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ادب از كه آموختي، از گردشگران!
كشور چين به گواه رسانه ها امسال 97 ميليون گردشگر را راهي كشورهاي 
ــت كه بسياري از كشورها چشمشان  ــت و همين اس مختلف جهان كرده اس
ــت. چراكه اين ميزان مسافر مي تواند درآمد  ــگري اس به بازار چين در گردش
ــاورد، اما همين  ــورهاي مقصد به ارمغان بي ــي را براي كش ــت و روياي هنگف
ــان مي دانند  چين يكي از بدترين گردشگران  ــورهاي مقصد هم خودش كش
ــني اين تعريف كنيم  دنيا را دارد. اگر بخواهيم تعارفات ايراني ها را هم چاش
ــد، بايد بگوييم آنها صاحب بدترين  ــتان چيني هم برنخورده باش تا به دوس
«گردشگرنماهاي» جهان هستند. همين خرداد امسال بود كه يك گردشگر 
ــامل نام  ــگران جهان داد! اين پيام كه ش چيني پيامي جاودانه به تمام گردش
او هم مي شد اين بود: «دينگ جين خاو، اينجا بود» اما نكته اينجا بود كه او 
ــته معبد االقصر كه 3500 سال قدمت دارد  ــته را روي تصوير برجس اين نوش

كنده كاري كرده بود!
اين موضوع آنقدر سر و صدا كرد كه مسئوالن چيني خط و نشان كشيدند 
ــر دادند. آنقدر كه يكي از روزنامه هاي چين نوشت :  ــياري داد و گاليه س و بس
برخي چيني ها شكم ها و جيب هايشان پر شده، ولي قلب هايشان همچنان از 

تمدن و انسانيت خالي است.
هفته گذشته، اما دانشجويان يك دانشگاه چيني تصميم گرفتند منتظر مسئوالن نمانند و فرهنگ شهروندانشان را در مواقع سفر تغيير دهند. اين 
دانشجويان در ورودي دانشگاهشان مستقر شده و از تمام گردشگراني كه قصد ورود به اين دانشگاه و بازديد از آن را داشتند، خواستند فرم تعهدنامه 
خاصي را كه عنوان «قرارداد رفتاري» نيز به آن داده بودند، امضا كنند. در اين فرم هاي قرارداد، مشخصا از گردشگران چيني خواسته شده بود از تف 
كردن، پرتاب زباله و سد كردن مسيرراه ديگران  خودداري و در صف نوبت را رعايت كنند. يكي از دانشجويان اين دانشگاه درباره اين اقدام مي گويد؛ 

دانشگاه خيامن، يكي از زيباترين محوطه هاي دانشگاهي در چين را دارد و هركسي موظف است از اين زيبايي مراقبت كند.

يخ سفر در زمستان را بشكنيم  
زمستان را معموال فصل سفر نمي دانند،  يا اگر هم قبول كنيم اين فصل مي تواند براي سفر مناسب هم باشد مقاصد 
ــهرها در زمستان شمايل  ــتر است، اما تماشاي ش ــمت جنوب بيش ــفر به س س
ــان مي دهد. مثال شمال ايران معموال در زمستان  ــما نش ديگري از آنجا را به ش
ــگر از مكان هايي همچون  ــود مي بيند، چراكه گردش ــري به خ ــگر كمت گردش
ساحل و دريا محروم  است و همين دليلي است كه گردشگران قيد سفر به اين 
منطقه را در شمال مي زنند، اما زمستان برفي طبيعت شمال آنقدر شگفت انگيز 
ــد. طبيعتي كه رنگ عوض كرده است و  ــنهاد داشته باش ــت كه ارزش پيش اس

چهره ديگري از خود را به شما نشان مي دهد.
ــتان در «چالو» رنگ و بوي ديگري دارد. بارش برف در اين خطه،   اما زمس
ــي  ــي خداوند مي آفريند تا درختان جنگل مانند عروس تابلوي زيبايي از نقاش
ــفيدپوش بر يكديگر جلوه گري كنند. براي رسيدن به روستاهاي زيباي اين  س
ــنگچال (چالو) را به  ــراز و 25 كيلومتري آمل،  دوراهي س ــه در جاده ه منطق
سمت راست برويد و بعد از نيم ساعت رانندگي،  از طبيعت برفي منحصربه فرد 
ــردـ  براي چمدان  ــهبازيـ  طبيعت گ ــول ش ــذت ببريد. اين عكس را رس آن ل

فرستاده است.

شهر خالق
گردشگري خالق

ميثم اسماعيلي  � 
ــي نجفي،  ــته محمدعل ــه گذش ــن هفت همي
ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  رئيس س
گردشگري پيشنهاد داد با تشكيل كميته مشترك 
بين سازمان ميراث فرهنگي و سازمان منطقه آزاد 
ــره كيش به عنوان  ــش، تمهيدات معرفي جزي كي

«شهر خالق» انديشيده شود.
ــت كيش، استعداد تبديل   نجفي بر اين باور اس
به شهر خالق را دارد و معرفي اين جريزه به عنوان 
شهر خالق در دنيا در ارتقاي وضعيت گردشگري 

آن مفيد خواهد بود. 
با نگاهي به برخي مشخصات شهر خالق مي توان 
ــت هاي مهم سازمان ميراث  فهميد يكي از سياس
ــوم و آيين هاي  ــي تمركز روي آداب و رس فرهنگ

ايراني و شيوه زندگي مردم است.
 شايد اين آغازي باشد بر وعده نجفي در اجرايي 
كردن «نگاه فرهنگي» به سازمان ميراث فرهنگي 
و گردشگري. او در اولين نشست خود در روزهاي 
ــازمانش را  ــم مهم ترين اولويت س ــرداد ه آخر م
ــري هويت ملي» عنوان كرده بود و حاال به  «پيگي
نظر مي رسد اجراي پروژه شهر خالق از مهم ترين 
ــيدن به اولويت وعده  ــاي اجرايي او در رس اهرم ه

داده شده اش است.
اولين نسل از گردشگري را افرادي مي دانند كه 
ــفر را به انگيزه و وسوسه گذران اوقات فراغت و  س
استراحت انجام مي دادند، نسلي كه البته همچنان 
ــگري، اما  ــل دوم گردش ــتند. نس بر اين باور هس
ــافراني كه  ــي» بودند، مس ــگران فرهنگ «گردش
ــتند و متمايل به موزه ها  دغدغه هاي فرهنگي داش
مي شدند، اما در نسل سوم گردشگري با مسافراني 
ــرف آثار تاريخي و  ــم كه از مرز ديدار ص روبه رويي
ــا حضور در بطن جامعه  ــي فراتر رفته اند و ب طبيع
ــتند،  ــد به دنبال درك عميق تري از آن هس مقص
ــگر هم گفته  ــهروندـ  گردش ــگراني كه  ش گردش
ــوند. هدف آنها و البته بستري كه ايران بايد  مي ش
ــناخت آيين هاي مناطق  براي آنها فراهم كند، ش
مختلف، رسوم قوم هاي ايراني و حتي سبك زندگي 

نوين ايرانيان است. 
ــياري از  ــف، نه تنها كيش كه بس ــا اين تعاري ب
شهرهاي ايران مي توانند در اين پروژه از گزينه هاي 
ــند. پروژه «شهر خالق» درست برابر با  اصلي باش
خواسته نسل جديد گردشگري است؛ بحثي كه از 

برنامه هاي مهم يونسكو هم است.
ــته  ــر جهان و در هفت رش ــهر در سراس 39 ش
هنري عضو شبكه شهرهاي خالق هستند و از اين 
ميان شهرهايي همچون اَسوان در مصر، سانتافه در 
ايالت نيومكزيكوي آمريكا، برلين در آلمان، بوئنوس 
ــرس در آرژانتين، مونترال در كانادا، پوپايان در  آي
كلمبيا، ادينبورگ در 
ملبورن  اسكاتلند، 
در استراليا، بولونيا 
ــويل  در ايتاليا، ِس
در اسپانيا، گالسكو 
ليون  اسكاتلند،  در 
از  و...  ــه  فرانس در 
ــكو به  سوي يونس
ــد  مقاص ــوان  عن
ــگري  «گردش
خالق» معرفي 

شده اند.

شاخه هاي بلوط
تا دست هاي تو پايين آمده اند
انگار
 در آسمان خبري نيست
و تمام  اتفاق هاي جهان
در چشم هاي تو مي افتد

سفر به كشورهاي مختلف جهان
اين كتاب ، يادداشت هاي سفر يا به اصطالح سفرنامه آقاي محمدباقر انصاري به اقصي نقاط عالم و ديدار و گزارش وضع كنوني آن 
است. نويسنده كوشيده است به اوضاع اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشورهايي كه مسافرت كرده بپردازد. وضعيت مسلمانان جهان 
و بخصوص شيعيان مقيم در كشورهاي مختلف و نحوه تعامل آنان با ساير مسلمانان و دولت هاي متبوعشان و همچنين پيروان ساير 
اديان از محورهاي عمده اين سفرنامه است. نويسنده صرفاً به بررسي شرايط مسلمانان نپرداخته، بلكه كوشيده بسياري از ابعاد تمدني 
 و وجوه مختلف فرهنگي و سياسي كشورها را براي خوانندگان به رشته تحرير بكشد كه اين خود لطف و شيريني نوشته را دوچندان

ــالمى ايران بر مسلمانان جهان و پاسداشت  ــتاى نشان دادن تأثير انقالب اس ــالمى در راس ــناد انقالب اس ــت.  مركز اس كرده اس
تالش هاى نهادهاى فرهنگى مختلف فعال در اين عرصه اقدام به انتشار اين اثر كرده است.

