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سفر، بيرون از سبد كاال

آيسا اسدى � 
ــايد  ــت. ش ــنت ديرينه ايران زمين اس نوروز س
ــفر در روزهاي نوروز  ــياري گمان كنند كه س بس
ــم به روي جامعه  ــده اي تازه و يادگار مدرنيس پدي
ــش پيرامون  ــدك پژوه ــا با ان ــت، ام ــي اس ايران
ــتاني درمي يابيم كه  ــن باس ــه هاي اين جش ريش
ــفرهايي كه با اين قصد صورت  ــد و بازديد و س دي

مي گرفته، از سنت هاي ديرين نوروز است. 
ــين،  ــاي كوچ نش ــراد قبيله ه ــته اف در گذش
ــنايان و  ــدار آش ــه دي ــوروز ب ــيدن ن ــا فرارس ب
ــر مي رفتند. افراد  ــاي ديگ ــان در قبيله ه اقوامش
ــتايي  ــز در روزهاي نوروز از روس ــين ني روستانش
ــد و بازديد  ــر جهت تبريك عي ــتاي ديگ  به روس

سفر مي كردند.
 از اينها گذشته شايد بتوان به جرات جشن «سيزده 
به در» را كه اين روزها به نام روز طبيعت مي خوانندش 
ــن طبيعت گردي در جهان لقب داد؛  كهن ترين جش
روزي كه همه مردم از هر قشر و سن و جغرافيايي به 
ــپار مي شوند. در طول 50 سال  دامان طبيعت رهس
گذشته اما اين سفرهاي نوروزي اندكي تغيير ماهيت 
ــفرهاي  ــفرهاي ديد و بازديدي، به س ــته و از س داش
ــالمتي   مختلف تفريحي، تاريخي، مذهبي و حتي س

تبديل شده  است.  
اين روزها نوروز ديگر تنها زماني براي معاشرت با 
اقوام و آشنايان نيست، بلكه بهترين و طوالني ترين 
ــور محسوب مي شود كه در  ــمي كش تعطيالت رس
ــواده فارغ از  ــا تمامي اعضاي خان ــول آن تقريب ط
ــي مي توانند كمي به خود  ــائل كاري و تحصيل مس

برسند و به سفر بروند. 
سفرهاي نوروزي عالوه بر مناسب بودن از لحاظ 
ــي، از ديگر جهات نيز مورد توجه خانواده هاي  زمان
ــت. با وجود مشغله هاي فراوان كه سبب  ايراني اس
دوري از يكديگر شده است، نوروز بهانه اي شيرين 
ــه برخي آن را  ــت؛ بهانه اي ك ــراي با هم بودن اس ب
ــايرين و  ــب براي جلب توجه س ــه فرصتي مناس ب
ــمند براي پُز دادن تبديل  عاميانه تر فرصتي ارزش
ــخ را بوضوح مي توان در  ــد! اين واقعيت تل مي كنن
ــان  مورد كودكان و نوجوانان و رقابتي كه در ميانش
براي سفر در طول نوروز هست هم ديد؛ سفري كه 
ــد،  ــه پر زرق و برق تر، طوالني تر و دورتر باش هرچ
بيشتر جلب توجه مي كند و احترام كاذب مي آورد. 
اما جدا از تمامي اين مسائل، سفرهاي نوروزي با هر 
ــيوه اي كه صورت گيرد، عالوه بر  قصدي و به هر ش
ــيدن به كالبد اقتصادي كشور، در بهبود  جان بخش
ــت؛ اما  ــزايي خواهد داش روحيه مردم نيز نقش بس

گويا اين نقش رو به زوال است. 
آمارها چندان اميدواركننده نيست و تبليغاتي 
كه به شكلي پررنگ و متعدد همچنان در روزهاي 
پاياني سال از سوي آژانس هاي مسافرتي با هدف 
ــافر انجام مي شود، نشان از آن دارد كه  جذب مس
نوروز امسال سفرهاي كمتري انجام مي شود. براي 
ــيار دليل  ــفرهاي نوروزي مي توان بس كاهش س
ــاني مي توان دليل  ــا در يك جمله به آس آورد؛ ام
اين كاهش را در مشكالت اقتصادي مردم جستجو 
كرد؛ مشكالتي كه نه تنها سفرهاي نوروزي را براي 
بسياري از ايراني ها به رويايي دست نيافتني تبديل 
ــاده نوروزي را نيز  كرده، بلكه ديد و بازديدهاي س

به معضلي ناخوشايند بدل كرده است.

«نقش جهان» نم كشيد 
ــرف افغاني از اصفهان گذر نكرده  ــت كه ديگر هيچ اش سال هاس
ــر هنوز براي بقا  ــازه بي نظي ــا ميدان نقش جهان،  اين س ــت، ام اس
مي جنگد! يك روز با ارگ جهان نما، روز ديگر با مترو و خيابان هايي 
ــود و از  ــهري ظاهر مي ش ــعه ش كه گاه و بيگاه به نام طرح هاي توس
ــان  ــه دردناك تر متولياني كه نبود بودجه را بهانه بي توجهي ش هم
ــت مدرسه چهار باغ  كرده اند؛  بودجه اي كه در آرزوي آن سال هاس
ــت ها گرفتار شده  است و امروز  و عمارت عالي قاپو در حصار داربس
ظاهرا نبود بودجه سبب شده رطوبت، ديوارهاي مهم ترين مسجد 

دوره صفويان را ذره ذره بپوشاند.

لباس اقوام در جشنواره مد
لباس ايراني از ديرباز به عنوان يكي از شاخص هاي فرهنگي 
اين سرزمين مطرح بوده و از قدمت زيادي در حوزه هويت شناسي 

كشور برخوردار است.
ــه اي براي  ــي مي تواند جاذب ــي به تنهاي ــوام ايران ــاس اق  لب
گردشگري باشد؛ لباس هايي كه هر كدام حكايت خود را دارد و 

برخي شان هم آرام آرام فراموش مي شود و جايش را 
به زمختي لباس هايي مثل جين مي دهد. جشنواره 
ــد و لباس فجر يكي از بهترين ظرفيت ها براي  م
حفظ چنين جاذبه هاي گردشگري است. نمايش 
ــور  ــش محلي و اقوام و نواحي مختلف كش پوش

ازبرنامه هاي بخش استاني سومين جشنواره 
مد لباس فجر بود، اين در حالي است كه شايد 
مي توانست جايگاه بهتري در اين جشنواره 
ــد. فعال شدن حوزه مد و  ــته باش هم داش
ــور در سال هاي اخير موجب  لباس در كش
شده تا هر استان يك كارشناس حوزه مد و 
لباس را براي تعامل با هنرمندان مد و لباس 

و واحد هاي توليدي، معرفي كند.

