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جنــگ ،جنــگ نظامــی نیســت -البتّــه جنــگ نظامــی نمیکننــد ،غلــط
هــم میکننــد اگــر بخواهنــد بکننــد -ا ّمــا جنــگ هســت ،جنــگ نــرم
هســت ،جنگهایــی هســت کــه از جنــگ نظامــی خطرناکتــر اســت؛
توجــه داشــته
دشــمن در حــال جنــگ بــا مــا اســت .خــب ،پــس ّ
باشــید کــه تبلیــغ یعنــی مواجهــه بــا دشــمن؛ تبلیــغ درســت ،یعنــی
سینهبهســینه شــدن بــا دشــمن حقیقــت ،بــا ظلــم و بــا ظلمــات؛ ایــن،
معنــای تبلیــغ اســت؛ ایــن ،حقیقــت تبلیــغ اســت.

بخشــی از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار اعضــای
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی  -دی مــاه ۱۳۹۶

مـاهنــامـه درون پـروازی
شـرکت هـواپیمایـی قشـم
صاحب امتیاز :شرکت هواپیمایی قشم
مــدیـر مسئـول :عبـــاس مسیبــی
سـردبیر :داود ربیعــی
ناظــر ادبـی و هنــری :هیما حاجی صادقی
مجری طرح و مدیر تبلیغات :شرکت رویـای هامـون
مدیر طــرح وتـوسعه :مریم خلیل پنــاه
مدیر بازرگاني نشریه :محمــد امین هاشمی
مــدیرهنــری و ناظر چاپ :هاشــم زاده
طراح و صفحـــه آرا :مریم خلیل پناه
مـدیر فــروش :مهــدی سمنبــری

همكــار فــروش :مونا کیایی | عبدالعلی مرتضوی
مهرداد آقاپور| ماریس قندچی | مژگان قاصدی
مـترجـــم :غزاله فرهودی فرید

بسمه تعالی
همراهان گرامی ،همکاران ارجمند
با سالم و احترام

سازمان آگهی09101480727 021-22224948 :
نشـانی دفتـر مــرکزی شرکت هـواپیمایی قشم :جـزیره قشم،
بلــوار امام قلی خان ،میدانگلهــا ،شرکت بین المللی هتلهای
سورینت قشم
تلفـن +9 8 -7 6 3 -5 3 3 5 1 6 1 -7 :
+9 8 -7 6 3 -5 3 3 5 1 6 0
نمابـر:
دفتــر نمایندگـی تهــران :بزرگـــــراه شهیـدلشگــری
(جــاده مخصـوص کـرج) ،روبـروی سـه راه فـرودگــاه،
خیابــان شـهید ریاحـی ،پـاک  ،12سـاختمان قشـم ایـر
تلفـن -4 7 9 9 9 9 9 9 :
نما بـر -4 4 6 9 6 6 1 2 :

-2 1
-2 1

+9 8
+9 8

لیتـــوگرافـــی ،چـــاپ و صحافـــی :انـــدیشه بــرتر

خداونــد بــزرگ را شــاکرم در ســالی کــه گذشــت بــا اســتعانت از لطــف و مرحمتــش مزیــد توفیقــات بــرای خدمــات خالصانــه و تــاش
مســئوالنه در راســتای رســیدن بــه اهــداف عالیــه شــرکت و پیشــبرد اهــداف جامعــه هوانــوردی بــرای خانــواده بــزرگ قشــم ایــر فراهــم گردید.
ســال  1396فرصتــی یکســاله بــود تــا تمامــی پرســنل خــدوم و زحمتکــش شــرکت بــا تــو ّکل الهــی و بــا بهرهگیــری از تجربیــات و دانــش
روز دســت در دســت یکدیگــر ،کمــر بــه همــت عالــی بســته و ضمــن ارتقــای ســطح کیفــی خدمــات و جایــگاه شــرکت ،همزمــان در راســتای
مجدانــه تــاش نماینــد.
برقــراری مســیرهای جدیــد پــروازی داخلــی و بیــن المللــی ّ
ضمــن تشــکر و قدردانــی از زحمــات یکایــک همــکاران و ســپاس بــی کــران از حضــور همیشــگی مســافرین و همراهــان وفــادار کــه مایــه دلگرمی
مجموعــه قشــمایر میباشــد ،فــرا رســیدن ســال نــو و تولّــد دوبــاره طبیعــت را تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و امیــدوارم نــوروز باســتانی 97
ســرآغازی بــرای رشــد و شــکوفایی بیــش از پیــش میهــن اســامی بــوده و در ســایه عنایــت ایزدم ّنــان همــراه بــا دیگــر خدمتگــزاران ملــت شــریف
ایــران ،شــرکت هواپیماییقشــم نیــز در ارائــه بهینــه خدمــات توفیــق مســتدام یابــد.

عكاس :مریم خلیل پناه -مهگل خلیل پناه
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جالبترین آداب و رسوم نوروزی ایرانیها
گروه فرهنگی
جشــن نــوروز ،بلنــد مرتبهتریــن جشــن ایــران زمیــن اســت .شــاید کــم و بیــش بــرای
همهمــان آشــنا باشــند امــا میدانیــد همــه مــا ایرانیهــا نــوروز را بــه یــک صــورت
جشــن نمیگیریــم؟

نوروز در ترکمن صحرا
در ترکمــن صحــرا ،پــس از انجــام مناســک خانهتكانــی ،رســم اســت کــه
نــخ ســفید و ســیاه را بــا هــم میبافنــد و در میانــه آن اســپند ،نظــر چشــم،
منجــوق ،نمــک و داغــدان (کــه نوعــی چــوب اســت) قــرار میدهنــد و
آنــرا بــه نشــانه برکــت ،بــاالی در خانههــا میآویزنــد.
از دیگــر ســنتهای ایــن قــوم ،تراشــیدن مــوی ســر پســرها در
چهارشــنبه آخــر ســال بــوده اســت ،بــه طــوری کــه مقــداری مــو را در
دو طــرف ســر ،روی گــوش یــا پشــت ســرها باقــی میگذاشــتند و بــه
آن «قولپــاق» میگفتنــد .از دیگــر رســومی کــه امــروزه کمرنگتــر شــده،
رفتــن بــه صحراهــا در چهارشــنبه ســوری اســت .آنهــا نگریســتن بــه
چشــمههای آب را بــه فــال نیــک میگرفتنــد و در راه بازگشــت ،تعــدادی
ســنگریزه بــر میداشــتند و هفتبــار بــه طرفــی غیــر از قبلــه پرتــاب
میکردنــد تــا بدیهــا دفــع شــود .از جملــه ســرگرمیهای نــوروز ،بــازی
«منجــوق آتــدی» بــه معنــای انداختــن دانــه منجــوق اســت .کــه در ایــن
بــازی دختــران ترکمــن دور هــم جمــع میشــوند و منجوقهــای خــود را
بــا عامتــی مشــخص میکننــد و دانهدانــه در ظرفــی پــر آب میاندازنــد.
ســپس یكــی از دختــران ظــرف را میگیــرد ،بــاالی ســر دوســتانش میبرد
و در حالــی کــه یــک بیــت شــعر میخوانــد ،منجوقهــا را بــا هــم قاطــی
میکنــد و بعــد یكــی را از ظــرف در مــیآورد .منجــوق متعلــق بــه هــر
دختــری کــه باشــد ،معنــای شــعر در ارتبــاط بــا او قلمــداد میشــود.
ورامین
در ورامیــن از حــدود بیســت روز مانــده بــه عیــد ،مراســم ســمنو پــزان
بــا همیــاری اقــوام و همســایهها برگــزار میشــود .در ایــن مراســم ،زنــان
حیــن پخــت ســمنو ،از حضــرت زهــرا(س) ،طلــب حاجــت میکننــد.
همچنیــن رســم اســت کــه در روز پخــت ســمنو ،کــه  15ســاعت بــه
طــول میانجامــد ،آشــی هــم بــار میگذارنــد و از آن خیــرات میدهنــد.
ورامینیهــا معتقدنــد کــه چشــم مردهــا و افــراد ناپــاک نبایــد بــه گنــدم
خیسخــورده ســمنو بیافتــد.
بانه
کردهــا از دیربــاز نــوروز را بــا مراســم و مناســک بســیاری جشــن
میگرفتــه انــد .یكــی از آنهــا ،رســم کوســهگردی اســت .کوســهگردی
کــه در روســتاهای کردســتان رواج دارد ،در واقــع گشــتن فردی اســت
در آخریــن روزهــای پیــش از عیــد بــا لباســی ماننــد کوســه کــه باعث
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ســرگرمی و تفریــح و خنــده مــردم میشــود .کوســه بــا ســخنانی
جالــب حضــار را متوجــه حضور خــود میکند .عامــه مــردم آنرا رســمی فكاهی
میداننــد امــا بایــد گفــت کــه کوســهگردی از قدمت بســیاری برخــوردار اســت.
همدان
در همــدان ،ســبزه انداختــن یــا بــه گویــش محلــی «ســبزه رِختــن»
بــا وســواس بســیاری انجــام میشــود .بــه طــوری کــه گفتــه میشــود
در قدیــم آنهــا معتقــد بودنــد کــه دانــه ســبزه هفــت ســین ،حتمــا
بایــد از فــرد مومنــی خریــداری شــود .کــه ایــن موضــوع باعــث رشــد
بهتــر ســبزه و نمــاد محصــول بیشــتر در ســال آینــده اســت .پــس اگــر
فروشــندهای مغــازهای رو بــه قبلــه داشــت ،شــانس بــا او بیشــتر یــار
بــود و مــردم بیشــتر بــه ســراغ او میرفتنــد .از غذاهــای پیــش از
نــوروزی میتــوان بــه «قــوت خــدر نبــی» یــا غــذای خضــر نبــی
اشــاره کــرد کــه از اواســط اســفند مــاه هــر ســال افــرادی در کوچههــا
و خیابانهــا بــا ظرفــی بــر روی ســر ،غــذای خضــر نبــی میفروختنــد
و فریــاد میزدنــد «عیــد آمــده خــدر نبــی یــادت نــره».
میناب
مردم میناب در عید نوروز پیشاني و شاخ گاو و گوسفندان و همﭽنین
درب منازل را با گلک (گل ســرخ) رنگین مــیسازند .در گذشــته مــردم
ایــن منطقــه بــاور داشــتهاند که زمین روي شاخ گاوی قرار دارد و
نوروز ،روزي است که ایــن گاو براي رفع خستگي ،زمین را از این شاخ
به آن شاخ منتقل ميکنــد .همچنیــن فكــر میکردنــد کــه هــرگاه در
آســمان ،رنگیــن کمانــی درآیــد ،ســال تحویــل شــده اســت .بــه همیــن
دلیــل بــه انتظــار رؤیت رنگیــن کمــان میماندنــد .همچنیــن در ایام
نــوروز ،در باغهــای اطــراف مینــاب گلــی بــه رنــگ بنفــش میرویــد
کــه بــه« بهارکــو» معــروف اســت .رســم اســت کــه دخترهــا و پســرها
ایــن گل را بــه بنــد میکشــند و بــه گــردن میآویزنــد.
بوشهر
ســفره هفــت ســین بوشــهریها یكــی از جالبتریــن ســفرهها در
میــان اقــوام مختلــف اســت .آنهــا عــاوه بــر ســفره هفتســین ،یــک
ســفره «هفــت میــم» نیــز ،متشــكل از ماهــی ،میگــو ،میــوه ،مــرغ ،مربــا،
ماســت و مســقطی بــر خــوان نــوروزی برپــا میکننــد .همچنیــن
عــاوه بــر شــیرینیهای خانگــی ،تهیــه «قراپیــچ» و « بیبــی گلــی»
نیــز از رســوم نــوروزی مــردم جنــوب کشــورمان اســت.

شمـاره شانزدهم

| 25

گروه فرهنگی

نوروز از دیروز تا امروز

تــا بــه حــال از خــود پرســیدهاید کــه چــرا نــوروز را جشــن میگیریــم؟ اصــا ایــن جشــن کهــن از کجــا پیدایــش شــده و در
فرهنــگ مــا مانــدگار شــده اســت؟ بــر اســاس آنچــه در داســتانهای اســاطیری ایــران زمیــن از جملــه شــاهنامه فردوســی و
تاریــخ طبــری آمــده ،پیشــینه نــوروز بــه زمــان جمشــید ،نخســتین پادشــاه بــر روی زمیــن ،بــاز میگــردد .بــر اســاس روایــات
تاریخــی ،وی بــه هــر مناســبتی بــر روی تخــت مینشســته و بــا انجــام کارهــای نیــک ،جشــنی را برپــا میســاخته اســت .در
یکــی از آن مراســمها کــه بــه صــورت اتفاقــی بــا روز اول فروردیــن متقــارن شــده بــود ،تابیــدن نــور خورشــید در تــاج ایــن
پادشــاه ،شــور و غوغایــی در میــان مــردم برپــا کــرد و همــه فریــاد زدنــد « :جمشــید » یعنــی « بزرگــی درخشــید » و ایــن نــام
بــر وی نهــاده شــد .نــام او از ترکیــب جــم بــه معنــای بزرگــی و شــید متــرادف بــا درخشــیدن تشــکیل شــده اســت .جمشــید
ایــن روز را بــه خاطــر ایــن اتفــاق و تعریــف و تکریــم خــود جــوش مــردم از خــودش ،روزی نــو و مبــارک پنداشــت و از آن
پــس ،در هــر ســال ،ایــن روز را بــه عنــوان نــوروز گرامــی داشــت .در دیــن و مذهــب نیــز روایاتــی از نــوروز وجــود دارد کــه
برگــزاری ایــن مراســم را در ســالهای بســیار دور تاییــد میکنــد .در اوســتا ،زرتشــت پیامبــر بــه عنــوان کســی کــه تقویــم
خورشــیدی را بــه مــردم معرفــی کــرد ،یــاد شــده اســت .گفتــه میشــود وی اولیــن روز ســال یعنــی برابــری روز و شــب را
بــه عنــوان اعتدالیــن نــوروز نامگــذاری کــرد و جشــن گرفــت .البتــه روایــات دیگــر حاکــی از آن هســتند کــه جشــن نــوروز
پیــش از زرتشــت هــم در ایــران برگــزار میشــده اســت.