اين كتاب در شمارگان1000نسخه و 823 صفحه و به قيمت بيست هفت هزار و پانصد تومان روانه بازار نشر شده است.
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حكايت:  باغ سنگي كرمان آيين:  بيل گرداني نيمه ور 

بكر و زيبا: كاخ باغچه جوق

گردشگران در تماشاي بيل گردانان
محالت شهر گل ايران است، همين كه وارد اين شهر مي شويد كوچه باغ هاي پر از سبزه و گل هوش 
از سر شما مي برد. اين شهر به آبگرم هايش هم شهره است.  نيم َور يا نيمه ور شهري مهم و تاريخي است 
ــكانيان بازمي گردد.  ــانيان  و اش ــهر به دوران ساس كه در بخش مركزي محالت قرار دارد . قدمت اين ش

همين است كه هنوز هم آييني دو هزار ساله در اين شهر برگزار مي شود؛ آيين بيل گرداني.
ــود كه به عنوان ميراث معنوي ثبت ملي هم شده  ــالي مي ش ــه س بيل گرداني مردم نيمه ور حاال س
است. بيل گرداني به عنوان نمادي از تالش و همدلي همه ساله در آستانه فصل آبياري مزارع با حضور 
ــاله به عنوان  ــود. اين آيين با قدمت حدود دوهزار س خودجوش گروه هاي مختلف مردم  برگزار مي ش
ــته و نمادي براي نشان دادن زور و  ــه در فرهنگ آب و آبياري داش ــكر از الهه آب، ريش نمادي براي تش
پهلواني به دشمنان بوده  است و به اعتقاد مردم منطقه نيمه ور اين بازي آييني، به بركت و زيادي آب 
ــال در مواقعي كه مسير جوي هاي آب توسط گل و  ــم معنوي هر س كمك مي كند. براي حفظ اين رس
الي يا رشد گياهان و علف هاي هرز در ماه اسفند و اوايل فصل بهار مسدود مي شود و آبرساني به مزارع 
اين شهر به كندي انجام مي گيرد، با اعالم بزرگان شهر، مردم با كمك يكديگر به 
پاكسازي حريم آب مي پردازند. پس از اليروبي جوي هاي آب، بيل گردانان 
ــكاران منطقه به نوبت، هفت بيل مخصوص باغ را در  ــامل ورزش ش
دودسته چهار و سه تايي به يكديگر بسته و بيل گردانان اين بيل ها  
ــا مهارت و قدرت در دو جهت مخالف به صورت ضربدري  را ب
باالي سر مي چرخانند. ورزشكاران يا بيل گردانان بايد دو 
ــته بيل به وزن 32 كيلوگرم را بين پنج تا30 بار  دس
ــر خود بچرخانند و در اين هنگام با دعا  باالي س
و نيت به حركت در آمدن هفت آسمان 
ــت الهي، قدرتمندي  و نزول رحم
ــراي مردم اين منطقه  خود را ب

به نمايش مي گذارند.

كاخي  در شمالي ترين نقطه ايران
در يكي از شمالي ترين 
ــران، فقط چند  ــاط اي نق
ــده به مرز  ــر مان كيلومت
بازرگان، كاخي قرار دارد 
ــراق بايد عنوان  كه بي اغ
زيباترين كاخ موزه ايران را 
بر آن نهاد. براي رسيدن 
ــتاي  ــه آن بايد به روس ب
باغچه جوق (كه در زبان 
ارمني به معني ده است) 
در فاصله شش كيلومتري 
ــدود دو  ــهر ماكو و ح ش
كيلومتري از سمت غرب 
جاده اصلي بازرگان سفر 

كنيد و آن را در دامنه كوه چركين و چشمه اي به نام كليسه ببينيد.
ــاخت اين بنا را تيمور تيموري يكي از  ــتور س ــد. دس قدمت اين كاخ به اواخر دوره قاجار مي رس
ــت. اما آن قدر اين كاخ و محوطه اطرافش  ــاه داده اس ــرداران مظفرالدين ش حكام مقتدر وقت و از س
ــال 1353 آن را خريداري كرد و بعد از انجام  ــت كه دولت پهلوي س ــم نواز و زيباس ــگفت آور، چش ش

تعميرات ضروري، آن را براي بازديد عمومي آماده كرد و نام كاخ موزه را بر آن گذاشت.
ــيارى آب آن را به كل باغ  ــت كه جوي هاي بس ــتخر بزرگي اس اولين تصوير پس از ورود به باغ اس
ــما را به اين بناي  ــمتان را مى نوازد و ش ــت كه چش ــاختمان با ابهت كاخ اس ــاند. بعد از آن س مي رس

دوطبقه مي كشد. معماري كاخ تلفيقي است از معماري سنتي ايراني و غربي، بويژه 
معماري روسيه اواخر سده نوزدهم. 

ــيار  ــتادان ايراني انجام داده اند و آيينه كاري آن بس ــاختمان را اس گچبري اين س
ــمه هايي خواهيد ديد كه  ــت. در باالي عمارت هم دور تا دور گلدان ها و مجس عالي اس

اغلب جاي گل و چراغ بوده  است. 
ــد كه در گوشه  ــي هاي خوش رنگ و لعابي باش ــايد از همه اينها ديدني تر، نقاش اما ش

گوشه سالن ها و اتاق ها مي بينيد و هر كدام متناسب با فضاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي 
ــت. البته بايد هم به اين اندازه زيبا و چشم نواز باشد زيرا كار  ــده اس ــيده ش آن دوران كش

تزئينات داخلي اين باغ فقط 30 سال زمان برده است.

پا در كفش پدربزرگ ها
هر شغلي كه فراموش مي شود دليلي دارد، پاپوش ها از آنجايي كه پيرو مد روز است، مدام تغيير 
مي كند و همين نكته است كه پاپوش هاي قديم ديگر خريدار ندارد. بي مشتري بودن آنها به بيكاري 
استاداني انجاميده است كه سال ها و دهه ها شغل پدرانشان را ادامه مي دادند. يكي از اين پاپوش ها 
ــپورت امروزي، اما ديگر  ــت كه هر چند هنوز افرادي آن را ترجيح مي دهند به كفش هاي اس گيوه اس

خريدار چنداني ندارد.
ــد. اين پاپوش سنتي و راحت از كهن ترين صنايع  ــت كه در ايران نشناس ــي اس گيوه را كمتر كس
دستي ايران به شمار مي رود. قدمت اين هنرـ  شغل به شكلي است كه تاريخ دقيقي از زمان پيدايش 
آن در دست نيست. در گذشته مناطقي همچون «وفس» و «سنجان» در مركز ايران تنها مراكز توليد 
گيوه محسوب مي شد. هم اكنون در بسياري از مناطق روستايي گيوه توليد 
مي شود و بيشتر به مصرف بومي مي رسد. تمامي مراحل توليد گيوه با 
دست انجام مي گيرد. مواد اوليه آن نخ قالي (تنه) به همراه ضايعات 
چرم است. قسمت كفي گيوه توسط مردان و با استفاده از ابزاري 
به نام تخت (آجيده) تهيه مي شود. زنان نيز در توليد گيوه فعال 
هستند و معموال رويه آن را با كمك جوالدوز مي بافند. گاه رويه  
ــريش اندوده مي كنند تا حين كار در مزارع، آب به  گيوه را با س

آن نفوذ پيدا نكند.
ــز معموال  ــردن گيوه ني ــدوده ك ان
ــوان  ــران ج ــان و دخت ــط زن توس
روستايي صورت مي گيرد. طي چند 
سال گذشته و در جهت كاربردي 
ــتي، توليد  ــردن صنايع دس ك
ــكل و  ــاي زنانه در ش گيوه ه
ــيار ظريف تر و  شمايلي بس
رواج  ــر  زيبات
ــت  اس يافته 
ــياري از  و بس
ــهري  ــان ش زن
ــز از اين پاپوش راحت  ني

و سالم بهره مي برند.