بادگيرها در مسير جهاني شدن 
چند سالي است كه كشورهاي حوزه خليج فارس، بويژه كشور امارات 
ــرزمين دوخته اند، از  ــم طمع به آب و خاك اين س متحده عربي، چش
ادعاهاي واهي شان درباره جزاير ايراني گرفته تا تغيير نام خليج فارس. 
اما اين زياده خواهي ها به همين جا ها ختم نشده و آنها قصد دارند يكي 
ــن و بومي ترين دانش هاي ايراني يعني «بادگير» را به نام  از قديمي تري
خود سند بزنند. جالب اين كه آنها به تهيه پرونده بادگيرها براي ارسال 

به يونسكو بسنده نكرده اند و حاال سال هاست كه جايزه اي 
ــور به معماران برگزيده آن تعلق مي گيرد  در اين كش

ــت.  ــه تنديس آن جايزه هم بادگير ايراني اس ك
ــازمان ميراث فرهنگي  اما اين هفته رئيس س

ــا خبر داده  ــراي ثبت بادگيره ــت ويژه ب از هم
است. مسعود سلطاني فر در سفرش به هرمزگان 
ــت: بادگيرها از فناوري خارق العاده اي  گفته اس
برخوردار هستند و بزودي پرونده اي به منظور 
ثبت جهاني فناوري بادگيرها از سوي سازمان 
ــتي و گردشگري  ميراث فرهنگي، صنايع دس
ــت جهاني به  ــت در فهرس ــه و براي ثب تهي

يونسكو ارسال خواهد شد.
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چهره ايران 
ــتان هاي ايران است و  ــر شده، راهنماي گردشگري اس ــي منتش ــارات گيتاشناس ــوي انتش ــال از س كتاب «چهره ايران» كه امس
ــايد يكي از كاربردي ترين آثار اين چند سال براي گردشگري و البته مسافران و  ــت؛ كتابي كه ش ــده اس به صورت تمام رنگي چاپ ش

ماجراجويان باشد. 
ــنا شويد. بخش اطلس  ــه هاي تاريخي آنها آش ــله هاي تاريخي ايران همراه با نقش در يكي از بخش هاي اين كتاب مي توانيد با سلس
ايران هم شامل نقشه هاي موضوعي، سياسي، محيط زيست، تاالب ها و درياچه ها، آثار تاريخي و باستاني و نقشه راه آهن سراسري 
ايران است.  آشنايي با استان هاي ايران همراه با شرح حال توريستي و گردشگري هر استان و نقشه راهنماي استان ها و مراكز آنها 

از ديگر بخش هاي كتاب است.

قطارها را راهي سفر كنيم 
ــفر فقط مقصد مهم نيست، به اين  ــه در س هميش
ــه انگيزه سفر براي ديدن مقصدي  مفهوم كه هميش
ــت و داليل  ــايي مهم ترين هدف نيس هرچند تماش
ــما را وادار مي كند  ــيار ديگري وجود دارد كه ش بس

كوله را ببنديد و راهي جاده ها شويد. 
ــفرها  ــياري از س ــت. گاه بس يكي از آنها جاده اس
ــكل مي گيرد كه مسافران مي خواهند  به اين دليل ش
در جاده هاي مختلف با خودروي خود رانندگي كنند، 
ــت، بدون  يعني رانندگي در جاده ها اولين  انگيزه اس
ــود،  توجه به اين كه جاده به كدام مقصد ختم مي ش
ــازي و جاده هاي كشور  ــت كه وضع راهس همين اس
يكي از شاخص هاي مهم در توسعه گردشگري است. 
يا اين كه دليل خطر است بسياري از افراد فقط به اين 
ــان را مي بندند كه مي خواهند با قطار  دليل چمدانش
ــع ريلي در  ــود كه وض ــياحت كنند، همين مي ش س
ــن معيارها براي  ــورهاي مختلف دنيا از مهم تري كش

جذب گردشگر مي شود.

ــگران خارجي سفر با  ــتر گردش جالب اين كه بيش
ــيله ديگري ترجيح مي دهند. دليل  قطار را به هر وس
ــت؟ در قطار امكانات مختلفي از  اين استقبال چيس
ــب استراحت و پذيرايي پيش بيني  جمله مكان مناس
ــر منطقه عبور  ــاهده بهتر مناظ ــكان مش ــده و ام ش

گردشگر نسبت به هر وسيله ديگر فراهم است.
ــيله مي تواند در رشد گردشگري  هر چند اين وس
ــان  ــه گفته كارشناس ــد اما ب ــر باش ــيار مثمرثم بس
ــتم حمل ونقل ريلي كشور هنوز  ــگري، سيس گردش
ــگري كارنامه مطلوبي از  ــته در صنعت گردش نتوانس
ــد بيشتر آن را فراهم  خود ارائه كند و زمينه هاي رش
آورد. خطوط راه آهن كشور هنوز در همه نقاط، بويژه 
ــگري، گسترش پيدا نكرده و آنجا هم  مناطق گردش
كه وجود دارد، نمي تواند در دسترس همه گردشگران 

و مسافران باشد.
ــبكه ريلي  ــران اكنون داراي 8072 كيلومتر ش اي
استاندارد و 96 كيلومتر (ميرجاوهـ  زاهدان) خطوط 
ــعه،  ــت. تا پايان برنامه چهارم توس ــي عريض اس ريل
ــاالنه به ــافر س ــت گنجايش جابه جايي مس  قرار اس

ــار به  ــي ب ــش جابه جاي ــر و گنجاي ــون نف   36 ميلي
ــد. با همه اينها اما قطار هنوز در  64 ميليون تن برس
بسياري از نقاط كشور از جمله مناطق گردشگرپذير 
ــد گفت كه  ــت. البته باي ــدا نكرده اس ــور راه پي كش

ــت و فقط  ــك موضوع چندوجهي اس ــگري ي گردش
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ــازمان هاي ذي ربط  ــت بلكه همه س ــي آن نيس متول

وظيفه دارند در اين صنعت وارد عمل شوند.
ــازمان ميراث فرهنگي،  ــگري س در حوزه گردش
صنايع دستي و گردشگري هماهنگ كننده است و در 
ــتان  فصول مختلف بويژه ايام تعطيالت نوروز و تابس
ــتم حمل و نقل  ــا از جمله سيس ــد همه بخش ه باي
هوايي، زميني و ريلي به صورت جدي در اين زمينه 

