
مردم استان چهارمحال وبختيارى، شب قبل از عيد نوروز 
نوعى كوفته محلى را به عنوان غذاى مخصوص عيد 

تهيه مى كنند. كوفته پزان در روز عيد اجرا مى شود؛ به اين 
صورت كه شب قبل از عيد، گوشت را در هاون مى كوبند، وقتى كه له شد، 

برنج گرده را خيسانده و به همراه سبزى، نمك و ادويه به آن اضافه مى كنند 
و مى كوبند
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تنها روزنامه مكتوب گردشگرى جهان

خانه اى كه بوى نقش و رنگ 
مى دهد

ــهير ايرانى است و اينجا خانه اوست؛ جايى كه سال ها  محمد غفارى، معروف به كمال الملك نقاش ش
اين نقاش معاصر در آن نفس كشيده و نقش ها زده است.

ــتاى حسين آباد و در فاصله 5 كيلومترى جنوب شهر فيروزه قرار دارد. اين  منزل كمال الملك در روس
ــت. از دور كه مى آيى، ديوارهاى كاهگلى و دِر چوبى اين  ــت آثار ملى شده اس ــال 82 ثبت فهرس بنا در س
ــوى.  ــرت را خم كنى و وارد حياط ش خانه تو را جلب مى كند؛ دلت مى خواهد بى پروا كلون در را بزنى و س
تقريبًا روبه روى دِر ورودى يك حوض كوچك است؛ از آن حوض هايى كه تو را ياد قديم مى اندازد. سمت 
راست يك ساختمان همكف است. اينجا مطبخ خانه بوده؛ در يك بخش مطبخ خانه، تنورى خودنمايى مى كند؛ 
تنورى كه با ِگل ساخته شده؛ از همان تنورها كه هيزم مى ريختند و خمير را به ديواره هايش مى زدند تا بپزد. 
ــت روبه روى  ــته مى برد. از مطبخ خانه بيرون مى آيى؛ درس ــور را كه مى بينى، بوى نان داغ تو را به گذش تن
ساختماِن مطبخ، چند پله باالتر ساختمانى است كه روزى كمال الملك در آن مى زيسته. از پله ها باال مى روى. 

اتاق ها با ورودى هاى قوسى شكل به هم پيوند مى خورند. اينجا بوى نقش و رنگ مى دهد.
ــابور بود. او 12 سال آخر زندگى  ــى از نيش آن زمان كه كمال الملك به اين منطقه آمد، هنوز اينجا بخش
خود را در نيشابور گذراند. البته حاال اين خانه كه كمال الملك در آن زندگى مى كرده، در جغرافياى شهرستان 
ــتان ارتقا يافته است.  ــابور جدا شده و به شهرس ــود كه فيروزه از نيش ــال مى ش فيروزه قرار دارد و چندين س
ــين آباد گفته: «كمال بعد از مشورت با  ــتاى حس نوه دختر برادِر كمال الملك درباره حضور اين نقاش در روس
ــتان با ساالر معتمد گنجى در نيشابور آشنا مى شود و به پيشنهاد ساالر، روستاى حسين آباد نيشابور را  دوس

خريدارى مى كند و براى ساخت قلعه و... نيز هزينه و به نيشابور مهاجرت مى كند.»
ــود كه كمال الملك ساكن روستاى حسين آباد شده و سال ها در آن زندگى مى كند  آرى، اين طور مى ش
ــت. چندى پيش  ــيار بزرگ تر و زيباتر از حال حاضر بوده اس ــت بگوييم قلعه، بس اما اين خانه و يا بهتر اس
ــى با يكى ديگر از نوادگان دختر برادِر كمال الملك صحبت مى كردم و  وقت
ــه كمال الملك چيزى به ياد  ــيدم كه آيا از بناى اصلى خان از او پرس
ــخ داد: «خيلى كوچك بودم، اما به ياد دارم كه  دارد، اين گونه پاس
ــيد بود و به باغ بزرگ  ــاختمان رو به غروب خورش پنجره هاى س
ــوى آن جارى بود و  ــد كه نهر آبى در جل ــى باز مى ش و مصفاي
ــد؛ در  حوضى زيبا با آجرهاى آبى رنگ لعاب خورده ديده مى ش
ــده بود كه  ــاخته ش طرف ديگر، حمامى به صورت زيرزمينى س
ابتدا صاحب خانه و سپس كارگران از آن استفاده مى كردند.» 
ــكوه، چيز زيادى باقى نمانده اما  اگرچه حاال از آن نهر و ش
ــده نيز خود به اندازه  ــاختمان و همين اثر به جا مان همين س
ــت؛ چراكه هنوز پس از سال هاى  ــكوهمند و زيباس كافى ش