اعتراض از نوع درويش خان 
ــويد، اما  تصور كنيد وارد باغي پردرخت و بزرگ مي ش
ــنگ هاي  به جاي ميوه هاي رنگين و پر آب درخت ها، س
گوناگوني مي بينيد كه از درخت آويزان است؛ اين حكايت 
ــنگي كرمان است كه اتفاقا يكي از جاذبه هاي مهم  باغ س
ــود. باغي پر از درخت هاي  ــوب مي ش ــتان محس اين اس
سنگي كه در روستاي مياندوآب در 40 كيلومتري جنوب 
ــيرجان و در نزديكي دهستان بلورد قرار دارد.  ــرقي س ش
ــفنديارپور» است كه  اين باغ متعلق به «درويش خان اس
ــت. درخصوص پيدايش  آرامگاهش هم در همين باغ اس
اين باغ گفته مي شود كه در يكي از روزهاي سال 1340 
خورشيدي و در جريان اصالحات ارضي، درويش خان كه 
ــاورزي گذران  از زمين داران اين منطقه بوده و از راه كش
زندگي مي كرده است، مقدار زيادي از زمين هاي خود را از 
دست مي دهد. او كه از نعمت تكلم و شنيدن محروم بوده 
است، به نشانه اعتراض درخت هاي خشك شده باغش را 

با سنگ ها تزئين مي كند.
ــوي  ــنگي اش دو بار از س زندگي درويش خان و باغ س
پرويز كيمياوي به تصوير درمي آيد. يك بار سال 1355 كه يك فيلم داستاني به نام «باغ سنگي» بود و 
شخص درويش خان و خانواده اش در آن بازي مي كردند. در اين فيلم درويش خان مردي ناشنوا بود كه 
با خانواده اش از طريق شباني (چوپاني) در صحرا زندگي مي كرد. روزي درويش خان در صحرا مي خوابد 
و پس از بيدار شدن تخته سنگ عجيبي را زير سر خود مي بيند، آن را به خانه اش مي برد و به درختي 
ــيم هاي تلگراف  ــنگ ها را با س ــنگ هاي ديگري مي يابد. او س آويزان مي كند. وي روزهاي بعد قطعه س
ــود.  ــنگ در اطراف چادر برپا مي ش به درخت هاي اطراف چادرش مي آويزد تا اين كه بزودي باغي از س
ــتن دخيل به باغ سنگي مي آيند و همسر  ــا و تبرك و بس ــتاهاي دور و نزديك براي تماش مردم از روس
درويش خان نيز از مردم در ازاي آمدن به باغ سنگي پول و هديه مطالبه مي كند و با طمع ورزي هايش 
زندگي درويش خان را دچار آشوب مي كند.  بار ديگر نيز پرويز كيمياوي در سال 1373 به باغ سنگي 
ــال فيلم مستندي از درويش خان به نام  ــود. وي در اين س بازمي گردد تا از اوضاع درويش خان باخبر ش
ــود استانداري و ميراث فرهنگي  ــنگي» تهيه مي كند كه بعد از پخش فيلم قرار مي ش «پيرمرد و باغ س

براي حفظ و حراست باغ اقداماتي از جمله حصاركشي و تامين نگهباني انجام دهند. 

مشاغل: گيوه دوزي
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فرزاد گنجي پور: مادريد را دست كم گرفته بودم و فكر مي كردم سفر 
به مادريد به نوعي وقت تلف كردن است اما از همان اول صبح كه وارد 
مادريد شديم فهميدم جاي فوق العاده اي است. اغراق نيست اگر بگويم 
پاريس در مقابل اين شهر خيلي كسل كننده است. مادريد بسيار زيبا و 
ــت، مردم بسيار با فرهنگ و خوش پوشي دارد. انگار همه مردم  زنده اس

راهي مهماني مهمي هستند.  
همه خيابان ها سنگفرش شده  است، ماشين ها فقط از يك راه كوچك 
عبور مي كنند، همه خيابان ها پر از مغازه هاي شيك هستند و ميدان ها 

و پياده رو ها پر از گردشگر است. 
مريم: تصميم گرفتم از هتل بيايم بيرون و چرخي در شهر بزنم. هدفم 

ديدن آثار تاريخي نبود. دلم مي خواست حس شهر را بفهمم. البته كمي 
از قصرهاي سلطنتي قديمي شان را ديدم. كليسا و مجسمه و... من هيچ 
چيزى درباره خانواده سلطنتي اي كه در قديم در مادريد بوده نمي دانم 
و حتما بايد بخوانم. يك كافه بزرگ بود كه خيلي آرامش بخش به نظر 

مي رسيد. رفتم يكي دو ساعتي نشستم و فكر كردم. 
ــپانيا ظاهرا خيلي خوشحال هستند. شايد چون هوا خيلي  مردم اس
ــت! از لحاظ مرتب بودن و قانونمند بودن ظاهرا فقط كمي از  خوب اس
ايراني ها بهتر هستند. اسپانيا كشوري نيست كه بخواهم در آن زندگي 
كنم. كشوري نيست كه آرزو كنم كاش اهل آنجا بودم. بي نقص نيست 
ــت آرزو نكردم آلماني  ــكل دارد. من هيچ وق ــودش هزار و يك مش و خ

باشم. آلماني ها بيش از حد خوب هستند! آنقدر بيش از اندازه ساختار 
ــهري خوب است كه من هميشه فكر مي كنم  اجتماعي و فرهنگي و ش
ــت! حتي طبعيتش. اما مادريد شهر خيلي  همه چيز آنجا مصنوعي اس

زنده و پويايي است. 
عباس شـكري: مادريد، پايتخت اسپانيا، شهر تاريخ، موسيقي، شور 
و هيجان و فوتبال است. مادريد را مي توان نمونه كوچك كشور اسپانيا 
ــنت ها و جذابيت هايي كه در اين كشور وجود دارد،  ــت. از تمام س دانس
چيزي هم در مادريد پيدا مي شود. مادريد را در دنيا با ميراث فرهنگي و 
هنري يگانه و زيبايش و با شب هاي پرزرق و برق و زنده اش مي شناسند. 
موزه هاي بي پايان، رستوران ها و كافه هاي هميشه بيدار و هواي معتدل 
ــت ترين شهرهاي  ــحال، مادريد را يكي از پرتوريس و مردم زنده و خوش
اروپا كرده است. تقريبا چهار فصل سال، شهر شلوغ و پر از مسافر است. 
با اين  حال، بهار و پاييز براي ديدن مادريد وقت مناسب تري است؛ هم هوا 

خوب است و هم جشنواره ها و جشن هاي زيادي در شهر برپاست.

ايراني ها از مادريد چه نوشتند؟ 

شهري زنده، مردماني زنده تر

مترجم: آذر كماني � 
اسـپانيا يـادآور ماتادورهاسـت(گاوبازها)، هر چند اين تصويـر آرام آرام دارد جايش را به 
فوتباليست هاي جهاني مي دهد، اما هنوز فوتبال براي اين كشور جاذبه نشده و هنوز هم كه هنوز 

است ماتادورها براي گردشگران يادآور اين كشورند. اما اگر فقط يك روز در پايتخت اسپانيا باشيد 
 چه مي كنيد؟ فرصت 24 ساعته براي پرسه از مادريد را مي توانيد در اين صفحه بخوانيد آن هم

 با ذكر ساعت. 

خيابان گردي با طعم املت پياز 
ــهر است  ــهورترين مكان هاي اين ش منطقه آنيتا آل مادريد يكي از مش
ــته باشيد در راه با  ــكل گرفته و يقين داش چون از چند فرهنگ متفاوت ش
ــنا مي شويد. بسياري از اين اقوام فروشگاه هاي ويژه  چند قوم متفاوت آش
ــما را دعوت  ــير آنها را مي بينيد، اما ش خود را دارند بنابراين در طول مس
مي كنيم به يك وعده صبحانه اصيل اسپانيايي آن هم در رستوران آميپ 

خيابان سروداجاب مه.
ــه راهنماي تلفن هاي  ــتوران به بزرگي كتابچ ــه منوي اين رس ــر چ  اگ
عمومي نيست و فقط يك برگ كاغذ ساده است، اما طعم و بوي غذاهاي 

آن عقل و هوش هر گردشگري در شهر را مي برد. 
ــن گزينه هاي اين  ــاز از بهتري ــراه املت پي ــي هم ــان و ذرت مكزيك ن
ــت. بعد از صبحانه يك فنجان قهوه، كار را  ــنتي براي شماس ــتوران س رس

تمام مي كند.

فراغت در آفتاب نيمه جان
ــما را راضي كند مي توانيد  ــنتي نتوانست ش اگر بازار س
ــدن كنيد. اين  ــوف دي ــان الرا كني ــد خياب ــز خري از مراك
ــت و  ــان يكي از معروف ترين خيابان هاي مادريد اس خياب
ــاري را مي توانيد در آنجا بيابيد.  ــگاه ها و معروف ترين برند هاي تج بهترين فروش
ــري به اين خيابان و  ــد خيانت به كيف پول خود را داريد حتما س ــر قص ــه اگ البت
ــنهاد مي كنيم بعدازظهر خودتان را در يكي از  قيمت هاي نجومي آن بزنيد. پيش
كافي شاپ هاي معروف اين خيابان بگذرانيد تا از تماشاي مغازه ها و فروشگاه هاي 

شيك اين منطقه نيز لذت كافي را برده باشيد. 
در اين بين مي توانيد در برنامه خود كمي تغيير ايجاد كنيد، به جيبتان وفادار 
ــرزمين  ــيده در س بمانيد و كمي هم تفريح كنيد. حاال كه روز تقريبا به نيمه رس
ــما مي توانيد با آفتاب زمستاني اين شهر  ــت و ش ــده اس آفتاب كمي هوا گرم تر ش
ــكار بزنيد. اين  ــري به هتل  هاي پالزا و اس ــتراحت س كمي جان بگيريد. براي اس

ــي  ــل با مجموعه هاي ورزش دو هت
خود توانسته اند نياز هر گردشگري 
ــطح درآمد متوسط برآورده  را با س
ــيار تميز براي  كنند. تخت هاي بس
ــيقي محلي و  آفتاب گرفتن و موس
ــاي طبيعي و تازه در كنار  آبميوه ه
ــد روز را  ــتخر مي توان آب زالل اس
براي شما دلپذير كند. به طور كلي 
ــما محيطي  ــن دو هتل براي ش اي

مطبوع را تدارك ديده اند. 

