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دل نوشته

داود ربیعی /سردبیر

از آن روزی کـه امـام (ره) آمـد ،سـالها میگـذرد اما بهمن
کـه میشـود دوبـاره همـان حـس و حـال زنـده میشـود .برای
آنهایـی کـه در آن روز تاریخـی در فـرودگاه مهرآبـاد تهـران
حضور داشـتند و حتـی برای آنهایی کـه امام (ره) را با مراسـم
دهـه فجـر و چراغانـی و گلآرایـی مدرسـه بـه یـاد میآورند،
بهمـن مـاه ،زمانـی برای یادآوری «بوی گل و سوسـن و یاسـمن
» اسـت .روزهایـی کـه میتوان به امـام ،انقلاب و وظیفهمان در
قبـال انقلاب خمینی (ره) فکـر کرد.
بـه راسـتی چه نیرویـی در چهـره و کالم پیرجمـاران بود که
همـگان را مجـذوب خـود کرد .امـام خمینـی (ره) توانسـتند با
اندیشـه و رفتـار خود ،مکتـب اسلام را در دوره مهجوریت دین
بـه اوج محبوبیـت برسـانند .امـام خمینـی با ایـن شـیوه ،از دل
مـردم و ظرفیتهـای ملی کشـور ،قـدرت جدیـدی آفریدند و
توانسـتند فضای خفقـان دوران ستمشـاهی را بشـکنند و فضای
نشـاط و امنیـت را بـرای مردم بـه ارمغـان بیاورند.
ایشـان نظریه جدیدی بـرای ایجاد حکومتی به نـام خدا ارائه
و «جمهـوری اسلامی» را بـه عنوان «تئوری حکومت اسلامی»
بـه مـردم ایـران عرضه کردنـد .در جمهـوری اسلامی مطرح
شـده از سوی امام ،مبنای مشـروعیت و قانونی شدن همه ارکان
حکومتـی حتـی نام حکومـت بـا آرای مردم به نتیجه میرسـد.
ایشـان در آغـاز فعالیتهـای خود بـرای مبارزه بـا طاغوت،
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ایـن آیـه از قرآن مجیـد را زیـاد تکـرار میفرمودند« :قُـل اِن َّما
ـده اَن تَق ُومـ ُوا هللِ َمثنـی َو فُرادی ث َُّم تَتَ َف َّکر ُوا (سـوره
ا َ ِع ُّظ ُکـم ب ِوا ِح َ
سـبا آیه  )۴۶یعنی من شـما را به یک سـخن ،موعظه میکنم و
آن ،اینکـه بـرای خـدا ،دوتـا دوتا یا تک تک قیام کنید و سـپس
تفکـر و اندیشـه نمایید؛ بنابرایـن ،امام خمینـی(ره) رمز موفقیت
در همـه امـور را «قیـام بـرای خدا» میدانسـتند و هـر کاری را
تنهـا برای عمـل به تکلیف الهـی انجـام میدادند.
به همین دلیل ،ترس و نگرانی از وجود ایشـان رخت بربسـته
و ویژگیهـا و رفتـار امام خمینـی (ره) ،او را محبوب ملت و مردم
خـود کرده بود .امـام خمینی (ره) برای ایجاد نهضت اسلامی از
«قدرت کالم» و «هنر نوشـتن» و رسـاندن پیام اسلام به آحاد
مـردم ،بهـره بردنـد و به انسـانها نشـان دادند که بـرای ایجاد
هـر گونـه تغییـر و تحول ،نخسـت باید نگرش مردم نسـبت به
وضعیـت موجـود عـوض شـود .ابـزار مهم مبـارزه او نوشـتن و
سـخن گفتـن ،آن هـم خطاب به عموم و اقشـار گوناگـون مردم
بـود .او تنهـا بـه خـواص و نخبگان جامعـه توجه نداشـت ،بلکه
آحـاد و تـودۀ مردم ،طرف سـخن و بیـان او بودند .مـردم هم او
را قبلـه آمـال و آرزوهای خـود میدیدند.
محبوبیـت پیرجمـاران در مهربانی کالم و نـگاهاش بود و چه
زیبـا ،حضرت علـی (ع) فرمودند «:خوش اخالقـى در بين مردم
زينت اسلام است».

يـاد شـهداي رشـيد و فـداكار آتـش نشـانمان
را گرامـي مـي داريـم و ايـن حادثـه تلـخ را بـه
هموطنـان عزيـز تسـليت مـي گوييـم.
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اخبـار کوتـاه قشم ایـر
مراسم تجلیل از مهمانداران
شرکت هواپیمایی قشم

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
هواپیمایــی قشــم ،در نشســتی کــه بــا حضــور
نمایندگانــی از مهمــانداران شــرکت هواپیمایــی
قشــم برگــزار شــد ،از تعــدادی از ایــن عزیــزان
کــه طبــق گزارشهــای مســافرین گرامــی
قشــمایر تــاش فراوانــی در ارائــه خدمــات و
کمکرســانی بــه مســافرین نیازمنــد داشــتهاند،
توســط جنــاب آقــای مهنــدس شــکرآبی ،مدیــر
عامــل شــرکت تقدیــر بــه عمــل آمــد .در ایــن
جلســه مدیــر عامــل ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت
و جایــگاه شــغل مهمــانداری ،بــه ســختیهای
ایــن شــغل اشــاره کــرده و ضمــن قدردانــی از
تمامــی ایــن بزرگــواران بــه رســم یادبــود تقدیــر
نامــه و هدایایــی بــه خانمهــا فاطمــه عبداللهــی،
ســارا هاشــمیان ،نــدا ســاداتعلوی و آقــای
محمــود شــیریان گویــا اهــدا کردنــد.

روسای ایستگاهها  ،نمایندگان تاماالختیار مدیرعامل هستند

دومیــن نشســت روســای ایســتگاههای شــرکت هواپیمایــی قشــم در
دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایــی قشــم ،در ایــن نشســت
کــه بــا حضــور تمامــی نماینــدگان و روســای ایســتگاهها و بــه میزبانــی
معاونــت بازرگانــی و عملیــات زمینــی برگــزار شــد ،امکانــی فراهــم شــد تــا
عــاوه بــر بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون مســائل مربــوط بــه ایســتگاهها،
معاونیــن و مدیــران مســتقل مجموعــه نیــز در ایــن نشســت حضــور یافتــه
و نظــرات و پیشــنهادات ســازنده خــود را در رابطــه بــا نحــوه ارائــه خدمــات
بــه مســافر ،برنامهریــزی پروازهــا ،مســائل امنیتــی و حراســتی ،بررســی
اطالعــات و آمــار پــروازی و همچنیــن برقــراری پروازهــای ایمــن و مطابــق
بــا اســتانداردهای جهانــی مطــرح کننــد.

همچنیــن مدیــر عامــل شــرکت هواپیمایــی قشــم ضمــن حضــور در
ایــن نشســت از زحمــات تمامــی عزیــزان حاضــر در جلســه تقدیــر و تشــکر
کــرده و بــر لــزوم نظــارت دقیــق روســای ایســتگاهها بــه عنــوان نماینــدگان
تاماالختیــار مدیــر عامــل در رونــد کامــل یــک پــرواز تاکیــد کــرد.

وی افــزود :تمامــی کارمنــدان شــرکت هواپیمایــی قشــم میبایســت در
انجــام وظایــف خــود در قبــال اربــاب رجــوع بــا رویگشــاده برخــورد کــرده
و نســبت بــه انجــام مســئولیتهای خــود تعهــد کامــل داشــته باشــند.

مهنــدس شــکرآبی ضمــن اشــاره بــه مســئولیت خطیــر شــرکتهای
هواپیمایــی داخلــی در بــازار رقابــت بینالمللــی صنعــت هوانــوردی ،در
خصــوص ارائــه بهتریــن خدمــات بــه مســافرین ،کســب مجــوز  TCOجهــت
پــرواز بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا توســط هواپیمایــی قشــم بــه عنــوان
اولیــن ایرالیــن ایرانــی و هــم چنیــن اخــذ مجــوز آموزشــی  ATOجهــت
ارائــه خدمــات آموزشــی بــه دیگــر شــرکتهای هواپیمایــی را از افتخــارات
اخیــر ایــن شــرکت دانســت.
در ادامــه مدیرعامــل اذعــان کــرد ،شــرکت هواپیمایــی قشــم جهــت
برقــراری پروازهــای اروپایــی در چنــد مســیر مختلــف برنامههایــی را پیــش
رو داشــته و افزایــش نــاوگان نیــز جــزو برنامههــای ایــن شــرکت خواهــد
بــود.

برگـزاری مراسـم پـر فیـض
زیـارت عاشـورا

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
هواپیمایــی قشــم ،مراســم معنــوی پربرکــت
زیــارت عاشــورا در محــل دانشــگاه فرهنگیــان
پردیــس مشــهد برگــزار شــد.

بنــا بــر ایــن گــزارش ،مراســم پرفیــض زیــارت
عاشــورا بــه میزبانــی حراســت شــرکت هواپیمایی
قشــم و همــکاری حراســت کل اســتان خراســان
رضــوی برگــزار شــد .در ایــن مراســم 400
نفــره نماینــدگان اســتانی در امــور هواپیمایــی و
همچنیــن حراســت ادارات حضــور داشــتند.
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کیمیـــاگـر

قسـمت دوم | دکتـر غالمرضا حاجتی  /متخصص اعصـاب و روان

آلزایمر را بهتر بشنـاسیم

بيمار مبتال به آلزايمر ممکن است اشيا را جابهجا بگذارد ،وعده مالقات را فراموش کند ،داروهاي خود را مصرف نکند ،و يک سؤال یا خاطره را مرتب تکرار کند ،حتي اگر
لحظاتي قبل آن را مطرح کرده باشد .به تدريج که حافظه کوتاه مدت ضعيفتر و کم کم محو ميشود ،بيمار توانايي به ياد آوردن لغات مناسب براي جملهبندي را از دست
ميدهد .توانايي نگهداري زنجيره افکار و ترتيب جمالت نيز در بيمار مختل ميشود ،بهطوريکه گاه بيمار در جمله سازي درمانده ميشود.
مشکل خواندن و نوشتن:به موازات کاهش توانايي
تکلم و بيان ،توانايي خواندن نيز کاهش مييابد .دليل آن
روشن است ،زیرا قدرت تمرکز فکرکاهش يافته ،بيمار
قادر به نگهداري اطالعات به مدت الزم نيست و چون
نميتواند جمعبندي کند ،توانايي استفاده از اطالعات را
از دست ميدهد.
اشکالدرمحاسبه:جمع وتفريق وکارکردن بااعداد،
احتياج به حافظه دارند .بيماران مبتال به آلزايمر به دليل
نقص حافظه و فراموشي ،توانايي تفکر انتزاعي را از دست
ميدهند و در نتيجه دچار مشکل در محاسبات عددي
ميشوند.
ضعف تصميمگيري :ممکن است در وسط تابستان،
کت زمستاني يا پالتو بپوشند و رابطه فصل با لباس
را درک نکنند ،يا چک بيمحل بنويسند ،يا رفتار
پرخاشگرانه بدون توجه به نتيجه آن داشته باشند
که متأسفـانه گاه اطرافيـان دست به رفتار متــقابل
ميزنند.

