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بعضها ال يزال صالحا لحد االن

متحف الساعة في كرمان ..يضم مجموعة متنوعة من الساعات التاريخية

الوفاق  -خاص /متحف الساعة يف مدينة كرمان هو أحد
األم��اك��ن املهمة يف ه��ذه احملافظة ويقع يف ش��ارع الشهداء.
يعرض هذا املتحف العديد من الساعات القدمية والساعات
اخلشبية .وي��وج��د يف ه��ذا املتحف س��اع��ات م��ن العهد ناصر
ال��دي��ن ش ��اه ،ب��اإلض��اف��ة إىل س��اع��ات مت تسليمها ل �ع��دد من
األشخاص أثناء افتتاح سكة احلديد يف ايران.
أق��دم ساعة يف متحف كرمان وال�تي يعود تارخيها إىل ما
قبل  300عام وما زالت تعمل ،وأضافت هذه الساعة إىل سحر

ومجال بقية ساعات املتحف ،كما حيتفظ املتحف بعدد من
العمالت والطوابع القدمية والساعات اليدوية اجلميلة.
● ●اثار املتحف
يف املتحف ُت�ع��رض ال�س��اع��ات يف أرب�ع��ة غ ��رف ،وال�ت�ي تشمل
جمموعة متنوعة من الساعات الرملية ،والساعات املائية،
والساعات اليدوية  ،وساعات منضدية ،والساعات اجلدارية،
وميكن مساع الصوت املتدلي لبعضها الذي ال يزال تعمل.

وحيتفظ ه��ذا املتحف بساعتني م��ن أروع س��اع��ات سطح
املكتب يف العامل  ،تسمى «ساعة العام» وهي صناعة أملانيا.
ويف ايران هناك أربعة من هذا النوع ،االثنان اآلخران توجد
يف قصر جلستان يف طهران .تشمل الساعات األخرى املثرية
لالهتمام هل��ذا املتحف الساعة األوىل ال�تي مت اختبارها
يف الفضاء ،والساعة املائية من العصر الصفوي ،وساعات
امل�ك�ف��وف�ين .وك��ذل��ك وج ��ود ال�ع�م�لات املعدينة وال�ط��واب��ع
والعدسات املكربة.
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يؤمه محبو رياضة التزلج على الثلج

«آلوارس» ..منتجع سياحي ومضمار للتزلج
على الجليد في اردبيل

يقع منتجع «آل��وارس» للتزجل على اجلليد على بعد  12كم من قرية «آلوارس»
و  24كم من مدينة سرعني السياحية التابعة حملافظة اردبيل مشال غرب ايران.
ويعترب هذا املنتجع احدى املناطق السياحية يف فصل الشتاء وأكرب منتجع للتزجل
على اجلليد يف هذه احملافظة.
تقع ق��ري��ة آل ��وارس يف س�ف��وح جبل س�ب�لان ومرتفعات خ�ض��راء وج��ذاب��ة ،وه��ي من
امج��ل القرى ح��ول جبل سبالن واي��ران .إن تدفق املياه والينابيع الوفرية  ،وخاصة
ينبوع ميالن بالغ الذي يشتهر بسمك السلمون ،واهلواء النقي واخلضرة يف املراعي
احمليطة يذهل أي مشاهد.
معلم سياحي هام في محافظة همدان

مذهلة ورائعة للغاية

قلعة رباط كريم الحجرية ..أحد أهم المعالم األثرية في طهران

الوفاق  -خاص /املعامل التارخيية ملدينة
رباط كريم ،مذهلة ورائعة للغاية ،وخاصة
قلعة رب��اط كريم احلجرية اليت تقع عند
تقاطع طريق طهران  -ساوه السريع .يعترب
مبنى ال�ق�ل�ع��ة احل�ج��ري��ة أح ��د أه ��م امل�ع��امل
األثرية يف العمارة اإليرانية .ومبنى رائع يف
هذه املنطقة.
مت تشييد ه��ذه القلعة كحصن حكومي
م �ن��ذ ال �ع �ص��ور ال �ق��دمي��ة ألس �ب ��اب خمتلفة
م �ث��ل ال� �ظ ��روف االق �ت �ص ��ادي ��ة وال �ع �س �ك��ري��ة
واجلغرافية والدينية .ومن االقسام املهمة