تماشاي رايگان اسپانياي واقعي
ــتراحت بهترين گزينه براي اين ساعت دراز كشيدن روي چمن  ــاعت اس پس از چند س

پارك اوريتر لد است، پاركي كه در مركز شهر مادريد قرار گرفته است. 
با آرامش و بدون هيچ مزاحمتي از فروشگاه هاي اطراف اين پارك يك فنجان قهوه بخريد 
و براي دو ساعت از طبيعت اين پارك بزرگ و تميز لذت ببريد. اگر چه نوشيدن شير خنك 
ــت، اما مي توانيد هر چه عالقه داريد به فروشنده  ــيدني هاي اين پارك اس از اصيل ترين نوش
سفارش دهيد و از صداي پرندگان لذت ببريد. اكنون نوبت تفريحات فرهنگي است، بنابراين 

بهترين گزينه بازديد رايگان از موزه اودارپ لد براي گردشگراني چون شماست. 
مسئوالن گردشگري مادريد ساعت 6 تا 8 عصر را براي جلب نظر گردشگران به اماكن 
ــاي  ــه صورت رايگان اعالم كرده اند. بنابراين با خيال راحت مي توانيد به تماش ــي ب فرهنگ
ــينيد. تابلوهاي نقاشي اصيل اسپانيايي و ديگر آثار هنري در اين  ــپانيا بنش هنر معاصر اس

موزه مي تواند اسپانياي واقعي را به شما نشان دهد. 

خداحافظي
بر فراز مادريد 

پس از حدود دو ساعت به يادماندني در موزه 
ــتراحتي  مي توانيد دوباره به هتل بازگرديد، اس
كوتاه داشته باشيد و براي شبي خاطره انگيز در 
ــويد. اصال عجله نكنيد. چراكه  مادريد آماده ش
ــمش  نمي بيند  ــهر هرگز خواب به چش اين ش
ــتوران ها و  ــي در رس ــيني هاي طوالن و شب نش
ــاكنان مادريد به برنامه اي  كافه هاي آن براي س
ــده است. بنابراين  ثابت تبديل ش
ــويد. به سمت  با حوصله آماده ش

رستوران آناآتنا حركت كنيد. 
ــتوران يكي از بهترين  اين رس
ــد براي  ــهر مادري ــا در ش گرينه ه
ــاده و  ــت كه با غذاهاي س شماس
سالم خود هر شب صدها گردشگر 
را در محيطي كامال دوست داشتني 
دور هم جمع مي كند. سوپ سرد 
ــتوران در كنار  ــن رس ــدف اي ص

دسرهاي محلي آن بسيار مشهور است. 
اما آخرين مكان براي شما كه فقط 24 ساعت 
ــتيد هتل سارتر سالد است.  مهمان مادريد هس
ــت بام خود را به صورت كافه تريا با  اين هتل پش
ــرف بر شهر ساخته  ــيار جذاب مش طراحي بس
ــداد زيادي از  ــب تع ــت. اين كافه تريا هر ش اس
گردشگران را براي خداحافظي با مادريد به خود 
ــب هنگام با  ــهر، ش جلب مي كند.  چراغ هاي ش
سوسوي خود از بام اين هتل چشم اندازي بسيار 
ــمان  زيبا  به وجود آورده اندكه هرگز از پيش چش
ــگراني چون شما نخواهد رفت و خاطراتي  گردش
ــيدن قهوه معروف اين  به يادماندني را هنگام نوش
كافه و شنيدن موسيقي محلي زنده براي شما به 

ثبت مي رساند. 
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مادريد، سرزمين ساز  و آفتاب
پرسه اي يك روزه در پايتخت سرزمين ماتادورها



جاذبه اي ضد زلزله 
700 سال تاريخ  را  بنايي واقع در شش كيلومتري غرب اصفهان در جاده نجف آباد، كه 
ــم چند صد نفر از عالقه مندان براي لحظاتي مي لرزد. ــال ها پيش، هر روز در مقابل چش از س

ــرحال  ــت منارجنبان، تا به حال چندين زلزله به خود ديده و همچنان س ــم ديده اس به چش
ــاختن دو مناره در اطراف اين بنا، نخستين  ــمندان دوره صفوي با س ــت. دانش ــتوار اس و اس
ــازه اين بود  ــازه ضدزلزله به كار گرفتند. خاصيت اين س تالش هاي خود را براي ايجاد يك س

كه با حركت يك مناره، مناره ديگر و همه بنا با تكان مي خورد. 
ــد و زلزله روي آنها تأثير زيادي مي گذارد، با  ــه ارتفاع زيادي دارن ــمانخراش هايي ك در آس

ــاختمان، مانند  ــتن پاندول در مركز ثقل س كار گذاش
ــيار بزرگ تر،  ــاعت در اندازه هاي بس ــاي س پاندول ه
ــات زلزله را خنثي  ــانات و ارتعاش ــت باد يا نوس حرك
ــاختمان را  ــه عنوان مثال، وقتي زلزله س ــد، ب مي كنن
ــمت راست  ــمت چپ مي برد، پاندول آن را به س به س
حركت مي دهد و اين اتفاق باعث جلوگيري از تخريب 
ــتفاده از اين علم از چند سال  ــود. هرچند اس بنا مي ش
ــورهاي  ــيار مرتفع كش ــاختمان هاي بس ــش در س پي
اروپايي رايج شده است، ولي در دوره صفوي در ساخت 
مناره هاي منار جنبان از اين علم استفاده شد. در اين 
ــتفاده از  ــبات دقيق و اس بناي تاريخي با انجام محاس
ــده است  كالف هاي چوبي در باال و پايين بنا، تالش ش

بنا در مقابل هر نوع ارتعاش و نوساني مقاوم باشد. 
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علي محزون � 

زلزله را يكي از بالياي طبيعي نام گذاشته اند، اگر چه اين 
بالي طبيعي به گواه كارشناسان 39 گونه ديگر را هم شامل 
مي شود اما هر زمان نام بالي طبيعي مي آيد بي درنگ به ياد 
زلزله مي افتيم. جالب اين كه از 40 نوع بالي طبيعي 31 نوع 
آن دركشور ما به وقوع مي پيوندد؛ زلزله، سيل، خشكسالي، 

فرسايش خاك و لغزش زمين از آن جمله اند. 
ــهر،  ــتان هاي بوش ــاي در اس ــاي زنجيره  زمين لرزه ه
هرمزگان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي و سپس 
ــان مي دهد حاال عالوه بر تلفات جاني  ــيراز نش اصفهان و ش
ــگري در اين مناطق  ــد نگران جاذبه هاي گردش ــي باي و مال
ــتك تمام نشده كه جزيره كيش  هم بود. هنوز لرزه هاي بس
ــن لرزه ها برخي از  ــا لرزيد تا همي ــته باره ــم هفته گذش ه

گردشگران را از سفر به اين جزيره منصرف كند.
ــي مقدماتي اين  ــن باورند كه با بررس ــان بر اي كارشناس

زمين لرزه ها مي شود اين طور نتيجه گيري كرد كه 
ــك دوره زماني كه از  ــن در پهنه ايران در ي ــته زمي پوس
مرداد سال گذشته با زمين لرزه ورزقان شروع شد تا به حال، 
ــت كه روند اين تنش زمين  متحمل يك تنش ناحيه اي اس
ــور از جمله همين  لرزه هاي بزرگ را در مناطق مختلف كش

زلزله هاي چند هفته اخير را موجب مي شود.
 ايران پيش از اينها هم از جانب بالياي طبيعي در صنعت 
ــت. ارگ 2500 ساله بم  ــده اس ــگري اش متضرر ش گردش
ــال داغش هنوز بر  ــت كه پس از ده س ــك نمونه اس ــا ي تنه
ــتداران گردشگري و ميراث تازه است. جنگل هاي  دل دوس
ــوزي مي شوند، پل هايي  ــال دچار آتش س گرگان كه هر س
ــيالب ها جان مي دهند و بازار و  ــتان در برابر س كه در لرس
ــت تنها  بافت تاريخي ورزقان كه لرزه به اندامش افتاده اس
ــر آثار تاريخي و  ــر تاثير بالهاي طبيعي ب ــاي متاخ نمونه ه

جاذبه هاست. 

تاريخ عمر دارد
ــان بر اين عقيده اند كه هر اثر تاريخي عمر  باستان شناس
دارد و اين عمر روزي به پايان مي رسد. قدمت سازه ها تنها 
ــه مي كند اما نمي توان در برابر  ــان اضاف به اعتبار تاريخي ش
ــرد. تنها كاري  ــايش آنها مقاومت ك ــاي طبيعي و فرس بالي
ــت كه با برنامه ريزي صحيح و  كه مي توان انجام داد اين اس

زيرساخت هاي درست عمر اين آثار را افزايش داد. 
ــتداران ميراث  ــان و دوس ــال حاضر هم كارشناس در ح
ــيدي بر فراز  ــبت به نقش مخرب باران هاي اس فرهنگي نس
ــها مرگ  ــيد تاكيد و اعتقاد دارند كه اين بارش تخت جمش

خاموش ميراث 2500 ساله را در پي خواهد داشت.
ميراثي كه تمام مي شوند

ــاي طبيعي تنها محدود به ايران  ــتيصال در برابر بالي اس
نمي شود و بسياري ديگر از كشور هايي كه روي گسل زلزله 
ــوند  قرار دارند يا در برابر ديگر بالهاي طبيعي تهديد مي ش
ــان  ــي در برابر حفاظت از آثار گردشگري ش ــه چندان برنام

ندارند. 
ــديد در منطقه  ــف و ش ــدود 100 زلزله خفي ــوع ح وق
ــكاني ايتاليا جايي كه برج پيزا قرار دارد نتوانسته است  توس
ــج معروف را به زمين بيندازد و پيزا هنوز هم به  ــن برج ك اي

خميدگي خود ادامه مي دهد. 
ــمت زمين  ــانتيمتر به س ــال 5 / 2 س البته اين برج هر س
ــقوط  ــال ديگر س ــود احتماال تا 80 س كج تر و گفته مي ش
ــازه  خواهد كرد. بنابراين اگر حتي زلزله اي رخ ندهد اين س
مشهور جهاني از بين مي رود. همه جاذبه هاي ايتاليا چنين 
ــال پيش الكوئيال  ــتي ندارند و زمين لرزه چهار س سرنوش
ــهر اعم از قصر ها و  ــهور اين ش ــياري از جاذبه هاي مش بس
كليساها را تخريب كرد. كشور تركيه هم كه جايگاه مناسبي 
ــگري جهان دارد از اين باليا مصون نبوده و زمين  در گردش
ــهر «وان» گردشگري اين شهر را به اغما برد. باليي  لرزه ش
ــهر بم هم گرفتارش شد و با گذشت يك دهه هنوز از  كه ش

اغما بيرون نيامده است. به گواه آمار رسانه ها 
ــگر از ارگ بم بازديد  ــال 82 پانزده هزار گردش تنها در س
كردند كه باعث اشتغال زايي مردم منطقه و همچنين رونق 
گردشگري بم بود و حاال تنها سياحان اين شهر مردم بومي 

همان منطقه هستند. 
 