عدم آگاهي به زمان و مکان  :بيماران آلزايمري
دچار اشکال در درک زمان و فضا هستند ،زيرا حافظه
نقش مهمي در هماهنگي با محيط و آشنايي با آن ايفا
ميکند .اين بيماران که دچار نقصان حافظه هستند ،گاه
حتي در منزل خود گم ميشوند يا براي وارد شدن به
ماشين سر خود را خم نميکنند.
عدم تشخيص اطرافيان  :يکي از عاليم بسيار
آزاردهنده ،فراموش کردن اسامي اطرافيان يا بستگان
است.
از دست دادن عالقه و لذت  :بيماران احساس
ميکنند به علت افت مهارتهاي فکري و ناتواني و
نقصان حافظه ديگر به درد جامعه نميخورند و شوق
و عالقه خود را به زندگي و هر چيز جالبي از دست
ميدهند.
افکار هذياني  :در ابتداي بيماري ،افکار بدبيــنانه
هذياني چنــدان ديده نميشود ولي بتدريج که با
پيشرفت بيماري ،فرد توانايي ربط دادن نتايج را به
رويدادها از دست ميدهد ،افکار هذياني بر وي مستولي
شده و شکاک و بدبين ميشود.
مشکالت جنسي  :مطالعات علمي هنوز نتوانسته اند
علل کاهش يا افزايش تمايالت جنسي را توضيح دهند
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ولي اکثر اين بيماران دچار کاهش ميل جنسي ميشوند
و گاه بیمباالتیهای رفتاری و جنسی از عالیم بیماری
است.
تغييراتشخصيتي:ازآنجاکهآلزايمرعملکردمغز
را تغيير ميدهد ،رفتار فرد نيز ممکن است دستخوش
تغيير شود .فردي که قب ً
ال پرتــحرک و شاداب بوده،
ممکن است گوشهگير شود .افراد گوشهگير و خجالتي
ممکن است تبديل به افرادي پرخاشگر و ناآرام شوند.
اختالالت خواب  :خواب منقطع و بيداريهاي مكرر
شايع اند و در  50درصد بیماران با پیشرفت بیماری
دیده میشوند .اختالالت خواب در شب به ويژه اگر
همراه با سرگرداني و سرآسيمگي باشد ممكن است
برايمراقبينبيماربسيارمخربباشد.
نشان دادن هیجانهای کودکانه :از دست رفتن
حافظه قديمی فرد باعث نقصان در توانايی استفاده
از دانستههای سابق و تجربيات قبلی او میشود و
بنابراين رفتارهای غير عادی و ناشی از خامی و بی
تجربگی از فرد سر میزند .از عهده نظافت خود و لباس
پوشیدنبرنمیآید.
شناسایی بیماران :جهت شناسایی این بیماران می
توان از آزمونهای حافظه و تفکر استفاده کرد..
پیشگیریمقدمبردرمان:حلجدول،بازيشطرنج
و ساير بازيهاي فکري و اصوالً هر نوع فعاليت
فکري با افزایش ذخایر شناختی مغز درسنین پایین
تر بهمراه ورزش و تغذیه مناسب ميتواند نفش
مهمی در پیشگیری از بيماري آلزايمر ایفا کند.
ی خانواده
ی از اعضا 
مشاورهبابيماروخانواده:اگر یک 
ت و هذیان آنها
ت خصوم 
ی است ،حال 
ن بیمار 
دچار ای 
ی تغییر دهید که
ط خان ه را طور 
را ب ه خود نگیرید .محی 
ی نشود .افراد مراقبتکننده
ب بدن 
فرد بیمار دچار آسی 
ت بیمار را با اجرای
ی از مشکال 
از بیمار میتوانند برخ 
ی بیمارانی
ش دهند .مانند تکرار ،برا 
ی کارها کاه 
بعض 
ی مکرر
ی در حافظ ه دارند شاید یادآور 
ک ه مشکل 
کمککننده باشد .ازجابه جا نمودن وسایل این افراد
باید خودداری کرد .اطمیناندهی در یک
ی صمیمان ه مختصر و
گفتگو 
ن حا ل قوی
در عی 
میتو ا ند

ف کردن
ب یا آشفت ه را آرا م کند .منحر 
بیمار مضطر 
ن با بیمار میتواند در ای 
ن
ن بیمار( كه قد م زد 
ذه 
زمین ه کمککننده باشد ) .جهت كاستن از گيجي
بيمار مدام زمان و مكان را به وي گوشزد كنيد.
مكانهاي ناآشنـــا ،بيماري جسمي و استــرس
روانــي ميتواند گيجي را افزايش دهد .كمك
گرفتن از خانوادههاي ديگري كه بستگان مبتال به
دمانس خود را تحت مراقبت دارند ،مفيد خواهد بود.
بنظر ميرسد كه شيوههاي معطوف به كنار آمدن
با كاهش توانايي حافظه موثر خواهند بود .چسباندن
برچسب روي كشوها ،وسايل و اتاق ها ممكن است به
سازگار شدن برخي از بيماران در مرحله اوليه بيماري
كمككند.بايدبامحدوديتهايشناختياشخاصمبتال
به زوال عقل با ماليمت و مهرباني برخورد كرد .ديگران
نبايددرحضورآنهادربارهناتوانيهايشانصحبتكنند،
فراموش كاري و رفتارهاي غيرعادي گاه و بي گاهشان
را مسخره كنند ،يا بدگمانيهاي پارانوييشان را ناديده
بگيرند.

راز بازگشت
مـِـسبهخانههـا
صفحات شـبکههای اجتماعی سرشـار از تبلیغ رسـتورانهای متعددی اسـت
که غذاهای خود را در ظرفهایی از جنس مس ،سـرو میکنند و حتی نشـریات
دکوراسـیون و آشـپزی نیز در نمایش غذاها از ظرفهای مسـی استفاده میکنند.
راز بازگشـت مـس به خانه هـای مردم در زندگی امروزه چیسـت؟

هنـگام خریـد ظـروف طبخ و یا سـرو غذا باید در نظر داشـت کـه عدم تاثیر
سـوء ترکیباتـی که در سـاختار ،رنگ و یا لعـاب ظروف به کار رفته اسـت نیز به
انـدازه کیفیـت ماده غذایی برای حفظ سلامتی مهم اسـت .در حال حاضـر انواع
گوناگونی از ظروف از جمله مالمین ،شیشـه ،پیرکس ،آرکوپال ،چینی ،سـرامیکی،
مسـی ،آلومینیومـی روحی (ازجنـس روی) ،تفلون ،اسـتیل ،چدن و ظـروف یکبار
مصرف در بازار موجود اسـت که قدرت انتخاب وسـیعی به مشـتریان میدهند.
در ایـن میان ظروف مسـی از قدیماالیام جایگاه ویژهای در آشـپزخانههای ایرانی
داشته است.
شـاید شـنیده باشـید در پزشـکی سـنتی به کسـانی کـه از درد مفاصـل رنج
میبرنـد داشـتن یـک دسـت بند مسـی توصیه میشـود و دلیـل این امـر را هم
کمبـود یونهـای مـس در خون ذکـر میکنند که با تماس دسـتبندهای مسـی
با پوسـت ،بخشـی از این کمبود جبران شـده و از درد مفاصل کاسـته میشـود .تا
چنـد دهه پیـش مردم برای پخت غـذا مخصوص ًا خورشـت و آش از قابلمههای
مسـی اسـتفاده کرده و یک کفگیر آهنی به نام حسـوم نیز موقع پخت
غـذا درون آن قـرار میدادند اما هیچکـس از دلیل علمی آن اطالع
نداشـت .داسـتان از این قرار اسـت که بدن انسـان برای حفظ
سلامت و نشـاط بـه یـون مـس و به همین نسـبت یون
آهـن نیـاز دارد .کمبـود یـون مـس باعـث احسـاس
رخوت ،خواب آلودگی و کسـالت میشـود .مس در
فرآیند خونسـازی و عملکرد سیسـتم ایمنی بدن
نقـش دارد ولـی مقادیـر زیـاد آن نیـز میتواند
مسـمومیتزا باشـد .الزم به ذکر اسـت موارد
مسـمومیت با این عنصـر از دریافـت غذایی
مشـاهده نشـده و اغلـب به واسـطه مصرف

دکتر الهام ذاکرزاده -شیمیست

مکملهای این عنصر و یا مصرف سـموم نباتی حاوی مس گزارش شـده اسـت.

از آنجـا کـه مـردم پـس از پخـت غـذا در ظروف مسـی انـدود نشـده دچار
حالت تهوع ،اسـتفراغ ،اسـهال و سـردرد میشـدند پی به مسـمومیت دوز باالی
یـون مـس بردنـد .به همیـن دلیـل از بعضی فلـزات دیگـر خصوصأ قلـع برای
سـفید کردن سـطح درونی ایـن ظروف اسـتفاده میکردند .دریافت بیـش از حد
ت و اختالالتی در عملکرد کبد ،تشـکیل
و طوالنـی مـدت مـس باعث مسـمومی 
گلبولهای قرمز و عملکرد سیسـتم ایمنی بدن میشـود .ظروف مسـي از بهترين
انـواع ظروف پخت غذا محسـوب ميشـوند ،البتـه در صورتي كه قلعاندود شـده
باشـند .اگر ظروف مسـي به شـكل مناسـبي قلعاندود نشـده باشـند و يا از مواد
حاوي سـرب براي قلعاندود شدنشـان ،اسـتفاده شـده باشـد ،اين عنصر ميتواند
پـس از ورود بـه غـذا ،در درازمـدت سـبب ايجاد مسـموميت شـود .پخت غذا
در ظـروف مسـی انـدود نشـده (قرمـز رنگ) چندان مناسـب نيسـت؛ زیـرا بر
خصوصیـات غـذا تاثیر زیـادی داشـته و به سـرعت از تركیبات غذایی بـه ویژه
تركیبات اسـیدی تاثیر میپذیرد .تراشـيده شـدن اين ظروف از رويه سفيد کننده
در هنگام شستشـو ،موجب تماس غذا با مس و مسـموميت با این فلز میشـود.
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ذره بــیــن

رضـا نامجو-روزنامـه نگار

از اللهزار تا عودالجان

گشـتوگذار در باغسـتان خاطرات تهرانقدیم

رضا نامجو /تهران پایتخت ایران جزو معدود پایتختهای دنیا است که در فاصلهای صد ساله معماری دگرگون شدهای را از سرگذرانده است.
شدت تغییرات در این شهر در مقایسه با شهرهایی مثل لندن ،پاریس و برلین به مراتب آهنگ تندتری داشت .بناهای این شهر در اوایل قرن
بیستم فضایی نوستالژیک و خاطرهانگیزی برای امروز ما محسوب میشود .برای بررسی برخی تغییرات و یاد خاطراتی از تهران قدیم با استاد «خسرو
توگویی انجام دادهایم که در آن خورشیدی ما را سوار بر پرنیان خاطرات به گذشتهای نه چندان دور و زیبای این شهر میبرد.
خورشیدی» گف 
خورشیدی دانشآموخته معماری از ایتالیاست و اهل فن و دوستدارانش روز تولد او 5 ،آذر را روز طراحی صحنه در ایران نام نهادهاند.از جمله
کارهای ماندگار او طراحی دکور و صحنه فیلم سربداران ساخته محمدعلی نجفی است.

\\ تهران از گذشته تا به امروز دچار تغییر و تحوالت زیادی شده است .دیگر چه چیزهایی در تهران آن زمان وجود داشت که امروزه دیگر اثری از آنها نیست؟
در کوچههای فرعی خیابانهای مولوی و خانیآباد و اطراف کوه بیبیشهربانو و شهر ری در سالیان دهه  20همواره بساط مارگیری به راه بود .مارگیرها چند جعبه داشتند
و پس از پهنکردن بساط خود و دور گردانی ،یکی دو مار از جعبهای در میآوردند و شروع به دور گرداندن آن کرده و در دستانشان با دستمالی ،مار را باال و پایین
میکردند .بعد در وصف خطرناک بودن حیوان داد سخن داده و با این وعده که در این دو جعبه ماری بزرگ هست که میتواند یک گوسفند را درسته قورت دهد بازار
خود را گرم میکردند و با چندبار درخواست صلوات و جمعکردن پول از مردم باالخره میگفتند :باید دید که مار بزرگ در جعبه بیدار شده یا نه چون اگر بیدارش
کنیم عصبانی شده و قدرتی مییابد که مهار شدنی نیست .چندباری گوشهای از جعبه را به گونهای که جز خودش کسی نمیدید اندکی باز کرده و با همین ترفند باز
مقداری مردم را تلکه میکرد و باالخره با گفتن اینکه مار بیغیرت هنوز خواب است به مراسم مارگیری خاتمه داده و با ختم یک صلوات نمایش را به پایان میرساند.