هل� ��ذا امل �ب �ن ��ى ،ال �ق �ص��ر امل� ��رك� ��زي أو قصر
احل��اك��م ،وذل��ك بسبب اخ�ت�لاف هندسته
امل�ع�م��اري��ة  ،وامل�س�ت��وح��ى م��ن ع �م��ارة العصر
الساساني  ،ووج��ود األدل��ة والقطع األثرية
التارخيية اليت مت احلصول عليها من هذا
القصر والقبو املدفون ،وقد ُنسبت إىل تاريخ
م��ا ق�ب��ل اإلس �ل�ام ،مم��ا زاد م��ن أه�م�ي��ة ه��ذه
القلعة التارخيية.
ن�ظ��راً لسهولة حتضري امل ��واد ،ف��إن معظم
املباني التارخيية القدمية مبنية من الطني
اخل� � ��ام .إن اهل �ي ��اك ��ل احل �ج ��ري ��ة ال �ت�ي مت

بناؤها بسبب ظروف املنطقة وانعدام األمن
واحل��اج��ة إىل ق��وة ك�ب�يرة ،لذلك استغرق
تشييد املبنى باحلجر سنوات عديدة ،وقد
ق��در بناء القلعة احلجرية منذ أكثر من
مائيت عام.
تشييد املباني احلجرية حم��دود للغاية
ومن بني املباني احلجرية اليت مت تشييدها،
مل يتبق سوى عدد قليل منها .هلذا السبب،
ف��إن مح��اي��ة وترميم النصب احل�ج��ري أمر
ض � ��روري ل �ل �غ��اي��ة م ��ن أج� ��ل احل� �ف ��اظ على
اهل��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة وال �ع �م��ارة اإلس�لام �ي��ة يف

ال��ب�ل�اد .خم �ط��ط ه ��ذه ال�ق�ل�ع��ة ع �ل��ى ط ��راز
املباني املشرتكة يف العصر اإلسالمي ،مع
أربع شرفات وفناء مركزي .تتكون القلعة
م��ن  4أب ��راج دائ��ري��ة يبلغ قطر ك��ل منها
 5أمتار .باإلضافة إىل ذل��ك ،يوجد داخل
هذه القلعة بئر مياه بعمق  40مرتاً وخزان
مياه .على اجلوانب األربعة للقلعة ،هناك
أرب ��ع غ ��رف م��رب�ع��ة ذات س�ق��ف ب�ش�ك��ل قبة،
وثالثة أب��راج بني ج��دران اجلوانب الشرقية
وال�غ��رب�ي��ة والشمالية وال�ت�ي ادت يف تقوية
جدران القلعة.

لقضاء عطلة نهاية األسبوع

وادي بيازتشال في طهران ..وجهة سياحية رائعة
ال��وف��اق  -خ ��اص /يعترب وادي بيازتشال
يف طهران وه��و أح��د أكثر املناطق خضرة
بالقرب من طهران ،وهي وجهة رائعة لقضاء
عطلة نهاية األسبوع.
وال� � � ��وادي ه ��و م ��ن ال� ��ودي� ��ان ال �ع��ال �ي��ة يف
مرتفعات ال�برز اجلنوبية ،وال�تي تطل على
مدينة ط �ه��ران .ميتد وادي ب�ي��ازت�ش��ال من
ن �ه��اي��ة ط��ري��ق ت�س�ل��ق ج �ب��ال ك�ل�ك�ش��ال إىل
قمتيه التوأم ونهاية وادي دارآباد والينابيع.
ومن املثري لالهتمام أن هذا ال��وادي أخضر
يف مجيع أيام السنة تقريباً وحتى يف فصل
الشتاء.
وي �ع �ت�بر ال� � ��وادي يف ال ��واق ��ع أح ��د أف�ض��ل
الوجهات للتنزه يف الطبيعة بطهران ،يبلغ
اجتاه الوادي الشرقي الغربي وطول الوادي

