذًکَس عم کطزِ َىطی پسیسٌ کثلط ي کطکض ي وؿرٍ باطزکضی ضک
بطضؾی اىس .پسیسٌ کی تقىم کهم وٍ چىسکن هطيض قسٌ اٍ زض خامَامی

هر ف خُمن عطیفف ه فميت کؾ  .م تودم اٍ باٍ ذاميضهالامواٍ
هطبًط کؾ اپی /پلؿ َمچًن ؾطکب ،فمقس یک يکقعل ه مًؼ
فطَىگی کؾ ي امه ي عم گطکیموٍ طخمٍ وكسٌ کؾ  .کظ تن ؾاً،
اىکمـ زض پسیسٌ وؿرٍ بطزکضی یم اپی اطزن ،ضیكٍ کی عملاق زض
گف ممن فطَى کضيپمیی زکضز .تودم ،وؿرٍ بطزکضی ها اعاسز َام اٍ
ظزکؾ َ .مچىله ،وؿرٍ بطزکضی زض توچٍ َىط کؾالهی هی ذًکولو.

*الٌازاشراقي
هَادالزم:
ًت فطوگی ذطز قسٌ  4پلمموٍ ،پًؾ ضوسٌ قاسٌ پاط اقامل 1
قمقق غصک ذًضی ،پًؾ ضوسٌ قسٌ لمً اطـ ظضز  2قامقاق
چمی ذًضی ،پًؾ ضوسٌ قسٌ لمً طـ ؾبع یک ي یاک زيم
قمقق چمی ذًضی ،تب پط قمل یک ؾًم پلمامواٍ ،تب الاماً
طـ ظضز  3قمقق غصک ذًضی ،تب لمً طـ ؾبع  2قمقق غاصک
ذًضی ،تب ؾٍ چُمضم پلمموٍ ،قکط  1پلمموٍ
طرزتْیِ:
کب سک تب ،قکط ،پًؾ پط قمل ي لمً َم ضک بمَو هر ًط ااطزٌ
ي ضيی طکضت قطکض هی زَلو.
يق ی بٍ خًـ تهس طکضت ضک هالیو اطزٌ ي  5زقلقٍ زیگط های
خًقمولو .بعس کظ ذىک قسن کظ صمفی ضز اطزٌ ي تب پط قمل ي
تب لمً َم ضک بٍ تب کضمفٍ هی اىلوً .ت فطوگی ي تب هلاًٌ
ضک زض هر ًط اه ضیر ٍ ي هر ًط هی اىلو م همیع یکسؾ ي
وطهی بسؾ تیس .ؾپؽ هر ًط هًکز ضک بٍ هست  3ؾامعا زض
فطیعض قطکضزکزٌ ي بعس کظ کیه هست َو هی ظولو .زيبمضٌ بٍ هاست
 3ؾمع زض فطیعض قطکض هی زَلو .ید زض بُكا ضک زض ظاطف
َمی هًضز ووط ضیر ٍ ي بم ًت فطوگی عیله هی اىلاو .کگاط
کٍ َمی ضیعی کظ ًت فطوگی زض هر ًط هًکز بامقای بامامواس
َىگمم هر ًط اطزن بُ ط کؾ  .کگط َىگمم ؾاطي هاًکز ظیامز
ؾف بًز بٍ هست  20ک ی  30زقلقٍ زض زهمی هحلظ قاطکض های
زَلو م امی ق قًز.

برپایيًوایشگاُگرٍّي اسواءالحسٌي
درباغهَزًُگارستاى

ؾطيیؽ ذبطی ضيظومهٍ کض -وممیكگمٌ گطيَای کؾامام
ک حؿىی زض قم خكىًکضٌ ضهضموی بمغ هًظٌ وگمضؾ من کظ
 30ذطزکزهمٌ م  4لطهمٌ زض هح کیه بمغ هًظٌ زکیط کؾ .
بٍ گعکضـ هُط ،زض وممیكگمٌ گطيَی کؾمم ک حؿىی تثمض
َ 9ىطهىس زض قم میپًگطکفی ي ذًقىًیؿی بام هاًضاًع
کؾمم ک حؿىی بٍ وممیف زض تهسٌ کؾ .خكىًکضٌ ضهضموای
بمغ هًظٌ وگمضؾ من قمه بطگعکضی بمظکضچٍ ي فاطيقاگامٌ
تثمض َىطی ،کیؿ گمٌ وقمقی ،پرف فل و اً مٌ ،کیؿا اگامٌ
اليت قطتن ،وممیكگمٌ کؾمم ک حؿىی ي کفاغامضی ؾامزٌ
هطزهی کؾ .کیه خكىًکضٌ م یکكىبٍ  4لطهمٌَ ،ط ضيظ کظ
ؾمع  10م  21هلعبمن عالقٍ هىسکن کؾ .

