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اطباق رمضانية
حلوى كاتشي
تعد حلوى كاتيش ضمن األكالت
الشعبية والتقليدية االيرانية التي
تحرض يف املناسبات الدينية خاصة
يف شهر رمضان املبارك عىل موائد
اإلفطار.
● ●املكونات:
 250غراما دقيق الطحني500 ،
غرام من الزبدة 500 ،غرام سكر،
الزعفران حسب الرغبة 500 ،مللرت ماء 60 ،مللرتا ماء الورد.
● ●طريقة التحضري:
نغيل السكر باملاء حتى يذوب ويحل بالكامل .ومن ثم نضع الزبدة يف إناء عىل النار ليذوب
وعندئذ نضيف الدقيق اليها ونقلبه حتى يحمر .ومن بعد ذلك ،نضيف الشرية املعدّة مع
الزعفران وماء الورد اىل الدقيق املحمر ونقلبه باستمرار حتى يتجانس الدقيق بشكل كامل.
وإذا غلظ املزيج نقلله بإضافة مقدار من املاء املغيل.

شرق محافظة كرمان

ریغ یالن ..صحراء رملية واسعة
صحراء «ريغ يالن» ذات مساحة كبرية تتكون من الرمال تقع يف
رشق محافظة كرمان يف جنوب رشق ايران تحدها محافظة سيستان
وبلوشستان من الرشق ومحافظة خراسان الجنوبية من الشامل.
محافظة كرمان ونظراً لطبيعتها الصحراوية ،تفتقر اىل الغابات،
وتنمو فيها نباتات وأعشاب تختص بالصحارى والرباري.كرمان ذات

جو معتدل صيفا و بارد شتا ًء وخاصة يف الليل .توجد فيها عدة جبال
متتاز بصعوباتها وتکویناتها الصخریّة.
كرمان لها جذور ضاربة يف التاريخ؛ ويرى عدد من املؤرخني
والباحثني أن تاريخ استقرار االنسان يف هذه املنطقة والسكن فيها
يعود اىل األلفية الرابعة قبل امليالد .تقع محافظة كرمان بعيداً

عن املناطق الصناعية الهامة واملناطق الزراعية الغنية يف الشامل
والغرب ،وسكانها يعيشون عىل شكل مجاميع ومع هذا فاملدهش
هو اعتزاز املحافظة بكونها عاصمة عاملية للرتاث االنساين وتضم
معامل اثرية كثرية متناثرة هنا وهناك تشهد عىل اهميتها يف تاريخ
ايران العريق.

تستقبل سنوياً عدداً كبيراً من السيّاح وعشاق الطبيعة

قرية «مال قايد» السياحية ..سهول مليئة بورود النرجس المدهشة
تقع قرية «مال قايد» الجميلة عىل بعد أقل من 500
مرت يف شامل مدينة كناوه مركز قضاء كناوه يف محافظة
بوشهر.
يبلغ عدد أهايل هذه القرية السياحية ذات املناظر
الخالبة ما يفوق  4000نسمة.
هذه القرية تحدّها من الشامل حدائق الخمصيات
الخرضة النرضة ومزارع النخيل وقرية «قلعة حيدر»؛
ومن الجنوب تحدّها قريتا «مال خليفة» و«رسبست»
ومدينة كناوه .أما من الرشق فتح ّد قرية «مال قائد»
سهول ورود الرنجس الرائعة املدهشة للعقول ومزارع
القمح والشعري؛ ومن الغرب تحدّها املياه الهادئة
الزرقاء للخليج الفاريس.
قرية «مال قائد» السياحية ونظراً ملوقعها عىل أعايل
مدينة كناوه ،ترشف عىل هذه املدينة.
يف غابر السنني ،كــان أهــايل هــذه القرية وحي
«رسخور» يف كناوه ،يحصلون عىل مياه الرشب من آبار
القرية .هذه املياه التي كانت تتصف بالعذوبة والنقاء،
ينتقل بها أهايل قرية «مال قايد» اىل باقي القرى وحتى
مدينة وميناء ديلم لبيعها.

توجد يف القرية معامل أثرية وجاذبيات سياحية.
الشاطئ الصخري هو إحدى الجاذبيات الطبيعية التي
متتلكها قرية «مال قايد» .هذا الشاطئ يع ّد أجمل

شاطئ صخري يف جميع املناطق الجنوبية يف ايران.
أمــواج املاء هنا فعلت فعلتها ،حيث حفرت عىل
الساحل كهوفاً وحــفـراً يــؤوي كل منها عــدداً من

األشخاص ،وتسرتعي انتباه كل ناظر.
أما يف شامل القرية وعىل صخرة مرتفعة ،فيوجد
مأوىً صخري يشتمل عىل كهفني اثنني يف موازاة بعضهام
البعض .يف نهاية هذين الكهفني ،تطالعنا حفرة منحنية
نحو األسفل ،حيث ترتبط بكهف آخر؛ بيد أنه مل يتضح
بعد الهدف من انشاء هذا الكهف عىل يد االنسان.
اىل ذلك ،تتوسط قرية «مال قايد» السياحية قلعة
بناها وايل املنطقة «مرادخان حيات داوودي» ،وقام
ببناء جزء آخر منها نجله «حسني خان حيات داوودي».
تضمّ القعلة ساحتني داخلية وخارجية وحظرية
للحيوانات.
أما معبد «باباكلو» ،فهو من املواقع األثرية يف هذه
القرية .ويعود بناؤه اىل املايض السحيق وقبل بزوغ
شمس االسالم يف ايران ،حيث كان معبداً للزرادشتية؛
إال أن مسجداً بني بالقرب منه حيث تظهر قبته من
البعيد .هذه القرية لكونها منطقة طبيعية ونظراً لوجود
مواقع أثرية عدّة فيها اضافة اىل شواطئها الصخرية
والرملية وأهاليها الطيبني الكرماء ،تحتضن سنوياً عدداً
كبرياً من الس ّياح وعشاق الطبيعة.