\\ یکی از مواردی که در گذشته طرفداران بسیاری داشت و امروزه به کل از بین رفته و شما در کتابتان (آن روزگاران تهران) نیز به
آن اشاره کردهاید ،شهر فرنگی بود .درباره آن کمی صحبت کنید .در بیشتر محلههای تهران به ویژه بین سالهای  1310تا  1320شهر فرنگی
رواج داشت .شهر فرنگیها نیز ،همانند سینما درجه بندی  1و  2داشتند .در درجه  1آنها مدت زمان نمایش تصویر یا عکس متحرک ،طوالنیتر از
درجه دو یا سه بود .در ارزانترها از نور خورشید برای نورپردازی استفاده میشد ولی در درجه یک از چراغقوه بهره میبردند .بچهها در کوچه پس
کوچههای شهر همواره مشتریان پر و پا قرص شهرفرنگیها بودند .از دیکر تفریحات بچهها در محالت ،بستنی فروشهای دورهگرد یا بساطیهای
اسباببازی فروش بودند .دورهگردهایی هم بودند که در محلههای تهران با صدای بلند فریاد میزدند :گیوه کهنه بیار نقلت بدم ،نقل بیابانت بدم
و البته منظور از آن نقل ،چیزی جز ذرت بو داده نبود.

\\میخواهیم گریزی هم به قهوه خانهها و کافهها بزنیم .مکانهایی که روزی طرفداران بسیاری داشتند و محل تجمع بزرگان ادب بودند اما امروزه معنایی
متناقض پیدا کردهاند.در گذر وزیر دفتر ،قهوهخانه بزرگی بود که سروصدای آن کنجکاوی مرا بر میانگیخت .همیشه میخواستم بدانم در آنجا چه خبر است اما این
حسرت به دلم ماند چون در کودکی جرئت جدایی از پدر و مادرم را نداشتم .در محله عودالجان در اطراف سرتخت که به طرف کوچه میرزا محمود وزیر میرفتی
قهوه خانهای بود که شبها کسی در آنجا معرکه میگرفت و شاهنامه خوانی میکرد .باالخره در دوازده سیزده سالگی یک روز بعد از تعطیلی مدرسه دلم را به دریا
زدم ،در قهوهخانه را باز کردم و به داخل رفتم .فضایی بسیار بسته ،بزرگ و دیدنی داشت .رنگ آمیزیاش بسیار زیبا و شگفتانگیز بود .اگر این فضاها با ساختاری
متناسب با معماری زمان خود در گوشه کنار محلههای قدیمی میماند و در اختیار مردم و دانشجویان فارغالتحصیل رشته های ادب و هنر و تئاتر قرار میگرفت
میتوانست به شناخت پیشینه فرهنگی ما کمک کند .کافه فردوسی از محلهای پاتوقی تهران و جای گرد هم آمدن اهالی علم و ادب بود .بخش ورودی قنادی
بود که بهترین شیرینیها را عرضه میکرد .پشت قنادی فضایی بزرگ بود که تبدیل
به کافه شده بود .در دیوار انتهایی حیاط خلوت کافه لولهکشی به گونهای انجام شده
بود که آب قطره قطره رقصان از دیوار به پایین میغلتید .این کافه محل اتراق بزرگانی
چون صداق هدایت ،صادق چوبک ،جالل آل احمد ،فریدون آدمیت ،بزرگ علوی
و مجتبی مینوی بود .ما هم در سنین جوانی در دهه بیست پول هفتگی خود را جمع
میکردیم و به این خانه میرفتیم .صاحب کافه قنادی فردوسی به واسطه «سبیل» از
بناگوش در رفتهاش به «موسیو سبیل» شهرت داشت.تاریخ افتتاح هتل و کافه نادری
نیز احتماال به سال  1306بر میگردد .این هتل در زمره اولین هتلهای ایران است.
خوشبختانه امروز هم کافه و هم بخشی از رستوران نادری وجود دارد .این کافه از
محلهای پاتوقی تهران و در دهه سی و چهل محل تجمع روشنفکران و اهل قلم بود
اما در حد کافه فردوسی جنبه پاتوقی نداشت.

\\ شما یکی از منتقدان دست بردن در بافت سنتی شهر تهران و در کل شهرها
هستید .دلیل این مخالفت چیست؟ بگذارید مثالی برای این مخالفت بزنم .خیابان
قوامالسلطنه یا همان سی تیر کنونی که در آن موزه آبگینه و خانهای در نزدیکی آن
طراحی شده بودند قرار داشت .این دو بنا با معماری متفاوت ولی متعلق به یک دوره

به حدی فضای زیبا و هماهنگی ایجاد کرده که وقتی در برابرشان قرار میگیری حس
آرامش پیدا میکنی ولی افسوس اینگونه بناها در تهران به سرنوشت بدی دچار
شدهاند .همجواری این دو بنا در خیابان قوامالسلطنه جالب است .یکی تبدیل به موزه
آبگینه(خانه پیشین قوام السلطنه) شده که توسط «هانس هولن» ،معمار معروف
اتریشی فضای داخلی آن برای موزه بازسازی شد .از نکات جالب این خیابان کنار هم
قرار داشتن عبادتگاه های زرتشتان ،مسیحیان،کلیمیان و مسلمانان هست.

\\ در روحیات مردم امروز  ،تغییرات بسیاری ایجاد شده ،در آن دوره شرایط
چگونه بود؟محله عوالدجان ،محله عربها ،بازارچه مروی ،پامنار ،درخونگاه و ...
تمامی این محالت با همه کوچه پس کوچههای تنگ و باریک و طوالنی آنها مملو و
سرشار از هیجان و زندگی بود .آدمهای ساکن این محلهها با نهایت صفا و معرفت و
عشق در کنار هم زندگی میکردند .بافت صحیح محلهها پیوندی از مهر و عاطفه بین
اهالی محله ایجاد کرده بود .سقاخانههای زیبا در بازارچه آشیخ هادی بود که خیابان
شاپور را به امیریه وصل میکرد .این پیچ و خمهای کوچهها و درختهای زیبای چنار
و اقاقیا در بهار که پس از بارانهای این فصل با بوی کاهگل و اقاقیا در هم میآمیخت
تداعیگر زندگی با تمام باورهای انسانی بود.

\\ یکی از نوستالژیکترین خیابانهای تهران ،اللهزار است که ترانههای بسیاری نیز برای آن سروده شده ،البته تخریب اماکن در این خیابان
نیز چهره آن را تا حدود زیادی تغییر داده است ...وجود بهترین مغازهها و فروشگاهها در خیابان اللهزار که از مرکز شهر (میدان توپخانه) آغاز و به
طرف شمالیترین نقطه آن زمان (خیابان انقالب) ادامه داشت که شمالیترین نقطه تهران بود و به خاطر این موقعیت اولین تئاترها و سینماهای تهران
هم در این خیابان بنا شدند .در نتیجه تبدیل به بزرگترین و مهمترین خیابان و گردشگاه تهرانیها و شهرستانیها شد .شهرستانیهایی که به دیدن
تهران میآمدند اولین آرزویشان این بود که هر چه زودتر به خیابان اللهزار بروند .به جرات میتوان گفت خیابان اللهزار در سال های  1310تا
 1320نهایت زیبایی را داشت .از گراندهتل گرفته تا سینماهای درجهیک ،کافهها ،رستورانها و تئاترهای معروف .برای من بناهای شهر ،شهرسازی
و معماری ساختمان اهمیتی بینهایت دارد .هر گاه ساختمان زیبایی را که با روشی اصولی بنا شده به خاطر فرسودگی ویران میکنند احساس میکنم
خاطرات و یادبودهای نسلی را با آن از بین میبرند .یکی از این ساختمانهای قدیمی در انتهای خیابان اللهزارنو در حدود چهارراه مهنا قرار داشت.
بنایی آجری در نبش یک کوچه که چنان وقاری داشت که میشد آن را با حفظ هویتاش تبدیل به کتابخانه یا حتی هتلی لوکس کرد.
\\ در چند سال اخیر بزرگان زیادی از سینما و تئاتر درگذشتند.تعداد بسیاری از آنها آموزش دیده تئاتر جامعه باربد بودند .درباره این
مکان فرهنگی برایمان صحبت کنید .در اول اللهزار از جنوب به طرف شمال دست چپ در یک ورودی کوچه مانند نه چندان طوالنی جامعه
باربد قرار داشت .زندهیاد اسماعیل مهرتاش از هنرمندان برجسته و دلبستگان تئاتر مدیر آن بود .از هنرمندان نام داری که از آنجا برآمدند
میتوان به علی نصیریان و اسماعیل شنگله اشاره کرد.
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در حـوزه علمیـه قـم دروس مختلـف را در محضر اسـتادانی بزرگوار چون آیات عظـام بروجردی ،امام خمینی (ره ) ،داماد ،گلپایگانی ،شـریعتمداری ،حایری
یـزدی ،نجفـی مرعشـی ،عالمـه طباطبائی ،زاهدی و منتظری آموختم .در سـال  7331در رفسـنجان برایم خواسـتگاری کردند؛ دختر حجتاالسلام آسـید
محمد صادق مرعشـی که اسـناد رسـمی داشـتند و از تحصیالت حوزوی بهرهمند بودند .همسـرم از خانوادهای اسـت روحانی ،از فامیل بزرگ مرعشـی و نوه
حضـرت آیـت ا ...سـید کاظـم طباطبائـی یـزدی صاحب کتاب عـروة الوثقی که جایگاه معتبـری در همه حوزههـا دارد .ثمره ایـن ازدواج پنـج فرزند به ترتیب:
(فاطمـه ،محسـن ،فائـزه ،مهـدی ،یاسـر) هسـتند .دخترانم با پسـران آقای الهوتـی که یکی پزشـک و دیگری دندانپزشـک اسـت ،ازدواج کردند که قـرار این
ازدواج در آخریـن زنـدان – زنـدان اوین که در آنجا هم زندان بودیم – گذاشـته شـد .خانواده من وارد سیاسـت نشـدند .دخترانم یکـی وارد کار ورزش و دیگری
وارد بنیاد بیماران خاص شـدند.