جشن نوروز در طول تاریخ
در هــر یــک از ادوار تاریخــی نــوروز بــه شــكلی خــاص جشــن
گرفتــه میشــد و پــس از تغییــرات بســیار بــه شــكل امــروزی خــود
در آمــده اســت.
* نوروز در زمان هخامنشیان
در سنگنوشــتههای بهجــا مانــده از دوران هخامنشــیان ،بــه
برگــزاری جشــنی تحــت عنــوان نــوروز بــه طــور مســتقیم اشــاره
نشــده اســت امــا همیــن کتیبههــا حكایــت از برگــزاری شــكوهمند
ایــن جشــن در زمــان آنهــا دارد .شــواهد حاکــی از آن اســت
کــه مراســم ویــژه نــوروز از  12اســفند تــا  19اردیبهشــت برگــزار
میشــده اســت.
کــوروش بــزرگ ،بنیانگــذار سلســله هخامنشــی در ســال  538پیــش
از میــاد ،نــوروز را بــه عنــوان یــک جشــن ملــی اعــام کــرد .ترفیــع
ســربازان ،پاکســازی مكانهــای همگانــی و خانههــای شــخصی و
بخشــش محكومــان از جملــه مراســم مهــم جشــن نــوروز بــود .در
زمــان داریــوش یكــم ،تخــت جمشــید بــه عنــوان محــل برگــزاری
مراســم نــوروز برگزیــده شــد حتــی برخــی پژوهشــگران معتقدنــد
کــه ایــن محــل بــرای برپایــی جشــن نــوروز ســاخته شــده اســت امــا
برخــی دیگــر آن را بــه طــور کامــل رد میکننــد.
* نوروز در دوره ساسانیان
مراســم نــوروز در دربــار پادشــاهان ساســانی و اشــكانی بــا شــكوه و
جــال خاصــی برگــزار میشــد .پادشــاه در ایــام نــوروز امــر و نهــی
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نمیکــرد تــا شــفقت بــه خــرج دهــد و در آن ایــام مبــارک کســی را
از خــود نرنجانــد .در زمــان ساســانیان ایــن مراســم حداقــل  6روز بــه
طــول میانجامیــد و شــامل دو دوره نــوروز کوچــک یــا عامــه و نــوروز
بــزرگ یــا خاصــه بــود .نــوروز کوچــک از اول تــا پنجــم فروردیــن
برگــزار میشــد و نــوروز بــزرگ در ششــمین روز فروردیــن برپــا
میشــد .در مراســم نــوروز کوچــک ،هــر روز بــه یكــی از طبقــات
مــردم تعلــق داشــت کــه بایــد بــرای دیــدار شــاه بــه نــزد او مــی
رفتنــد:
روز اول فروردین :عامه مردم
روز دوم فروردین :دهقانان ،خدمتگزاران آتشكده ها
روز سوم فروردین :روحانیان و موبدان
روز چهــارم فروردیــن :اعضــای خانــدان ســلطنت ،رجــال مــرم
کشــور و فرماندهــان ارتــش
روز پنجم فروردین :اشراف
روز ششم فروردین :ندیمان و مشاوران
شــاه بــه ســخنان هــر یــک از آنهــا گــوش فــرا مــیداد و اگــر
مشــكلی داشــتند ،دســتور حــل آن را صــادر میکــرد .نــوروز بــزرگ
نیــز متعلــق بــه نزدیــكان شــاه بــود و فقــط آنــان بــه حضــور وی
میرســیدند .نكتــه جالــب ایــن اســت کــه در دوره ساســانیان ســال
کبیســه وجــود نداشــت و روز برگــزاری نــوروز در هــر  4ســال ،یــک
روز از آغــاز فروردیــن عقــب میمانــد .بــه همیــن دلیــل زمــان نــوروز
ثابــت نبــوده و در فصــل هــای مختلــف برگــزار میشــد.
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* نوروز در زمان قاجار
یكــی از مراســمهای مهــم نــوروز در زمــان قاجــار،
مراســم ســام عــام در تهــران بــود .رئیس تشــریفات
دربــار ،یــک روز پیــش از نــوروز ،از ســران مختلــف
دعــوت بــه عمــل مــیآورد و از آنهــا میخواســت
تــا یــک ســاعت پیــش از تحویــل ســال در دربــار
حضــور بــه همرســانند .پــس از انجــام تشــریفات خاص،
یــک ربــع مانــده بــه تحویــل ســال شــاه وارد میشــد و
پــس از ســخنرانی خطیــب ،مجلــس بــا نــام حضــرت
محمــد (ع ) متبــرک میشــد .پــس از آن کــه همــگان به
نشــانه احتــرام ،ســر تعظیــم فــرود آوردنــد ،منجــم باشــی
خبــر تحویــل ســال را اعام میکــرد و شــیپورچی آن را به
اطــاع توپﭽیهــا میرســاند تــا بــا شــلیک تــوپ همــگان
از تحویــل ســال مطلــع شــوند .شــاه نخســت بــه علمــا و
ســپس بــه ســایر حضــار تبریــک میگفــت و پــس از
تــاوت قــرآن مجیــد ،بــه دادن عیــدی مشــغول میشــد.
ایــن مراســم در ســایر شهرســتانها نیــز بــا حضــور
فرمانــدار انجــام میشــد.
*سنتی فراموش شده در نوروز
یكــی از مراســم فرامــوش شــده و جالــب توجــه
نــوروز در قدیــم ،شــاه بــازی نــوروزی بــوده اســت.
در نزدیكیهــای عیــد نــوروز امیــر یــا حاکــم
موقتــی را بــرای یــک منطقــه ،روســتا یــا محلــه بــر
میگزیدنــد کــه ســلطنتش تــا پایــان ســیزدهمین روز
فروردیــن ادامــه داشــت .ایــن حاکــم موقتــی در ایــن
مــدت میتوانســت دســتور عــزل و نصــب ،توقیــف و
حبــس و جریمــه و مصــادره را صــادر کنــد و موجــب
تفریــح مــردم شــود.
*آنچه که امروزه در نوروز انجام میدهیم
نــوروز هــم مثــل خیلی از جشــنهای دیگــر آداب و رســوم
خــاص خــود را دارد کــه بــه مــدت  13روز در ایــران برگزار
میشــود .این مراســم عبارتنــد از:
 -۱چیدن هفتسین
هفــت ســین شــاخصترین نمــاد نــوروز اســت
و آغــاز ســال معمــوال در کنــار آن جشــن گرفتــه
میشــود .از دیربــاز ایــن ســفره رنگیــن ،هفــت
روییدنــی خوراکــی را کــه بــا حــرف « ســین » شــروع
میشــوند را در خــود جــای داده اســت.
 -۲خوردن رشتهپلو و آشرشته
پــس از ســال نــو اولیــن وعــده غذایــی رشــتهپلو یــا
آشرشــته اســت کــه بــر اســاس بــاور قدیمــی خــوردن
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آن موجــب میشــود تــا ســر رشــته کار تــا آخــر ســال
دســت اعضــای خانــواده بیایــد .رشــتهپلو غذایــی
لذیــذ اســت کــه بــا رشــته پلویــی و برنــج همــراه بــا
خرمــا و کشــمش ســرخ کــرده آمــاده میشــود و در
مراســم نــوروز خــورده میشــود.
 -۳عیدی و هدایا
یكــی از رســمهای دیریــن در نــوروز ،عیــدی دادن و
عیــدی گرفتــن اســت .کوچکترهــا از شــوق گرفتــن
اســكناسهای نــو و تانخــورده ســر از پــا نمیشناســند
و بــا شــوقی خــاص منتظــر دریافــت آنهــا هســتند.
 -۴دید و بازدید
احتمــاال در گذشــته ،مردمــان میدانســتند کــه
روزی آنقــدر غــرق در دغدغههــا و روزمرگیهــا
میشــویم کــه فرصــت دیــدن اقــوام خویــش را هــم
نداریــم .رســم دیریــن دیــد و بازدیــد نــوروز بهانــه
خوبــی اســت تــا حداقــل ســالی یــک بــار گــرد هــم
بیاییــم و شــادی ایــن جشــن باســتانی را بــا عزیزانمان
شــریک شــویم.
 -۵پوشیدن لباس نو
رســم بــر ایــن اســت کــه در ایــام نــوروز و بــه هنگام
دیــد و بازدیدهــا بــه نشــانه نــو شــدن لبــاس زمیــن،
جامــه نــو بــر تــن میکننــد و خــود را میآراینــد تــا
بــه بهتریــن شــكل در طــول ایــن جشــن دیــده شــوند.
 -۶سیزده به در
ســیزدهمین روز از جشــنهای نــوروزی بــا عنــوان
ســیزده بــه در شــهرت دارد و حســن ختــام جشــن
نــوروز بــه حســاب میآیــد .بــاوری قدیمــی حكایــت
از ایــن دارد کــه بایــد در ایــن روز بــرای رانــدن
نحســی از خانــه خــارج شــد و بــه دامــان طبیعــت
رفــت .امــروزه در تقویــم رســمی ایــران ایــن روز
تحــت عنــوان روز طبیعــت نامگــذاری شــده و بــا
برپایــی پیکنیــک توســط خانوادههــا در سراســر
کشــور جشــن گرفتــه میشــود.
* ثبت جهانی نوروز
در ســال  2009جشــن باســتانی نــوروز بــا ریشــه ایرانی
را در تقویــم مجمــع عمومــی ســازمان ملل جــای گرفت.
ایــن جشــن در متــن تصویبنامــه بــه صــورت زیــر
توصیــف شــده اســت :نــوروز 12 ،مــاه مــارس جشــنی
بــا ریشــه ایرانــی کــه قدمتــی بیــش از  3هــزار ســال
دارد و امــروزه بیــش از  300میلیــون نفــر آن را جشــن
میگیرنــد.
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گفتگو با نخستین بانوی دیسپچر ایران
و مدیر واحـــد دیسپچ قشـــمایـــر

عاشق حرفهام هستم
قشــمایر را بــه جــرات میتــوان دســتچینی از جذابیتهــا دانســت،
در هــر اتاقــی را کــه بــاز میکنــی و واردش میشــوی ،بهطــور
حتــم بــا یــک جذابیــت منحصربهفــرد روبــرو میشــوی کــه اگــر
روزی بخواهــم از قشــمایر و اهالــی آن مســتند بســازم ،بــا یــک
ســریال چنــد صــد قســمتی روبــرو خواهــم شــد .رازی در قشــمایر
نهفتــه کــه تــا پــای صحبــت مدیــر و کارمنــد ننشــینی ،نمیتوانــی
بــه آن پــی ببــری و یکــی دیگــر از جذابیتهــای قشــمایر ،پــس
از یــک ســال و چنــد مــاه از همــکاریام ،در ایــن شــماره از نشــریه
برایــم نمایــان شــد .آیــا میدانســتید نخســتین بانــوی ایرانــی کــه
توانســته مــدرک رســمی از ســازمان هواپیمایــی کشــوری در حــوزه
دیســپچ را اخــذ کنــد ،هــم اکنــون مدیــر واحــد دیســپچ قشــمایر
اســت؟ گفتگــوی مــن بــا خانــوم انوشــه حبیبــی را از دســت ندهیــد.

خانــوم حبیبــی ،تــا قبــل از آنکــه لــوح تقدیری کــه از معاونــت وقت
اســتاندارد ســازمان هواپیمایــی کشــوری را ببینــم کــه در آن از شــما
بــه عنــوان نخســتین بانــوی ایرانــی در دیســپچ یــاد شــده ،از ایــن
موضــوع اطــالع نداشــتم ،چــرا در طــول ایــن همــه ســال ،آنرا بیــان
نکردیــد؟
مــن عاشــق هوانــوردی هســتم و بــرای آنکــه بتوانــم در آزمونهــای
دیســپچ موفــق شــوم ،ســختیهای بســیاری را تحمــل کــردم و وقتــی
برایــم حرفــهام مهــم اســت ،نیــازی بــه بیــان عناوینــی مثــل نخســتین و
برتریــن نــدارم ،مــن بــرای حرفــهام زحمــت میکشــم نــه بــرای القــاب
دیگــر.
عکــس دیگــری از شــما در ســالهای دور دیــدهام کــه لبــاس
مهمانــداری بــه تــن داریــد ،قبــل از دیســپچری ،مهمانــدار بودیــد؟
در طــول مــدت فعالیتــم در هوانــوردی همیشــه از مصاحبــه و گفتگــو
دوری کــردم ولــی امــروز فکــر میکنــم مــی توانــم از دورانــی کــه
پشــت ســر گذاشــتهام صحبــت کنــم تــا بــرای جوانترهــا مفیــد باشــم.
همیشــه ســعی کــردم تــا در حرفهامتمــام تجربیاتــم را بــه کارآمــوزان و
همکارانــم منتقــل کنــم امــا گفتگــوی امــروزم بــا شــما ،میتوانــد درس
دیگــری بــرای جوانهــا و عاقهمنــدان هوانــوردی باشــد.
من3۵ســاله بــودم کــه تصمیــم گرفتــم  ،عــزم خــود را جــزم کــردم
و در دورههــای آمــوزش مهمانــداری ثبــت نــام کــردم .اگرچــه
تحصیــات دانشــگاهی خــود را بــه اتمــام رســانده بــودم ولــی عاقــه
داشــتم کــه در رشــته هوانــوردی تحصیــل کنــم حتــی افــرادی کــه در
صنعــت هوانــوردی فعــال بودنــد ،میگفتنــد کــه در هیــچ ایرالینــی
نمیتوانــم اســتخدام شــوم ولــی بــه اســتخدام فکــر نمیکــردم امــا
فقــط بــا تکیــه بــر عاقــه و تــوان خــودم ،مســیر را طــی کــردم.
مرحــوم اســتاد علــی رومینــا( از اســاتید بــه نــام مراقبــت پــرواز) و
دکتــر ایــرج ســبحان( اســتاد علــم هواشناســی) همــواره بــه مــن امیــد
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میدادنــد کــه مــن میتوانــم بــه آرزویــم دســت یابــم و وقتــی تمــام
امتحاناتــم را بــا نمــره  1۰۰گذرانــدم در شــرکت هواپیمایــی کیشایــر
بــدون هیــچ آشــنا و رابطــهای اســتخدام شــدم وهمزمــان بهعنــوان
دیســپچر و مهمانــدار مشــغول بــکار شــدم و حرفــه مهمانــداری را در
کنــار دیســپچری تــا هفــت ســال ادامــه دادم .واقعــا بــاورم نمیشــد
کــه توانســتم مهمانــدار شــوم و حتــی بــدون وقفــه پــس از دوره
آموزشــی توانســتم اســتخدام شــوم امــا خواســت خداونــد برایــن بــود
کــه مــن بــه خواســتهام برســم.
روز اولین پرواز خود را به خاطر دارید؟
روز اول هنــوز جلــوی چشــمانم اســت و هربــار کــه یــادش میافتــم
نمیتوانــم احســاس خــودم را کنتــرل کنــم .روز اول پــرواز را ســجده
شــکر بــه جــا آوردم و باورتــان نمیشــود اگربگویــم هــر پــرواز مــن
حســش ماننــد روز اول بــود.
چه شد که به سراغ دیسپچری رفتید؟
زمانــی کــه بــا معــدل  1۰۰گواهینامــه مهمانــداری خــود را گرفتــم