فعاليت كنند.
ايران ظرفيت هاي بالقوه اي براي توسعه گردشگري 
ــعه با شرايطي مي تواند تحقق يابد.  دارد اما اين توس
ــتفاده از تجربيات ديگر  ــوط جديد با اس ــاد خط ايج
ــورها گاهي با هزينه اي بمراتب كمتر امكان پذير  كش
خواهد بود و مي تواند محور سرمايه گذاري قرار گيرد. 
ــراي مثال مي توان به جاي برگزاري تور با خودروي  ب
ــگري، قطارهايي پيش بيني شود؛ اتفاقي  ويژه گردش
كه مدت هاست در گردشگري جهان رخ داده و بسيار 
ــت. چندي پيش خبر ورود  ــودآور و جذاب اس هم س
ــگري جهان از مجارستان به ايران  اولين قطار گردش
ــد، هر چند هنوز نه اين قطار به ايستگاه  ــر ش منتش
ــاري را راهي اين مقصد  ــيده و نه ايران قط ايران رس

كرده است.
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روايت:  ايزد خواستآيين: كوسه ناقالدي

بكر و زيبا: خوسف 
بيا بريم خوسف

ــت كه البته حاال به  ــهري اس ــف؛ همه اينها نام ش ــب  و خوس ــف، خس ــف، خس ــف، جس جوس
ــي اندك و  ــا جمعيت ــي ب ــان جنوب ــري در خراس ــهري كوي ــدش. ش ــا نمي خوانن ــدام از آنه  هيچ ك

جاذبه هاي بسيار: خوسف.
بافت قديمي خوسف با مساحتي حدود 120 هكتار، تعداد زيادي بناي باارزش تاريخي و فرهنگي را 
در خود جاي داده است. مسجدها، آب انبارها، مدرسه، قلعه و… ازجمله اين بناها هستند. اين شهر از 
شمال به فردوس، از شرق به بخش مركزي بيرجند، از جنوب به نهبندان و از غرب به شهرستان طبس 
ــهر شديد، يادتان باشد اول از همه سري به مسجد جامع آن بزنيد،  ــود. اگر راهي اين ش محدود مي ش
بنايي كه به گواه كتيبه سنگي آن حدود 350 سال عمر دارد. خانه علوي، خانه تاجور، سنگ نگارهاي 
كال جنگال، مدرسه ابن حسام و بافت تاريخي روستاي خوسف از ديگر ديدني هاي اين شهر كوچك 

است. اما اطراف اين شهر هم پر است از جاذبه هايي تماشايي. يكي از  آنها روستاي ماژان است.
بافت تاريخي روستاي ماژان يكي از بافت هاي بسيار مهم شهر خوسف به شمار مي رود كه تاكنون 
ــاني دور بماند و البته همين حفظ  ــي از حوادث طبيعي و عوامل انس ــت از صدمات ناش ــته اس توانس
ــتاي  ــت. بافت تاريخي روس ــتفاده از مصالح بومي به اهميت آن افزوده اس ارزش هاي معماري با اس
ــال هاي زيادي پا برجا مانده و هم اكنون  ماژان به دليل همگوني با طبيعت و آب و هواي منطقه س

نظر هر گردشگري را به خود جلب مي كند.
درباره خوسف چيزى كه بايد حتما گفت دشت هاى سراسر پوشيده از گل نرگس اش است. دشت 

هاى زيبايى كه اتفاقا در اين روزهاى سال پوشيده از عطر گل نرگس است . 

چهل رفته،  پنجاه مانده
اين سرزمين شگفت در همه جايش صاحب آيين ها و خرده فرهنگ هايي است كه آگاهي از آنها زيبايي 
آن مقصد و محل را صدچندان مي كند. يكي از اين آيين ها «كوسه ناقالدي» است كه پيشتر ها در استان 

مركزي رواج داشته و حاال در معدود روستاهاي اين استان مي توان ردش را ديد. 
براساس يك افسانه قديمي، حضرت موسي كه در خدمت شعيب نبي چوپاني مي كرده، يك بار 50 روز 
مانده به نوروز، سري به گوسفندان مي زند و متوجه مي شود  همگي دوقلو زاييده اند. چون به خانه بازگشت 
از شدت شادي و خوشحالي به همسرش مژده داد و به شادماني پرداخت. اين جشن در روزگاران قديم 
مخصوص چوپانان و گله رانان بوده، ولي در روزگاران نزديك ما دالكان، حمامي ها و افراد طبقه پايين، 
ناقالدي راه مي انداختند. بازيكنان در اين جشن پنج تا ده نفر هستند. نفر اول با پوشيدن لباس چوپانان 
و به سر كردن پوست بزغاله و تزئين خود به نقش كوسه يا ناقالي در مي آيد، نفر دوم پسري پانزده ساله 
ــاخ به سرشان مي بندند  ــه را دارد. دونفر ديگر هر كدام دوش با پيراهن و چادري زنانه، نقش عروس كوس
ــد).  اين دو نفر توبره (خورجين) به دوش  ــه به خود مي دوزند (اين دو نفر را تكه مي گوين ــد زنگول و چن
انداخته و انعام مردم را جمع مي كنند. در اين ميان دو يا سه نفر هم ساز و دهل دارند كه نوازنده گروه 
هستند. كوسه كه در پيشاپيش گروه حركت مي كند با دست هاي خود صداي زنگوله هاي بسته به خود 
را در مي آورد و سپس وارد خانه اي مي شود. (در اين روز مردم در خانه هاي خود را باز نگه مي دارند) و با 
پاشنه كفش يا چوب دستي خود ضربه اي به طويله مي زنند با اين اعتقاد كه اين كار شگون دارد و خير 
و بركت را براي صاحبخانه به ارمغان مي آورد. كوسه همچنان كه صداي 
ــتاي كزاز از توابع  ــعاري رامي خواند، در روس زنگوله ها را در مي آورد، اش

شهرستان شازند كوسه مي خواند: 
ــده، چهل رفته پنجاه مانده،  «ناقالي گنده گن
ــماييم» و  ــالي يك دفعه مي آييم، دعا گوي ش س
ــتد  ــه را به درون طويله مي فرس صاحبخانه كوس
ــوادث و باليا دور و خير  ــفندان او از ح ــا گوس ت
ــه باز گردد. بعد از آواز خواني  ــت به طويل و برك
ــت بز نر  ــه، دو تكه (افرادي كه در پوس كوس
ــازي مي كنند و  ــتند) با يكديگر چوب ب هس
ــن و  ــه با هم مي رقصند. اوج جش عروس و كوس
ــه و همراهان در منزل كدخداي  هنر نمايي كوس
ده است، در اين خانه كوسه هنرنمايي را به حد 
ــه مبلغي پول يا  ــاند و صاحبخان كمال مي رس

خوراكي به كوسه مي دهد. 