رودان (دهبارز) ..منطقة تكثر فيها مختلف الحيوانات البرية النادرة
الوفاق /تقع مدينة رودان (دهبارز) عىل بعد  100كيلومرت
عن مدينة بندرعباس .وهي مركز كوره رودان ،وترتفع عن
سطح البحر مبقدار  190مرتا .وتحدها من الشامل مدينة
حاجي آباد ومن الشامل الرشقي مدينة فارياب (كالشكرد)
ومن الرشق مدينتي كهنوج ومنوجان ،ومن الجنوب الرشقي
والجنوب مدينة ميناب ومن الغرب ميناء بندرعباس .وكانت
يف القديم تسمى (رودكان) وذلك لوجود العديد من االنهار
غزيرة املياه يف املنطقة وحولها .اما مناخها فهو حار وجاف،
وشتاؤها معتدل وصيفها حار ..ويبلغ عدد سكانها اكرث من 70
ألف نسمة وتأيت يف املرتبة الثالثة بعد بندرعباس وميناب من
حيث الكثافة السكانية.
وتتشكل رودان أو دهبارز من حيث الطوبوغرافيا وامليزات
الجغرافية من قسمني ،هضبة ومنطقة جبلية .وتضم منطقة
الهضبة واملسطحة معظم النقاط املركزية والجنوبية ،واغلب
اراضيها مستوية وترتفع عن سطح البحر بني  150و 700مرت.
اما نهري جغني ورودان فهام فرعني رئيسني من نهر ميناب
الذي مير وسط رودان ويروي ارايض الهضبة والسهل ويعمل

اكرب جوجة (الفروج)
● ●املكونات:
فروج ،كوب من دبس الرمان،
 2حبة ليمون حامض 3 ،مالعق
صغرية زعــف ـران 3 ،اكــواب من
الزيت ،ملح وفلفل حسب الرغبة.
● ●طريقة التحضري:
تنظف الــفــروج ويقسم اىل
قسمني متساويني ويضاف اليه
امللح والفلفل والزعفران والليمون
الحامض ويــرك ملدة ساعتني يف
الثالجة.
سخنوا الزيت بارتفاع يف مقالة
عميقة ي ّ
ُفضل أن تكون من
الحديد يك يتم توزيع الحرارة جيداً.
ُتضاف قطع الفروج تباعاً إىل مقالة الزيت.
يجب تغطية املزيج وتركه ملدة اىل ان ينضج.
ويوضع الغطاء عىل القدر ليساعد بتوزيع الحرارة بالتساوي لطهي الفروج .
بعدها إكشفوا الغطاء واتركوها ملدة  10دقائق أخرى.
يضع يف صحن التقديم ويرش عليه دبس الرمان ويقدم مع الرز االيراين.

في طهران

عمارة تيمورتاش ..متحف يضم أنواع األدوات
العسكرية القديمة

عىل منو الزراعة فيها.
اما املنطقة الجبلية فتحتوي عىل مرتفعات ملحوظة يف
الشامل والغرب والرشق وكأنها جدار يحيط بالكورة .وهذه
املرتفعات هي امتداد لجبال فارس الجنوبية والجبال املتفرقة
املركزية.
يذكر ان وجود املرتفعات يف رودان تشكل موقعاً مناسباً
ملختلف الحيوانات ،التي اهمها الدب االسود والنمر واملاعز
والكبش والجاموس وابن آوا والضبع والقط الوحيش والخنزير
الوحيش والخفاش ،االرنب والثعلب .عل ًام ان الدب االسود
اآلسيوي هو من اندر الحيوانات يف ايران بل وحتى يف العامل.
وهو يحىض بالحامية ويعترب من الحيوانات املعرضة لالنقراض.
وقد شوهد يف بضعة السنوات املاضية عدة مرات من قبل
االهايل املحليني .وهو عادة يقطن يف املغارات .كام شوهدت
طيور الحباري ،التي هي االخرى تواجه خطر االنقراض .وانواع
من البط وكثري آخر من الطيور املهاجرة ،يف فصيل الخريف
والشتاء .عالوة عىل مختلف انواع الطيور القاطنة باملنطقة
عىل الدوام مثل الهدهد والبالبل وغريها الكثري.

ثورة في الرسم اإليراني

متحف بهزاد في طهران ..يضم
روائع المنمنمات
متحف بهزاد يف طهران مخصص للمنمنامت التي رسمها حسني بهزاد
( )1968-1895الذي أحدث ثورة يف الرسم اإليراين.
من خالل دراسة الفن األورويب واستلهام أفكار كامل الدين بهزاد ورضا
عبايس ،قدم أسلوباً جديداً من املنمنامت عىل الورق أو الورق املقوى أو
اللوح الليفي.
هذا األسلوب إيراين بحت ،لكنه استمر يف خطواته املعارصة وتغريات الفن
يف مدارس الفن العاملية .قرص کربايس ،كان مصیفا خاصّ ا والیوم تحول إىل
متحف حسین بهزاد یحتفظ بـ 289أثرا من رسوماته الرائعة بـ 5قاعات.

عامرة تيمورتاش التاريخية أو متحف الحرب تعود اىل العهد القاجاري حيث تم بناؤها
قبل  160عاما.
وتقع العامرة أو قل متحف الحرب بالقرب من «ميدان حر» وسط طهران ،كان املبنى يتعلق
بأحد وزراء العهد البهلوي األول يدعى عبد الحسني تيمورتاش.
واملتحف هذا يضم أنواع األدوات العسكرية القدمية.