گـروه فرهنـگ و تاریـخ
آیـتاهلل اکبر هاشـمی رفسـنجانی در سـال  ۱۳۱۳در روسـتای نـوق در توابع
رفسـنجان به دنیا آمد .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی یکشـنبه  ۱۹دی  ۱۳۹۵دعوت
حـق را لبیک گفـت .زندگینامه وی به نقل از وبسـایت شـخصی اکبر هاشـمی
ن زندگینامه ،خودنوشتاست)
رفسـنجانی به شـرح زیر اسـت( :گفتنیاسـت ای 
پدرم :حـاج میـرزا علـی هاشـمی بهرمانـی مادرم :مـاه بیبـی (صفریـان) .نـام خانوادگی
هاشـمی بـرای خانـواده مـا ،بـا آن که سـید نیسـتم ،بـه ایـن دلیل انتخاب شـده اسـت که
نـام جـد پدری ما حاج هاشـم بوده اسـت؛ او در سـر تا سـر منطقـه امالک و امکانـات زیادی
داشته است.
پـدرم کمـی از تحصیلات علوم حـوزوی بهرهمند بـود ،تا آنجا که بـه یاد دارم ،در روسـتا
زندگـی میکـرد ،که دلیل آن تا حدودی فشـارهایی بود کـه در دوره پهلوی متوجه متدینین
بـود .ایشـان عمیقاً مـورد اعتماد مـردم بودند و نوعـی مرجعیت در امـور اجتماعی و مذهبی
داشتند.
از اخالقیـات جالـب ایشـان ایـن بود که معموالً در زمان رسـیدن هر محصولـی ،وقتی که
بـه بـاغ و یـا مزرعه میرفتند ،تعـداد زیادی از نیازمندان روسـتا را میپذیرفتنـد و به هر یک
از آنهـا چیـزی میدادنـد و ایـن وضع در همه فصول سـال ادامه داشـت .
اسـم روسـتای مـا بهرمـان اسـت ،یکـی از دهات قدیمـی نـوق از جلگههای رفسـنجان.
بهرمـان بـه معنی یاقوت سـرخ اسـت.
مـادرم علاوه بـر خانهداری در امور زندگانی با پدرم همکاری داشـتند .او هر چند بیسـواد
بـود ،امـا اطالعـات خوبـی از خـواص گیاهـان دارویـی داشـت .اطالعـات و تجربیـات او برای
اعضـای خانـواده و حتـی اهالـی روسـتا سـودمند بـود؛ چنانکـه هنـوز هـم گاهـی از همان
تجربههـا اسـتفاده میکنیم .
خانـواده مـا ترکیبی از پنج برادر و چهار خواهر اسـت ،سـطح زندگیمان بـا توجه به وضع
آن روسـتا بـد نبـود .تاریخ تولد شناسـنامهای من  1313اسـت .من در سـن پنج سـالگی به
همـراه بـرادرم حاج قاسـم که دو سـال از من بزرگتـر بود ،تحصیل را شـروع کردم.
آنچـه در مکتبخانـه بـه ما میآموختند ،همان کتابهای مدرسـه رسـمی بـود به اضافه
قرآن و چیزهایی مثل گلسـتان ،نصاب و  . ...از هفت سـالگی عالوه بر مکتب از معلومات پدر
نیز اسـتفاده کردم .رفته رفته مکتبخانه نمیتوانسـت جوابگوی نیاز ما باشـد .چهارده سـاله
بودم که به پیشـنهاد پسـر عمویم ،محمد ،تصمیم گرفتیم که همراه کاروان جهت تحصیل
علـوم دینی به قم سـفر کنیم.
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پسرانم :محسـن که در اروپا جزو انجمن اسلامی بود که زمینه سیاسـی
داشـت .بـه ایران آمد ،مشـغول کار در موشکسـازی شـد .رشـتهاش مربوط
بـه بدنـه موشکسـازی بـود و به همیـن خاطر تحصیلـش را نیمـهکاره رها
کـرد و آمـد .چـون بـه او نیـاز داشـتیم .کارش مخفی بـود و بعد به بازرسـی
رئیـس جمهـوری آمـد که آنهـم کاری مخفـی بود .کسـی را میخواسـتیم
کـه از اطالعات سـوء اسـتفاده نکنـد .بعد به متـرو رفت که االن هم هسـت.
مهـدی بـه صنعـت عالقه داشـت و فهمیـد که وضـع مـا در دریا ضعیف
اسـت .صنایـع دریایـی ما خیلی ضعیف بـود .او دنبال سکوسـازی و لولههای
کـف آب و حفـاری در دریـا رفت که وابسـته بودیم .آخـرش به پارس جنوبی
و عسـلویه رسـید و االن به  CNGرفت که برای صرفهجویی و محیطزیست
خوب است.
یاسـر هم با آقای فروزش وزیر سـابق جهاد سـازندگی درباره خود کفایی
پنیـر کار میکـرد .آن موقـع مشـکل ما در کشـور ایـن بود که کسـی دنبال
صنایـع تبدیلی نمیرفت .دامداران مشـکل داشـتند و پنیر هـم وارداتی بود.
مشـاور وزیر بود ،ولی این سـمت برای راهاندازی کارش بود .االن هم در دفتر
من در مرکز تحقیقات اسـت.
پـس بچههـای مـا در کار سیاسـت نیامدنـد .اما ُحسـن یا اشـکالی وجود
دارد کـه خیلـی بیرودربایسـتی برخـورد میکننـد .مخفـیکاری و ریاکاری
نمیکننـد و هر چه هسـتند ،نشـان میدهند .در کارهایی کـه به آنها مربوط
نیسـت دخالت میکنند.
ایـن روش در جامعـه مـا بـاب نیسـت .به معنـای مصطلح وارد سیاسـت
نشـدند ،ولی وارد میدان شـدند .البته یک بحث اساسـی دارم که میتوانستم

جلویشـان را بگیـرم کـه معلـم شـوید و یـا درس بخوانیـد و اینکـه پسـر
رئیسجمهـور هسـتید ،برایتان بس اسـت.
اگـر ایـن تفکـر عـام شـود ،بچههـای شـخصیتها نمیتواننـد کار کنند
که نوعاً دلسـوز هسـتند .فرهنگ درسـتی نیست .البته شـاید بعضیها سوء
اسـتفاده کننـد .شـاید بعضیهـا راضی باشـند که بچههایشـان هیـچ کاری
نکننـد و نانـی بخورنـد و بگردند .چـرا باید این گونه باشـند؟
حداقل باید مثل مردم عادی کار کنند .جرمشـان این اسـت که پدرشـان
مسـئولیت باالیـی دارد .هـر مدیری در سـطح خـود میتواند این مشـکل را
داشـته باشـد .آن طرفش هم سـخت اسـت .دستشـان بـه خاطر قـدرت باز
باشـد و سوء اسـتفاده کنند ،که نقطه فسـادانگیزی است.
خـودم مواظبـت میکـردم کـه آلوده نشـوند .ضمـن اینکه نمیخواسـتم
جلویشـان را بگیرم که برای مملکت کار نکنند .دلم برای مملکت میسـوزد
و هـر کسـی کـه کار میکنـد ،خوشـم میآیـدً .
مثلا در ورزش بانوان شـاید
کسـی جز فائزه من نمیتوانسـت این طلسـم را بشـکند.
همیـن بنیـاد بیماریهای خـاص ده پانزده سـال اسـت دارد کار میکند،
ولـی هنـوز در کشـور فاجعـه اسـت .بیماریهـای بـد هموفیلی ،تاالسـمی،
سـرطان و کلیوی متولی مشـخص نداشـتند.
در خانـواده مـا هیـچ چیـز تحمیلی نیسـت .در مـورد خود من هـم نبود.
همیشـه بـا انتخـاب و آزادی کار کردیـم .گاهـی پـدرم سـختگیریهایی
میکـرد .ما سـختگیری نمیکنیـم که بچهها چه شـغلی انتخاب میکنند.
البتـه تـا حـدی که کار بـدی نکنند و مباح و عـادی باشـد .از دور مواظبم
کـه مسـایل دینـی و عقایـد و اعمال عبـادی را رها نکننـد .مث ً
ال بـه گونهای
ترتیـب میدهـم کـه صبحهـا بـرای نمـاز بیـدار شـوند .امـا سـعی میکنـم
خودشـان انتخـاب کننـد .احتیاجی بـه اوقاتتلخی نداریم کـه فضای عاطفی
خانـواده را بهـم بزنیـم .میداننـد کـه اگـر خالفـی از آنها ببینـم ،نمیگذرم.
اینکـه چگونه جبران کنند ،بسـتگی به شـرایط مـن دارد .لـذا مجموعهای
داریـم کـه هـم مواظبت مرئی و غیرمرئی در آن هسـت و هم آزاد میشـوند و
هـر کاری کـه میخواهند – ولو با سـلیقه من نسـازد – دنبـال میکنند .مث ً
ال
دلم میخواسـت یکـی از بچههایم طلبه شـود.
امـا آنهـا انتخاب نکردنـد و من هم نگفتم حتماً بروید طلبه شـوید .معموالً

روحانیـون معـروف یکی از بچههایشـان را طلبـه میکنند تا وارث آنهـا در آن
بخش باشـند .من به خودشـان واگـذار کردم.
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ﺑــﻬﺶ ﻣـﻰرﺳــﻪ
ﺑﻬﺒـﻮدى ﮐﺎﻣـﻞ  5600ﮐﻮدك ،ﻓﻘـﻂ ﺣـﺎﺻـﻞ ﮐﻤـﮏ ﻫـﺎى ارزﺷﻤﻨـﺪ ﺷﻤـﺎﺳـﺖ25 .ﺳﺎل اﺳﺖ
ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷﺪه اﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺒﺘـﻼ ﺑﻪ ﺳـﺮﻃـﺎن
اﯾﺮان ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰﺗﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻫﺮ روز ﺑﻪ آرزوﯾﺸـﺎن ﺑﺮﺳﻨـﺪ.

از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
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بــومــرنـگ

بــومــرنـگ

turn around to spin

کوه داالمپر:
کـوه داالمپـر در نقطـه صفـر مـرزی ایـران ،ترکیـه و عـراق اسـت ،بـه طوریکـه قلـه ایـن کـوه متعلق بـه این سـه کشـور اسـت و از فراز
آن خـاک هـر سـه کشـور قابـل دیـدناسـت .این کـوه کـه جـزء بکرتریـن مناطـق کشـور محسـوب میشـود ،دارای یخچالهـای چندیـن
هـزار سـاله و دریاچههـای طبیعیاسـت ،کـه از جملـه ایـن دریاچههـا میتـوان بـه داالمپـر ،مامـه شـیخ ،بنچـول ،دیمهـک اشـاره کـرد.
آبهـای ایـن کـوه رودی پـر آب سرچشـمه میگیرد کـه در دامنه این کـوه به صورت آبشـاری بزرگ به نام سـوله دوکل (به
همچنیـن از برف 
معنـای آبشـار مهآلـود) بـه پایین میریزد .ارتفاع دریاچه از سـطح دریا  ۲۷۲۰متر و دایره شـکل بـوده و قطر دریاچه در حدود  ۴۵۰متر اسـت.
یخچال دوققوز پله ( ۹پله) :
یخچـال دوققـوز پلـه در محلـهای قدیمـی به نام عسـگرخان و در کنـار نهر کوچکی بـه نام درهچای در شـهر ارومیـه قـرار دارد  .دوققوز در
ترکـی بـه معنـای عـدد  ۹اسـت .تا قبل از گسـترش شـهر بـه صورت فعلـی ،اهالـی ارومیـه از این یخ اسـتفاده میکردند و مراسـم چهارشـنبه
سـوری را در کنـار حوضچـهای کـه آب نهـر بـه آن میریخـت و فاصلـهاش بـا یخچال حـدود چهل متر اسـت ،برگـزار میکردند.
بنای سه گنبد:

ارومـیــــه
تحـــــقــق یک رویــــــا
گروه گردشــگرى

ارومیـه ،یکـی از کالنشـهرهای ایـران و مرکـز اسـتان آذربایجانغربـی اسـت کـه در
شـمالغربی ایـران قـرار گرفتـه اسـت .از نظر آب و هـوا تابسـتان تقریبا گرم و زمسـتان
سـردی دارد .ایـن شـهر بیـش از  3000سـال قدمـت دارد و جزو  19شـهر تاریخی ایران
اسـت در یونسـکو به ثبت رسـیده اسـت .بعضی از مورخان اعتقاد دارند که ارومیه زادگاه
زرتشـت در ایـران اسـت .هتـل هـای خوبـی در ایـن شـهر وجـود دارد کـه بـا توجـه به
شـرایط مالـی خودتـان میتوانید بـرای اقامت انتخـاب کنید.
ارومیـه هـم مثـل همـه شـهرهای ایـران غذاهـای سـنتی خـاص خـودش را دارد کـه
یکـی از آنهـا خـورش ارومیـ ه اسـت  .ایـن خـورش در بیـن مـردم ارومیه آنقدر مرسـوم
اسـت کـه اسـم شـهر را روی این غـذا گذاشـتهاند .دلمه برگ مـو ،کوفتـه ،یتیمچه ،كنگر
خورشـه ،خورشـت آقمـاش ،گزلمـه و آشهـای دوغ ،کشـک (قاتیـخ)  ،عیـران و امـاج
از معروفتریـن غذاهـای محلـی ایـن شـهر بـه حسـاب میآینـد .اگـر دلتان یـک وعده
غذایی سـنتی خوشـمزه خواست ،رسـتوران مولوی ،رسـتوران حاجی بابا ،رسـتوران نیاوران
و سـفرهخانه کشـکول انتخـاب خوبـی خواهند بـود .درضمن املـت ایوب هم یه پیشـنهاد
عالـی بـرای یک صبحانه دلچسـب اسـت.
عـرق بيدمشـک و عـرق بادرنجبـو از جمله عرقیجاتی اسـت که در ارومیه از شـهرت
بسـزائی برخوردار اسـت کـه عالوه بـر خاصيـت پزشکی برای خوشـبو و خـوش طعـم
كـردن شـربتهای مختلف مورد مصـرف قـرار می گیـرد.
بـه غیـر از انـواع نقـل بیدمشـک (ابریشـمی ،گردویـی ،زعفرانـی )...،و حلـوای گـردو و
حلـوای هویـج کـه از مشـهورترین سـوغاتیهای ارومیه اسـت ،گلیـم بافی ،قالـی و جاجیم
بافی ،شیشـه و آبگینه ،منبت ،معرق ،تابلو فرش و سـفالگری از صنایع دسـتی و سـوغات
ارومیـه اسـت کـه میتوانیـد آنهـا را از بازارهـای شـهر تهیه کنیـد .یکـی از بینظیرترین
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بازارهـای ایـن شـهر کـه جـزء آثـار جهانـی بـه
حسـاب میآیـد ،بازار ارومی ه اسـت که پیشـنهاد
میشـود قـدمزدن در ایـن بـازار را از دسـت
ندهیـد .اگـر هم دلتان خواسـت گشـتی در مراکز
خریـد مدرن شـهر بزنیـد ،مجتمع تجـاری صدر
و مجتمـع تجاری پردیـس انتخاب خوبـی خواهد
بود.
هیـچ شـهر و اسـتانی در کشـور مـا نیسـت
کـه اماکـن تاریخـی جالـب و منحصـر بـه فردی
نداشـته باشـد .ارومیـه هـم پـر از جاذبههـای
دیدنـی و گردشـگری اسـت کـه دیـدن آنهـا
خالـی از لطـف نیسـت ،مثـل دریاچـه ارومیه ،که
بزرگتریـن سـطح آبی کشـور و دومیـن دریاچه
آب شـور دنیاسـت .بـازار ارومیـه ،کـه نمایانگر
ذوق معمـاری صفوی ه اسـت ،کلیسـای ننـه مریم،
کـه یکـی از قدیمیترین کلیسـاهای جهان اسـت،
قلعـه کاظمداشـی ،کـه قلعـهای از جنـگ جهانـی
اول در میـان آبهای ارومی ه اسـت .مـوزه ارومیه،
بنـای سـه گنبـد ،جزیـره اشـک ،مسـجد جامـع
ارومیـه ،آبشـار سـوله دوکل و دریاچـه مارمیشـو
نیـز از جمله اماکن گردشـگری ارومیه محسـوب
میشـود.

در جنوب شـرقی شهر ارومیه مرکز اسـتان آذربایجانغربی ایران،
برجی دوار و تاریخی با نام «سـه گنبد» وجود دارد که یکی از بناهای
باقـی مانده از دوران سـلجوقی اسـت و به شـکل اسـتوانه بـا دو نوع
مصالح سنگ و آجر ساخته شده است .این بنا آرامگاه بوده و در سال
 ۵۸۰قمری سـاخته شـده و قطر بنا  ۵متر و ارتفاع آن  ۱۳متر است.
سـردر ورودی مقبـره بـا خط کوفی تزئین شـده که با توجـه به زمان
سـاختمان و مشـابهت بنا با سـایر مقابر دوره سـلجوقی چنین به نظر
میرسـد کـه مقبـره یا بـرج سـه گنبد بـه احتمـال زیاد محـل دفن
یکی از بزرگان دوره سـلجوقی باشـد .
دریاچه ارومیه :
«دریاچه ارومیه» که در گذشـته «چیچسـت»« ،کبودان» و «رضاییه» هم نامیده میشـد ،بزرگترین سـطح آبی کشـور و شـورترین دریاچه
دائمـی ایـران و دومیـن دریاچـه آب شـور دنیـا و یکـی از دریاچههـای فـوق اشـباع از نمـک دنیاسـت کـه از این نظر بـا دریاچه بـزرگ نمک
 Great Salt Lakeآمریـکا شـباهت دارد  .ایـن دریاچـه در شـمالغربی ایـران و در  ۱۷کیلومتـری شـرق ارومیـه قـرار دارد و میان دو اسـتان
آذربایجانشـرقی و آذربایجانغربـی بخش شـده اسـت .
بازار ارومیه :
بـازار تاریخـی ارومیـه  ،بازاری اسـت که سـبک معمـاری به کار گرفته در آن نشـانگر فرهنگ و ذوق اصلـی آذری -ایرانی اسـت .وقتی وارد
ایـن بـازار میشـوید ،گویـا دریچـهای از زمـان ،آدمـی را بـه چنـد صد سـال قبل میبـرد و با فرهنـگ و هنر ایـران قدیم آشـنا می کنـد« .بازار
قدیمـی شـهر ارومیـه» در مجموعـه بافت قدیمی و در گوشـه جنوبشـرقی شـهر قـرار دارد؛ قدیمیتریـن بخشهای ایـن بازار مربـوط به دوره
صفویـه اسـت؛ در گوشـه کنـار ایـن بـازار تاریخـی حمامهایی هم وجـود دارد که تاریخشناسـان آنهـا را متعلق بـه دوره زندیه و قاجـار میدانند.
جزیره اشک :
جزیـره اشـک یکـی از جزایـر دریاچـه ارومیه اسـت کـه از جاذبههـای زیبای ایـران به شـمار مـیرود .این جزیره زیسـتگاه پرنـدگان کوچ
ماننـد تنجـه ،آنقـوت ،کاکایـی و مرغ آتش اسـت .گـوزن زرد ایرانی هـم از جمله گونههـای جانوری این جزیره اسـت کـه از نادرترین گونههای
گـوزن جهـان اسـت .ایـن جزیـره در محـدوده پـارک ملی دریاچـه ارومیـه قـرار دارد و ورود بـه آن نیازمنـد مجوز تـردد از سـازمان حفاظت
محیطزیسـت است.
کلیسای ننهمریم ( شرق آشور) :
کلیسـای ننهمریم یکی از قدیمیترین کلیسـاهای ایران و حتی جهان اسـت که به روایتی اولین کلیسـای مشـرق زمین  ،به روایت دیگری دومین کلیسای
بزرگ جهان پس از کلیسـای بیتلحم فلسـطین اسـت .این کلیسـا در سـدههای گذشـته محل دفن اموات بوده اسـت .طبق روایت نویسـندگان آشـوری
و مسـیحی ایـن بنـا قبلا آتشکـده و یکی از معابد معروف زرتشـتیان بوده که بعدها به کلیسـا تبدیل شـده و نمـای فعلی آن به دوره ساسـانی تعلـق دارد.
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آیینـه هـوانـوردان

گــپ و گــفـت

سالمت پرواز را
جدی بگیـریم
( قسـمت اول )

شـیرین کنـدری  /مدرس کمکهای اولیـه و فیزیولوژی پرواز

را بخا طر بسـپارند که بسـیاری از مسافرین
ساعتهای طوالنی را در پرواز بسر میبرند
بنابراین اکثر موارد پزشکی داخل پرواز ،بیشتر
حادثه است تا علت ( رابطه علت و معلول با
انجام مسافرتهای هوایی ندارد).
دوم اینکـه دستورالعملهاي ذيل بايد بر
اساس تشخــیــصهای فـــردی مــورد
استفـــاده قـــرار گیــرد  .اطالعات آن
قابل استفاده ،پزشکان عمومی و متخصص
جهت راهنمایی و آمادهسازی بیماران برای
مسافرتهای هوایی است.
استرسهای پروازی :

سفر با هواپیما و هم چنین تعداد پروازهای
طوالنیمدت و بدون توقف درطول سالهای اخیر
افزایش چشمگیری داشته است که به واسطه
آن ،مسافرین نیز مدت بیشتری را در پرواز بسر
میبرند و درنتیجه خطر بروز مشــکالت ناشی از
شرایط پرواز بخصـوص در کهنساالن و افراد دارای
بیـماریهای زمینهای نیز افزایش مییابد.
اما مسافرین با انجام پیش بینیهای الزم و
برنامهریزیهای قبل و بعداز سفر و در طول پرواز
میزان بروز مشكالت احتمالی را كاهش خواهند داد.
مسافرین بیمار اغلب از پزشک خود در مورد
«مناسب بودن پرواز» راهنمایی میخواهند بهمین
دلیل پزشکان معالج نیز باید در مورد محیط پرواز و
استرسهای فیزیولوژیکی ناشی از آن اطالعات الزم
را کسب نمایند.
دونکته باید مورد توجه قرار گیرد:
اول اینکه بیماریها و مرگ و میرگزارش شده
درداخل پرواز عمدتاٌ بدلیل پرواز و استرسهای
ناشی از آن نیســت و پزشــکان باید این نکته
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هواپیماهای تجاری مدرن بسیار ایمن و
راحت هستند اما به هر حال پروازها چه ب ه
صورت کوتاه یا بلند مدت سبب ایجاد تنش و
استرس در مسافرین میشوند .
استرسهای قبل از پرواز شامل :هیجانات
روی زمین مثل حمل اثاثیه  ،طی مسافتهای
طوالنی و تاخیرات پروازی و استــرسهای
داخل پرواز شامل :کاهش فشار بارومتریک
 ،کاهش فشار نسبی اکسیژن  ،ارتعاشـــات
(شامل تــوربوالنس) ،درجــه حرارت
نامطـلوب و رطوبــت پایین ( Jet Lagبهم
خوردن ریتم بیولوژیک) وصندلیهای به هم
فشرده و تنگ است .
مسافرین سالم اغلب پس از رسیدن به
مقصد این استرسها را فراموش میکنند.
بطور کلی مسافرین بیماری که در وضعیت
پایداری قرار دارند تا هنگام رسیدن به مقصد
اغلب دچار مشکلی نخواهند شد اما امکان
ایجاد بیماری در طول پرواز یا بعد از آن در
اثر وجود این استرسها است.
اختالف اولیه میان محیط هواپیما و زمین
مربوط به اتمسفر است  .بر خالف عقاید

عمومی هواپیماهای مدرن در مقایسه با فشار
هوا در سطح دریا به قدر کافی پرشرایز(
فشرده کردن هوای داخل کابین هواپیما)
نیستند و در حقیقت در بیشتر پروازها ارتفاع
کابین هواپیما بین 8000ـ 5000پا ( 2438ـ
 )1524نگاه داشته میشود که این امر سبب
کاهش فشار نسبی اکسیژن ()PaO2میشود.
در حالیکه فشار هوای بارومتریک در
سطح دریا  760میلیمتر جیوه و فشار اکسیژن
شریانی  55میلیمتر جیوه است و این مقادیر
را اگر در منحنی اگسی هموگلوبین قرار دهیم
اشباعی در حدود  %90خواهیم داشت  .اگر
چه اکثر مسافرین سالم این مقدار هیپوگسی
را تحمل میکنند اما درمورد مسافرین با
بیماریهای عروق کرونر ـ قلبی،ریوی و آنمی
این امر متفاوت خواهد بود  .چون این بیماران
در اثر ،کاهش فشار هوا در داخل کابین و در
نتیجه کاهش اشباع اگسی هموگلوبین  ،ممکن
است دچار دیسترس تنفسی و وخیمتر شدن
بیماریشان شود.
مضرات استعمال دخانیات بصورت
مستقیم یا غیر مستقیم بخوبی شناخته شده
است و احتیاج به تکرار مجدد آن نیست
 ICAOاز کلیه اعضاء درخواست اجرای
قانون منع استعمال دخانیات در کلیه پروازها
را کرده است که در نتیجه اصالحات وسیعی
در کیفیت هوای داخل کابین فراهم شده که
متناسب با آن آسایش مسافرین و کروی
پروازی را سبب میشود.
هواپیماهـای امـروزی از رطوبـت کابیـن
پاییـن و در حـدود 20ـ %10برخـوردار
هسـتند ،چـون در واقع هـوا در ارتفاعات باال
عاری از رطوبـــت اسـت ،در نتیجه این امر
سـبب خشــــکی راه های تنفســـی ،قرنیه
(بخصـوص در زیـر لنزهـای چشـمی ) و
پوسـت خواهد شـد .
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گـروه فرهنگـی