 زيراندازي به زيبايي فرش
ــبت  ــران نس ــي اي ــال فراموش ــاغل در ح مش
ــتي اين سرزمين  ــتقيمي با صنايع دس خيلي مس
ــت، زيرا  ــخص اس ــش هم معلوم و مش  دارد. دليل
 بسياري از صاحبان اين هنرها ديگر زنده نيستند و 
فرزندانشان كمتر به كار آنها پرداخته اند، اما آثاري 
ــتند كه اتفاقا نه تنها فراموش نشده  بلكه  هم هس
جاني دوباره گرفته اند. شايد يكي از آنها ورني بافي 
باشد كه از هنرهاي اصيل خطه آذربايجان است،  
ــزار نفر تنها در  ــت حدود 20 ه آنقدر كه نقل اس

آذربايجان شرقي به اين كار مشغولند. 
ــت كه از لحاظ تكنيك بافت، بين گليم و قالي قرار دارد. به اين صورت  ــت بافته اي اس َورني دس
ــت، مواد  ــود، داراي پود نازك و ضخيم اس كه مانند گليم يا قالي روي دار عمودي يا افقي بافته مي ش
ــت. تفاوت آن با گليم و قالي در  ــم براي پود اس ــم هاي الوان يا ابريش اوليه آن نخ پنبه اي براي تار و پش
آن است كه نخ هاي پود به دور تار پيچيده، ولي رها نمي شود بلكه ادامه كار را همان پود انجام داده 
ــود. ورني نوعي گليم يكرو  ــت كار برده و رها مي ش ــود، اضافي نخ به پش تا جايي كه طرحي تمام ش
ــبك پودپيچي يعني گذراندن پود اصلي از تار و پيچش  ــت كه به س يا گليم فرش نما بدون پرز اس
ــت و نه گليم بلكه نوعي  ــكل گرفته و نقش مي پذيرد. ورني نه قالي اس نخ خامه به دور نخ هاي تار ش
ــبكي گليم را دارد و هم ظرافت و زيبايي قالي را. ورني به  ــادگي و س ــت كه هم س زيرانداز يكرو اس
ــكل ظاهري  ــه و ش ــتفاده نكردن از گره در بافت آن جزو انواع گليم و به اعتبار طرح و نقش دليل اس
آن مشابه قالي به نظر مي آيد. اين بافته در استان آذربايجان و اردبيل از رواج خوبي برخوردار است 
ــتفاده از موتيف هاي  ــتي نوح در نزديكي اين منطقه فرود آمده و اس ــت  كه مي گويند كش (نقل اس
ــيريكي  ــتان كرمان (ش ــت). به اين نوع گليم ها  در اس حيوانات روي ورني بافي به اين دليل بوده اس
ــتان فارس و قسمتي از استان خوزستان (رندي) و در  ــقايي در اس ــتقرار ايل قش پيچ)، در مناطق اس
چهار محال بختياري (سرانداز) هم مي گويند . با توجه به اين كه ايالت افشار، بچاقچي و قشقايي جزو 
ــده مهاجرت  ــتند كه   طي دوران حكومت صفويه از آذربايجان به مناطق ياد ش ــاير ترك زبان هس عش
كرده اند از اين نظر گفته مي شود  خاستگاه اصلي اين صنعت منطقه عشايرنشين آذربايجان بوده كه 
ــت. گليم يكرو يا ورني را در مناطقي  ــترش يافته اس از آنجا به برخي ديگر از مناطق ايران زمين گس
ــوماك يا به لهجه آذري سومه مي گويند. ــم س ــرق تركيه به اس ــمال و ش  از جمهوري آذربايجان و ش

 در سال هاي  86،  87 و  89 هنر ورني بافي آذربايجان شرقي موفق به كسب نشان مهر اصالت يونسكو 
هم  شده است.

قريه اي به خواست خدا 
ــويد همين كه از محدوده استان اصفهان خارج و  ــيراز ش ــمالي كه راهي ش ــهرهاي ش از تهران يا ش
وارد محدوده استان فارس شويد، مي توانيد به تماشاي شهر ايزدخواست بنشينيد؛ شهري كه دقيقا به 
دليل جغرافيايش گرفتار بي مهري هر دو استان است. نه اصفهاني ها دلي براي اين جنوبي ترين جاذبه 
تاريخي اين سرزمين مي سوزانند و نه مسئوالن گردشگري و ميراث فرهنگي فارس چندان توجهي به 

«ايزدخواست» مي كنند.
ــيديد، بپرسيد ايزدخواست كجاست. نامي  ــيراز كه برويد به نزديكي آباده كه رس ــرق جاده ش در ش
عجيب كه شما را راهي شهري مي كند به قدمت تاريخ كهن اين سرزمين. اما شهر ايزدخواست را آنچه 
ــت كه از زمان ساسانيان به جاي مانده و متاسفانه در  ــاله آن اس ــت قلعه 2000 س زبانزد تاريخ كرده اس
كمال بيرحمي بدون كوچك ترين توجهي از سوي مسئوالن به حال خود رها شده است. در ايزدخواست 
عالوه بر قلعه قديمي كاروانسراي زمان شاه عباسي هم وجود دارد كه آن را هم مثل قلعه به امان خدا رها 
كرده اند تا سرانجام در گذر روزگار به زوال بيفتد.  كاروانسرا در شمال شرقي رودخانه ايزدخواست بنا شده 
است و مي گويند يكي از 999 كاروانسرايي است كه شاه عباس صفوي در دوران تبعيدش بنا كرده است. 
اما روايت رازآلودگي نام اين شهر هم در نوع خود جالب توجه است. به باور قديم هاي اين مكان و البته 
نوشته هاي برجا مانده و روايت هاي نقل شده از پيشينيان مي گويند روزگاري لشكري بزرگ در اين خطه 
اقامت مي كند. شبانه آنچنان برفي مي بارد كه نيمي بيشتر از لشكر در زير آن برف مدفون مي شوند.  صبح 
فردا كه از چند و چون ماجرا مي پرسند بزرگ لشكر مي گويد: ايزد چنين خواست... و اين گونه مي شود 

كه در اينجا قريه اي مي سازند و زمينش را آباد مي كنند و نامش را  مي گذارند: ايزد خواست...