بالي انساني پيشرو بالي طبيعي 
ــازه هاي  ــدر هم از تاثير بالهاي طبيعي بر س ــا هر چق ام
ــت  تاريخي و ميراث فرهنگي بگوييم چيزي كه مبرهن اس
ــان ها بيش از تمام بالياي طبيعي نقش مخربي  اين كه انس

بر آثار و جاذبه هاي گردشگري داشته اند. 
از ورود به حريم حيوانات و گونه هاي جانوري گرفته كه 
باعث تلف شدن آنها مي شود تا سوءمديريت در تصميماتي 
ــده است. در  ــدن درياچه اروميه ش ــك ش كه منجر به خش
ــد بهتر  مورد بناهاي تاريخي هم وضع اگر بدتر از اين نباش

نيست. 
ــهرهاي كهني چون ميبد  ــب بافت هاي تاريخي ش تخري
ــت»هايي اند نمونه  ــان و... تنها «مش ــان، اصفه ــزد، كاش ي
ــگران در محل  ــم از زباله پراكني گردش ــروار». بگذري «خ
ــمال ايران كه گفتنش  ــاي طبيعي چون منطقه ش جاذبه ه

حرف تكراري است.
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گردشگري مي لرزد
بالهاي طبيعي چه تاثيري بر صنعت گردشگري دارد؟

درختي كه سونامي جاذبه اش كرد 
ــرق ژاپن را لرزاند. اين  ــتر، ش ــال 2011، زلزله اي به بزرگي 9 ريش در يازدهم مارس س
ــد در تمامي مناطق ساحلي ژاپن در كنار اقيانوس آرام هشدار سونامي  ــبب ش زمين لرزه س
ــونامي به ارتفاع 15 متر  ــود. اين زمين لرزه امواج س ــت تخليه اين مناطق اعالم ش و درخواس
ــونامي در اين  ــورهاي ديگر ايجاد كرد. پس از وقوع س در ژاپن و امواج كوچك تري در كش
منطقه، شهر ميناميسانريكو به حدي تخريب شد كه حتي آثاري از وجود شهر باقي نمانده 
ــت و به خانه هاي  بود. مردم محلي در همان موقع پس از آن كه وضع به حالت عادي بازگش
ويران خود بازگشتند، در كمال تعجب ديدند كه تنها يك درخت كاج از ميان انبوه درختان 

و حتي ساختمانهاي تخريب شده متعدد باقي مانده است.
اين درخت را درخت معجزه ناميدند و اكنون پس از گذشت حدود 20 ماه  از اين واقعه، 
ــگفتي به ساحل شهر  ــورها براي ديدن اين ش ــاير نقاط ژاپن و حتي مردم ديگر كش مردم س

ريكوزنتاكاتا آمده و به تماشاي آن مي ايستند.
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آذر كماني � 
ــذب كرد، يعني  ــگر ج ــر روش معقولي كه بتوان گردش ــا ه ب
ــن روش هاي معقول  ــازي كنيم. يكي از اي ــته ايم جاذبه س توانس
ــهرهايي در جهان هستند كه  ــيار ش ــت. بس هم رنگ آميزي اس
ــت و  بسياري از  ــان اس ــطه رنگي بودنش ــان تنها به واس شهرتش
ــهرها از رنگ طبيعي آن جغرافيا استفاده اي نكرده اند و  همين ش
ــان دست به كار شده اند و به شهرهايشان رنگ ريخته اند.  خودش
در صورتي كه شهرها و مناطقي در ايران وجود دارند كه مي توان 
به واسطه رنگ آميزي طبيعي شان جذب گردشگر كرد. نمونه اش 
خاك رنگين خطه جنوب بويژه هرمزگان و قشم يا روستاي ابيانه 
است كه به نام روستاي سرخ ايرانـ  به واسطه خاك قرمز رنگش 
ـ شهرت دارد يا حتي يزد. دومين شهر قديمي جهان كه سراسر 
ــدـ  ولي اندكشـ   ــاختمان هاي بد قواره و بلن ــت، اگر س زرد اس

بگذارند كه به اين رنگ بشناسيمش.

جزيره اي با كوه هاي خوردني 
ــواحل جزيره هرمز فرش خاكي  ــود در س ــالي مي ش  چند س
ــوي اهالي و مردم بومي و البته دوستداران اين كار  عظيمي از س

ــترده مي شود. فرشي كه چهره اي رنگين بر اين كرانه خليج  گس
ــمنواز است كه چند روزي تصويرش  فارس مي دهد و آنقدر چش
ــانه ها باشد و بسياري براي  مهمان صفحات روزنامه ها و ديگر رس
ديدنش چمدان را ببندند و راهي اين منطقه شوند. خاك رنگين 
اين منطقه آنقدر اعجاب انگيز است كه فرش گسترده شده هيچ 

تفاوتي با فرش هاي بافت ايران نداشته باشد. 
ــش محدود  ــن بودن خاك ــره به رنگي ــگفتي اين جزي ــا ش ام
ــم به جزيره هرمز كوه هايي به  ــير دريايي قش ــود. در مس نمي ش
ــود. در ميان اين كوه ها،  ــفيد و قرمز هم ديده مي ش رنگ زرد، س
ــت و مردم  ــي وجود دارد كه خاكش خوراكي اس ــوه قرمز رنگ ك
ــه در طبخ ماهي، نان و  ــرخ آن به عنوان ادوي ــي از خاك س محل

تهيه سس استفاده مي كنند.
ــته اند و خاك سرخ آن  مردم محلي نام اين كوه را گلك گذاش
ــا مصرف مي كنند. اين كوه با  ــد نمك در تهيه انواع غذاه را مانن
ــي 200 متر در جنوب جزيره هرمز قرار گرفته و از  ــاع تقريب ارتف
ــازي و رنگ سازي و مواد آرايشي  خاك آن در صنايع سراميك س
نيز استفاده مي شود، اما اگر براي شما هم پيش آمد كه بر فراز اين 
جزيره رويايي بوديد حتما نگاهي از پنجره هواپيما به اين منطقه 

بيندازيد؛ چراكه انگار به بومي از نقاشي مي نگريد. 

روستايي به رنگ آتش 
ــتاي رنگين ابيانه آنقدر مشهور شده  كه گفتن از آن تكرار  روس
ــتا هم به واسطه خاك سرخ رنگ و البته  ــت. اين روس مكررات اس
ــتاي رنگي ايران شهره  ــش جذاب و رنگين مردمانش به روس پوش
شده است. وجود كوه هاي سرخ رنگ اطراف اين روستا دليلي بوده 
تا مردم بومي از همين مصالح در خانه سازي شان استفاده كنند و 

به همين واسطه كل روستا به رنگ سرخ درآمده است. 

سپيدترين شهر ايران 
ــان، آخرين  ــرقي اصفه ــت در انتهاي ش ــه اما جايي اس ورزن
ــت كهن،  ــهري اس ــاالب گاو خوني. ورزنه ش ــل از ت ــادي قب آب
ــفيدها، شهر  ــه هاي شني و شهر چادر س ــهر ماس ــهر پنبه، ش ش
ــهر ايران  ــپيدترين ش ــهري كه به آن عنوان س  كوير و آفتاب، ش

داده اند.
تنها پوشش زنان ورزنه چادري است سفيد و يكدست، نه خطي، 
نه گل و بته اي و نه هيچ رنگي.  هيچ كس دقيقا نمي داند و در هيچ 
ــته نشده كه از چه زماني و چرا ورزنه چادر  ــند و منبعي هم نوش س
ــفيد شد. حتي تاريخ نويسان و مردم شناسان و اسطوره دانان هم  س
بدرستي نمي دانند؛ چرا در پهنه ايران زمين تنها شهر ورزنه است كه 

ــته اي  زنانش از گذش
ــفيد  نامعلوم چادر س
ــر مي كرده اند،  ــر س ب
ــت كه اين  همين اس
ــهر سپيد  ــهر را ش ش

ايران مي نامند. 