به پیشــنهاد اســاتید در دوره دیســپچری شــرکت کــردم و بطور فشــرده
تحــت آمــوزش قــرار گرفتــم البتــه برایــم دیســپچری هــم حرفهجذابــی
بــود ،زمانــی کــه دوره آمــوزش دیســپچری را طــی میکــردم بــرای
اولیــن آزمــون دیســپچری پــرواز معرفــی شــدم امــا چنــد روز قبــل
از نخســتین آزمــون ســازمان هواپیمایــی کشــوری ،نگرانــی و اســترس
زیــادی متوجــه مــن بــود ،یــادم اســت ،یکــی از اســاتید بــه مــن گفتنــد:
تــو میتوانــی در آزمــون موفــق شــوی و نخســتین زن دیســپچر پــرواز
ایــران باشــی کــه بــه طــور رســمی ایــن مــدرک را اخــذ کــرده امــا
اگــر دومــی باشــی ،دیگــر فرقــی نمیکنــد ،مهــم ایــن اســت کــه اولــی
باشــی .آزمــون را قبــول شــدم و توانســتم اولیــن باشــم.
بــه جــرات میتوانــم بگویــم کــه اصــال تصــوری از مســیر
ایــن گفتگــو و آنچــه خواهــم شــنید نداشــتم و صحبتهــای شــما،
شــوک زیــادی بــه مــن وارد کــرد .در واقــع ،دیــدن اشــکهای
شــما و یــادآوری خاطــرات آن دوران ،نشــان از عمــق عشــق و
عالقــه شــما بــه هوانــوردی اســت .آیــا عشــق ،میتوانــد راهگشــای

تمامــی مشــکالت باشــد؟
بلــه عشــق میتوانــد راهگشــای مشــکات باشــد و چــون بــرای مــن اتفاق
افتــاده ،صحبتهایــم بــه دور از شــعار و امیدهــای احساســی اســت .وقتــی
عاشــق باشــی ،ســن و ســال و قــد و  ...مهم نیســت ،ناخــودآگاه از ســایرین
متمایــز میشــوی چــون درونــت تشــنه کســب و آموختــن اســت و بــه
خــود کــه میآیــی ،میبینــی دانــشات از ســایرین باالتــر رفتــه و بــرای
هــر شــرکت و ایرالیــن ،دانــش و میــزان عاقــه فــرد مهماســت.
عشقشمابههوانوردیپسازگذشتسال ها،کمترنشده؟
مــن تمــام وقتــم را در فــرودگاه بــه کار مشــغولم و حتــی زمانــی هــم
کــه منــزل هســتم از دور تمــام امــور را کنتــرل میکنــم و حتــی
نیمههــای شــب بــا شــیفت دیســپچ تمــاس میگیــرم و جویــای
عملکــرد همکارانــم هســتم .عشــق مــن بــه کارم ،کمتــر نشــده امــا
جنــس آن متفــاوت شــده ،در طــول ســالهایی کــه ســمت مدیریتــی
دارم ،احســاس مســوولیت بــه ایــن عشــق اضافــه شــده و ایــن موضــوع
باعــث شــده تــا بــا تمــام جــان بــرای ایــن حرفــه تــاش کنــم.
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کمی از دیسپچ و مسوولیتهایش برایمان صحبت کنید.
دیســپچ بــه مراحــل اعــزام یــک پــرواز گفتــه میشــود کــه بــا رعایــت
دقیــق مقــررات و قوانیــن ایمنــی  ،موازیــن حقوقــی هواپیمایــی کشــوری
و قوانیــن عملیاتــی پــروازی همــراه باشــد بــا وجــود تمــام فعالیتهایــی
کــه بــرای ایــن واحــد تعریــف شــده امــا شــاید واقعــا دو ســاعت کار در
واحــد دیســپچ شــبیه هــم نباشــد زیــرا کــه بیشــتر کار در ایــن واحــد
بــه مســائل غیــر قابــل پیشبینــی بســتگی دارد .واحــد دیســپچ تمــام
اطاعاتــی کــه الزم اســت تــا یــک هواپیمــا از روی زمیــن بلنــد شــود ،
جمــع آوری کــرده و تفکیــک میکنــد  ،در واقــع همــه اطاعاتــی را کــه
هــر خلبــان بــرای انجــام پــرواز نیــاز دارد دیســپچر پــرواز در اختیــارش
قــرار میدهــد .بــا ایــن حــال ایــن واحــد تمــام مراحــل پــروازی را
لحظــه بــه لحظــه از زمانــی کــه یــه هواپیمــا از روی زمیــن بلنــد شــود
و در مقصــد بــر روی زمیــن بنشــیند دنبــال میکنــد.
در حیــن پــرواز هــم پــس از اینکــه هواپیمــا بــه ارتفــاع خاصــی رســید
و پــس از تمــاس خلبــان بــا دیســپچ و اعــام وضعیــت پــرواز و اطــاع
از هــوای مقصــد دیســپچر همچنــان آن پــرواز را تــا رســیدن بــه
مقصــد و انجــام پــرواز ایمــن پیگیــری کــرده و وضعیــت هواپیمــا را تــا
پــارک کامــل دنبــال میکنــد.
مراحل کار در دیسپچ به چه صورت است؟
بــرای انجــام هــر پــرواز نخســتین کاری کــه در واحــد دیســپچ انجــام
میشــود ایــن اســت کــه دیســپچرها بــا توجــه بــه برنامــهای کــه از
واحــد عملیــات دریافــت کردهانــد طــرح پــروازی را تهیــه میکننــد.
از ایــن نظــر کــه آیــا دســتگاههای ناوبــری بــه درســتی کار میکننــد
و یــا مســیر پــرواز محدودیتــی بــرای انجــام پــرواز در آن ســاعت و در
آن روز خــاص نداشــته باشــد و یــا … بــه طــور مثــال ممکــن اســت
بعضــی مســیرها بــه دالیلــی بســته شــده باشــد کــه در آنصــورت
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دیســپچر پــرواز مجبــور بــه تغییــر مســیر خواهــد شــد و پــس از
آمــاده شــدن طــرح پــروازی کــه تمــام اطاعــات پــروازی شــامل
ارتفــاع پــرواز ،مســیر پــرواز ،مقــدار ســوخت  ،تایــپ هواپیمــا و ……
بوســیله یکــی از روشهــای موجــود بــه واحــد  ATCارائــه میشــود.
ایــن دفتــر پــس از دریافــت فایتپلــن از طریــق واحــد مخابــرات
ایــن طــرح را بــه مرکــز کنتــرل ،بــرج مراقبــت و اپــروچ فــرودگاه
مبــدا و مقصــد و فــرودگاه کمکــی مخابــره میکنــد.
بعــد از ایــن مرحلــه مــدارک الزم دیگــری تهیــه میشــود کــه طبــق
مقــررات و روشهایــی اســت کــه در کتــاب مقــررات دیســپچ آمــده
اســت ،یکــی از مــدارک شــامل اطاعیههــای هوانــوردی مربــوط بــه
دســتگاههای ناوبــری ،وضعیــت فرودگاههــا و یــا هرگونــه اطاعاتــی
کــه خلبــان جهــت ایمنــی پــرواز نیــاز دارد میباشــد.
دیســپچر پــرواز بــه صــورت لحظــه بــه لحظــه اطاعیههــای مخصــوص را
جمــع آوری کــرده و فــرم  Operational Flight Planرا تهیــه میکند.
در ادامــه پــس از تهیــه مــدارک مطابــق فــرم  Dispatch Releaseاین
فــرم توســط دیســپچر پــرواز امضــا میشــود و ایشــان مســئولیت صحیــح
بــودن مــدارک را بــه عهــده میگیــرد و ســپس فــرم ذکر شــده بــه خلبان
پــرواز تحویــل داده میشــود .پــس از اینکــه مــدارک چــک شــد توســط
کاپیتــان پــرواز امضــا میشــود و بدیــن ترتیــب پــرواز مجــاز بــه انجــام
میشــود.
گفتگــو بــا خانــوم انوشــه حبیبــی ،پایــان مییابــد امــا حــس امیــد و
انگیــزهای کــه در ایــن گفتگــو در درونــم زنــده شــد را مدیــون ایشــان
هســتم .هرســاله ســمینارها و همایشهــای بســیاری در سراســر جهــان
در خصــوص انگیــزه و تــالش برگــزار میشــود امــا گفتگــو بــا خانــوم
حبیبــی ،جــدا از شــعارزدگی و تبلیغــات ،درس بزرگــی برایــم محســوب
شــد.
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بهترین جمــــــلهها درباره
سفر از آدمهـای مشهـور
گروه گردشـــگری -ســـفرها معموال یا تفریحی هســـتند یا کاری؛ اما
هر ســـفر تجربهای گرانبهاســـت که نباید آن را کمارزش بشـــمارید.
بزرگترین و مشـــهورترین انســـانها درباره ســـفر ،جملههای فلسفی
گفتهاند کـــه خواندن آنهارا به شـــما توصیـــه میکنیم.
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« .1طوالنیتریـــن ســـفرها ،حتی ســـفرهای چنـــد هـــزار کیلومتری با یک گام شـــروع
میشـــوند ».از «الئوژو»
به نظرتان این جمله خیلی ســـاده اســـت؟ این جمله هوشـــمندانه نه درباره ســـفرها که
دربـــاره تمام امور زندگی صادق اســـت .خب ،همـــه ما آرزوها و رؤیاهای زیادی در ســـر
داریـــم اما حتی یـــک قدم هم برای محقق شـــدن آنهـــا برنمیداریم .واقعـــا برای همه
ســـفرهای رؤیایی باید اولین گام را برداشـــت ،وقتی گام اول برداشـــته شـــود بقیه کارها
راحت میشـــود .درباره ســـفرها اگـــر گام اول را بردارید دیگر به عقـــب برنمیگردید.
« .2ایـــن را به تجربـــه فهمیدهام :بهترین راه برای اینکه بفهمید کســـی را دوســـت دارید
یا از او متنفر هســـتید ،این اســـت که همراه او ســـفر کنید ».از «مارکتواین»
این جمله خیلی شـــبیه یكـــی از ضربالمثلهای ما ایرانیهاســـت .واقعیتی روانشـــناختی
در پس ایـــن جمله و این ضـــرب المثل وجود دارد ،آن هم این اســـت که انســـانها در
شـــرایط خاص سفر بیشـــتر خود واقعی شـــان را نشـــان میدهند ،در ضمن در سفرهاست
که انســـانها در عین تجربه ســـفر ،به کشـــف و شـــهود در خود و روابط شخصیشـــان
هـــم میپردازند ،زیـــرا در ســـفر از روزمرگیهای معمـــول زندگی دور میشـــوند و این
ذهنشـــان را آماده تجزیه و تحلیل میکند .در ســـفر اســـت که دوســـتیها به اختافات
و دشـــمنیها به دوســـتیها بدل میشـــود .شـــما چه بخواهید و چـــه نخواهید طی یک
ســـفر نكتههای بســـیاری را درباره همســـفران خودتان کشـــف میکنید.
« .3بارهـــا و بارها دیـــدهام که آدم هـــا درباره میزان مســـافتی که در یـــک روز یا در
یک هفتـــه طی کردهانـــد صحبتکنند ،امـــا به ندرت دیـــدهام که آنهـــا از آنﭽه طی
مســـافتها دیدهاندحرف بزننـــد ».از «لوئیز آمور»
خـــب ،همه مـــا آدمهای زیـــادی را میشناســـیم یا دیدهایم که فهرســـت کشـــورها و
اماکـــن تاریخی و گردشـــگری که از آنهـــا بازدید کردهانـــد را با افتخار میشـــمارند؛
« 62کشـــور» 358« ،کشـــور»« ،هر  5قاره» و ...امـــا واقعا چند درصد آنهـــا را دیدهاید
کـــه درباره اماکـــن و آدمهای جالبی کـــه دیدهاید توضیح دهند؟ ســـفر کـــردن یعنی
دیدن ،کشـــف کـــردن و تجربه کـــردن ،یعنی دیـــدن فرهنگهای مختلـــف ،برخورد با
آدمهای جدیـــد و یاد گرفتن دربـــاره جهان و درباره خود ،تعداد ســـفرها مهم نیســـت؛
مهـــم چیزهایی اســـت کـــه دیدهاید ،تجزیـــه و تحلیل کردهایـــد و به یاد ســـپردهاید.
« .4ســـفر مثل ازدواج اســـت ،بزرگترین اشـــتباه در آن ،این اســـت که فكـــر کنی همه
چیز تحت کنترل توســـت ».از «جان اشـــتاین بک»
ایـــن جملـــه را میتـــوان از هوشـــمندانهترین جملههای مربوط به ســـفر دانســـت ،اگر
ازدواج کـــرده باشـــید ،قطعا می دانیـــد که هیچ وقت نبایـــد دچار این توهم باشـــید که
همـــه چیز زیر نظر و زیر کنترل شماســـت .خب ،در ســـفر هم همینطور اســـت .شـــما
در یک ســـفر باید هر لحظـــه این آمادگی را داشـــته باشـــید که با یـــک اتفاق جدید
یا یک حادثه روبهرو شـــوید ،بخشـــی از تجربیاتی که شـــما در سفرها کســـب میکنید از
همیـــن رودررویی با شـــرایط متفاوت و اتفاقات و حوادث اســـت ،در واقع اگر شـــما یاد
بگیرید به جای هراســـان یا غمگین شـــدن هر وضعیـــت و هر اتفاقـــی را مدیریت کنید
آنوقـــت درسهای بزرگـــی برای زندگیتـــان میگیرید.
« .5همه آنهایی که عاشق سفر هستند ،نمردهاند» از «جی .آر .آر .تالكین»
اگـــر کتاب «اربـــاب حلقهها» را خوانده باشـــید ،احتمـــاال از میزان فانتزیهـــای ذهنی و
رؤیاپردازیهـــای ذهن نویســـنده این کتاب متعجب شـــدهاید اما بدانید کـــه خود آقای
تالكیـــن گفته تمـــام فانتزیهای ذهن فوقالعـــادهاش را مدیون ســـفرهایش و به خصوص
دقت در کشـــف مكانهای جدید و ناشـــناخته طی ســـفرهایش اســـت .این نویســـنده
مشـــهور میگوید که مطمئن باشـــید انســـانهایی را پیـــدا خواهید کرد که مثل شـــما
عاشـــق ســـفر کردن و رفتن به دل ناشـــناختهها و ندیدهها باشـــند .این نویسنده میگوید
کـــه هیچوقت نســـل آنهایی کـــه ســـفر ،بزرگتریـــن و لذتبخشترین تفریحشـــان
اســـت ،منقرض نخواهد شـــد و برای همیـــن اگر شـــما از این گروه هســـتید ،هرگز تنها
نخواهیدماند.
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 -1همینگــوی از هجدهســالگی بــه عنــوان گزارشــگر نشــریه «کانزاسســیتی
اســتار» وارد عالــم روزنامهنــگاری شــد و در نوزدهســالگی داوطلــب حضــور
در جبهــه جنــگ جهانــی اول شــد امــا بــه علــت ضعــف بینایــی رد شــد .بــا ایــن
حــال ،بــه عنــوان راننــده آمبوالنــس صلیــب ســرخ بــه خدمــت گرفتــه شــد .او
طــی جنــگ از آتــش خمپــاره زخمــی شــد و مــدت زیــادی در بیمارســتان بســتری
شــد؛ همانجــا عاشــق پرســتارش شــد ولــی چنــد مــاه بعــد کــه جنــگ تمــام
شــد بــه آمریــكا برگشــت و در بیستودوســالگی بــا زن دیگــری ازدواج کــرد.
 -2داســتان مشــهوری هســت از ایــن قــرار کــه روزی همینگــوی بــا چندتــن از
نویســندگان شــرطبندی میکنــد کــه یــک داســتان کوتــاه را در شــش کلمــه
بنویســد؛ داســتانی کــه او ســر میــز و روی دســتمال نوشــت و تحویلشــان داد
ایــن بــود« :فروشــی :کفـ ِ
ـش بﭽــه؛ هرگــز پوشــیده نشــده» و بــه ایــن ترتیــب
شــرط را بــرد! گفتــه میشــود ایــن داســتان ســرآغاز گونــهای جدیــد از داســتان
کوتــاه بــه نــام «داســتانهای شــش کلمــهای» شــد.
« -3اســكات فیتزجرالــد» ،نامــهای دهصفحــهای بــه همینگــوی نوشــت و بــه او
توصیــه کــرد «وداع بــا اســلحه» را بــا ایــن پاراگــراف تمــام کنــد« :جهــان همــه را
میشــكند و بعــد ،همــه از جایــی کــه شكســته بودنــد مقاومتــر میشــوند .امــا
کســانی را کــه شكســت نمیخورنــد میکشــد .آدمهــای خیلــی خــوب ،خیلــی
متیــن ،خیلــی شــجاع و منصــف را؛ اگــر تــو هیچکــدام از اینهــا نیســتی ،مطمئــن
بــاش تــو را هــم میکشــد؛ امــا هیــچ عجلــهای در کار نخواهــد بــود» .همینگــوی
در ســه کلمــه جوابــش را داد« :گورتــو گــم کــن».
-4ارنســت از بــا ِر مــورد عاقــهاش کــه همیشــه بــرای نوشــیدن آنجــا میرفــت یــک
ظــرف پیشــاب کــش رفــت؛ بــا ایــن اســتدالل کــه بــه انــدازه کافــی پــول تــوی آن
ریختــه! بنابرایــن دیگــر مالــک آن اســت .او در نهایــت آن را در توالــت خانــهاش نصــب
کــرد.
 -5همینگــوی یــک بــار طــرز تهیــه پــای ســیب در ســتون خــود در روزنامــه منتشــر کــرد.
در واقــع ،او دســتور غذاهــای زیــادی داشــت و حتــی بعضــی از آنهــا مثــل طــرز تهیــه
همبرگــرش ســر از مــوزه در آوردنــد.
 -6او عاشــق گاوبــازی بــود و در ســال  1960گــزارش مفصلــی از ایــن بــازی تهیــه کــرد
کــه بخشــی از آن در مجلــه «الیــف» چــاپ شــد؛ عاقــه فراوانــی بــه دریانــوردی و
ماهیگیــری داشــت و بــه همیــن خاطــر قایقــی خریــده بــود کــه اســم آن را گذاشــته بــود
«پیــار» .شــكار هــم از دیگــر عایــق ایــن نویســنده بــود و بــرای همیــن کار مدتــی
طوالنــی را در آفریقــا گذرانــد و کتــاب «تپههــای ســبز آفریقــا» را بــر اســاس تجربیاتــش
از همیــن ســفر نوشــت.