مشاغل: ورني بافي
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بازي هايي كه
اين روزها فوتبال ديگر وجهه و
ــم ــي به فوتبال به چش ديگر كس
بزرگ ترين و مهم ترين جاذبه هاي
فارغ از قدرت عجيب اقتصادي و س
ورزش در سال ميليون ها مسافر ر
ــاند. نمونه اش همين جام مي كش
روزها بحث بر سر چگونگي تهيه
ــال ــزه پيدايش فوتب ــا انگي ام

ــد قدمت ــت. هر چن ــي اس و محل
دگرگوني هاي بسياري را به خود
درآمده، اما شكي نيست كه تمام

اينچنيني دارند.
اولين سوابق ثبتي آنچه را كه اح
فوتبال به حساب مي آمده مي توان
در دوره سلسله هان و حدود قرن

 بازي هايي كه آيين شدند
ــياري بوده اند كه ديگر وجه بازي و سرگرمي ندارند  بازي هاي بس
و حاال به آيين تبديل شده اند. هر چند اغلب بازي ها ريشه اي آييني 
دارند اما بيشترشان در سطح همان گذران اوقات فراغت مانده اند، اما 
هنوز هستند بازي هايي كه ساالنه بسياري را راهي مناطقي مي كند 
ــت؛ بازي اي كه  ــتي چوخه يكي از آنهاس كه در آنجا رواج دادند. كش
در منطقه خراسان شمالي، شهرستان اسفراين، هنوز كه هنوز است 
برگزار مي شود و جمعيتي حدود صد هزار نفر (به اندازه يك ورزشگاه 
ــر ايران به سوي خود مي كشاند.  آزادي مملو از جمعيت) را از سراس
چوخه در اين منطقه از روزهاي پاياني سال آغاز مي شود و تا پايان 
تعطيالت ادامه دارد. همين بازي با اندكي تغييرات و شكل و شمايلي 
ديگر در منطقه مازندران هم رونق دارد؛ هر چند نام ديگري به خود 

 دارد و اهالي اين منطقه به آن «لوچو» مي گويند.
الزم به توضيح است  كه مراسم پاياني آن هر سال در چهاردهم 
ــفراين برگزار  ــمه زينل خان» در اس فروردين در محلي به نام «چش

مي شود.

آذر كماني � 
ــنيدن نام بازي، بيشتر مردم انواع بازي هاي رايانه اي را تصور كنند، اما نبايد از اين واقعيت  ــايد امروزه با ش ش
غافل بود كه اگر چه بازي هاي امروزي عاري از هرگونه تحرك بوده و به صورت انفرادي انجام مي شوند، اما آنها 
ــتند كه اساسشان تحرك، بهبود مسائل، آموزش كار گروهي و اهداف بسيار ديگر بوده است.  ــه هايي هس از ريش
بازي هاي سنتي ايراني كم نيستند. بر طبق پژوهش هاي تاريخي بيش از 150 بازي سنتي در ايران وجود داشته 
ــته است، اما برخي از اين بازي ها به صورت  ــور رواج داش ــان به صورت همه گير در نقاط مختلف كش كه بيشترش

بومي تنها در يك منطقه يا استان شكل گرفته و رواج داشته است.
ــت. از آنجا كه  ــرگرمي و فعاليتي براي گذران اوقات فراغت اس ــغوليت، س ــور كلي بازي به معناي مش ــه ط ب
ايراني هاي قديم هيچ كاري را بي حكمت انجام نمي دادند و در پس هر چيز مقصودي داشتند، بيشتر بازي هاي 
محلي و سنتي نيز با اهدافي چون افزايش چابكي، سنجش هوش، بهترشدن قدرت تشخيص و بسياري اهداف 

 بازي هاي بومي با قابليتي جهاني 
غالمرضا جعفري /  سرپرست فدراسيون بازي هاي بومي، محلي وسنتي � 

ورزش هاي بومي و محلي ريشه در تاريخ، فرهنگ، آيين و سنت سر زميني ما دارد و در 
بسياري از اين بازي ها نيز روح اسالمي حاكم است. 

امروز اين فدارسيون عالوه بر روستاها بايد براي خدمت رساني و معرفي بازي هاي بومي 
ــهرها نيز برنامه ريزي كند. حس تعلق به جمع، قانون مداري، تقويت ضريب  ومحلي در ش
ــرعت عمل باال، افزايش آمادگي جهاني و ارزان بودن از ويژگي هاي  ــي، دقت زياد، س هوش

ورزش سنتي وبازي هاي بومي، محلي وسنتي است.
ــنتي و بازي هاي محلي، بومي  ــيون ورزش هاي س ــر ورزش و جوانان به فدراس ــگاه وزي ن
ويژه است و نياز است، دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ما را در زمينه اعتبارات 

ياري كنند.
بازي هاي بومي و محلي بدون فدراسيون جهاني است، اما كميته اي در يونسكو مسابقات 
اين رشته ها را به صورت بين المللي برگزار مي كند كه ايران مي تواند از اين فرصت استفاده 

ــي و  ــد. اين بازي ها، ماهيت آموزش كن
ــته كه خاستگاه اصلي آن  تربيتي داش
روستاهاي كشور است و توسعه ورزش 
روستايي و عشايري در بخش بازي هاي 
بومي و محلي از وظايف حاكميتي است 
ــتر قشر مولد  كه موجب توانمندي بيش

جامعه مي شود.

 كاله را بردار و فرار كن 
ــتاهاي اصفهان، بازي اي  در برخي روس
به نام «كاله بََرك» رواج داشته كه هنوز هم 
ــتان  ــهرهاي اين اس مي توان در برخي از ش
ــر آنها را يافت،  ــه محله هاي قديمي ت و البت
ــر چند ديگر كمتر اين بازي ها به صورت  ه
عمومي انجام مي شود. «كاله بََرك» به اين 
صورت است كه دايره بزرگي در وسط ميدان 
رسم مي كنند و يك گروه ده نفره داخل آن 
ــينند و گروه ده نفره ديگري، خارج  مي نش
ــد تا در فرصتي  ــره و دور آن مي چرخن داي
ــب بتوانند كاله يكي از افراد داخل را  مناس
ــته و فرار كنند. سپس كاله را پنهان  برداش
ــم اعضاي تيم مقابل در بين خود به  از چش
ــود  گونه اي رد و بدل مي كنند كه معلوم نش
ــت. سپس به محل تعيين شده  دست كيس
ــراي انداختن كاله دويده و تيم مقابل نيز  ب
ــان مي كند تا بتوانند كاله را بگيرند  دنبالش
و برنده شوند و در غير اين صورت، چنانچه 
ــود آن تيم  كاله به زمين افتاده و خاكي ش
بازنده محسوب مي شود. اين كار را تا پنج بار 

تكرار كرده و امتيازبندي مي كنند.