         يادداشت  

شهر بي رنگ؛شهر بي خاطره
ــتري رنگ هستند.  ــتر خاكس ــهرهاي ما بيش ش
ــيماي  ــايد س ــهرهاي ايران ش ــر رنگي در ش عناص
ــه در همه محيط هاي  ــد ك رنگارنگ زباله هايي باش
شهر خودنمايي مي كنند. هواي خاكستري شهرهاي 
ــاختمان هاي سيماني و درختاني  بزرگ، پل ها و س
ــان رنگ باخته  ،  ــرط آلودگي هوا سبزي ش ــه از ف  ك
ــهر ها باقي  ــدام رنگ در ش ــراي عرض ان ــي ب مجال
نمي گذارد، اما در آن سوي آب ها هويت بسياري از 
ــهرهاي دنيا با رنگ هاي استفاده شده در سيما و  ش
ــهرها تعريف شده است. مديران شهري  منظر آن ش
ــند تا از تمامي نماد هاي شهر براي  همواره در تالش
زيباسازي استفاده كنند. نقاشي كيوسك هاي برق، 
استفاده از تابلو ها و نمادهاي رنگي در شهر و توجه 
ــي زيادي در  ــي روان ــتي رنگ ها اثربخش به يكدس

خاطره سازي از شهر دارد.
ــهري و  از  ــي از عناصر ايجاد هويت ش ــگ يك رن
عناصر موثر در دنيا براي هويت بخشي و خاطره دهي 
به شهر است. رنگ آميزي را مي توان به نحوي انجام 
داد كه محله هاي قديمي با حفظ روح قديمي خود 
زيبا به نظر برسند. ميراث فرهنگي شهرهاي ايراني 
ــديد بصري قرار دارند و دورافتاده  در مهجوريت ش
هستند در حالي كه با فضاسازي رنگي مي توان روح 

زندگي را به آنها بازگرداند.  
ــي از مهم ترين عناصر بصري  ــگ به عنوان يك رن
مي تواند نمودي فعال و تاثيرگذار در منظر عمومي 
ــد. تصور دنياي بدون رنگ  ــته باش ــهر داش يك ش
ــت، اما در جامعه ما رنگ هاي تيره  امكان پذير نيس

غالب است.
ــا كاربرد  ــط و اصول مرتبط ب ــا اين همه ضواب ب
ــده و اين بخش  ــهرهاي ايران مدون نش رنگ در ش
ــليقه   مديران و  ــه س ــر پاي ــهرها ب ــازي ش از زيباس

ــود. تهران از شهرهايي است كه به لحاظ بصري و  ــان هدايت مي ش كارشناس
منظر عمومي داراي اغتشاشات و بي نظمي هاي فراواني است و با كمي دقت 
مي توان وجود اين بي نظمي ها را در تمام نقاط و سيماي شهر احساس كرد. 
ــض زيبايي و خوانايي  ــددي مانند آلودگي هوا، وجود عناصر ناق ــل متع عوام
محيط، رنگ آميزي   غيراصولي و سليقه اي عناصر شهري و همچنين معضالت 

ترافيكي در به وجود آوردن اين اغتشاشات نقش دارند.
ــر مي برد و بين  ــر رنگ در يك ناهماهنگي باورنكردني به س ــران از نظ ته
اجزاي رنگي تهران هيچ هارموني وجود ندارد. تهران از نظر رنگ  فقر اساسي 
ــليقه خود و بدون هيچ گونه  ــهرداري تهران هر كدام به س دارد و مناطق ش

مطالعه اي تهران را رنگ آميزي كرده اند.
ــت تاثير رواني رنگ ها و هارموني كه بين آنها وجود دارد  ــلم اس آنچه مس
ــهروندان مهم ترين هدف  استفاده از رنگ هاست. رنگ هاي  تيره غالبا  روي ش
ــرزندگي را در رگ هاي  ــاد س ــردگي مي كند و رنگ هاي ش افراد را دچار افس
ــبز و  ــازد. رنگ ها نقش نمادين نيز دارند.  براي مثال رنگ س آنها جاري مي س
ــاد خاطره  ــاي مذهبي را به ياد مي آورند يا رنگ هاي تند و ش ــروزه اي بناه في

فضا هاي كودكي را زنده مي كنند.
ــه معنايي ندارد. ورود  ــهر بدون تعمق هنرمندان رنگ آميزي ديوارهاي ش
ــت. در فضاهاي شهري  ــهر اس ــهر نيازمند نگرش جامع به ش هنر به عرصه ش
رنگ ها  بايد مكمل يكديگر باشند و باعث اغتشاش بصري نشوند و البته نبايد 

بوم نقاشي ايتالياوسيله اي براي خودنمايي باشند. 
ماناروال در شمال ايتاليا شايد به قدمت كليسايش بنازد يا ساحل صخره اي بي نظيرش 
ــگران جهان تنها  ــده، اما گردش ــقان معروف ش يا حتي پياده روهايي كه به پياده روي عاش
انگيزه شان از سفر به اين شهر رنگين بودن آن است. خانه هاي اين شهر هر كدام به يك 

رنگ است تا اين شهر از دور شبيه بوم نقاشي باشد. 

آفريقا به رنگ الجورد 
ِشفشاوون شهري در شمال مراكش 

ــهر الجوردي  ــاوون به ش ــت. شفش ــت كه  ميان كوه هاي ريف قرار گرفته اس اس
ــت، چراكه تمام ديوارها و ساختمان هايش به رنگ الجوردي هستند.  معروف اس
ــاده مردمانش به يكي از  ــنتي و زندگي س ــبب بافت س ــهر كوچك به س اين ش
ــهرهاي توريستي مراكش تبديل شده است. شفشاوون  هنگام طلوع خورشيد  ش

يكي از زيباترين چشم اندازهاي جهان را دارد.

بب يييي وو يي ببرر يي يي وو

سفر به  نقاشي هاي طبيعي ايران
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آيسا اسدي � 
ــن و  ــياري از  هم س ــاش كاهيل، جوان آلماني كه برخالف بس ج
ــال هايش عالقه اي به پس انداز و آينده مالي اش ندارد، با يك كوله  س
به بيش از 60 كشور جهان در پنج قاره سفر كرده است. اين  بك پكر  
آلماني مي گويد  اگرچه بيم آن مي رود كه ميانسالي و پيري خود را در 
فقر مطلق سپري كند، اما تجربه ها و آموخته هايي كه طي سفرهايش 
ــوري كه جاش كاهيل  فراگرفته ارزش اين كار دارد.   يكي از 60 كش
ــت. در بهار گذشته كاهيل پس از گشت و  ــفر كرده، ايران اس به آن س
ــرزمين راهي  ــتان وارد ايران و پس از بازديد از اين س گذار در گرجس

كشور تركيه شده است. 

ايران چگونه كشوري است؟
ــران را در ميان  ــم اي ــنايانم وقتي اس ــتان و آش ــياري از دوس بس
كشورهايي كه بازديد كرده ام، مي بينند از من مي پرسند   ايران چگونه 
ــت و تو چگونه جرات كردي به ايران سفر كني؟ من در  ــوري اس كش
ــوري است  ــما تصور مي كنيد   ايران كش جواب اين افراد مي گويم ش
ــيار كه به محض ورود به مرزهايش مورد حمله  ــت هاي بس با تروريس
قرار مي گيريد! اين حرف ها ياوه گويي هاي جورج بوش است كه براي 
ــاندن غربي ها راجع به ايران ساخته و پرداخته است. ايران يكي  ترس
از پذيراترين كشورهاي جهان است. مردم ايران بخوبي با گردشگران 
رفتار مي كنند. من در طول اقامت در ايران  بارها از سوي افراد غريبه اي 
كه كوچك ترين شناختي از من نداشتند،  به غذا خوردن و  اقامت در 

منزلشان دعوت مي شدم. 
ــي كه ايران چه جاذبه هايي براي ديدن دارد،  ــخ به پرسش در پاس
بايد بگويم شما مي توانيد ماه ها و شايد حتي سال ها در ايران بگرديد 
ــياري از مردم در نقاط ديگر  ــويد. بس ــته ش بدون اين كه ذره اي خس
جهان، ايران را تنها يك بيابان بزرگ مي دانند، اما من در طول سفرم 
ــور سرشار از تاريخ و فرهنگ هاي متفاوت  به ايران، دريافتم   اين كش
ــه اش جاذبه هاي تاريخي، فرهنگ هاي گوناگون و  است كه هر گوش

البته طبيعت بي نظيري دارد.

تجربه هاي جذاب من در ايران
من در ايران به يك مسابقه پينت بال دعوت شدم كه بايد بگويم 

با تمام هيجانش تجربه دردناكي بود!
در بندرعباس در يك مسابقه فوتبال شركت كردم كه بازيكنان 

به نشانه احترام برايم يكي از لباس هاي تيمشان را آماده كردند و 
در آخر بازي نيز آن را به من هديه دادند.

در اصفهان، ميدان نقش جهان تاثير شگفتي بر من گذاشت 
به طوري كه تمام طول روز را در كنار اين ميدان نشسته بودم و به 

زيبايي و عظمت آن مي انديشيدم.
ــتم در ايران قابل  ــاي اعتباري كه داش ــچ يك از كارت ه هي
استفاده نبود و همه جا بايد نقد  پرداخت مي كردم. توصيه مي كنم 

براي آن كه مثل من با كمبود پول در ايران مواجه نشويد، 
مقدار كافي با خود پول نقد همراه ببريد.