حوالي  3كيلومرتات وارتفاعه عن سطح
البحر  2700مرت يف بداية ال��وادي و 3200
مرت يف النهاية.
وعلى ط��ول ال ��وادي .س��وف جتتياز القمم
اليسرى ل�ل��وادي بارتفاع  3180م�تراً ،قمة
مج�بره بند بارتفاع  3160م�ت�راً ،شهربانو
كشك بارتفاع  3300مرت ،ستصل إىل قمة
سياه بند بارتفاع  3320مرتاً.
يف ه ��ذا ال � ��وادي ،ستحصل ع�ل��ى ك��ل ما
حتتاجه يف سياحة الطبيعة وتسلق اجلبال
لتحقيق ك��ل م��ا ت��ري��د رؤي �ت��ه ،ول�ك��ن جيب
ع�ل�ي��ك اخ �ت �ي��ار ال �ق��واع��د ال�ل�ازم ��ة لتسلق
اجل� �ب ��ال وال��س��ي ��اح ��ة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة .واألم� ��ر
يستغرق حوالي  5ساعات على األق��ل من
قمة دار آباد اىل وادي بيازتشال.

ينبوع فرشه ..مياه عذبة ومعدنية تستخدم
الغراض عالجية

الوفاق  -خاص /ينبوع فرشه هو احد ينابيع مياه جبل الوند النقية وذات االمالح
املعدنية اليت تستخدم الغراض عالجية وهي من املعامل السياحية اهلامة يف حمافظة
همدان .تستمر مياه الينابيع على طول وادي مرادبيك وتنضم إليها ينابيع أخرى
كبرية وصغرية على طول هذا الطريق .یروی ینبوع فرشه حقول املنطقة باملياه
العذبة وتسري يف طريقها لقطع برية .أخرياً ،تصل مياه الينابيع إىل قرييت سيلوار
ودره مرادبيك وتستخدم لري احلقول.
يف  8كانون األول (ديسمرب)  ، 2009مت تسجيل ينبوع فرشة يف القائمة الوطنية
للرتاث الطبيعي.

أشهر األطباق االيرانية
خورشت فسنجان (مرق الفسنجان)

● ●املكونات:
دجاجة مقطعة اىل  6قطع
او اكثر حسب الرغبة 2 ،حبة
بصل كبري مفروم ،لرت ماء،
 2كوب جوز م�بروش ،كوب
دب � ��س ال � ��رم � ��ان ،س �ك ��ر ح�س��ب
الرغبة ،ملعقة زب��دة او زي��ت ،
ملح حسب احل��اج��ة ،كركم
حسب احلاجة.

● ●طريقة التحضري:

ن �ق �ل��ي ال �ب �ص��ل ب ��ال ��زب ��دة او
ال ��زي ��ت ح �ت��ى ي��ذب��ل ون�ض�ي��ف
ف � ��وق � ��ه ال � � ��دج � � ��اج وحن � �م� ��ره
م ��ن اجل �ه �ت�ي�ن يف ق� ��در م��ان��ع
لاللتصاق.
نضيف التوابل للدجاج ،ونطحن اجلوز باملكينة او اخلالط مع نصف لرت ماء.
نضيف اجل��وز املطحون م��ع امل��اء ف��وق ال��دج��اج ونغلي نصف ل�تر م��اء ونصبه فوق
الدجاج ليغطيه فقط ،ونضعه على نار هادئة ثالث ساعات او اكثر وال بد من خلط
املزيج كل فرتة حتى ال يرتسب اجلوز يف القاع وحيرتق.
بعد غليان مزيج اجل��وز وال��دج��اج وامل ��اء نضيف ك��وب دب��س ال��رم��ان وخنلطه ثم
نرتكه ينضج على نار هادئة ونضيف اليه السكر ونرتكه ملدة  15دقيقة اخرى.