 8پرده از زندگی «ارنست همینگوی»
گــروه فرهنــگ  -فــراز و فرودهــای زندگــی چهرههــای مطــرح همــواره جــذاب بــوده و زندگانــی اهالــی
قلــم همیشــه کمتــر از دیگــر مشــاهیر در معــرض عمــوم بــوده اســت؛ چهرههــای شــاخص ادبیــات
هــم مثــل باقــی آدمهــا در زندگــی ماجراهایــی را از ســر گذراندهانــد کــه موجــب شــکلگیری
شــخصیت خودشــان و گاه شــخصیتهای آثارشــان شــده اســت .ارنســت همینگــوی ( )۱۹۶۱ - ۱8۹۹از
نویســندگانی اســت کــه عــاوه بــر آثــارش ،شــخصیت پیچیــده ،زندگــی پرماجــرا و رفتــار گاه عجیبــش
همــواره مــورد توجــه بــوده؛ در ایــن نوشــته بــه چنــد مــورد از نــکات کمتــر شــنیده شــدهی زندگــی ایــن
شــخصیت برجســته ادبــی میپردازیــم.
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-7همینگــوی ســال  1953بــرای نــگارش رمــان «پیرمــرد و دریــا» برنــده جایــزهی
پولیتــزر شــد و یــک ســال بعــد بــرای همیــن رمــان نوبــل ادبیــات را بــه دســت آورد.
او بــرای دریافــت جایــزه در اســتكهلم حضــور پیــدا نكــرد بــا ایــن عــذر کــه تــازه از دو
ســانحه هوایــی در آفریقــا جــان بــه دربــرده و ســرش آســیب دیــده اســت.
 -8همینگــوی یــازده ســال بــا گربــهاش همنشــین بــود امــا در یكــی از نامههایــش
بــرای دوســتش ایوانچیــک تعریــف میکنــد کــه چطــور مجبــور شــد بــا دســت
خــودش «عمــو ویلــی» را کــه در تصــادف بــا یــک ماشــین ســواری آســیب دیــده بــود
خــاص کنــد؛ ارنســت ماجــرای مــرگ عمــو ویلــی را اینطــور روایــت میکنــد «مــن
قبــل از ایــن گاهــی مجبــور بــودهام بــه آدمهــا شــلیک کنــم ،امــا نــه بــه کســی کــه یــازده
ســال او را میشــناختم و دوســتش داشــتم ،نــه بــه کســی کــه بــا دو پــای خــرد شــده از
درد خرخــر میکنــد».

Ernest Hemingway
شمـاره شانزدهم
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جاذبههای گردشگری
ایران در یک نگاه
ناهیــد حاجــی خانی-گروه گردشــگری

ایــران بــا جاذبههــای متعــدد تاریخــی و طبیعــی بــا آداب و
رســوم گوناگــون و بــا مردمانــی خونگــرم و میهماننــواز در
آســتانه ســال نــو ،بهشــتی بــرای گردشــگران نــوروزی اســت.
اگــر تاکنــون برنامــه بــرای ســفر نــوروزی بــرای خــود
و خانــواده نداریــد پیشــنهاد میشــود چمدانهــا را
بــه قصــد دیــدن ایــران ایــن تابلــوی نقاشــی هــزار بــوم
طبیعــت ببندیــد.
شــمال ایــران کــه اســتانهایی نامدارنــد ،همیشــه در بحــث
گردشــگری حرفــی بــرای زدن دارنــد و بســیار مطــرح هســتند.
اســتانهای گلســتان ،مازنــدران و گیــان بــا شــهرها و
آبادیهــای متعــدد و بیشــترین تراکــم جمعیــت و مردمانــی
خونگــرم و آداب و رســوم خــاص و میهماننوازیشــان
شــهره خــاص و عــام اســت.
دریــای مازنــدران یــا کاســپین و کوههــای بســیار زیبــا
و ارتفاعــات البــرز ،میــراث کهــن طبیعــت ایــران اســت و
روح هــر ایرانــی را جــا میدهــد و منظرههــای دلنــوازش
اســباب آرامــش را فراهــم میکنــد .ازدیگــر نقــاط دیدنــی
ایــن ســه اســتان میتــوان بــه پــارک ملــی گلســتان و پــارک
جنگلــی ناهارخــوران گــرگان ،آبشــارهای متعــدد از جملــه
آبشــارلوه ،پارکشــبنم نــوده خانــدوز ،بــرج قابوسابــن
وشــمگیر و مســجد جامــع گــرگان اشــاره کــرد.کاخ رامســر،
دریاچــه رویایــی ولشــت ،پــارک جنگلــی نور،تاسیســات
ســیاحتی نمکآبــرود ،پنــاهگاه حیــات وحــش دشــت نــاز،
مامــن آهــوی زرد ایــران ،پــل بســیار زیبــای ورســک از
جملــه دیدنیهــای مازنــدران اســت کــه دیــدار از آنهــا
خاطــرات فــرح بخشــی را بــرای مســافران نــوروز بــه یــادگار
می گــذارد.
از مازنــدران کــه کمــی بــه طــرف غــرب برویــم ،اســتان
گیــان بــا مردمانــی نجیــب و ســرزمینی شــاد و سرســبز،
خودنمایــی میکنــد .املــش ،آرامــگاه میــرزا کوچکخــان،
تــاالب انزلــی ،تیتــی کاروانســرا ،جواهــر دشــت ،خانههــای
منجمباشــی ،دریابیگــی و ابریشــمی ،ســاحل زیبــای گیســوم،
قلعــه رودخــان ،عمارتهــای کاهفرنگــی و صــدری و شــهر
زیبــا و تاریخــی ماســوله از جملــه نقــاط دیدنــی گیــان اســت.
در آن ســوی دیگــر ایــران دو اســتان آذربایجانشــرقی و
غربــی بــا انــواع جاذبههــای تاریخــی آمــاده پذیرایــی اســت.
آبشــارهای آســیاب خرابــه جلفــا ،ســرکنددیزج شبســتر،
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عیــش آبــاد مرنــد ،آبگرمهــای بســتانآباد ،قلعــه کنــدی کلیبــر ،
پناهــگاه حیــات وحــش کیامكــی ،تاالبهــای قرهقشــون و قــوریگل
بســتان آبــاد ،جزایــر آرزو ،اســپیر ،اشــک وکبودان،جنگلهــای
ارســباران ،پــارک ائــل گلــی و بــازار تبریــز از جملــه جاذبــه هــای
گردشــگری در آذربایجــان شــرقی اســت.
اســتان آذربایجانغربــی ماننــد بقیــه جاهــای ایــران اماکنــی چــون
آبشــار شــلماش سردشــت ،تپــه حســنلو  ،ســه گنبــد ،دره شــهدا،
تخــت ســلیمان تــكاب ،قرهکلیســا ،غــار ســهوالن مهابــاد ،فقــرگاه
مهابــاد ،مســجدجامع ارومیــه ،ســنگ کاظمخان،کلیســای ننــه
مریــم و مــوزه ارومیــه چشــم هــر بیننــدهای را ســاعتها بــه خــود
مشــغول میکنــد و ســفر را بــه کام مســافران خــوش میســازد.
در شــمال شــرقی ایــران اســامی ســه اســتان خراســان رضــوی،
شــمالی و جنوبــی خودنمایــی میکنــد و بــه واســطه وجــود بــارگاه
ملكوتــی امــام هشــتم (ع) در خراســان رضــوی ،دلهــای ایرانیــان
در لحظــه تحویــل ســال بیواســطه در هرجایــی کــه باشــند راهــی
سرســرای آن حضــرت میشــود.
در خراســان شــمالی میتوانیــد از :باباامــان ،بشقــارداش ،پیقــو،
کمپ گلســتان ،آبشــارحمید ،آبشــار بیــار ،دره جاجسســت،کفترخانه،
درکــش روســتاهای زوارم و گلیــان شــیروان وکوهســتان پــارک
شــیرکوه دیــدن کنیــد.
از مناطــق دیدنــی اســتان خراســان جنوبــی نیــز میتــوان بــه
آبگــرم معدنــی فــردوس ،آرامــگاه ابــن حســام خوســفی ،باغســتان
علیــا ،بنــددره ،چنشــت ،خراشــاد ،شــوکت آبــاد ،غارخونیــک،
قلعــه فــورگ ،کــوچ، ،مدرســه شــوکتیه و علمیــه علیــا و مســجد
جامعتــون اشــاره کــرد.
و امــا از سیســتان و بلوچســتان بگوییــم .سیســتان ،مهــد قهرمــان
اســطورهای ایــران رســتم دســتان اســت و بلوچســتان در جنــوب
شــرقیترین نقطــهاش زادگاه طلــوع خورشــید در ایــران زمیــن
اســت.در ســفر بــه ایــن اســتان پهنــاور میتــوان از قلعــه ســیب
ســراوان ،بقایــای آتشــكده کرکویــه ،قلعــه ســیب ســراوان ،تخــت
عدالت،کــوه خواجه،زاهــدان کهنــه ،ســهکوهه ،شــهر ســوخته ،دهانــه
غامــان  ،قلعههــای رامــرود ،آرامــگاه خواجــه غلطــان و زیارتــگاه
بیبــی دوســت بازدیــد کــرد.
اســتان زیبــای هرمــزگان اســتان دیگــر ایــران اســت کــه در کنــار
ســواحل زیبــای خلیــج همیشــه فــارس بــر روی مســافران نــوروزی
آغــوش گشــوده اســت .کاروانســرا وحمــام خانــی بســتک ،عمــارت
کاه فرنگــی ،معبــد هندوهــا ،مــوزه آب ،دوگنبــدان ،کاروانســرای
کوخرد،پنجشــنبه بــازار مینــاب ،ســد تاریخــی کوخــرد ،جنــگل هــای
حــرا ،قلعههــای پرتغالیهــا و منطقــه حفاظــت شــده گنــو از جملــه
مناطــق گردشــگری اســتان هرمــزگان اســت.
اســتان بوشــهر زادگاه و محــل مبــارزات رییــس علــی دلــواری بــه
عنــوان نمــادی از یــک ایرانــی مبــارز در مقابلــه بــا بیگانــگان ،جایگاه
بســیار زیبــا مفرحــی بــرای گــذران تعطیــات نــوروزی اســت.
از میــان انبوهــی از دیدنیهــای ایــن اســتان میتــوان بــه قلعــه
زایرخضرخــان اهرمــی ،منطقــه زیبــای خائیــز ،قدمــگاه عباسعلــی،
جنــگل گلوبــردکان ریــز ،شــهر باســتانی ســیراف ،منطقــه حفاظــت
شــده شهرســتان دیــر (زیســتگاه آهــو و جنگلهــای حــرا) ،عمــارت
ملــک وکلیســای گرگــوری اشــاره کــرد.
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امــا اســتان خوزســتان ،دیگــر اســتانی اســت کــه میتــوان در نــوروز از آن دیــدن کــرد .قدمــگاه خضــر نبــی (ع) ،بقایــای
شــهر باســتانی لــوور ،پــارک جنگلــی گمبوعــه (جــاده سوســنگرد)  ،تــاالب بامــدژ (جــاده شــوش) ،گورســتان باســتانی
زرتشــتیان ،کتیبــه هــای تنــگ تــكاب ،آرامــگاه بشــیر و نذیــر ،آرامــگاه یعقــوب لیــث صفــاری و آرامــگاه دانیــال نبــی (ع)،
تنهــا بخشــی از مناطــق دیدنــی خوزســتان اســت کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد.
اســتان فــارس بــا قدمــت تاریخــی مهــد شــعرا و دانشــمندان ایرانــی بــا هــوای بهــاری و مناظــر و مناطــق دیدنــی
میزبانــی خــوب بــرای هموطنــان اســت.نقش رســتم  ،ویرانههــای بیشــاپور ،قدمــگاه امــام رضا(ع)اقلیــد ،تخــت جمشــید،
آرامــگاه حافــظ و ســعدی ،آتشــكده کازرون ،قلعــه اژدهــا پیكــر،کاخ اردشــیر بابــكان،کاخ ساســانی سروســتان ،دروازه قــرآن،
بنــای نارنجســتان قــوام الملــک ،بــاغ دلگشــا ،پاســارگاد ،حوضﭽــه دختــر گبــرار  ،مســجد ،حمــام و بــازار وکیــل از جملــه
مناطــق دیدنــی اســتان فــارس اســت.
اســتان کرمــان هــم ماننــد بســیاری از نقــاط میهــن اســامی در اولیــن روزهــای بهــار پذیــرای خیــل عظیمــی از
مســافران نــوروزی اســت .کاروانســرای وکیــل ،علینقیخــان ،تیمﭽــه حــاج آقــا عبــداهلل ،تیمﭽــه کوزهگرهــا ،ســرای
گلشــن ،ســرایجر،آب انبــار علیمردانخــان و آرامــگاه شــاه نعمــت اهلل ولــی نیــز از دیگــر اماکــن دیدنــی کرمــان اســت.