گم شدن در ايران
ــي دارد كه  ــتان جالب ــن در ايران داس ــدن م گم ش
ــنيدنش خالي از لطف نيست. شايد هركسي با تصور  ش
گم شدن در كشوري كه براي بسياري مرموز و ناشناخته 
است، وحشت كند. اما بايد بگويم آخر اين داستان بسيار 

ــت و گذار در مناطق مختلف ايران تصميم  ــيرين بود. پس از گش ش
ــوم. بر اين  ــپس عازم تركيه ش ــران به تبريز بروم  و س ــم از ته گرفت
ــاس با رضا، ميزبانم در تهران، خداحافظي كردم و خود را به يكي  اس
ــتگاه هاي مترو رساندم. پس از رسيدن به ترمينال اتوبوسراني  از ايس
ــمتم مي آمدند كه تقريبا هيچ كدام انگليسي بلد  ــياري به س افراد بس
ــز» را تكرار مي كردم تا  ــن مرتب رو به هركدام واژه «تبري ــد. م نبودن
باالخره يكي از آنها مرا به سمت اتوبوسي هدايت كرد. در اتوبوس نيز 
ــكل قبل بود. اما مردم بسيار مهربان  ــتان توجه ها به همان ش باز داس
ــان دعوت مي كردند. در طول  ــتن در كنارش بودند و از من براي نشس
مسير شش ساعته به تبريز پسر جواني كه در كنارم نشسته بود، سعي 
ــي  ــان دادن عكس ها و ويدئوهايي كه در داخل گوش ــرد با نش مي ك

همراهش داشت مرا سرگرم كند. 
اتوبوس در 70 كيلومتري تبريز وارد ترمينال شد. اين درحالي بود 
ــيد تازه غروب كرده بود و من اصال نمي دانستم دقيقا كجا  كه خورش
هستم. در ترمينال از راننده ها پرسيدم كه آيا اتوبوسي به سمت تركيه 
يا حداقل نزديك مرز مي رود؛ اما باز هم مشكل ندانستن زبان انگليسي 
آنها سبب مي شد  منظورم را متوجه نشوند. پس از كمي متوجه شدم 
 بايد به تبريز و سپس به ماكو بروم. با چند تاكسي صحبت كردم كه 
ــمت تركيه برويم؛ اما مبالغي كه از  ــايد بتوانيم توافق كنيم و به س ش
من مي خواستند خارج از بودجه ام بود. كمي آذوقه خريدم و در طول 
بزرگراه به اميد يافتن وسيله اي به سمت تركيه  راه افتادم. هوا كامال 
تاريك بود و من هيچ براي از دست دادن نداشتم. يك موتوري بدون 
كاله ايمني به كنارم آمد، اول كمي ترسيدم؛ اما بعد به من اشاره كرد 
ــوم. از خودم پرسيدم  چرا بايد به يك غريبه اعتماد كنم،  ــوار ش كه س
ــوار شدم. او بدون هيچ حرفي مرا به  ــتم، س اما چون راه ديگري نداش
تبريز رساند. وقتي پياده شدم خواستم به خاطر لطفش تشكر كنم، 
ــد،  يكباره نيز مرا ترك  اما او همان طور كه يكباره در كنارم ظاهر ش
گفت. در خيابان خسته و گيج ايستاده بودم كه جواني به سمتم آمد 
و دوغ محلي تعارف كرد. به نظر دانشجو مي آمد، اما متاسفانه او نيز به 
انگليسي تسلط نداشت و بيشتر با ايما و اشاره با هم حرف مي زديم. 
ــت كه به نزديكي مرز  ــي اس هرطور بود به من فهماند  منتظر اتوبوس
تركيه مي رود. از من خواست با او سوار شوم. من هم سوار شدم و پس 
از ساعتي به شهر ماكو رسيديم كه محل زندگي آن پسر جوان به نام 
بهزاد بود. متوجه شدم  در آن ساعت هيچ اتوبوسي به سمت مرز تركيه 
نمي رود. بهزاد از من دعوت كرد  شب را در منزلش بمانم و فردا حركت 
ــته بودم كه با خوشحالي پذيرفتم. خانه ساده اي  كنم. آن قدر خس
ــتي بود؛ اما با همه  ــتند. در اتاق بهزاد تنها يك فرش و دوپش داش
ــان مهمان نوازي شاهانه اي از من كردند. صبح كه بيدار  سادگي ش
ــدم به حياط جلويي رفتم. واي چه مناظر بي نظيري از كوه هاي  ش
آرارات ديده مي شد. چقدر ماكو زيبا بود. بهزاد پس از صبحانه مرا 
پيش يكي از دوستانش برد كه گويا دانشجوي آي تي بود. مرا سوار 
ماشينش كرد و تا مرز تركيه رساند. هر چند  من در ايران گم شدم 
و در ميانه شب واقعا ترسيده بودم، اما مردم ايران بدون هيچ 
ــيده  ــته اي به من كمك كردند. وقت خداحافظي رس خواس
ــته بوديم بخوبي با هم حرف  بود. گرچه من و بهزاد نتوانس
بزنيم، اما با هم دوست شديم. رفتار ايراني ها به من آموخت 
كه زندگي شما زماني بهتر مي شود كه به بهتر شدن زندگي 

ديگران كمك كنيد.
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روزي كه من در ايران گم شدم!
پرسه گردشگر آلماني در ايران و روايتش از زندگي مردم

خانه ساده اي داشتند. در اتاق بهزاد تنها يك فرش و دوپشتي بود؛ 
اما با همه سادگي شان مهمان نوازي شاهانه اي از من كردند. صبح 
كه بيدار شدم به حياط جلويي رفتم. واي چه مناظر بي نظيري از 

كوه هاي آرارات ديده مي شد. چقدر ماكو زيبا بود. 

در يكي از خيابان هاي تهران با شـلوارك مشـغول قدم زدن بودم 
كه تعدادي از مردم به من تذكر دادند كه اين كار در تهران مرسوم 
نيسـت و به نوعي ناهنجاري فرهنگي محسـوب مي شود. من نيز 

سريع به اقامتگاهم برگشتم و لباسم را عوض كردم.

مثـل تمـام جاهـاي ديگر در مترو تمـام توجه ها معطوف به من بود ، 
تهران يكي از كالنشهرهاي پرجمعيت جهان است كه بار پايتختي را 
نيز بر دوش مي كشد، اما تعداد خارجي هاي اين شهر آن قدر كم است 

كه من تقريبا در همه جا مورد كنجكاوي مردم قرار مي گرفتم.

در پاسخ به پرسشي كه ايران چه جاذبه هايي براي ديدن دارد، بايد 
بگويم شما مي توانيد ماه ها و شايد حتي سال ها در ايران بگرديد 
بدون اين كه ذره اي خسته شويد. بسياري از مردم در نقاط ديگر 

جهان، ايران را تنها يك بيابان بزرگ مي دانند.
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ــت و  ــهر از جهات گوناگوني زيباس ــتم. اين ش من متولد اروميه هس
ــهر زيبا سفر كند.  ــت كم يك بار به اين ش ــي دس ارزش دارد كه هر كس
ــهر، درياچه، نزديكي به مرز، كوه هاي  آب و هوا، زيبايي ها، ارتفاعات ش
ــكوه، همه و همه نه تنها تفريحگاه هاي مناسبي را براي مردم ايجاد  باش
ــبي براي زندگي تبديل كرده   ــهر را به موقعيت مناس كرده ؛ بلكه اين ش
ــوا را در اروميه  ــن غذاها و بهترين آب و ه ــاور كنيد كه بهتري ــت. ب اس

مي توان تجربه كرد.
ــاي آن نكرد؛ البته  ــه گفت و يادي از درياچه زيب ــود از ارومي نمي ش
ــده، ولي مسئوالن براي اصالح وضع  ــت كه آب درياچه كم ش مدت هاس
ــنيدم كه اين تالش ها كم كم در حال به  ــتند. ش آن در حال تالش هس
ــت، البته من دو يا سه سالي است كه به اروميه نرفته ام  ــيدن اس ثمر رس
ــريع تر فرصت يك  ــتم و منتظرم هرچه س ــهر زيبا هس و دلتنگ اين ش
هفته اي برايم پيش آيد و به ديدن زادگاه دوست داشتني ام بروم؛ هرچند 
ــه دعا مي كنم كه آن منطقه و مردمانش  ــهر دورم، ولي هميش از اين ش

هميشه پايدار و شاد باشند.
اگر شما تاكنون به اروميه سفر نكرده ايد، پيشنهاد مي كنم كه حتما به 
ديدن جايي به نام «بند» در اروميه برويد. در «بند» بهترين رستوران ها 
و بهترين غذاها را مي توانيد تجربه كنيد؛ زيرا مسئوالن اين رستوران ها 
بهترين گوشت (آن هم گوشت حيواني كه علف خورده باشد نه نايلون) 
ــير را تهيه مي كنند. اين محصوالت تازه  و بهترين لبنيات و بهترين ش
ــود كه نه تنها براي مسافران  و مقوي به غذاهاي گوناگوني تبديل مي ش
اروميه بلكه براي ساكنان شهر هم جذابيت دارد. افراد به بند مي روند و 
در هوايي پاك بهترين مواد غذايي را مي خورند و بعد پياده روي مي كنند 
ــان مي روند. آنقدر وضع غذايي و آب و هوايي بند  ــب به خانه هايش و ش
ــب هنگام سرشان را كه روي بالشت بگذارند، به  ــت كه افراد ش عالي اس
خواب مي روند و از مشكالتي مثل سنگيني غذا رنج نمي برند. اگر صبح 
روز سفرتان را بخواهيد به مانند مردمان اروميه سپري كنيد، بايد بدانيد 
كه در اروميه از ساعت 5 صبح سرشير سالم و قوي آماده است به همراه 