یادی از شاعر «بوی گل و
سوسن و یاسمن آمد»

بـه مناسـبت دهـه فجـر انقلاب اسلامی

اسـتاد محمدعلی (منوچهر) ابرآویز در سال
 1317در محلـه عودالجان تهران متولد شـد.
تحصیلات خـود را تـا اخـذ دیپلـم در تهران
انجـام داد .سـپس بـرای ادامـه تحصیـل در
رشـته رفتارشناسـی بـه آلمان و سـپس کانادا
سـفر کـرد .در حـدود سـال  1341بـه ایـران
مراجعـت کرد و در طی  7سـال به فعالیت در
مطبوعـات و رادیـوی آن زمـان پرداخـت .در
سـال  42بـا مشـاهده صحنه شـهادت یکی از
جوانـان انقالبی در حوالی میـدان ارگ تصمیم
بـه ترک رادیـو گرفت و دیگر به آن سـازمان
بازنگشـت و تنهـا بـه فعالیتهـای مطبوعاتی
خـود ادامـه داد .ابرآویـز از سـال 1347
سـازمان تبلیغاتـی پرقدرتی را راهانـدازی کرد
کـه ایـن سـازمان تـا زمـان پیـروزی انقلاب
در سـال  1357پابرجـا بود .در طـی این دوره
ابرآویز به واسـطه فعالیتهـای موفق تبلیغاتی
فرهنگـیاش در زمینـه جمـعآوری کمـک
بـرای زلزلـه بوئیـن زهـرا موفـق بـه دریافت
جایـزه جهانـی تبلیغـات از سـازمان بینالمللی
تبلیغات ،IAA ،میشـود.
وی در تابسـتان سـال  1357کـه بـرای
ثبـت اختراعـی به انگلیس سـفر کرده بـود ،از
طریـق تلویزیـون از اخبار انقلاب ایران مطلع
شـد و خود را به سـرعت بـه ایران رسـاند .او
با مشـورت گرفتـن از رهبران انقالب ،شـهید
دکتـر بهشـتی ،آیـت اهلل خامنـهای و آیت اهلل
هاشـمی رفسـنجانی تصمیـم گرفـت بضاعت
ی باتجربهاش
هنـری خـود و سـازمان تبلیغاتـ 
را در پیشـبرد اهـداف انقلاب بـه خدمـت
بگیـرد .ابرآویـز اعضـای گـروه سـرود خـود
را بـا همفکـری شـهید دکتـر مفتـح و مرحوم
طالقانـی از جوانانـی کـه در مجالـس ایـن
بزرگواران شـرکت داشـتند ،انتخاب و فعالیت
خـود را شـروع کـرد .وی در اوج روزهـای
حکومـت نظامـی رژیـم طاغـوت بـا هزینـه
شـخصی خـود اسـتودیوی موسـیقی اجـاره
کـرد ،اعضـای گـروه سـرود را در آنجـا گـرد
آورد و بـه شـکل مخفیانـه و به دور از چشـم
نیروهـای اطالعاتـی و نظامـی رژیم ،بـه تولید
و سـاخت سـرودهای انقالب پرداخـت .از این
لحـاظ شـاید بتوان گفـت که او در کنـار رادیو
و تلویزیـون و ارشـاد آن زمان ،تنها تهیهکننده
مسـتقل هنـر انقلاب محسـوب میشـد
کـه بـا هزینـه شـخصی آثـار و محصـوالت
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متنـوع هنـری را بـه تولیـد میرسـاند امـا
کسـی او را چنـدان در صحنـه نمیدیـد.
حاصـل ایـن دوره از فعالیتهـای ابرآویـز و
گـروه وی ،تولید  18کاسـت موسـیقی انقالبی
مانـدگار در ماههای منتهی بـه پیروزی انقالب
بود؛ سـرودهایی که بعض ًا بـا ذائقه و هنرمندی
خـود وی در مقـام شـاعر و تنظیمکننـده بـه
گـوش مـردم رسـید و جاودانههایـی همچون
«بـوی گل سوسـن و یاسـمن آیـد»« ،معمـار
و طـراح حـرم» و «سـمفونی  17شـهریور»
را آفریـد .طنیـن صـدای او در قطعـه طـراح
حـرم تـا همیشـه در گوشهـای مخاطبـان
خواهـد مانـد که مؤمنانـه میخوانـد« :التخف
مسـلمان ...التخف».
آثـار او ویژگـی هنـری بـارزی داشـت و
آن هـم ایـن بـود کـه از شـعارهای مـردم در
موسـیقی خود الهام میگرفت .سـرودهای وی
ارکسـتر نداشـت و شـعارهای مردمـی تنها با
سـنج و طبـل بیـان میشـد؛ به شـکلی کـه با
ضرب صدای سـنج ،صـدای مرگ بر شـاه به
گوش میرسـید.
سـرودهای خاط رهانگیـزی کـه ابرآویـز
در طـی شـش ماه مانـده تـا پیـروزی انقالب
تولیـد کـرد ،نـه تنها تـا ماهها پـس از پیروزی
انقلاب از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی
ایـران بازپخـش میشـد و بـه مـردم مبـارز
ایـران روحیـه و انگیـزه میبخشـید ،بلکـه
هنـوز هـم که هنوز اسـت هـر گاه کـه پخش
میشـود برانگیزاننـده احسـاس و یـادآور آن
روزهـای خدایـی اسـت .سـرودهایی کـه بـه
اذعـان رسـانههای غربی بـه اندازه یک سـپاه
بـرای انقالب ایـران اثر داشـتند.
ابرآویـز در سـالهای پـس از پیـروزی
انقلاب چند سـالی در خارج از کشـور زندگی
کـرد و چند سـال قبـل به ایـران بازگشـت و
برای مدتی مشـاور فرهنگسـتان هنـر بود .وی
در سـالهای اخیـر بـه تنهایی زندگـی میکرد
و از تنهایـی رنج میبرد .خوشـبختانه خاطرات
و زندگـی هنـری او در سـالهای اخیـر بـه
همـت واحـد تاریـخ شـفاهی «دفتـر مطالعات
جبهـه فرهنگـی انقالب اسلامی» بـه صورت
تصویـری ضبـط و ثبت شـده اسـت .وی پس
از دورهای بیمـاری در روز پنجشـنبه  ۲۳آبـان
 ۱۳۹۲در سـن  ۷۵سـالگی و در روز عاشورای
حسینی درگذشـت.
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آیینـه هـوانـوردان

تجربه
قرونوسطی
در رومــــانی
هانیـه احمدی

گروه گردشــگرى

شـاید رومانـی به انـدازه دیگر کشـورهای اروپایی شـناخته شـده نباشـد ،اما حقیقت
ایـن اسـت کـه ایـن کشـور زیبـا کـه در جنوبشـرقی اروپـا واقـع شـده اسـت ،ازآن
چیـزی که خیلـی از مردم تصور میکنند جالبتر باشـد .این کشـور مملو از شـهرهای
قرونوسـطایی و زیبـا ،قلعههـای بینظیـر و زمینهـای کشـاورزی زیبا اسـت.
هزینههایمعمول
بیشـتر اتاقهـای هاسـتلها برای یک شـب اقامت در حـدود  ۳۰تـا  ۵۰لئو دریافت
میکننـد ،و اتاقهـای خصوصـی دونفـره در حدود  ۷۰تـا  ۸۰دالر .اما هزینه یک شـب
اقامـت دریـک هتـل ارزان دو سـتاره بـرای اتاق یک نفره یـا دونفره در حـدود  ۱۵۰لئو
رومانی است.
هزینهغذا
غـذا در رومانی بسـیار ارزان اسـت ،و بیشـتر وعدههای غذایی کوچـک در حدود ۲۰
لئو هزینه دارد .در شهرهای توریستی و مهم مانند «براشوو»( ) brasovیا «سیگیشوآرا»
( )sighisoaraوعدههـای غذایـی بـه همراه نوشـیدنی کمـی گرانتر اسـت و چیزی در
حـدود  ۱۰۰لئـو میشـود .هزین ه خرید خواروبـار برای یک هفته  ۱۶۰لئو اسـت.
هزینه حمل و نقل
ط
هزینـه بلیـط تـک سـفره اتوبوسهـا و قطارهـا در حـدود  ۴لئـو اسـت .نـرخ بلی 
اتوبوسهـا و قطارهـای میانشـهری از  ۴۰لئو برای یک بلیط درجه دو شـروع میشـود
و قیمـت آن بیشـتر از  ۸۰لئـو نخواهد بود.
هزینهتفریحات
قیمـت بازیـد از اکثـر موزههـا و جاذبههـای مختلف این کشـور زیبا بیشـتر از  ۲۰تا
 ۴۰لئـو نخواهد بود.
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بــومــرنـگ

کلیسای جامعPatriarchal

جـای هیـچ تعجبی نیسـت که یکـی از مذهبیتریـن شـهرهای اروپا
دارای کلیسـاها ،کلیسـاهای جامع و صومعههای زیادی است که بسیاری
از آنهـا بـه چندیـن قـرن گذشـته بـر میگـردد .ایـن کلیسـای جامـع
خـاص عالوه برنقاشـیهای دیـواریاش هنوز تمامی نقاشـیها و تصاویر
اصلـی داخلی خـود را دارد.

با «گوزلمه» ،منتظر نشو
گروه گردشگری

به گردش در بخارست بروید

Romani

بهترینتفریحاتوجاذبهها

باغهای گیاهی Alexandru Borza

شـهری که معمـاری قدمتدارش ،نمایشـی جالب از گذشـته و حال
اسـت .تعداد زیـادی موزه ،مکانهـای تاریخی ،قبرسـتانها ،مراکز خرید
و مناظـری بـا معماری فوقالعـاده وجود دارد که حتما بایـد از آنها دیدن
کنید.
نمایشگاهسنتیصنایعدستیبخارست
هرسـاله در ماه «جون» در بخارست یک نمایشگاه صنایع دستی بزرگ
برگـزار میشـود .افراد از سراسـر رومانـی برای فـروش کاالها و محصوالت
خانگـی خـود بـه این نمایشـگاه میآیند .شـما در اینجـا میتوانیـد ظروف
سـفالی ،منبت کاری ،شیشـههای دمیـده ،قالیچههـا ،لباسهـا و پارچههای
رنگـی بافته شـده ،قلاب دوزیهـا و تخم مرغهـای رنگ شـده را بیابید.

این باغها که در شهرکلوژ -ناپوکا ( )cluj napocaواقع شدهاند ،شامل یک باغ
بسیار بزرگ گیاهی است که دارای تپههای سبز ،یک برج دیدهبانی ،یک باغ گل رز و
حتی یک باغ ژاپنی است.

دلتایدانوب

هنـوز فرهنـگ روسـتایی در ایـن شهرسـتان پـر رونـق اسـت و هنـوز ترکیـب
فوقالعادهای از موسـیقی سـنتی ،لوازم دستسـاز چوبی و پارچههای رنگارنگ وجود

دارد کـه بسـیار دیدنـی اسـت و شـما را بـه زمانهـای دور خواهـد برد.

ایـن دلتا کـه از مبدا در حـدود  ۱۷۰۰مایل طـول دارد ،دومین دلتای
بزرگ و حفاظت شـده اروپا محسـوب میشـود .دراین مکان ،شما عالوه
بـر حیاتوحـش بینظیـر میتوانید بـه ماهیگیـری و تماشـای پرندگان
زیبا بپردازید.

شهرستانمارامورش()Maramures

کو ه Tampa

کوهی که اسـتوار بر باالی «براشـوو» ایسـتاده اسـت و دارای تاریخ جالبی اسـت.
شـما بـه راحتی میتوانید بـا تلهکابین و از باالی این کوه شـاهد مناظر زیبا براشـوو
باشـید .بسـیاری از مـردم عالقـه دارند کـه در اینجا به گشـت و گـذار بپردازند و
عالمـت براشـوو را بـر روی این کوه ببینند.