امــا ایــن بــار نوبــت اســتانی اســت کــه
خــودش بــه تنهایــی نصــف جهــان اســت
اســتانی کــه مهــد معمــاری و بناهــای
اصیــل ایرانــی اســت.اصفهان نــه تنهــا در
نــزد ایرانیــان بلكــه در جهــان نیــز دارای
شــهرت خاصــی اســت ،ایــن روزهــا ایــن
اســتان در انتظــار ورود خیــل عظیمــی از
مســافران اســت کــه بــه قصــد گــذران
ایــام ســال نــو راهــی ایــن ســرزمین
می شــوند.
گردشــگاه و بــاغ هــای تاریخــی
چهاربــاغ،کاخ چهــل ســتون،کاخ هشــت
بهشــت،عمارت عالی قاپــو ،منارجنبان،مناره
بــاغ قوشــخانه،مناره دارضیاء،آتشــگاه
کــوه ســنگی،بازار اصفهان،مســجدامام و
مسجدشــیخ لطــف اهلل از جملــه مناطــق
گردشــگری اصفهــان اســت.

مقصــد بعــدی ســفر نــوروزی مــا اســتان
ســمنان است،اســتانی کــه بــا فرهنگــی
غنــی و مردمــان والیــت مــدار و اهــل
ادب و هنــر .ســمنان دارای آثــار طبیعــی و
تاریخــی بســیاری اســت کــه در اینجــا فقــط
بــه بخشــی از آن بســنده میکنیــم.
مســاجد جامــع ســمنان،امام،تاریخﭽه،برج
کاشــانه ،بازارهــای ســنتی و قدیمــی،
دروازههــا ،کارونســراها ،امــام زادههــا،
موزههــا و آب انبارهــای متعــدد در
ایــن اســتان ،از جملــه نقــاط مهــم جــذب
گردشــگری محســوب مــی شــوند .امــا
یكــی از جاذبههــای بســیار بــی نظیــر
طبیعــی کــه در اســتان ســمنان در شــاهرود
واقــع شــده اســت ،جنــگل بینظیــر ابــر
یــادگاری از جنگلهــای هیرکانــی بــا
گونههــای کمیــاب بــا اقیانوســی از ابــر کــه
تعجــب هــر بیننــدهای را برمــی انگیــزد ،در
ایــن جنــگل هــر لحظــه اش بــه شــكلی
اســت ،لحظــه ای ابــری و لحظــه دیگــر
آفتابــی.
اســتان زیبــای یــزد را بــا بادگیرهایــش و مردمانــی خــوب و نجیــب بــا لهجــه بســیار دلنشــین را بــرای ســفر نــوروزی
و گــذاران تعطیــات پیشــنهاد میکنیــم .یــزد بــا وقــار کــه آرام در دل کویــر آرمیــده اســت دیدنیهــای نظیــر معبــد
مقــدس زرتشــتیان،پیر هرشــت اردکان،منارجنبــان خرانق،امامــزاده سیدهاشــم شــریف آباد،ناریــن قلعه،کاروانســرای شــاه
عباســی وخانــه ســاالر را در خــود جــا داده اســت.آب انبــار شــش بادگیر،آتشــكده یزدان،میــدان امیــر چخماق،بــاغ گلشــن
طبــس ،خانــه الری هــا ،دخمــه زرتشــتیان ،ربــاط ســاغند اردکان،زنــدان اسكندر،ســرو کهــن ابرکوه،غــار چهارطاقــی وقلعــه
مروســت نیــز از دیگــر نقــاط دیدنــی اســتان یــزد اســت کــه مســافران نــوروزی مــی تواننــد از آن دیــدن کننــد.
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در ادامــه ســفر بــه ایــران ،ســفر به اســتان
کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز بــا خاطــرات
خوشــی همــراه است،شــهر توریســتی و
زیبــای ســی ســخت همﭽــون نگینــی در
دامنــه کــوه دنــا بــا آب و هــوای دلپذیــر
و ســالم ،پذیــرای مســافران نــوروزی اســت.
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رودخانــه هــای مارون،چرام،نازمكان،بشــار،زهره و مهریــان بــه همراه
هــزاران چشــمه ســار دیگــر و در کنــار آنهــا سدکوثر،شــاه قاســم و
شــاه مختــار یاســوج04،قله بــاالی چهــار هزارمتــر دنــا ،آبشــارهای
کمــردوغ دیشــموک،تنگه مهریــان و گنجــه ای یاســوج و تنــگ
ســولک بهمئــی نیــز از دیگــر نقــاط دیدنــی ایــن اســتان زیباســت.
اســتان مرکــزی نیــز بــرای ســفرهای نــوروزی بســیار مــورد
توجــه قــرار مــی گیــرد ،مجموعــه تاریخــی بــازار اراک،بنــای
تاریخــی مدرســه ســپهدار،بنای تاریخــی حمــام چهارفصل،شــهر
زیرزمینــی ذلــف آباد،بنــای تاریخــی پیــر مرادآباد،روســتای

ســاروق انجدان،امامــزاده شــاهزاده حســین،مرقد شــاهزاده
محمدعابد،آتشــكده بــرزوی راهگرد،بنــای تاریخــی کاروانســرای
اراک،امامــزاده ابراهیــم (اراک) وامامــزاده حواخاتــون از نقــاط
دیدنــی اســتان مرکــزی اســت.
از دیدنــی هــای اســتان زنجــان مــی تــوان بــه امامــزاده
سیدابراهیم،مســجد جامع،بازار ،نمایشگاه و فروشــگاه صنایع دستی،بنای
رختشــویخانه زنجان،مجموعــه تفریحــی گاوازنگ،کاروانســرای ســنگی
زنجــان و گنبــد ســلطانیه واقــع در ســلطانیه را مــی تــوان نــام بــرد.

اســتان همــدان به عنوان یكــی از قدیمی ترین نقــاط ایــران از دیر باز
تاکنــون مــورد توجه گردشــگران اســت.مقبره بوعلی ســینا،کتیبههای
گنجنامه،شــهر باســتانی هگمتانه و مجســمه شیرســنگی ،گنبد علویان
از دوره ســلجوقی،برج قربان،آرامــگاه اســتر و مردخای،بقعه خضر،بنای
امامزاده یحیی،امامزاده حســین و امامزاده اســماعیل،پل آبشــینه از دوره
صفــوی و مســجدجامع و بــازار و میــدان امــام همــدان از ابنیه اســتان
همــدان اســت.غار علــی صدر از شــگفتی ها طبیعــی این اســتان مامن
و جایــگاه بــرای رهایــی از دنیــای ماشــینی و گــذران لحظاتــی خــوش
بــه دور از دنیــای روی زمیــن و محــو در تماشــای تابلوهایــی در قعــر
زمین اســت .
در گوشــه دیگــری از ایــران اســامی اســتان کردســتان ســرزمینی
بــا مناظــر بكــر بــه روی تماشــاگران نــوروزی آغوش گشــوده اســت.
بیشــتر جنــگل هــای اســتان کردســتان در اطــراف شــهرهای بانــه و
مریــوان واقــع شــده و بعــداز جنــگل هــای شــمال کشــور در درجــه
دوم اهمیــت قــرار دارد،ایــن جنــگل هــای بســیار زیبــا بــا مناظــری
دلنشــین مــی توانــد اوقــات خوبــی را بــرای مســافران نــوروزی فراهم
کند .
اســتان لرســتان مقصــد بعدی ســفر نــوروزی دیــار مردمــان نجیب
و مهربــان جایگاهــی مناســب بــرای گذران تعطیــات نوروزی اســت.
قلعــه فلــک االفــاک در مرکــز شــهر خــرم آباد،ایــوان جنوبــی و
گلدســته هــای مســجدجامع بروجرد،پــل دختــر ،پــل کشــكان،پل
شاپوری،دریاچه گهر،اشــترانكوه،پارک جنگلی شورآب،منطقه گلدشت
ودریاچــه کیــو از جاذبــه هــای دیدنــی اســتان لرســتان اســت.
آبشــارها و چشــمه هــا و رودخانــه هــای متعــدد و مناظر بكــر و بی
نظیــر از دیگراماکــن و جاذبــه های گردشــگری در این اســتان اســت.
اســتان ایــام نیــز یكــی دیگــر از اســتانهایی اســت کــه همــه سـاله
تعــداد زیــادی مســافر نــوروزی را بــه خــود جــذب مــی کنــد.
آبشــار چــم آو،آبتاف،ســرطاق،گﭽان و دریاچــه دو قلــوی ســیاه
گاو آبدانان،چشــمه آبگــرم دهلــران ،دشــت هــای دهلــران و
موســیان،تالبهای ســیاب دریوش،زمــزم و چكــر از نقــاط دیدنــی این
اســتان اســت.
اســتان کرمانشــاه نیز در غرب ایران اســامی منتظر ورود مســافران
نــوروزی درایــام تعطیــات ســال جدیــد اســت.طاق بستان،شــكارگاه
خســرو پرویز،ســنگ نبشــته بیســتون ،بــازار کرمانشــاه،خانه خواجــه
بــاروخ، ،تكیــه معــاون الملک،مســجد عمادالدوله،مســجدجامع
کرمانشاه،مسجدجامع شافعی،تكیه بیگلربیگی،مســجدحاج شهبازخان،
مســجد شــاهزاده ،مســجد دولتشــاه وخانــه خواجــه بــاروخ از آثــار
کرمانشــاه اســت.
اســتان اردبیــل نیــز بابرخــورداری از آثــاری چــون آرامــگاه شــیخ
صفــی الدیــن اردبیلــی و مســجد جامــع اردبیل،دریاچــه شــورابیل و
بقعــه شــیخ جبراییــل و دریاچــه نئور،جنگل فنــدق لو و پیكره ســنگی
بابا داوود عنبران و شــهر توریســتی ســرعین پذیرای مســافران اســت.

اســتان قزویــن یكــی از اســتانهایی اســت کــه بــه دلیــل قرارگرفتــن بــر ســر راه بســیاری از اســتانهای دیگــر مــورد توجــه مســافران
نــوروزی اســت.گراند هتــل قزوین،مســجد جامــع قزویــن ،عمــارت شــهرداری ،خانــه و حســینیه امینــی هــا،دروازه تهــران،دروازه درب
کوشــک،حمام صفا،حمــام قجر،حمــام بلور،بــازار قزویــن ،آب انبــار حكیــم،آب انبــار زنانــه بــازار و عمــارت ســردار مفخــم از دیدنــی هــای
اســتان قزویــن اســت.
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اســتان البــرز نیز بــه دلیــل نزدیكی به تهــران در بحث گردشــگری
عاقمنــدان خــاص خــود را دارد.مناظــر طبیعی،ارتفاعات مشــرف به
شــهر،رودخانه ها،کاروانسراها،پیســت اســكی دیزیــن و خــور ،عمــارت
کاخ ســلیمانیه،باغ اللــه و ده هــا جاذبــه دیدنــی دیگــر موجــب جذب
پایتخــت نشــینان بــه اســتان البــرز می شــود.

اســتان معنــوی قــم و مهــد علــوم دینی بــه دلیــل وجــود بــارگاه ملكوتی
حضــرت فاطمــه معصومــه (س) در تمــام فصــول ســال و بــه خصــوص
در نــوروز مــورد توجــه و اســتقبال ویــژه قــرار مــی گیرد.بــارگاه حضــرت
معصومــه (س)،بــازار قــم ،بــاغ گنبــد ســبز،چهل اختران،حمــام حــاج
عســگرخان،خانه قدیمــی امــام خمینی(ره)،خانــه ماصدرا،غــار وشــنوه،قلعه
خورآباد،مدرســه فیضیه قم،مســجد جمكران ،مســجد صــرم ،دریاچه نمک
و حــوض ســلطان و غــار کهــک از جملــه مناطــق دیدنی اســتان قم اســت.
آخریــن اســتان مقصــد ســفر نــوروزی مــا اســتان تهــران اســت .اســتان
تهــران و بخصــوص پایتخــت بــه دلیــل اینكــه در ایــام نــوروز بــا تــردد
و ازدحــام کمتــری مواجــه اســت شــاید بهتریــن زمــان ممكــن بــرای
گردشــگری و گذرانــدن تعطیــات نــوروزی باشــد چــرا کــه در ایــن زمان
تــردد و ترافیــک کمتــر و هــوا نســبتا پــاک تــر اســت و ایــن ســكوت و
خلوتــی مجالــی را فراهــم مــی کنــد کــه بهتــر تهــران را بشناســیم و از آن
لــذت ببریــم.
از مهمتریــن دیدنــی هــا تهران مــی توان بــه آرامگاه حضــرت عبدالعظیم
حســنی،امام زاده صالــح ،بــی بــی شــهر بانــو و حــرم ملكوتــی و نورانــی امام
خمینــی (ره) و گلــزار شــهدای بهشــت زهــرا (س)اشــاره کرد.
بــرج دیدنــی آزادی و بــرج میاد،مجموعــه دیدنــی کاخ مــوزه
سعدآباد،شــمس العماره،بــرج طغــرل،کاخ گلستان،ســردر بــاغ ملی،صاحب
قرانیــه،دروازه دولــت و بــازار تهــران از نقــاط دیدنــی تهران اســت .پارکهای
دیدنــی جنگلــی آزادگان،پردیسان،توسكا،ســرخه حصــار ،فرحــزاد و لویــزان
نیــز مــی تواننــد محیطــی بســیار مناســب بــرای ســپری کــردن تعطیات
در پایتخــت باشــند.
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 ۵کاری که هرگز نباید
بعد از ورزش انــجام داد
گــروه ورزش -اگــر از بــدن خــود محافظــت کنیــد ،بدنتــان نیــز از شــما محافظــت
خواهــد کــرد .رفتــن بــه باشــگاه بخشــی از فراینــد رســیدن بــه تناســب انــدام
اســت ولــی بایــد توجــه داشــته باشــید کــه کارهایــی کــه بعــد از تمریــن نیــز انجــام
میدهیــد ،بخشــی دیگــر از تناســباندام اســت و روی عملکردتــان تأثیــر مســتقیم
خواهــد گذاشــت .بــرای همیــن در ایــن نوشــته میخواهیــم بــه شــما بگوییــم کــه
بعــد از باشــگاه رفتــن بایــد بــه چــه نکاتــی دقــت کنیــد.