 همبازي  با يار فرضي
ــتان فارس است  «دونه كش» يكي از بازي هاي اس
ــايد بهتر باشد بگوييم يكي از روش هاي يارگيري  و ش
ــيوه انجام  ــت. ش براي بازي هاي محلي اين منطقه اس
ــته  ــرگروه هاي هر دس ــت كه س آن به اين صورت اس
ــه تقريبا هم زور  ــود از بين زوج هايي ك ــه اختيار خ ب
هستند يكي را براي خود انتخاب مي كنند تا نوبت به 
ضعيف ترين ها برسد. فردي كه در نهايت در هيچ كدام 
ــود، ضعيف ترين فرد  ــاب نمي ش ــي ها انتخ از ياركش
ــزو گروه قوي تر  ــت. در اينجا اين فرد ج ــه اس مجموع
ــده و يك فرد خيالي به نام توكمي عضو تيم مقابل  ش
ــود كه نوبت او را سرگروه بازي مي كند، اما يكي  مي ش
از مشهورترين بازي هاي اين منطقه «انگور چه رنگ» 
ــت. در اين بازي بازيكنان از بين خود، فردي را به  اس
ــاورش،  ــام مير انتخاب مي كنند و او با راهنمايي مش ن
نام يكي از انگورهاي منطقه را انتخاب مي كند. سپس 
افراد يك به يك سر كمربندي را كه دست مير است در 
دست مي گيرند و به سوال و جواب هاي او در خصوص 
ــخ مي دهند. اين روند تا جايي ادامه مي يابد  انگور پاس
ــخص،  كه فردي بتواند نام انگور را حدس بزند. اين ش
ــت مير گرفته و هر نفر از بازيكنان را  كمربند را از دس
ــر راه خود ديد دنبال كرده و كتك مي زند. اين  كه س
ــم تا وقتي ادامه دارد كه مير، عبارت «روه روه»  مراس
را تكرار كند. از اين به بعد فرد مهاجم مي بايست خود 
ــانده و كمربند را تحويل دهد كه در راه  را به مير رس
بقيه به او حمله مي كنند تا شالق هاي خورده را تالفي 
كنند. فردي كه شالق را به دست بياورد مي تواند فرد 
مهاجم و بقيه را دنبال كرده و كتك بزند تا مير، كلمه 

خاص را دوباره اعالم كند.

ُدم هايي كه نبايد گره زد
خطه شمال ايران از آن دست مكان هايي است كه هنوز مي توان بازي هاي قديم را در آن ديد. 
يكي از آنها «دم كشي» است. ُدم كشي بازي اي است كه بيشتر در رودسر رواج دارد. شيوه اين 
بازي به اين شكل است كه هريك از بازيكنان، پارچه باريكى به شكل نوار را در پشت و زير كمربند 
ــعى مى كنند  ــوند. بازيكنان س خود مى بندد. پس از آن همگى در محوطه بازى پراكنده مى ش
ــند.  دم يكديگر را بكش
ــه دم آنها  بازيكنانى ك
از  ــود،  مى ش ــيده  كش
ــوند.  بازى اخراج مى ش
ــه  ك ــردى  ف ــن  آخري
ــد، برنده  ــى مى مان باق
ــت. هيچ يك از  بازى اس
بازيكنان نبايد، پارچه را 
ــر خود گره بزند،  به كم
بهتر است پارچه آنقدر 
ــد كه مقدارى  دراز باش
ــن قرار  از آن روى زمي
ــتن پا  بگيرد تا با گذاش

روى آن كشيده شود.

بازي هايي كه تماش
 ظرفيت بازي هاي محلي ايراني
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 جهاني شدند 
ورزشي خود را از دست داده است، 
م ورزش نگاه نمي كند و به يكي از 
ــده است!  ــگري تبديل ش  گردش
ــت اين  ــي كه پيدا كرده اس سياس
را از يك سوي جهان به جاي ديگر 
م جهاني كه در كشور خودمان اين 

 بليت آن بسيار باال گرفته است.
ــام ورزش هاي بومي  ل هم مثل تم
ــت و  ــيار زياد اس ت اين بازي بس
 ديده است تا به شكل كنوني اش 
 بازي هاي بومي و محلي ظرفيتي 

حتماال قديمي ترين فعاليت شبيه 
 در دست نوشته هاي چيني نظامي 

ن دوم قبل از ميالد پيدا كرد.

ــده و شكل گرفته اند.  مفيد ديگر طراحي ش
بازي ها برگرفته از فضاي فرهنگي و جغرافيايي خود هم 

ــتند و بنابراين هر منطقه اي ارزش ها و مهارت ها را از طريق اين  هس
ــا در اعضاي خود تقويت مي كند كه الزمه زندگي در آن منطقه  بازي ه

است. اين بازي ها در مواقع مختلفي از شبانه روز يا ايام مختلف سال و حتي 
مراسمي چون عروسي ها به صورت انفرادي يا گروهي برگزار مي شده  و گاه 
ــيت معيني تعلق داشته اند. احياي بازي هاي سنتي كه بيشترشان  به جنس
فراموش شده يا در حال فراموشي است، مي تواند عالوه بر افزودن به غناي 

ــيدن به  ــگران خارجي و داخلي و تنوع بخش فرهنگي، در جذب گردش
گذران اوقات فراغت آنها نقش مهمي داشته باشد. 

 بيسبال به سبك يزدي ها 
ــوند.  ــيم مى ش ــاوى تقس ــرگرمي بازي «اتوك كلي» را دارند، در اين بازي بازيكنان به دو گروه مس يزدي ها براي س
ــر در محوطه زمين  ــود و افراد گروه ديگ ــتقر مى ش ــت، مس ــروع كه ابتداى زمين بازى (باال) اس ــه ش ــروه اول در نقط گ

ــور پراكنده قرار مى گيرند. چوب  بازى به ط
ــنگ موازى هم  كوچك (كلي) را روى دو س
ــده اى مى گذارند و يكى  يا روى چاله حفرش
ــرات گروه باال به ترتيب با اتوك (چوب  از نف
بزرگ) به زير كلى مى زند تا كمى بلند شود، 
سپس با ضربه اى محكم آن را به طرف پايين 
زمين پرت مى كند. اگر گروه پايين بتوانند 
ــى را در هوا بگيرند، جاى دو گروه عوض  كل
مى شود  در غير اين صورت گروه پايين كلى 
را از هر جا كه بر زمين افتاده برداشته و آن 
ــنگ گذاشته  را به طرف اتوك كه كنار دو س
ــده، پرتاب مى كند، كه در صورت اصابت  ش

جاى دو گروه عوض مى شود.