گشت و گذار در براشوو()Brasov
ایـن شـهر تاریخـی سـکوی پرتاب شـما بـرای سـفر به قلعـه زیبای
دراکوالسـت (قلعـه بـران ) .در ایـن شـهر فضاهـای بینظیـری بـرای
پیـادهروی وجـود دارد ،یـک مرکز تاریخـی و خیابانهای قرونوسـطایی
زیبا.

فستیوال Hora de la Prislop

این فسـتیوال هرسـال در آگوسـت برگزار میشـود و مردمانی از ترانسـیلوانیا،مولدووا و ماراموش را دورهم جمع میکند .شـما میتوانید در این فسـتیوال شـاهد
رقصهـا و آوازهـای سـنتی ،مراسـمهای زیبـا ،راهپیماییها و جشـنهای فوقالعادهای باشـید.
شهر بایاماره ()Baia Mare
اگر شما به دنبال دیدن دستهای از روستاهای سنتی هستید اینجا دقیقا همانجاست .از اینجا دسترسی به درههای معروف نیز بسیار آسان است.
به دنبال شکار دراکوال
این شـهر که مربوط به قرن  ۱۲اسـت یکی از زیباترین و حفاظت شـدهترین شـهرهای قرونوسـطی اسـت« .سیگیشـوآرا» ،یک میراث جهانی محسـوب میشـود
و درآن تعـداد زیـادی برجهـای بـزرگ ،کلیسـاهای زیبـا و خانههایـی که در طول خیابانهای سـنگ فرش شـده اسـت را میبینیـد .همچنین قلع ه بـران که به دلیل
داسـتان «برام اسـتاکر» به نام «قلعه دراکوال» معروف شـده در اینجا واقع شـده اسـت.

گوزلمه

هـر شـهر و اسـتانی بـرای خـودش نشـانههایی دارد کـه بـه نحـوی شناسـنامه آن شـهر محسـوب میشـوند .از صنایـع دسـتی گرفتـه تـا مکانهـای
گردشـگری و غذاهـای محلـی ،همـه و همـه نمـادی از یـک شـهر و اسـتان محسـوب میشـوند کـه اتفاقـا مردمـان آن منطقـه تعصـب خاصـی نسـبت
بـه آنهـا دارنـد .البتـه گاهـی بـه دلیـل سـیر و سـفرهایی کـه همیشـه بـاب بـوده ،ایـن تحفههـا دسـت بـه دسـت چرخیـده و بـه شـهرهای دیگـر
قـرض داده شـدهاند .بـرای مثـال غذاهـای محلـی هـر شـهر و اسـتانی ،ممکـن اسـت در مکانهایـی دیگـر پختـه و اسـتفاده شـوند و حتـی دسـتمایه
تغییـر شـده باشـند .امـا بایـد ایـن نکتـه را بـه خاطـر سـپرد هـر غذایـی شناسـنامه و اصالتـی بـرای خـودش دارد کـه همیشـه بـا آن باقـی میمانـد.
«گوزلمه» ،غذایی بینظیر و خوشمزه از استان آذربایجانغربی است که پیشنهاد میکنیم ،حتما در سفر به ارومیه ،طعم آنرا تجربه کنید.
گوزلمـه یکـی از غذاهـای محلـی ارومیه اسـت« .گوزلمه» یا جوزلمه (با لهجه محلی) به معنای «منتظرنشـو» اسـت .یعنی غذایـی که نیاز به انتظـار زیاد ندارد
و زود آماده میشـود.

مواد اولیه:
نمک به میزان الزم
سیر له شده  5-4حبه
کـره یـا روغـن محلـی مقـداری بـرای سـرخ
کـردن تخـم مـرغ

معدننمک

تخم مرغ محلی  4عدد

 Salina Turdaیـک معـدن نمـک در شـهر «توردا» اسـت کـه درون یک موزه زیرزمینی قـرار دارد .این معدن بـه قرنهای قبل برمیگردد و در قرون وسـطی از
آن بسـیار اسـتفاده میکردند .طرح بندی این موزه بسـیار تمیز و مرتب اسـت و اگر شـما در حوالی آن بودید شـک نکنید که ارزش بازدید کردن را دارد.

ماست چکیده  3پیمانه
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آب نصف فنجان

طرز تهیه:
 -1اول تخـم مرغهـا را در ماهیتابـه سـرخ
میکنیـم .وقتی کامال تفـت دادیم ،نمـک را به آن
اضافـه میکنیم.
 -2بعـد ماسـت رو در تابـه یا قابلمـهای دیگر
بـه همـراه کمـی آب هـم میزنیـم تـا ماسـت
گولهگوله نشـود .بعد از  ۵دقیقه روی شـعله مالیم
میگذاریـم و هـم میزنیم تا ماسـت ،بریده نشـود.
 -3سـپس همزمـان شـعله گاز را خامـوش و

در کاسـهها کمـی از ماسـت و کمـی از تخـم مرغ
ریختـه و کمـی سـیر اضافـه کـرده و نـوش جـان
نمایید.
 -4میتـوان ماسـت و سـیر را بـه روی تخـم
مرغهـا در تابـه ریخـت و بعـد سـرو کـرد.
نکات:
 -1در صـورت سـرخکردن سـیر بـا تخم مرغ
بوی سـیر بسـیار کمتر خواهـد بود.
 -2این غذا مثل املت با نان سرو میشود.
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آیینـه هـوانـوردان

«چسـلی سـالنبرگر» کـه او را بـه اختصـار «سـالی» خطـاب میکننـد ،خلبانـی بـود که در سـال  2009از بـروز یـک فاجعه عظیـم در صنعت
هوایـی آمریـکا جلوگیـری کـرد .در روز  15ژانویـه سـال  2009زمانـی کـه وی ماننـد همیشـه عـازم کابیـن خلبانیاش بود تـا هواپیمایـش را با
 150مسـافر بـه مقصـد برسـاند ،چنـد دقیقـه پس از برخاسـتن از زمین بـا پرندگان برخـورد کرد و موتورهـای هواپیمـا از کار افتاد .اما سـالی با
تسـلطی بینظیـر در میـان انبوهـی از آسـمان خراشهـای نیویـورک توانسـت این هواپیمـا را بر فـراز رودخانه «هادسـن» فـرود آورد؛ آن هم در
شـرایطی کـه تمـام مسـافران در سلامت کامـل بودند .این اتفاق سـبب شـد تا سـالی تبدیـل به قهرمانـی ملی در آمریـکا شـود و تقدیرنامههای
فراوانـی از جانـب سـازمانهای گوناگـون دریافت کند.

جیمـز براردینلـی (منتقـد فیلـم)  /ترجمـه :بابـک مویـدزاده

«ســـالـــی»،

روایت یک خلبان اسطوره

جدیدتریـن سـاخته «کلینت ایسـتوود» درباره این حادثه اسـت که
بـا مقدمـهای طوفانـی ،مخاطـب را غافلگیـر میکنـد .در فیلم « سـالی
» تـام هنکـس در نقـش خلبـان سـالینبرگر حضـور دارد و بـه همـراه
کمـک خلبـان ( آرون اکهارت ) میبایسـت هواپیمـا را بـه مقصـد
هدایـت نمایـد اما در آسـمان ،حادثـهای پیش بینی نشـده رخ میدهد
و موتـور هواپیمـا از کار میافتـد .بـا اینحـال ،سـالی موفـق میشـود
هواپیمـا را بـه سلامت بـر رودخانه بنشـاند.
بیشـتر کسـانی کـه فیلـم «سـالی» ،بازسـازی «کلینت ایسـتوود» از
حادثـه هواپیمـای مسـافربری سـال  2009در رودخانـه هادسـون را
بـرای تماشـا انتخـاب میکنند ،از طریـق اخبار در جریـان پرواز 1549
خطـوط هوایـی ایـاالت متحدهی آمریکا هسـتند .به مـدت چندین روز
پیـرو حادثـه  15ژانویـه ،ایـن اتفـاق در صـدر اخبـار خبرگزاریهـای
مختلـف قـرار گرفـت .بـا وجـود زبانزدشـدن ایـن حادثـه ،منطقـی
اسـت اگـر کسـی سـوال کنـد آیـا ایـن ماجـرا پتانسـیل تبدیل شـدن
بـه یـک فیلـم بلنـد را دارد؟ میتـوان گفـت «سـالی» بـا وجـود تمـام
کاسـتیها نشـان داده کـه پاسـخ بـه این پرسـش مثبت اسـت .بـا این
اوصـاف ،نقـاط قـوت زیـاد آن بـر ضعفهایـش مـی چربـد و اگرچـه
شـاید چنـدان مـورد توجـه اسـکار قـرار نگیـرد ،امـا «سـالی» جذاب،
نشـاطبخش و دارای تعلیـق اسـت.
« ایسـتوود» ،کارگـردان فیلـم ،وقایـع ابتدایـی سـال  2009را بـه
ترتیـب وقـوع زمانـی روایـت نمیکنـد ،بلکـه روش زجـرآو ِر روایـت
بـه وسـیله «فلـش بکهـای» ( بازگشـت بـه زمـان گذشـته) تکهتکـه
را بـه کاربـرده اسـت .اگرچـه دنبـال کـردن ایـن فلـش بکهـا گیـج
کننـده نیسـت ولـی سـایه سـنگینی بر فیلـم انداختـه و کمـک چندانی
برای پیشـرفت داسـتان نیست« .ایسـتوود» ،کامال هوشـمندانه داستان
را روی بازسـازی دقیـق و موبهمـو از حادثـه و متعاقبـا بررسـیهای
هیـات ایمنـی حملونقـل ملی متمرکز کرده اسـت« .سـالی» از مدارک
موجـود بهتریـن اسـتفاده را کـرده اسـت و همچنیـن برای سـینماییتر
کـردن حادثـه ،بـه بـار درام آن افـزوده اسـت .امـا آنگونه کـه باید،
نتوانسـته در بیـان تاثیـر روانی پسـاحادثه بـر قهرمان اصلـی و واکاوی
رابطـه او بـا همسـرش موفق باشـد .به تصویـردرآوردن صحنـه پرواز،
متقاعد کنندهترین بخش فیلمسـازی در «سالی»اسـت .از قبل دانسـتن
پایـان ماجـرا ،از شـدت هیجـان و تنـش فیلم کـم نمیکنـد .کارگردان
کارکشـتهای چـون «ایسـتوود» ،میدانـد که چگونـه توقعـات بیننده را
بـه نفـع فیلم هدایـت کند .کاپیتان «چسـلی سـالنبرگر» (تـام هنکس)
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و دسـتیارش «جـف اسـکیلز» (آرون اکهـارت) همانند همیشـه نکات
قبـل از پـرواز را از فـرودگاه «الگواردیـا» چـک میکننـد .پـس از این
کـه دوموتـور هواپیمـا در اثـر برخـورد پرنـدگان از کار میافتـد ،او بـا
اتـکا بـه دانـش و تجربـه خلبانـی خـود میداند کـه امکان رسـیدن به
فرودگاههـای اطـراف را برای فـرود اضطراری نـدارد ،بنابراین او تقریبا
شـش دقیقـه وقـت دارد تـا هواپیما را بـر رودخانه هادسـون بنشـاند.
در بیشـتر قسـمتهای فیلـم هیـات ایمنـی حمـل ونقل ملـی ،متخاصم
بـا قهرمـان فیلـم نشـان داده میشـود؛ چند تـن از مقامات ایـن انجمن
ِ
جریان بررسـی
چنـدان از تصمیمـات سـالی خشـنود نیسـتند .باید طی
پرونـده جزئیـات روشـن شـوند .بـرای مثـال ،در فیلم عنوان میشـود
کـه سیسـتم خلبـان اتوماتیک قادر بـوده هواپیما را بـا دقت صددرصد
طبق نقشـه بـر زمین فـرود بیاورد .امـا در واقعیت ،این سیسـتم نصف
زمـان بـه درسـتی عمـل کـرده اسـت .با ایـن اوصاف ،کشـف پشـت
پـرده پرونـده بررسـی ماجـرا  ،جذاب و هیجـان انگیز به نظر میرسـد.
«تـام هنکـس» ،توانسـته شـخصیت معقـول ،جـدی و سرسـخت
«سـالی» را کـه به طـور تحسـین برانگیزی بـا دانش و فـداکاری خود،
جـان  155نفـر را طـی ایـن حادثه و زیر این فشـار شـدید نجـات داد،
بـه خوبـی بـه تصویـر بکشـد .اجـرای قـوی «هنکـس» قابـل تحسـین
اسـت ،اگرچـه ایـن نقش بـه پـای نقشهـای بزرگی کـه او ایفـا کرده
نمیرسـد ( تشـابه فیزیکـی او بـا سـالنبرگ ِر واقعـی قابـل قبول اسـت)،
جذبـه ذاتـی هنکـس مـا را وادار میکنـد کـه سـالی را دوسـت و بـه
او بـاور داشـته باشـیم و ایـن هـدف فیلـم اسـت« .آرون اکهـارت» به
عنـوان کمـک خلبـان سـالنبرگر ،تنهـا شـخصیت دیگـری اسـت کـه
حضـور قابـل توجهـی در فیلـم دارد« .لورا لینـی» ایفاگر نقـش «لورین
سـالنبرگر» اسـت کـه معمـوال او را در حـال مکالمه تلفنی با شـوهرش
میبینـم.
«ایسـتوود» و فیلمبـردارش «تـام اسـترن» تصمیـم گرفتنـد از
دوربینهـای آیمکـس بـرای ضبـط «سـالی» اسـتفاده کننـد .ایـن ایده
بـرای تماشـاگرانی کـه فیلـم را روی پردههـای بـزرگ میبیننـد ،خبر
خوشـحال کنندهای اسـت .حضور سـالنبرگر در پشـت صحنه همراه با
عوامـل تولیـد فیلم باعث شـده «سـالی» در بـه تصویرکشـیدن روح و
روان کاپیتـان موفـق باشـد و از دل یـک داسـتان شـوم و از مدافتـاده
قهرمانـی ،یـک اثـر سـرزنده غیرمعمـول را بیـرون بکشـد« .سـالی» را
میتـوان جهـش خوبـی از فیلمهای پر سـر و صـدای تابسـتانی به آثار
موقـر پاییزی دانسـت.
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گــروه کودک