 .۱لباسهای باشگاه خود را عوض کنید
لباسهــای مرطــوب خــود را ســریع عــوض کنیــد و لبــاس دیگــری بپوشــید.
لباسهــای مرطــوب محیــط مناســبی بــرای رشــد باکتــری هســتند و میتواننــد باعــث
ســرماخوردگی شــوند .جــدا از ایــن کــه بتوانیــد بعــد از باشــگاه بــه ســرعت دوش
بگیریــد یــا نــه ،بایــد لباسهــا ،جورابهــا و کفشهــای خــود را عــوض کنیــد تــا
عضاتتــان گــرم باقــی بماننــد .ایــن اقــدام ســبب افزایــش گــردش خــون و بهبــود
ریــكاوری میشــود .حتــی تعویــض کفشهــا نیــز حــس خوبــی بــه شــما میدهــد.
فقــط از کفشهایــی اســتفاده کنیــد کــه بــه خوبــی از پاهــای شــما محافظــت میکننــد.
عضــات پاهــای شــما نیــز هنــگام تمریــن و ورزش خســته میشــوند .بنابرایــن ایــن
کفشهــا نیــز بایــد مناســب باشــند.

Sport

 .۲فقط استراحت کنید
نشســتن جلــوی تلویزیــون بعــد از برگشــت از باشــگاه کار آســان و دلپذیــری اســت
امــا بهتــر اســت ایــن کار را انجــام ندهیــد .انجــام فعالیتهــای ســبک راه خوبــی
بــرای افزایــش ســرعت ریــكاوری اســت؛ چــرا کــه ســرعت گــردش خــون را افزایــش
میدهــد .در طــول روز ایــن فعالیتهــای ســبک را انجــام دهیــد .حتــی میتوانیــد
قبــل از رفتــن بــه ســر کار نیــز ایــن کارهــا را انجــام بدهیــد .مثــا بلنــد شــوید ،راه
برویــد؛ در حالــی کــه ایســتادهاید حــرکات کششــی انجــام بدهیــد و نفــس عمیــق
بكشــید.
 .۳سوخت مناسبی به بدنتان نرسانید
بهتــر اســت  30-20دقیقــه بعــد از جلســه تمرینــی ،حتمــا مــواد غذایــی و مایعــات
مصــرف کنیــد .اگــر بعــد از تمریــن بایــد بــه ســر کار برویــد ،غــذا را هــمراه خــود
بیاوریــد تــا بتوانیــد حتــی داخــل خــودرو هــم کــه شــده آنهــا را مصــرف کنیــد .بهتــر
اســت ایــن وعــده غذایــی حــاوی پروتئیــن ،کمــی چربــی و مقــداری کربوهیــدرات باشــد
تــا انــرژی از دســت رفتــه جایگزیــن شــود .میتوانیــد شــیرکاکائو کمچــرب ،ســاندویچ
بوقلمــون هــمراه بــا نــان گنــدم کامــل ،بــادام یــا میــوه مصــرف کنیــد .بایــد آب فراوانــی
هــم بنوشــید .از مصــرف بــدون برنامهریــزیِ مــواد غذایــی خــودداری کنیــد .هــر چیــزی
را نبایــد مصــرف کنیــد .جایگزیــن کــردن کالریهــای از دســت رفتــه کار ســادهای
اســت؛ بنابرایــن زحمــات خــود را بــه بــاد ندهیــد.
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 .۴فعالیتهای سنگین بدنی انجام دهید
شــاید فكــر کنیــد حــاال کــه از باشــگاه آمدهایــد و عــرق هــم کردهایــد ،بــد نیســت قبــل از دوش گرفتــن ،کمــی کارهــای
فیزیكــی مربــوط بــه خانــه را انجــام بدهیــد امــا انجــام ایــن نــوع فعالیتهــا میتوانــد بــه عضــات خســته شــما فشــار
زیــادی وارد کنــد؛ بــه خصــوص اگــر مایعــات و غــذای کافــی نیــز مصــرف نكــرده باشــید .بلنــد کــردن اجســام ســنگین ،بــاال
رفتــن از نردبــان و خــم و راســت شــدن میتوانــد خطــر آســیبدیدگی را باالتــر هــم ببــرد .بهتــر اســت در ایــن مواقــع بــه
عضــات خــود یــک روز اســتراحت بدهیــد .بهتــر اســت ایــن فعالیتهــا را زمانــی انجــام بدهیــد کــه شــرایط بدنــی بهتــری
داریــد.
 .۵به ریکاوری بدن خود و عضاتتان توجه نکنید
از دســتاوردهای خــود محافظــت کنیــد .ایــن طــرز تفكــر کــه مــن جلســه تمرینــی ســبكی داشــتهام ،بنــا بــر ایــن بــه
ریــكاوری نیــازی نــدارم ،اشــتباه اســت .درســت مثــل ورزشــكاران حرفــهای بــا احتــرام بــا بــدن خــود رفتــار کنیــد .اگــر از
بــدن خــود محافظــت کنیــد ،بدنتــان نیــز از شــما محافظــت خواهــد کــرد.
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عجیبترین
بـارهـــای
هــواپیـما
علیرضا طبیب زاده
هواپیماهــا همــواره بــه غیــر از مســافران و چمدانهــای آنهــا
بارهــای دیگــری هــم انتقــال میدهنــد .بــا ما همــراه شــوید تــا بــا
بعضــی از عجیبتریــن محمولههای هواپیما آشــنا شــوید.
تصــور کنیــد در حــال خــوردن بــادام زمینــی در ارتفــاع ۳۵,۰۰۰
فوتــی هســتید ،ناگهــان بــوی ضعیفــی از علــف بــه مشــامتان
میرســد .ایــن تصــور شــما نیســت؛ موضــوع ایــن اســت کــه درســت
در زیــر پاهــای شــما صــف شــگفتانگیزی از موجــودات نــادر
قــرار دارنــد کــه هرگــز انتظــار نداشــتید پــرواز تجــاری مشــترکی
بــا آنهــا داشــته باشــید .جالــب اســت بدانیــد کــه اســبها و
مرغهــا و ماشــینهای لوکــس ،اجســاد و پانــدای occasional
از مســافران عــادی ســفرهای هوایــی محســوب میشــوند .در ادامــه
بــا موجــودات عجیــب و غریــب دیگــری کــه دائمــا در ســفرهای
هوایــی منتقــل میشــوند آشــنا خواهیــد شــد.
پانداهای عظیم الجثه
در ســال  ،2015انجمــن حمایــت از حیاتوحش چیــن دو عــدد پانــدای
عظیــم الجثــه را به بــاغ وحــش  Ouwehandدر هلند قــرض داد .بــه
ایــن مســافران خــاص ،بلیــط فرســت کاس هواپیمایــی Air France-
 KLMبــرای پــرواز  9ســاعته آنهــا از چنگــدو در چیــن ،ارائــه شــد .بــه
عــاوه ،بــرای پــرواز در قفسهای حمــل و نقل سفارشــی ،پانداهــا یــک
سرپرســت شــخصی داشــتند تــا راحتــی آنهــا را تامیــن کــرده و بــرای آنها
در پــرواز ،بامبــو ســرو کنــد.
حشرات
ایــن بــار کــه صــدای وزوز خفیفــی را در میانــه پــرواز شــنیدید،
ممكــن اســت ایــن صــدا از موتــور نباشــد .منطقــه Kailua-Kona
در هاوایــی در زمــره بزرگتریــن تولیدکننــدگان ملكههــای زنبــور
عســل در آمریكا اســت و ایــن حشــرات اغلــب ممكــن اســت در
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باربندهــای هواپیماهــای خطــوط هوایــی هاوایــی در مسیرشــان بــه ســمت
تولیدکننــدگان عســل در ســرزمین اصلــی ،یافــت شــوند .ایــن هواپیمایــی
همﭽنیــن کندوهــای یــخ زده را بــرای اســتفادهی شــرکتهای دارویــی در
داروهــای ایمنــی درمانــی حمــل میکنــد.
اسبهای اصیل
بــا در نظــر گرفتــن قیمــت میانگیــن تقریبــا  90,000دالر بــرای اســب
اصیــل ،تعجبــی نیســت کــه خطــوط هوایــی بــرای آنهــا بلیــط فرســت
کاس در نظــر میگیــرد .نــه تنهــا آخورهــای ویــژه اســب در محــل بــار
تعبیــه شــدهاند (و صندلیهایــی بــرای مهتــر در کنارشــان) ،بلكــه تعــداد
زیــادی از هواپیماییهــا از جمله امارات ،قطر و لوفتهانزا ســالنهای
اســتراحت اختصاصــی بــرای حیوانــات در شــهرهای مرکــزی خــود دارنــد
کــه بــا محلهــای نرمــش و دامپزشــکها تكمیــل میشــوند.
ماهی زنده
حمــل و نقــل ماهــی تزئینــی ،تجارتــی عظیــم اســت ،بــه طــوری کــه
لوفتهانــزا بــه تنهایــی بیــش از  80میلیــون موجود آبــزی را در ســال جابجا
میکنــد .ایــن شــرکت هواپیمایــی حتــی متخصصانــی را در اســتخدام دارد
تــا حیوانــات را در هنــگام بــروز موقعیتهــای پزشــكی اورژانســی درمــان
کننــد .حمــل برخــی از موجــودات دریایــی بــرای مقاصــد دیگــری در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
ماشینهای لوکس
همانگونــه کــه مشــخص اســت ،ماشــینهای پرنــده تنهــا یــک ضمیمــهی
مربــوط بــه آینــده در فیلمهــای علمی-تخیلــی نیســتند .در حقیقــت ،یــک
بویینــگ  747ظرفیــت حمــل حداکثــر  46وســیلهی نقلیــه را دارد .امــا
از آنجــا کــه آنهــا بــرای حمــل و نقــل هوایــی بســیار گــران هســتند (بــه
طــور مثــال ،یــک آســتون مارتیــن  450000دالری حــدودا  10000دالر
هزینــه بــر مــیدارد) ،بیشــتر ماشــینهایی کــه شــما در ســالن بــار تجــاری
متوســط خــود خواهیــد یافــت 200,000 ،دالر یــا بیشــتر مــیارزد .ضمنــا
وســایل نقلیــهی تولیــد انبــوه عمومــا بــه صــورت اکونومــی کاس منتقــل
میشــوند (بــه عبــارت دیگــر از طریــق خشــكی یــا دریــا).
جوجههای کوچک
هواپیماییهــا فقــط اجــازه میدهنــد کــه جوجههــای یــک روزه (و نــه
بیشــتر) حمــل شــوند .بافاصلــه بعــد از بیــرون آمــدن از تخــم ،جوجههــا
میتواننــد تــا ســه روز بــدون هیچ غذا یــا آبــی دوام بیاورنــد .پــس از
ایــن بــازه ســه روزه ،آنهــا دیگــر طاقــت زنــده مانــدن در ســفر هوایــی را
ندارنــد تــا زمانــی کــه عمرشــان بــه شــش هفتــه برســد.
واکسنها
واکســنها و ویروسهــا در حــال پیمــودن مســیرهای پــروازی جهــان
عمومــا یافــت میشــوند .خوشــبختانه بســته بنــدی داروهــا بــه شــدت
ســخت گیرانــه اســت و آنهــا در مخــازن پیشــرفته و تنظیــم کننــدهی
دمــا منتقــل میشــوند.
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هسته انبه ،معجزه ای برای پوست و مو
گــروه ســامت -انبــه پادشــاه میوههــا اســت و در سرتاســر دنیــا بســیاری از افــراد طــرفدار پــر و پــا قرص
مصــرف آن هســتند .در آیــوروِدا (طــب ســنتی هنــد مشــتمل بــر داروهــای گیاهــی و روغنهــای مالیدنــی
و غیــره) هــر قســمت از درخــت انبــه فوایــد خــاص خــود را دارد .بــه طــور مثــال مصــرف دانــه ،گلهــا،
میــوه و حتــی پوســت درخــت هــم بــرای ســامت بــدن پرفایــده خواهــد بــود .بیشــتر مــا نوشــیدن
یــک لیــوان آب انبــه خنــک ،غلیــظ و خوشرنــگ را بســیار میپســندیم و از مزایــای مصــرف آن
آگاه هســتیم .امــا آیــا بــا خــواص هســته انبــه هــم آشــنایی داریــد؟ جالــب اســت بدانیــد میتوانیــد
از پــودر ،روغــن و حتــی َکــره هســته انبــه هــم اســتفاده کنیــد.
 -۱مصرف هسته انبه برای درمان شوره سر
هســته انبــه میتوانــد کمــک موثــری بــرای درمــان و رهایــی از
شــورههای ناخوشــایند ســر باشــد .کــره هســته انبــه را بگیریــد و
بــه ســرتان بمالیــد بــا ایــن روش عــاوه بــر درمــان شــوره موهایتــان
هــم تقویــت شــده و جلــوه و درخشــندگی خاصــی پیــدا میکننــد.
بــرای اثربخشــی بیشــتر میتوانیــد ایــن کــره را بــا روغــن خــردل و یــا
عســل مخلــوط کنیــد تــا از طاســی ســر ،ریــزش و زود ســفیدن موهــا
هــم جلوگیــری کنیــد .بــرای تهیــه کــره هســته انبــه کافــی اســت
چنــد عــدد هســته انبــه رســیده را جمــعآوری کــرده و در محلــی
گــرم ،خشــک و پرســایه نگهــداری کنیــد تــا کامــا خشــک شــوند.
زمانــی کــه هســتهها خشــک شــدند و پوســته بیرونــی آنهــا خشــک و
داخلشــان پــوچ و شــكننده شــد ،میتوانیــد بــه راحتــی مغــز درون
هســته را خــارج کنیــد در یــک ظــرف مناســب نگهــداری کنیــد.
در حقیقــت همیــن مغــز هســته اســت کــه حــاوی مــواد مغــذی و
دارویــی اســت .بــه میــزان الزم هســته خشــک شــده را پــودر کنیــد و
بــا مقــداری آب مخلــوط کنیــد .آب را قطرهقطــره اضافــه کنیــد تــا
خمیــر شــود و موادتــان تنهــا بــه انــدازه یــک قاشــق باشــد .بــه ایــن
خمیــر کــره هســته گفتــه میشــود و خــواص دارویــی بســیار زیــادی
خواهــد داشــت.
 -۲مصــرف پودر هســته انبه برای داشــتن دندانهــا و لبخندی زیبا
میتوانیــد شــبیه بــه دســتورالعمل تهیــه کــره هســته انبــه ،پــودر
هــم تهیــه کنیــد .مغــز هســتههای خشــک شــده را پــودر کنیــد و
مقــداری از آن را کــف دســت خــود بریزیــد ســپس مســواکتان
را کمــی مرطــوب کــرده و بــه پــودر آغشــته کنیــد .مطابــق معمــول
مســواک بزنیــد تــا دندانهایتــان ســفید و ســالم شــوند.
 -۳مصرف هسته انبه برای موهای سالم
روغــن هســته انبــه منبعــی غنــی از اســیدهای چــرب ســالم و
ضــروری ،مــواد معدنــی و انــواع ویتامینهــا اســت .میتوانیــد بــه