بسرگتریيگرافیتياثرزىبرزیلي

درگیٌسثبتهيشَد


ؾطيیؽ ذبطی ضيظومهاٍ کض -قاُاطزکض ضیاًزيغکوالاطي
بعضگ طیه وقمقی زیًکضی ه ع ق بٍ یک ظن باطظیا ای ضک
بطکی ثب زض ا مب ضاًضزَمی گلىؽ هعطفی هیاىس.
بٍ گعکضـ فمضؼ ،قُطزکض ضیًزيغکولطي بعضگ طیه وقمقی
زیًکضی ه ع ق بٍ یک ظن بطظی ی ضک بطکی ثب زض اا امب
ضاًضزَمی گلىؽ هعطفی هی اىس.کیه کثط بم وامم هاحا ای
اًو ًؼ یم زکؾ منَم سيز  2500ه ط هکاعا يؾاعا
زکضز اٍ زیطيظ ًؾظ همضؾ اً ااطیاًیام قاُاطزکض ضیاً
ضيوممیی قس .زض کیه صًیط همزضی ا مبی زض زؾا زکضز
ي بطکی اًزاموف زکؾ من هیذًکوس.کیه گطکفل ی اٍ ضيی
زیًکض یک هسضؾٍ زض هطاع قاُاط ضیاً واقامقای قاسٌ
بعضگ طیه وقمقی زیًکضی کؾ اٍ م اىًن ًؾظ یاک
ظن ذ ق قسٌ کؾ ً .وم بًچلىِ ی  19ؾام اٍ ذام اق کیاه
گطکفل ی کؾ اٍ کیه وقمقی ضک زض اکاطیاو هامزضکن ي
هع ممن ذ ق اطزٌ کؾ .
درخاًِایهترٍکِ

پرٍشُهترٍکِّا
بًِوایشدرآهذ
ؾطيیؽ ذبطی ضيظومهٍ کض -کیه ضيظَم وممیكگمٌ عکؽ
پطيغٌ ه طياٍ َم زض ذموٍ کی زض ذلمبمن ف ؿغالاه اُاطکن
بطپمؾ .بٍ گعکضـ هُط ،گم طی عطک من تظکز وامامیكاگامٌ
عکؽ پطيغٌ ه طياٍ َم ضک کیه ضيظَم زض ذامواٍ کی زض
ذلمبمن ف ؿغله ،اًچٍ همٌ ،قممضٌ  38بطگعکض اطزٌ کؾ .
تظکزٌ بُکلف عکمؼ اٍ کیه پطغيٌ ضک کخاطک های ااىاس
زضبمضٌ تن گف ُ :طکن االوكُطی کؾ هم ً کظ فضمَمی
بٍ یکبمضٌ ط قسٌ اٍ َىًظ تثمض ظوسگی زض توُم يخاًز
زکضز .برف هطاعی قُط ُطکن بٍ هثمبٍ ق کیه قُاط ،کظ
ظوسگی ي ؾکىٍ ذم ی قسٌ؛ گًیی قُط ه طياٍ کی زض زل
کیه قُط بعضگ قطکض زکضز اٍ ظوسٌ ولؿ .يی کزکهٍ زکز :هم
ذموٍ َمی بؿلمضی ضک کظ ؾماىلىكمن ذم ی هی اىلو م ذمواٍ
َم ي پمؾمغَمیی بؿمظیو اٍ کظ يخًز تزم َم ذم ای کؾا .
زضَم ي پىدطٌ َمی ذموٍ َمی ضَمقسٌ ضک هحکو هی بىسیاو
ي کفطکز بی قممضی بلطين کظ کیه ذموٍ َم بی ذاموامامن های
هموىس.بُکلف بلمن اطز :هىمعق هًضز بطضؾی هه هىمعق ،6
 11 ،7ي  12کؾ اٍ بط کؾمؼ گعکضقی بٍ ز لا اباسیا
هدمًعٍ کی کظ ذموٍ َم ي کهماه هؿکًوی بٍ هحلاظ َامی
دمضی ،ي رطی ي وًؾمظی کظ ؾماىمن کي لٍ ذًز ذام ای
قسٌ کوس .هبىمی وگمٌ هه زض کیاه پاطيغٌ کضظـ گاصکضی
مضیری ي هعممضی یم وممیف صِطفِ خصکبل َمی بصاطی
ولؿ ي بمف مضیری بىمَم زض کي ًی قطکض وسکضز ،هؿاأ اٍ
کص ی ذم ی قسن کیه بمف َم کظ ظوسگی کؾ ؛ کیه پطيغٌ
بط ک فمقی أالس زکضز اٍ زض عطصٍ ًَیّ کخا امامعای زض
مل ضخ زکزن کؾ .