اقوام عروس عليه اقوام داماد
شيوه زندگي عشاير در ايران دليل مهم در پيدايش بازي هاي محلي و ويژه آنهاست. 
يكي از اين بازي ها «الختور» نام دارد؛ بازي اي كه در ميان عشاير كهگيلويه و بويراحمد 
بسيار رواج دارد. در «الختور» ابتدا دو نفر ساالر يا سردسته انتخاب مى شوند و يارگيرى 
مى كنند. سپس قرعه مى كشند تا معلوم شود كدام دسته داماد و كدام دسته عروس 
خواهد بود. همه بازيكنان لباس هاى خود را بيرون مى آورند و روى هم پُشته مى كنند و 
يك نفر هم از دسته اول كه داماد خوانده مى شود كنار لباس ها مى ايستد. همه بازيكنان 
با دست چپ پاى راست خود را مى گيرند و لى لى كنان به طرف دسته حريف مى روند 
و با دست آزاد خود كه دست راست است به حريف حمله مى كنند. هركس نتواند پاى 
خود را نگه دارد بازنده است. هدف دسته عروس آن است كه داماد را وادار كند تا پاى 
خود را رها كند. اگر همه افراد دسته عروس بسوزند، تا سه بار اين بازى تكرار مى شود. 
ــط مى آيد و  پس از آن دو گروه مقابل هم صف مى بندند و از هر گروه يك نفر به  وس
اين دو با هم الختور مى كنند يعنى پاى راست را با دست چپ مى گيرند با دست ديگر 
همديگر را ُهل مى دهند. به همين ترتيب مبارزه تن به تن ادامه پيدا مى كند. هركس 

ببازد يك نفر از يارانش جاى او را مى گيرد كه اين را هاراموك مى گويند.

نگهباني از سنگ داغ
استان خوزستان از آن دست استان هاي ايران است كه تنوع قوميت قابل توجهي 
كي» بازي اي است كه در شهر ايذه رواج دارد. در «بَردبَرد  دارد، اما بازي «بَردبَرد َگَرَ
ــوند،  ــيم مى ش ــي» بازيكنان به دو گروه تقس ك َگَرَ
آتشى روشن مى كنند و سنگ را در آتش مى گذارند 
تا داغ شود. سپس قرعه مى كشند تا گروهى كه بايد 
از آتش نگهبانى كند، مشخص شود. بعد چشم هاى 
ــنگ  افراد گروه ديگر را مى بندند و گروه نگهبان س
را از آتش بيرون آورده و در سياهى ها به دوردست 
ــروه مقابل را باز  ــم هاى گ پرتاب مى كند، بعد چش
مى كنند و آنها مى روند تا سنگ را پيدا كنند؛ گروه 
نگهبان هم بايد همين كار را بكند. اگر گروه نگهبان 
سنگ را بيابد و آن را در آتش بيندازد بازى به همين 
روال تكرار مى شود، اما اگر كسى از گروه مقابل اين 

كار را بكند جاى دو گروه عوض مى شود.

 روز، بازي، شب، بازي 
ــوم بوده كه  ــهر قديم اين طور مرس در بوش
پسران هنگام شب و خسته از بازي هاي روزانه، 
ــده و  در محل مخصوص بازي در محله جمع ش
به برخي بازي هاي شبانه مي پرداخته اند. در اينجا شخصي كه اول وارد كوچه مي شده با خواندن 
ــويق مي كرده  ــعاري كه گاه نيز آميخته با هجو بوده ديگران را به خروج از خانه براي بازي تش اش
ــي ها بوده و با اندكي تغييرات از آنها  ــت. برخي از بازي هاي محلي اين منطقه، يادگار انگليس اس
ــهر، قدمتي بسيار بيشتر دارند. براي نوبت شروع  ــده ولي ديگر بازي هاي محلي بوش وام گرفته ش
ــياري وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به روش هاي   ــي نيز روش هاي بومي بس بازي و ياركش
تر و خشك، خدا زمين كردن، پر و خالي گرفتن و ُچرُچر گرفتن اشاره كرد. يكي از قديمي ترين 
ــت كه از نام ابزار آن (چوب و كليد) گرفته  ــوم به «چوكيلي» اس ــهر اما بازي موس بازي هاي بوش
ــكيل دو تيم و نيز تعيين تيم شروع كننده بازي، چاله اي روي  ــت. پس از يارگيري و تش ــده اس ش
ــوم به كيلي  ــروع كننده به ترتيب، چوب موس ــت و بعد تيم ش زمين مي كنند كه نام آن گانه اس
ــد كه هر فرد از تيم  ــعي مي كند آن را به هوا پرت كن ــرار داده و با چوب س ــه ق ــود را روي گان خ
ــوختن، يك بار ديگر نيز بازي  ــود و مي تواند پس از س مقابل كه بتواند آن را بگيرد دو نوبته مي ش
كند. در نهايت و پس از طي مراحل مختلفي به شمارش فاصله چوب هاي رها شده تا محل گانه 
ــه مي كنند و با هم به  ــده در ابتداي بازي مقايس مي پردازند و اندازه آن را تا حد نصاب تعيين ش

رقابت مي پردازند. اين بازي، قواعد زياد و پيچيده اي دارد.

پريدن از گروه ها 
بازي مورد عالقه همداني ها «اتلماقويش» 
نام دارد. در اين بازي دو تن از بازيكنان مقابل 
ــينند و يكى از پاهاى  ــم روى زمين مى نش ه
خود را به طرف هم دراز مى كنند به  طورى كه 
ــبد و پنجه پاهاى  ــاى آنها به  هم بچس ــف پ ك
ــد از آن  ــد، بع ــه  طرف باال باش ــا ب آنه
ــر از روى آن مى پرند.  ــان ديگ بازيكن
ــس از هر پرش چيزى بر ارتفاع پاها  پ
ــود. نوبت بعد پاى ديگر  اضافه مى ش
ــود را روى پاى قبلى مى گذارند. بعد  خ
ــت، سپس پنجه دست ديگر به  پنجه يك دس
ــود   همين ترتيب، هرچه بر ارتفاع اضافه مى ش
پريدن از روى آن دشوارتر مى شود. بعد از چند 
نوبت براى افزودن بر ارتفاع از نيروهاى كمكى 
استفاده مى كنند. هركس هنگام پريدن پايش 
ــت و از بازى  ــوخته اس به مانع اصابت كند، س
كنار مى رود و برنده كسى است كه بدون خطا 
ــرد. از ديگر بازي هاي  ــع بپ ــام موان از روى تم
محلي اين استان مي توان به آبجى گلبهار، آقا 
ــالم، الك زنبه، اينچيله بادام قاجده بيردام،  س
ــوره، ُدرنه،  ــه، تركه بازي، تنوره تن بازى قالغ
دستمال گوتورده، شاتى شوتي، صيد و حصار 

و گوى بازي اشاره كرد.