 | 56شماره شانزدهم

راحتــی ایــن روغــن را در منــزل تهیــه و مصــرف کنیــد ،چگونــه؟
 الیــه بیرونــی هســته انبــه را جــدا کنیــد و بــا مقــداری روغــننارگیــل ،زیتــون ،کنجــد و یــا خــردل مخلــوط کنیــد.
 بعــد از اینكــه مــواد را خــوب بــا هــم ترکیــب کردیــد ،مخلــوط رادر یــک ظــرف مناســب ریختــه و بــرای مــدت زمــان یــک هفتــه در
مجــاورت نورخورشــید قــرار دهیــد.
 بعــد از گذشــت یــک هفتــه روغــن بــرای اســتفاده حاضــر و آمــادهاســت .مصــرف منظــم و مرتــب ایــن روغــن میتوانــد از ریــزش و
ســفید شــدن زودهنــگام موهــا جلوگیــری کنــد.
 -۴مصرف هسته انبه برای سامت پوست
روغــن هســته انبــه یــک مرطــوب کننــده عالــی بــرای پوســت شــما
اســت .روغــن بــه دســت آمــده از هســته انبــه در انــواع لوســیونها
و کرمهــای مخصــوص زیبایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن
روغــن بســیاری از مــواد مغــذی و الزم بــرای پوســتتان را تامیــن
کــرده و از ایجــاد چیــن و چروکهــای احتمالــی پوســت پیشــگیری
میکنــد .روغــن هســته انبــه روی پوســت صــورت فاقــد چربــی و
روغــن اســت.
 -۵مصرف هسته انبه برای لبهای خشک
شــما میتوانیــد از روغــن هســته انبــه بــه عنــوان یــک بالملــب
(چربلــب) صــد درصــد طبیعــی اســتفاده کنیــد .ایــن روغــن بــا
آبرســانی مناســب بــه پوســت لــب از خشــكی لبهــا و در نتیجــه
ایجــاد ترکخوردگــی روی آنهــا جلوگیــری میکنــد .ســعی کنیــد هــر
شــب قبــل از خــواب مقــداری روغــن هســته انبــه را روی لبهــای
خــود بمالیــد .ایــن روغــن بــا جوانســازی ســلولهای پوســت و
مرطــوب نگــه داشــتن آنهــا از ایجــاد ســلولهای مــرده پوســتی
جلوگیــری کــرده و بــه درمــان ســریع خشــكی و ترکخوردگیهــای
ناشــی از آن کمــک میکنــد.
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الجوردی ()Smalt
الجــوردی نوعــی آبــی پررنــگ اســت که اصــوال در کاشــی اســتفاده میشــود .الجــوردی ،رنگدانه
آبیرنگــی اســت کــه از ترکیــب کبالــت و اکســیدهای آلومینیوم به دســت میآیــد .ایــن رنگ ،به
میـزان بســیار کــم رنگدانــه بنفــش در خــود دارد امــا اصــوال گفتــه میشــود الجــوردی بــه طور
خالــص آبــی اســت و هیــچ ترکیــب دیگــری در خــود نـدارد .ایــن رنــگ نیــز همچــون کبالــت
خاصیــت درخشــندگی دارد و تصــور میشــود شیشــهای اســت و بــرق میزنــد.
بیزانتیم ()Byzantium
بیزانتیــوم نوعــی رنــگ میــان ارغوانــی و ســرخابی اســت کــه گاهــی بــه اشــتباه بنفــش خوانــده
میشــود .امــا بایــد بدانیــد ،رنــگ ســرخابی از صورتــی گرفتــه میشــود امــا بیزانتیــم بیشــتر به
ســمت ارغوانــی کشــش دارد .بــه ایــن مفهــوم کــه نوعی ســرخابی اســت کــه رنگدانــه بنفش
هــم در خــود دارد .رنگهــای مكمــل رنــگ بیزانتیم شــامل زرد ،توســی ،آبی و مشــكی هســتند.

گــروه هنــر -دایــره رنــگ سرشــار از رنگهایــی اســت کــه
نمیتــوان آنهــا را بــا یــک رنــگ کلــی بیــان کــرد ،بــه عنــوان
نمونــه برخــی از افــراد همــه رنگهــای طیــف قرمــز را قرمــز
مینامنــد ،درصورتــی کــه هررنــگ بــرای خــود نــام خاصــی دارد.
بــا مــا هــمراه باشــید تــا بــا چنــد رنــگ جدیــد آشــنا شــوید.

وِرمیلیون ()Vermilion
وِرمیلیــون نوعــی قرمــز روشــن مایــل بــه نارنجــی اســت .شــاید بتــوان گفــت همــان رنگ
قرمــز گوجــهای اســت کــه قدیمترهــا در پیــكان جوانــان شــاهد آن بودیــم.
سییِنا ()Sienna
رنــگ حنایــی ،نوعــی قهــوهای مایــل بــه قرمــز یــا بــه نوعــی میتــوان گفــت رنــگ آجری
تیــره کــه قرمــز زیــادی دارد را ســیینا میگوینــد .نــام ایــن رنــگ از شــهر ســیینادر ایتالیــا
گرفتــه شــده اســت .در ایــن شــهر خاکــی قرمــز رنــگ وجــود دارد کــه حــاوی مقــدار
زیــادی آهــن و منگنــز اســت و بــه همیــن دلیــل بــه قرمــز تمایــل دارد.
گامبوژ ()Gamboge
گامبــوژ نوعــی زرد خردلــی تیــره اســت .نــام ایــن رنــگ از درخــت گامبــوژ گرفتــه شــده
اســت کــه صمغــی بــه رنــگ زرد تیــره دارد کــه در صنعــت رنگســازی و پزشــكی مورد
اســتفاده قــرار میگیــرد.
فولوِس ()Fulvous
فول ـوِس نیــز ترکیبــی از زرد مایــل بــه قهــوهای اســت .دیوارهــای ایــن اتــاق بــه رنــگ
فول ـوِس هســتند .ایــن رنــگ از پــر مرغابــی و پرندههــای دیگــر الهــام گرفتــه اســت و
رنــگ ترکیبــی زیبایــی بــه شــمار مــیرود.
طاووسی ()Pavo
پــاوو یــا طاووســی نیــز رنگــی اســت کــه مســلما هیــچ کــدام از خانمهــا هــم در دایــره
لغــت رنگهــای خــود ندارنــد .ایــن رنــگ دقیقــا مشــابه پرهــای بســیار زیبــای طــاووس
اســت :رنگــی میــان آبــی دربــاری و فیــروزهای تیــره .رنگــی کــه نمیتــوان بــه درســتی
تعریــف کــرد ســبز اســت یــا آبــی.
زنگاری ()Verdigris
زنــگار یــا بــه اصطــاح شــیمی ،اســتات مــس ،نوعــی رنــگ ســبز اســت کــه در اثــر
پوســیدگی فلــز مــس روی آن ظاهــر میشــود .ایــن ســبز بســیار زیبــا اســت و میتوانیــد
در دکوراســیون خانــه بــه شــكلی عالــی از آن بهــره بگیریــد.
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Colors

رنگهای جدیدی کــــــه
نامشان را هم نشنیدهاید

کردوبایی ()Cordovan
کردوبایــی نوعــی قرمــز مایــل بــه قهــوهای اســت .رنگــی از خانــواده زرشــكی .نــام ایــن
رنــگ از شــهری بــه نــام کردوبــا در کشــور اســپانیا گرفتــه شــده اســت .ایــن شــهر در
صنعــت تولیــد چــرم بســیار شــهرت دارد و بــه همیــن دلیــل ،رنــگ زرشــكی چرمهــای
آنهــا را کردوبایــی مینامنــد.
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در مورد انیمیشن زیبای
«راهب و ماهی»
گــروه هنــر -انیمیشــن کوتــاه «راهــب و ماهــی» روایتگــر سرگشــتگی یــک راهب
اســت کــه بــرای صیــد یــک ماهــی دســت بــه هــر کاری میزنــد ،امــا ســرانجام...
جوایز و افتخارات شاخص
 نامــزد کســب جایــزه از «جشــنوارهی اســکار» ( )Academy Awardsدر بخــش«بهتریــن انیمیشــن کوتــاه» ســال  199۵میــادی
 برنــده «جایــزه ســزار» ( )César Awardدر بخــش «بهتریــن فیلــم کوتــاه» /ســال  1996میــادی
 برنــده جایــزه از «جشــنواره بینالمللــی انیمیشــن هیروشــیما» (Hiroshima -)International Animation Festivalســال  1996میــادی
درباره اثر
در عالَــم طبیعــت گاه پیــش میآیــد کــه جــای صیــاد و صیــد بــا
هــم عــوض میشــود .یعنــی چــه؟ یعنــی صیــادی کــه قصــد شــكا ِر
یــک صیــد را دارد ،گاهــ ًا خــود اســیر صیــد میشــود و حتــی جــان
خــود را در ایــن راه از دســت میدهــد .در انیمیشــن «راهــب و ماهــی»
مــا درســت بــا همیــن قضیــه روبــرو هســتیم؛ البتــه صیــاد مــا به شــیوه
فیزیكــی اســیر صیــد نمیشــود؛ جنــس اســارت او بــه گونــهای دیگــر
اســت.
در نزدیكــی یــک صومعــه برکهــای وجــود دارد کــه آب آن از
طریــق آبراهههــای گوناگــون بــه جاهــای مختلــف منتقــل میشــود
و ســایرین از ایــن آب بهرهمنــد میشــوند .روزی از روزهــا ،راهبــی
در کنــار برکــه بــه تماشــای منظــره مشــغول اســت کــه در همیــن
حیــن ،ســر و کلــه یــک ماهــی ســرزنده و بازیگــوش پیــدا میشــود.
از آنجایــی کــه پیشــتر در آن برکــه هیــچ ماهــیای مشــاهده نشــده
بــود ،راهــب عــزم خــود را جــزم میکنــد کــه ماهــی را شــكار کنــد.
او بــرای رســیدن بــه مقصــود خــود ،راههــای گوناگــون را میآزمایــد؛
از قــاب ماهیگیــری گرفتــه تــا تــور ماهیگیــری؛ امــا تاشهــای
او هــر بــار بیثمــر میمانــد.
راهــب کــه در ابتــدا بــه قصــد تفریــح ،عــزم شــكار ماهــی را داشــت،
بــا گــذر زمــان ایــن مســئله را بســیار مهمتــر از یــک تفریــح قلمــداد
میکنــد .ذهــن او بــه قــدری درگیــ ِر شــكار ماهــی میشــود کــه
حتــی از خــواب و زندگــی بــاز میمانــد .امــا ایــن ماهــی مگــر چــه
ماهیتــی دارد کــه راهــب را تــا ایــن انــدازه بــه خــود جــذب کــرده
اســت؟
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در نــگاه عــادی ،ماهــی هیــچ ویژگــی خاصــی نــدارد؛ بــا یــک ماهــی
کامـ ً
ا معمولــی طــرف هســتیم کــه نــه رنــگ و لعــاب خاصــی دارد و
نــه ظاهــر زیبــا و دلفریــب .پــس چــه چیــز ســبب کشــش غیرعــادی
راهــب بــه ســمت ماهــی اســت؟ همیــن پرســش بــه ظاهــر ســاده،
رفتــه رفتــه نگــرش راهــب را بــه زندگــی عــوض میکنــد و او را بــا
ابعــاد جدیــدی از عالَــم هســتی آشــنا میســازد.
راهــب کــه در ابتــدا تنهــا در پــی شــكار ماهــی بــود ،کــم کــم بــا
ماهــی اُنــس میگیــرد؛ بــا ماهــی همــراه میشــود؛ بــه دنیــای ماهــی
ورود پیــدا میکنــد؛ و در نهایــت ،از گوشــهای از اســرار عالَــم معنــا
ســر در مــیآورد .گویــی ماهــی نمــادی از گوهــر حقیقــت اســت کــه
آســان بــه دســت نمیآیــد ولــی وقتــی کســی بــر آن دســتیابی پیــدا
کنــد ،دیگــر عالــم مــادی بــرای او هیــچ ارزشــی نــدارد .راهــب و
ماهــی ،از دو دنیــای کام ـ ً
ا متفــاوت ،بــه یــک دنیــای مشــترک وارد
میشــوند؛ وصــال راهــب و ماهــی ،مثــل وصــال انســان بــه حقیقــت
اســت .چنــان راهــب و ماهــی بــا هــم در آمیختــه میشــوند کــه
دیگــر بــا دو وجــود مجــزا ســر و کار نداریــم؛ بلــه ،در پایــان ،راهــب و
ماهــی هــر دو یكــی هســتند.
بایــد اشــاره کنیــم کــه بــاری دیگــر بــا یــک اثــر درخشــان از
«میشــائیل دودوک ِد ویــت» (یــا بــه تلفــظ دیگــر «مایــكل دودوک
ِد ویــت») روبــرو هســتیم .طبــق معمــول ،ایــن کارگــردان قصــد نــدارد
بــا رنــگ و لعــاب ،جلوههــای پیﭽیــده تصویــری وافكتهــای صوتــی
آنچنانــی مخاطــب را بــه خــود جلــب کنــد .او بــه شــیوه ســاده،
بیآالیــش و صادقانــه خــود بــه روایــت داســتان میپــردازد و بــه
جــای اینكــه بیننــده را درگیرجذابیتهــای کاذب نمایــد ،او را بــه
عالــم درونــی قصــه فــرو بــرده و بــه تأمــل وا مــیدارد.
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عادتهای غلط را فیتیلهپیچ کنید
افسانه عابدینی
مطالعــات نشــان میدهــد دو تــا هشــت مــاه زمــان نیــاز اســت تــا فــرد یــک رفتــار را تــرک کنــد،
پــس بنابرایــن نبایــد ناامیــد شــد زیــرا تــرک عادتهــای بــد همیشــه کاری زمانبــر اســت .بــه
گفتــه روانشناســان عادتهایــی کــه در روزمــره انجــام میدهیــم سلســله رفتارهایــی هســتند کــه
بــه فــرد کمــک میکنــد کمتــر بیندیشــد و فعالیتهــای خــود را ســریعتر انجــام دهــد و زمــان
بیشــتری داشــته باشــد .در ایــن مطلــب چهــار نکتــه مهمــی کــه بــرای تــرک عادتهــای بــد بایــد در
نظــر بگیریــد گفتــه میشــود .بــا رعایــت ایــن نــکات بهتــر میتوانیــد از پــس ایــن تغییــر بربیاییــد.