سال همچنان بوى نقش و رنگ و هنر مى دهد. 
ــان  ــه كمال الملك در كاش ــارى» معروف ب «محمد غف
ــين آباد نيشابور  ــد. او در سال 1307 به حس زاده ش
كه حاال در جغرافياى سياسى شهرستان فيروزه 
ــن خانه در دوره  ــرار دارد، كوچ كرد. اي ق
ــتمل  ــده و مش ــاخته ش پهلوى اول س
ــاختمان هاى  ــاط مركزى، س بر حي
ــمالى و جنوبى و  ــه ش يك طبق
باغ وسيعى در ضلع جنوبى 
است؛ بناى سمت جنوبى 
ــت  ــل كار و اقام مح

كمال الملك  استاد 
بوده است.
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درخواست فعاالن بى رمق گردشگرى پس از 1313 ماه بيكارى و تعطيلى 

︣﹫︋︡︑︣﹫︋︡︑ ︀︀ ︡﹠﹋ ﹟﹫﹞︃︑︡﹠﹋ ﹟﹫﹞︃︑ ︀ ️﹛︀دو ️﹛دو
■ نايب رئيس نايب رئيس 

جامعه بوم گردى جامعه بوم گردى 
كشور: كشور: 

اگر قرار است اگر قرار است 
سفر انجام نشود سفر انجام نشود 

بايد براساسبايد براساس
 ِمُتد جهانى  ِمُتد جهانى 

عمل كردعمل كرد

شاغالن صنايع دستى 
سال آينده از پرداخت 
حق بيمه سهم كارفرمايى

معاف هستند

وضعيت نامعلوم 
سفر به مشهد

■ ضربه كارى كرونا به گردشگري زيارت 

2

2

2

3

تقالى اعضاى اتحاديه اروپا براى 
صدور گذرنامه واكسن 

ِ
ــه كمال ال ــيدم كه آيا از بناى اصلى خان از او پرس

ِ

ــخ داد: «خيلى كوچك بودم، دارد، اين گونه پاس
ــيد بو ــاختمان رو به غروب خورش پنجره هاى س
ــوى ــد كه نهر آبى در جل ــى باز مى ش و مصفاي
حوضى زيبا با آجرهاى آبى رنگ لعاب خورده دي
ــاخته طرف ديگر، حمامى به صورت زيرزمينى س
ابتدا صاحب خانه و سپس كارگران از آن استفا
ــكوه، چيز زيادى با اگرچه حاال از آن نهر و ش
ــده نيز خ ــاختمان و همين اثر به جا مان همين س
ــت؛ چراكه هنوز پس ــكوهمند و زيباس كافى ش

سال همچنان بوى نقش و رنگ و هنر مى دهد. 
ــه كمال الملك در ــارى» معروف ب «محمد غف
ــين آباد ــد. او در سال 1307 به حس زاده ش
كه حاال در جغرافياى سياسى شهرستان
ــن خانه در ــرار دارد، كوچ كرد. اي ق
ــ ــده و مش ــاخته ش پهلوى اول س
ــاختمان ها ــاط مركزى، س بر حي
ــمالى و جنوبى ــه ش يك طبق
باغ وسيعى در ضلع جنوبى
است؛ بناى سمت جنوبى 
ــت  ــل كار و اقام مح

كمال الملك  استاد 
بوده است.
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﹙﹫︕ ﹁︀رس  ︠﹤ ﹙﹫︕ ﹁︀رس﹇﹙︺﹥ ای ﹋﹥ رو︋   ︠﹤ ﹇﹙︺﹥ ای ﹋﹥ رو︋ 
︀ز ﹝﹩ ︫﹢د ︀ز ﹝﹩ ︫﹢د︋   ︋
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در درياچه هاى اطراف 
سدهاى كشور ايجاد مى شود