ــل درجه يك با نان تازه. هيچ  پنير و بهترين عس
جاي ايران چنين غذاهايي را نمي توان يافت؛ 
ــه آنها هم به لحاظ  ــت ك البته مناطقي هس
غذايي بسيار غني هستند، ولي اروميه چيز 
ــت را از روي  ــت. من اين صحب ديگري اس

ــمت هاي مختلفي از ايران را  ــغلم قس تعصب نمي گويم؛ بلكه به دليل ش
ــاي طوالني در آن زندگي كرده ام و از روي تجربه  ــده ام و حتي روزه دي
مي گويم كه اروميه و آب و هوا و غذاي آن چيز ديگري است. بايد رفت 

و ديد. گفتن و شنيدن راهي از پيش نمي برد.
همان طور كه اشاره كردم، من به دليل موقعيت شغلي ام به قسمت هاي 
مختلفي از ايران رفته ام، مثال مدت ها براي سريال مختارنامه در شاهرود 
ــن تمام آن  ــاهرود را ديدم و از بي ــال همه نقاط ش ــي يك س ــودم. ط ب

زيبايي ها، جنگل زيباي ابر هرگز از ذهنم پاك نمي شود.
ــفر بروم، معموال ترجيح مي دهم كه به  ــد كه خودم به س اگر قرار باش

مناطق بكر بروم. مثال در شمال ايران جايي به نام شيرگاه پيدا 
ــاي اين منطقه،  ــه همه را به ديدن زيبايي ه ــرده ام ك ك

ــي كه از آنجا عبور  ــش، خانه ها و راه آهن جنگل هاي
مي كند و حتي مردمان خوبش دعوت مي كنم. 

در كل هم كوير را دوست دارم و هم جنگل 
ــد كه اروميه هم  و دريا را، ولي يادتان باش
ــت و جاهاي عجيب و غريب و  ديدني اس
ــال در اروميه حتي  ــر زيادي دارد. مث بك
ــته  ــبي مي توانيد داش خريدهاي مناس
ــرز نزديك  ــه به م ــرا ارومي ــيد؛ زي باش

ــاس مختلف را  ــت به همين دليل اجن اس
ــبت ارزان تري براي  ــاي به نس ــا قيمت ه ب
ــن اجناس را مي توانيد  فروش مي آورند. اي

ــاط هاي  ــت بس از مغازه ها يا آنان كه در دش
ــفر به اروميه هم  فروش پهن كرده اند، بخريد. س

گردش است و هم تفريح و هم خريد و لذت بردن 
و هم بسياري چيزهاي ديگر.

ــردم  ــه م ــز ب ــل را ني ــدن اردبي دي
ــم. همه بايد  ــفارش مي كن س

ــال ها  ــاي آن لذت ببرند، بويژه اين س ــد و از زيبايي ه ــل را ببينن اردبي
ــده، هم بايد بافت جديد شهر را  ــهر بيشتر ش ــازها در ش كه ساخت وس
ــد به اردبيل رفت و  ــاي طبيعي آن مثل آبگرم. باي ــد و هم زيبايي ه دي
ــاني كه در  ــت، بويژه براي تهراني ها يا كس ــيد و برگش نفس تازه اي كش
ــهرهايي با هواي آلوده زندگي مي كنند. ما واقعا نمي دانيم با آلودگي  ش

تهران چه بايد بكنيم.
ــفرهاي شخصي ام معموال ترجيح مي دهم با خودروى شخصي  در س
بروم و گاهي هم با قطار، ولي سفرهايم به مشهد هميشه با قطار است. 
از سفر با هواپيما فاصله مي گيرم، مگر اين كه خيلي فوري باشد، 
ــرا همان طور كه مي دانيد  ــفرهاي كاري؛ زي مثل س
ــر كار در محلي غير  ــفرهاي كاري ما، اگ در س
ــد، او را مي آورند  از محل زندگي بازيگر باش
ــئوليت و اختيارش دست  و مي برند و مس
ــه او خيلي  ــر اين كه ب ــت، مگ گروه اس
ــرا اگر آن  ــند؛ زي ــته باش اطمينان داش
ــد و  ــته باش بازيگر نقش مهمي داش
ــير برايش اتفاقي  مثال در طول مس
بيفتد، كل طرح مي خوابد. به همين 
ــتمان  ــفرهاي كاري دس علت در س
ــراي گردش ها و بازديدها و عبور و  ب
ــته است. با  مرورهايمان تا حدي بس
وجود اين، تجربه هاي زيادي از اين 

سفرهاي كاري به دست مي آوريم.
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هستى يزدان پناه � 
سفر به همراه خانواده و بويژه كودكان توجه ويژه اى را مى طلبد؛ 
چراكه عالوه بر آسيب پذير و حساس تر بودن كودكان، خاطره اى كه 
در ذهن آنان بر جا مى ماند، در نگرش كودكان در بزرگسالى نسبت 
به مقصد سـفر يا وسـايلى كه با آن به سفر رفته اند، تاثير بسزايى 
دارد. در اينجا توصيه هايى درخصوص چگونگى رفتار با كودكان در 

طول راه و در  خصوص وسايل حمل و نقل ارائه مى شود.
در فرودگاه: سـعي كنيد زودتر در آنجا حاضر شويد تا زمان 
كافي براي مراحل ورود و مسـائل جانبي آن داشـته باشيد. براي 
سـوار شـدن به هواپيما زودتر برسيد تا از رسيدن در لحظه هاي 
آخر و آشـفتگي و سراسيمه بودن پيشگيري كنيد، بويژه اين كه 
قوانين حفاظتي وقتگير هسـتند. در زمان ورود به فرودگاه ابتدا 
به بچه ها بياموزيد كه در صورت جدا شدن از شما چه بايد بكنند 
و به كجا بروند. قبل از ورود به بخش حفاظت و حراست با بچه ها 
روال كار ايـن قسـمت را بازبينـي كنيد و همه چيز را برايشـان 
توضيـح دهيد تا هنـگام مراحل مختلف حفاظتي وحشـت زده 

نشـوند. براي سـرعت بخشـيدن به روند كار، بچه هـا را از روي 
كالسـكه يا وسـايلي اينچنيني كه در آن قرار دارند، بلند كنيد؛ 
چراكه ممكن است نياز باشد اين وسايل توسط ماموران حفاظتي 

بازرسي يا از زير اشعه X گذرانده شود.
در هواپيما: بچه ها را روي صندلي هاي كنار راهرو ننشـانيد. 
بهتريـن حالـت نشـاندن آنها بيـن دو نفـر از افراد بزرگسـال 
همـراه كـودك اسـت (البته در صـورت وجود دو نفـر) هرگاه با 
بچه هـا  و بـا هواپيما سـفر مي كنيد، تالش كنيد تا بيدار باشـيد 
و بـه خـواب نرويـد. در حين پرواز بـا بچه ها كمـي راه برويد تا 
بدنشـان بر اثر نشسـتن طوالني  مدت خشـك نشـود، اما هرگز 
 اجـازه ندهيـد تـا بچه  هـا بـدون سرپرسـت و تنها بـه اين كار

اقدام كنند .
يكجا نشسـتن براي بچه ها سـخت است، بيشـتر آنها خسته 
مي شـوند و بهانـه مي گيرند. سـعي كنيد آنها را سـرگرم كنيد. 
يكـي از مهم ترين كارهايي كـه مي توانيد انجام دهيد،حرف زدن 
با آنان اسـت. سـعي كنيد برايشان يك قصه بگوييد يا خاطره اي 
هيجان انگيـز را نقل كنيد. هرگز بـا بي حوصلگي، آنها را به آرام 
بودن يا خوابيدن وادار نكنيد. همچنين به ياد داشـته باشـيد كه 

تنها شـما و فرزندانتـان در هواپيما حضور نداريد؛ بلكه كسـان 
ديگري نيز هستند كه به آرامش نياز دارند، پس به خاطر سرگرم  

كردن فرزندانتان، آنها را كالفه نكنيد.
سفر با اتومبيل شخصي: سفر كردن با وسيله شخصي مزاياي 
بسياري دارد. شما مي توانيد به دفعات بنابر خواسته بچه ها توقف 
كنيد، همچنين آنها آزادي بيشـتري در حرف زدن و بازي كردن 

دارند، اما از آن طرف جايشان كمي تنگ است!
با آوردن تعدادي بالش و پتو، خودرو را برايشان راحت تر كنيد. 
به دفعات زياد براي استراحت بايستيد تا بچه ها از ماشين خارج 
شـوند، كمي قدم بزنند و در صورت لزوم از دستشـويي استفاده 
كننـد. هرگز هنـگام توقف، بچه ها را حتي بـراي چند دقيقه در 
ماشـين تنها نگذاريد، بويژه در فصل تابستان و هواي گرم. گرما 
براي بچه ها خيلي بيشتر از بزرگساالن خطرناك است. زماني كه 
كودكي در ماشيني داغ رها مي شود، دماي بدن كودك بين سه تا 
پنج بار سريع تر از بدن يك بزرگسال افزايش پيدا مي كند. گرما 
بسـرعت توانايـي بدن براي تنظيم درجه حـرارت خود را از بين 
مي برد، به بدن شوك وارد كرده و سبب از كار افتادن ارگان هاي 

حياتي بدن مي شود.

كودكان در سفر
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