آگاه باشید

از نقشه  Bاستفاده کنید

ایــن را بخاطــر بســپارید کــه تصمیــم بــه
تــرک یــک عــادت بــد همیشــه کافــی
نیســت .در حقیقــت بــرای تغییــر عــادت یــا
رفتــار شــما نیــاز بــه خودآگاهــی داریــد .بــه
ایــن معنــی کــه از عــادت خــود آگاه باشــید.
دانســتن انگیزههــا یــا عواملــی کــه موجــب این
رفتارهــای بــد شــده و کنتــرل احساســاتی کــه
پــس از ایــن عوامــل ظاهــر میشــوند از نكاتــی
مهمــی اســت کــه بایــد آن را رعایــت کنیــد.
درک و تشــخیص کامــل داشــتن از عوامــل،
احساســات و واکنشهــای دائمــی کــه در پــی
آن اســت بــه شــما ایــن امــكان را میدهــد تــا
خودتــان را پیــدا کنیــد و دوبــاره واکنشتــان
را بــه ســمتی دیگــر ســوق دهیــد.

اگــر بــه طــور جــدی تصمیــم بــه تــرک
عادتهــای بــد خــود گرفتهایــد و بــرای آن
برنامــهای مطمئــن تهیــه کردیــد ایــن نكتــه
را در نظــر داشــته باشــید کــه گاهــی اوقــات
بهتریــن برنامهریــزی هــم ممكــن اســت شــما
را در یــک مســیر اشــتباه بگــذارد .اگــر برنامــه
ریــزی ابتدایــی یــا « »Aشــما اشــتباه از کار در
آمــد از برنامــه « »Bاســتفاده کنیــد .در ایــن
برنامــه بایــد از خودتــان بپرســید کــه دقیقــا
چــه احساســی داریــد؟ آیــا غمگیــن ،خســته،
عصبــی یــا تنهــا هســتید؟ ایــن احساســات
منجــر بــه ایجــاد عادتهــای خاصــی
میشــوند کــه ممكــن اســت بــه شــما آســیب
برســاند .افــراد ایــن احساســات ســرد و غمگین
را دوســت ندارنــد و اغلــب تمــام تــاش خــود
را میکننــد تــا از آنهــا دور شــوند .در ایــن
صــورت بایــد یــک زمــان بــرای خودتــان
تعییــن کنیــد ،چشــمانتان را ببندیــد و ذهــن
خــود را از ایــن احساســات خالــی کنیــد.

برنامهریزی کنید
بــرای خــاص شــدن از یــک عــادت بــد و
قدیمــی و جایگزینــی آن بــا یــک رفتــار جدیــد،
شــما بایــد پــس از خودآگاهــی ،یــک برنامــه
کاربــردی بــرای خــود داشــته باشــید .پــس از
آن بــه تكــرار جــدی برخــی رفتارهــای جدیــد
بــرای جایگزیــن کــردن رفتارهــای قدیمــی
نیــاز داریــد .در واقــع برنامهتــان بایــد ایــن
تغییــرات را بــرای شــما آســانتر کنــد .بــرای
مثــال اگــر قصــد داریــد عــادت مــدام چــک
کــردن تلفــن همراهتــان در صبــح پــس از
بیــدار شــدن از خــواب را متوقــف کنیــد و
بــه جــای آن بــه ورزش بپردازیــد بــا یــک
برنامهریــزی مناســب بــه راحتــی میتوانیــد
ورزش و پیــادهروی را جایگزیــن گوشــی خــود
کنیــد.
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به خود یادآوری کنید
عادتهــای زندگــی همیشــه توســط تكــرار
برخــی رفتارهــا ایجــاد میشــوند .بنابرایــن اگــر
میخواهیــد عــادات بــد خــود را تغییــر دهیــد،
بایــد عــادت و رفتارهــای جدید خــود را یــادآور
شــوید و آن هــا را فرامــوش نكنیــد .در واقــع بــه
ایــن تغییــر ســبک جدیــد زندگــی خــود پایبنــد
باشــید .بنابرایــن ایــن رفتارهــا و عــادات جدیدی
کــه قصــد انجــام آنهــا را داریــد روی برگهــای
یادداشــت کنیــد و آن را جایــی بگذاریــد کــه
قابــل رویــت باشــد یــا از خانــواده خــود بخواهید
آنهــا را بــه شــما یــادآوری کننــد.
شمـاره شانزدهم
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مواد شوینده ،پاک کننده سالمتی
گروه سامت

متاســفانه بــا فــرا رســیدن روزهــای پایانــی ســال ،بزرگتریــن
دغدغــه بانــوان ،بــدون علــم بــر نحــوه اســتفاده از مــواد شــوینده،
فقــط تمیزکــردن ،شســت و شــو و خانــه تكانــی اســت کــه در ایــن
میــان نــه تنهــا ســامتی خــود بلكــه کودکانشــان را نیــز بــه
مخاطــره میاندازنــد .معمــوال هنــگام خریــد مــواد شــوینده تنهــا
بــه قــدرت پــاک کنندگــی آن توجــه میشــود غافــل از ایــن کــه
بخــارات ناشــی از جــرم گیرندههــا و ســفید کنندههــای حــاوی کلریــن
و آمونیــاک ،جــزء مضرتریــن مــواد بــرای ســامتی شــناخته شــدهاند.
از شــایعترین ایــن مــواد میتــوان بــه صابونهــا ،آب ژاول حــاوي
هیپوکلریدســدیم بــه عنــوان ســفیدکننده ،محصــوالت حــاوي بنزودیــن
کلرایــد بــراي شســتن کــف اتاقهــا و ســطوح ،ســاولن حــاوي
کلروهگزیدیــن بــه عنــوان میكروبکــش و پودرهــاي رختشــویي
کــه ترکیبــات اصلــي قلیایــي آنهــا حــاوي مــواد آنیونــي و کاتیونــي
بــه همــراه ترکیبــات ســدیم اســت ،اشــاره کــرد .دســته اي از ترکیبات
موجــود در ایــن شــویندهها خاصیــت ســمي چشــمگیری ندارنــد
ولــي در درازمــدت باعــث بــروز ســرطان و اختــال در عملكــرد
هورمونهــا ميشــوند .از طــرف دیگــر ایــن مــواد شــیمیایي پــس
از جــذب شــدن ،بــا گــذر زمــان در ســلولهاي چربــي ذخیــره شــده
و بــا ســازگار کــردن سیســتم ایمنــي بــدن نســبت بــه خــود ،تاثیــر
مخربشــان را بــر جــاي مــي گذارنــد .افــرادی کــه داراي افتادگــي
دریﭽــه میتــرال ،آســم ،چاقــي مفــرط یــا بیماريهــاي قلبــي هســتند
بیشــتر در معــرض آســیب قــرار دارنــد .از دیگــر عــوارض ناشــی از
تمــاس بــا شــویندهها میتــوان بــه آســیب دیــدن غــدد درون ریــز
باالخــص تیروئیــد ،تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن هورمونهــاي زنانــه و
مردانــه ،آلــرژي و درماتیــت تماســي اشــاره کــرد .هــر چــه ایــن مــواد
باالتــر یــا بــه اصطــاح قلیایيتــر باشــد الیههــاي محافــظ پوســت را
بیشــتر تحــت تاثیــر قــرار داده و تأثیــرات زیانبارتــری را بــه همــراه
خواهــد داشــت .در ضمــن مــواد رنگبــر موجــود در ســفیدکنندهها
بــا ایجادرادیكالهــاي آزاد موجــب تخریــب ســطح ســلولي پوســت
شــده ،رونــد پیــر شــدن ســلول را تســریع و باعــث بــه وجــود آمــدن
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Deterjent

صدمــات مزمــن پوســتي ،خــارش و ریــزش مــو ميشــود .استشــمام
بخــار متصاعــد شــده از مایعــات شــوینده ماننــد وایتكــس و جوهــر
نمــک نیــز بــر مخــاط تنفســی اثــرات التهابــی و مضــری گذاشــته،
در نهایــت منجــر بــه بیمــاری تنگــی نفــس در افــراد می-شــود.
متاســفانه بلــع ایــن مــواد توســط کــودکان ،بــه دلیــل عــدم توجــه
والدیــن ،باعــث ســوختگی مخــاط دهــان ،ایجــاد ســوراخ در مــری و
در مــوارد حــاد منجــر بــه مــرگ کــودک میگــردد .بنابــر تحقیقــات
انجــام شــده بیــن تمــاس مســتقیم زنــان بــاردار بــا مــواد شــوینده
و آســم در کــودکان متولــد شــده از ایــن مــادران رابطــه مســتقیمي
وجــود دارد .بــه گونــهای کــه احتمــال ابتــا بــه آســم و خــس خــس
ســینه در ایــن کــودکان بــه دو برابــر افزایــش مییابــد .استشــمام
اســپريهاي خوشــبوکننده هــوا ،بــه کار بــردن رنگهــاي التكــس و
مایعــات پاککننــدهاي کــه روي ســطوح پخــش میشــوند ،مصــرف
مــواد شــویندهاي حــاوي کلروهگزیدیــن ،هگزاکلروفــن و کلروزایلنــول
در دوران بــارداري ممنــوع بــوده و دســتهاي از آنهــا باعــث ایجــاد
عــوارض جبــران ناپذیــر عصبــی بــر روی جنیــن ميشــود .از طــرف
دیگــر ،اســتفاده از مــواد شــوینده داراي زمینــه هیدروکربنــي در دوران
شــیردهي ،باعــث تغییــر حالــت شــیر مــادر و ناراحتــي ،بيقــراري و
اختــاالت خــواب در نــوزاد خواهــد شــد .بــه زنــان خانــهدار بخصوص
زنــان مســتعد بیماريهــاي زمینــهاي و بــاردار توصیــه میگــردد از
مــواد شــویندهاي اســتفاده کننــد کــه مــورد تأییــد معاونــت بهداشــت
بــوده و هنــگام اســتفاده از ایــن مــواد از ماســک اســتفاده کننــد .در
صــورت آســیب دیــدن پوســت نیــز ،محــل تمــاس را بــا آب ســرد
شستوشــو دهنــد و چنانچــه کودکــي مــواد شــوینده را نوشــیده
اســت بــه ســرعت بایــد دهــان او را شستوشــو دهنــد ولــي نبایــد
اجــازه دهنــد کــودک آب بنوشــد و از اســتفراغ و برگردانــدن مــواد از
معــده بایــد جلوگیــري گــردد زیــرا تأثیــر ســوء ایــن مــواد بــر مــري
کــودک بیشــتر از معــده اســت .خورانــدن شــیر در ایــن مــوارد نیــز
ضــروری اســت زیــرا شــیر باعــث ایجــاد پوششــی بــر روی مخــاط
گوارشــي و عــدم جــذب مــواد شــیمیایي میشــود.
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با رسم چهارشنبه سوری آشنا شویم
گــروه فرهنــگ -چهارشنبهســوری یکــی از جشــنهای ایرانــی اســت کــه در شــب آخریــن
چهارشــنبه ســال (سهشــنبه شــب) برگــزار میشــود .در شــاهنامه فردوســی اشــارههایی
دربــاره بــزم چهارشــنبهای در نزدیکــی نــوروز وجــود دارد کــه نشــاندهنده کهــن بــودن
جشــن چهارشنبهســوری اســت .مراســم ســنتی مربــوط بــه ایــن جشــن ملــی ،از دیربــاز در
فرهنــگ ســنتی مردمــان ایــران زنــده نــگاه داشــته شــده اســت .واژه «چهارشنبهســوری»
از دو واژه چهارشــنبه کــه نــام یکــی از روزهــای هفتهاســت و ســوری کــه بــه معنــی ســرخ
اســت ،ســاخته شدهاســت.

طبــق آییــن باســتان در ایــن روز آتــش بزرگــی بــر افروختــه میشــود کــه تــا صبــح زود و برآمــدن
خورشــید روشــن نــگاه داشــته میشــود کــه ایــن آتــش معمــوالً در بعــد از ظهــر زمانــی کــه مــردم
آتــش روشــن میکننــد و از روی آن میپرنــد آغــاز میشــود و در زمــان پریــدن میخواننــد« :زردی
مــن از تــو ،ســرخی تــو از مــن» .ایــن جملــه نشــانگر مراســمی بــرای تطهیــر و پاکســازی مذهبــی اســت
کــه واژه «ســوری» بــه معنــی «ســرخ» بــه آن اشــاره دارد .بــه بیــان دیگــر مــردم خواهــان آن هســتند
کــه آتــش تمــام رنــگ پریدیگــی و زردی ،بیمــاری و مشكاتشــان را بگیــرد و بهجــای آن ســرخی و
قومیــت افــراد
گرمــی و نیــرو بــه آنهــا بدهــد .چهارشنبهســوری جشــنی نیســت کــه وابســته بــه دیــن یــا ّ
باشــد و در میــان بیشــتر ایرانیــان رواج دارد.
جشــن «ســور» از گذشــته بســیار دور در ایــران زمیــن مرســوم بودهاســت کــه جشــنی ملــی و مردمــی
اســت و «چهارشــنبه ســوری» نــام گرفتهاســت کــه طایــهدار نــوروز اســت .از باورهــا و رســم هــای
چهارشــنبه ســوری کــه هنــوز بــه کلــی فرامــوش نشــده انــد ودر برخــی از شــهرها و روســتا هــا هنــوز
ایــن مراســم هــا برگــزار میشــوند عبارتنــد از:
کوزه شكنی یكی از مراسم چهارشنبه سوری :
یكــی دیگــر از مراســم مخصــوص چهارشــنبه ســوری آن بــوده کــه کــوزه کهنــه ای را برمیداشــتند و
در آن مقــداری نمــک و ذغــال و ســكه ده شــاهی میانداختنــد و هــر یــک از افــراد خانــواده یــک بــار
کــوزه را دور ســر میچرخانــد و نفــر آخــری آن کــوزه را از پشــت بــام  ،بــه کوچــه میافكنــد و میگفــت
ـره تــوی کوچه
ـره تــوی کــوزه و بـِـ َ
:درد و بــای مــا بـِـ َ
آجیل چهارشنبه سوری :
رســمی کــه از قدیــم در ایــران متــداول اســت  ،تهیــه و خــوردن آجیــل چهارشــنبه ســوری اســت  .ایــن
آجیــل شــور و شــیرین  ،ماننــد آجیــل مشگلگشاســت؛ یعنــی عــاوه بــر مــواد اصلــی بــو داده شــور و
شــیرین ،ماننــد آجیــل ،برگــه هلــو و زردآلــو  ،قیســی  ،کشــمش ســبز  ،مویــز  ،باسلـُــق  ،پســته و بــادام ،
فنــدق بــو نــداده  ،نقــل  ،شــكر  ،پنیــر  ،و مغــز گــردو هــم اضافــه میکننــد .تهیــه ایــن آجیــل را بــرای
اســتجابت یــک مــراد نــذر میکننــد  .خــوردن ایــن آجیــل در شــب چهارشنبهســوری  ،بــه اعتقــاد مــردم
باعــث شــگون و خوشیمنــی اســت.
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