گربههایشلخته

تو خونه گربهها هیچی سر جاش نیست .مثال اگه ناخنگیر الزم باشه معلوم

باید همه با هم نظم و انضباط داشته باشن .بچه گربهها باید تو اتاق خودشون

همه وسایل خونه با نخ به هم بسته شده بودند .اگه بابا گربهها میخواست

بازیهای قبلی رو سر جاش بذارن .تازه باید تو تمیز کردن خونه هم به مامان

نیست باید تو یخچال دنبالش گشت یا تو جعبه داروها یا  ...مثال همین دیروز

شلوارشو برداره میز هم باهاش بلند میشد .تلویزیون هم تکون میخورد .آخه

بچه گربهشون میخواسته با کالف نخ بازی کنه .آنقدر این نخها رو باز کرده

بازی کنن .وقتی میخوان با یه اسباب بازی بازی کنن اول باید اسباب

گربه کمک کنن .مامان گربه هم باید برای همه چیز یه جای مشخص درست کنه.
بابا گربه هم باید برای تمیز کردن خونه کمک کنه .حاال که فعال اول همه باید یه

و به هم ریخته بود که دیگه سر و تهش معلوم نبود .فقط دور همه چیز نخ بسته

فکری برای این نخهای گره خورده به هم بکنن .بچه گربهها مشغول جمع کردن

سعی کرد نمیتونست ُدم مامان گربه رو باز کنه .نزدیک بود دمش کنده بشه.

و تو همون اوضاع دعواشون شد و پریدن به هم .االن دیگه بعید نیست ٌدمهاشون

شده بود .همین ظهری ُدم مامان گربه به یکی از نخها گیر کرد .بابا گربه هر چی

نخها شدن .اما هنوز همه نخها جمع نشده بودن که دوباره همه چی یادشون رفت

به خاطر همین تو خونه گربهها همهاش اعصاب همه خورده .مامان گربه از صبح تا

هم به هم گره بخوره  .اصال ولشون کن  ...خونه گربهها هیچ وقت تمیز و مرتب

اعصابش خورد میشه از خونه میره بیرون .آخه این که نمیشه خونه .اَه  ...اَه ...

یه سری به خونهشون میزنیم.

شب هی جیغ میزنه  .بچه گربهها هم هی با هم جیغ و داد میکنن .بابا گربه هم
اَه...

نمیشه .بذار همیشه با هم دعوا کنن و جیغ بزنن .هر وقت گربههای خوبی شدن

پرنده سخنگو قصه برایم بگو ،عاشق پسته هستم بگو كه من چه هستم؟

چیستان
کودکانه
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كیم؟ چیم؟ سم دارم شاخ ندارم دم دارم ،خرطوم من قشنگه مثل سالح جنگه ،بگو كه من چی هستم؟
كیم؟ چیم؟ بال دارم منقاروچنگال دارم ،ساكن دشت وكوهم شاه پرندگانم  ،بگو كه من چی هستم؟
جوابمجموعهچیستانکودکانه:

-۱طوطی

|

-۲

فیل

|

-۳

عقاب
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از چشـم دوربیــن

یـک صبـح کاری خوب و سـرد با همکار کردیناتور مشـهد جنـاب آقای
باقـری -ارسـالی از جناب آقـای اکبری

پرواز مشهد شیراز-اهدای هدیه توسط همکاران امنیت پرواز به کروی پرواز-
بمناسـبت سالروز تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی-ارسالی از خانم سارا پناهی

پـرواز مشـهد  -تهـران -پذیرایـی از کـروی پـرواز بـا غـذای
متبـرک حضـرت امـام رضـا (ع) ارسـالی از جنـاب آقـای احمـدی

https://telegram.me/QeshmAirr

 | 36شمـاره هفت .بهمـن ماه 95

همراهانهواپیماییقشـم

هواپیمای  320 -FQRجهت چک در آشیانه آسمان فرودگاه امام ،جمعی از مهندسین خط پرواز قشم ایر
ارسالی از جناب آقای کوچکی

مسـافرکوچولوی قشـم ایر،پـرواز تهران-قشم،چیسـتا زحمتکـش حضـور هنرمنـد محبـوب سـرکار خانـم شـبنم قلـی خانـی در پـرواز
درکنارخلبـان جناب آقای سیدحسین،ارسـالی از جنـاب آقای زحمتکش تهران-اصفهـان قشـم ایر-ارسـالی از جنـاب آقـای فردیـن مهـر

اولینصبحزمستانیدرفرودگاهقشم
ارسالی از جناب آقای خادمی

برف زیبای فرودگاه تبریز-ارسالی از جناب آقای احمدی
همکار قشم ایر

تجربیات خود با قشم ایر را به صورت پیام ،تصویر ،خبر و کلیپ با ما به اشتراک گذارید.

مسافرین گرامی پرواز تهران-اهواز قشم ایر ،محمدحسین لطیفی نویسنده و کارگردان به
همراهسیناقویدلهنرمندجلوههایبصری-ارسالیازسرکارخانمحسنی-همکارقشمایر

مهال زارع مسافر کوچولوی پرواز دبی  -تهران قشم ایر
ارسالی از سرکار خانم زارع

Qeshm Air

پرواز تهران-کیش با مازیار فالحی
ارسالی از جناب آقای عباسی جلیسه

از چشـم دوربیــن

هوای بارانی و مه غلیظ فرودگاه امام خمینی (ره
ارسالی از جناب آقای مینایی فرد

پرواز تبریز -تهران-ارسالی از جناب اقای علی کریمی

یخ زدایی هواپیما در ایستگاه ارومیه
ارسالی از جناب آقای وکیلی آذر

شب یلدا درخط پرواز قشم ایر فرودگاه مهرآباد-ارسالی از جناب آقای میرزا شفیع

فرودگاه مهرآباد -ارسالی از جناب آقای علی کریمی

عکس ارسالی از همراه خوش ذوق قشم ایر-سرکار خانم حاج امینی

تصویری زیبا از هواپیمای قشم ایر در فرودگا
ارسالی از جناب اقای دائی حامد

هواپیمای RJقشم ایر و بوئینگ  777امارات در یک قاب
ارسالی از جناب آقای عباسی جلیسه-همکار قشم ایر

نمایی از کابین ایرباس FQN
ارسالی ازجناب آقای معینی همکار قشم ایر

ایستگاه مشهد -حضور همکاران بخشهای مختلف شرکت
ارسالی از جناب آقای احمدی-همکار قشم ایر

هواپیمای  320به رجیستر  EP-FQPکه در آشیانه اورهال
ایران ایر چک  Cرا میگذراند  -ارسالی از جناب آقای کوچکی

مجری محبوب کشور در کنارخلبان صاحبی و خلبان همتی مهمان
پرواز تهران-زاهدان قشم ایر ،ارسالی از خلبان همتی

برگزاری مراسم یلدا در مرکز آموزش قشم ایر
ارسالی از جناب آقای فردین مهر

یخ زدایی هواپیمای  - FQGارسالی از جناب آقای اربک

کالس ریکارنت RJ100
ارسالی از جناب آقای فردین مهر
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اخبــار

اخبـار

Qeshm Air News
The celebration of Qeshm
Air’s flight attendants
According to The Public Relations
Department of Qeshm Air, a meeting
was held with representatives of
Qeshm flight attendants and some of
them who had made great efforts in
providing services and assistance to
passengers in need, were appreciated
by Mr. Shekarabi CEO of Qeshm Air.
Manager Director also emphasized
the importance and position of this
vocation, pointed out the difficulties
of the job and while appreciating their
attempt , awarded Appreciation letters
and gifts to Ms.Fatemeh Abdollahi,
Sarah Hashemian, Neda Sadat Alavi
and Mr. Mahmoud Shirian Gouya as a
memorial .

Gracious ceremony
Ashoura pilgrimage

Heads of stations are fully authorized representatives of Manager Director
The second meeting of heads of Qeshm Air stations was
held at the company’s headquarters .
According to The Public Relations Department of Qeshm
Air, at the meeting attended by all the delegates and heads
of stations and hosted by the Department of Commerce and
ground operations took place, was allowed to discuss the
issues surrounding the station, deputies and independent
directors alsoattended the meeting to propose their
opinion and suggestions related to providing services to
passengers, flight planning, security issues, checking flight
information and statistics and making safe flights based on
global standards.
The Managing Director of Qeshm Air also attended the
meeting and appreciated the efforts of all the audience
emphasized on the need for careful monitoring of the
station’s heads as the plenipotentiary representatives of

CEO in the whole process of a flight .
He added that all Qeshm Air’s employees must behave
very well towards the clients in fulfilment of their duties and
have full commitment about their responsibilities.
Mr. Shekarabi referring to the domestic carrier’s
responsibilities in international competition market
aviation industry, mentioned providing the best service
to passengers, permission TCO to fly to Europe Union
countries by Qeshm Air as the first airline in Iran, also taking
the authorization of ATO to providing training services to
other airlines, as the recent honor of the company.
Following , the Director acknowledged, the Qeshm Air
wants to establish a European flights in several different
routs and increasing the fleet will be the plan of this
company.

of

According to The Public Relations
Department of Qeshm Air, exuberant
spiritual ceremony of Ashoura pilgrimage
was held at the Farhangian Pardis university
in Mashhad.
According to the report, gracious
ceremony of Ashura pilgrimage was held
and hosted by the Qeshm Air company’s
security and cooperation of Khorasan
Razavi province protection. In the event’s
400-member , provincial representatives
of the airlines and security agencies also
attended.
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