شايي هستند
ي براي جذب گردشگر

 بها دادن بازي ها راهي براي حفظشان
ــي از بهترين راه هاي حفظ بازي هاي محلي و بومي بها دادن  يك
ــتري فراهم باشد براي  ــت. به اين مفهوم كه همچنان بس به آنهاس
انجام اين بازي ها. از آنجا كه بيشتر اين بازي ها به وسايل و امكاناتي 
ــئوالن بايد شرايطي براي انجام اين بازي ها  هم نياز ندارد، فقط مس
ــل امروز  ــت هايي را پيش بگيرند كودكان نس فراهم كنند و سياس
كمي از بازي هاي رايانه اي فاصله بگيرند و تحرك و تفكر موجود در 

بازي هاي محلي را داشته باشند. 
ــنواره هاي گوناگوني  ــالي است كه استان ها جش حاال چند س
ــور راه انداخته اند.  ــر كش از بازي هاي محلي و بومي را در سراس
ــابقاتي برگزار  ــاي آن منطقه مس ــه فراخور بازي ه ــتان ب هر اس
ــيون ورزش هاي سنتي  مي كند. همه اينها در زيرمجموعه فدراس
و بازي هاي محلي و بومي وزارت ورزش و جوانان انجام مي گيرد. 
ــا را وارد كتب  ــن بازي هايي مي توان آنه ــي براي حفظ چني حت
ــي كرد و در رشته هاي تربيت بدني در رده هاي راهنمايي و  درس

دبيرستان گنجاند. 



از سنگ نماز تا رستم گيو 
ــي از جاذبه هاي  ــت، يك ــازي اس ــي لويزان كه اكنون در حال تعمير و بازس ــام قديم حم

ــده و يكي از ويژگي هاي  ــت. آب اين حمام در قديم از قنات تامين مي ش جالب تهران اس
ــجاده در ميان حمام است كه براي نماز  ــنگي به اندازه س منحصربه فرد اين حمام وجود س
ــده بود و مردم بعد از استحمام مي توانستند بالفاصله در محوطه حمام نمازشان  تعبيه ش

را به جاي آورند.
ــراق بود؛  ــراي اش ــف تهران، حضور گروه در فرهنگس ــاي گروه كش ــر برنامه ه از ديگ
ــه قدمت آن به دوره قاجار  ــه در يك باغ و عمارت تاريخي قرار گرفته ك ــرايي ك فرهنگس

مي رسد. اين محل متعلق به فردي به نام ارباب مهدي بوده است.
از نكات جالب توجه اين باغ و عمارت آن، يكي قنات بسيار پرآبي است كه مظهر آن در حياط اين باغ قابل مشاهده است و ديگري بادگيرهاي زيباي 

عمارت كه از دور جلب توجه مي كرد. 
ــت. توضيح خادم اين آتشكده از آن دست حرف هايي بود كه  ــتيان اس ــكده زرتش ــتم، باغ ماركار و آتش ــايد جذاب ترين ديدني اين منطقه باغ رس اما ش
كمتر شنيده شده بود: اين كه شعله اين آتش از هندوستان و از آتشكده اصلي زرتشتيان آورده شده است. باغ رستم، آتشكده و ساختمان هاي مسكوني 

ــه همجوار آن به همت فرد خيري  و چند مدرس
ــرش ساخته شده و در  ــتم گيو و همس به نام رس

اختيار زرتشتيان قرار گرفته است.
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كشف طهران 
پا به پاي احمد مسجدجامعي كه اين روزها تهرانگردي مي كند 
چند وقتي است  احمد مسجدجامعي، رئيس شوراي شهر تهران  در برنامه اي تحت عنوان 
«كشف تهران» راهي محله ها و مناطق مختلف تهران مي شود تا ضمن بازديد از  جاذبه هاي 
اين محله ها به مشكالت مردم آن مناطق هم گوش كند؛ اما نكته اي كه دليلي شد براي آن كه 
اين صفحه را همراه با رئيس شوراي شهر تهرانگردي كنيم، شناخته شدن برخي جاذبه هاي 
پايتخت بود كه براي بسياري از دوستداران گردشگري هم ناشناخته بود. 
رئيس شوراي شهر تهران در اين باره مي گويد: تهران شهري تاريخي است كه 
يادگاري هاي گوناگوني را از دوره هاي مختلف تاريخي در دل خود جاي داده است؛ 
بنابراين هويت تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تهران نياز به گردگيري دارد. 
شايد در اين بازديدها بخشي از اين هويت تاريخي و معاصر بيشتر نمايانده شود.

 بي بي شهربانو
بي بي شهربانو ، نام آرامگاهي است در نزديكي 
شهرري كه به گواه كتيبه موجود در آن و البته 
باور اهالي محل، مقبره شهربانو همسر امام سوم 
ــيعيان حسين بن علي(ع) و مادر امام چهارم  ش

شيعيان امام سجاد(ع) است.
پايين پله هاي بقعه بي بي شهربانو و در سمت 
راست غاري به چشم مي خورد كه مدخل تنگ و 
باريكي دارد. داخل غار نيز براي نذر شمع روشن 
ــن غار هم پنجره اي  ــمتي از اي مي كنند. در قس
ــبك قرار دارد كه مي گويند دختران جوان  مش
ــان روي آن دخيل  ــدن بختش ــوده ش براي گش

مي بندند.

چرا ونك، ونك است
احمد مسجدجامعي بر اين باور است   در قديم 
ــاس گونه هاي  ــياري از محالت تهران بر اس بس
ــده اند و در ونك  طبيعي آن محل نامگذاري ش
ــته است  نيز گونه گياهي درخت ون رويش داش
كه اكنون اين گونه در اين محل ديده نمي شود؛ 
ــك ايراني را همان گونه كه  ــد باغ هاي ارگاني باي

بوده اند، حفظ كنيم.
ــات داريم كه تنها  ــران 500 قن در ته
ــت. 60 قنات ديگر  ــات فعال اس 150قن
ــازي است. اميدواريم  هم در حال بازس

بتوانيم تا سال آينده صد قنات ديگر 
را هم بازسازي كنيم.

مسـجدجامع ده ونـك:  
ــجد قديمي ده ونك  مس

ــب  ــال 1342 تخري  س
ــده و مسجد فعلي  ش
ــه  ــاي آن را گرفت ج
ــي  ــا يك ام ــت.  اس
ــن  قديمي تري از 
ــاي تهران  گرمابه ه
ــن  ــن اي در زيرزمي
ــجد قرار دارد،  مس
گرمابه اي كه  عمري 
چهارصد ساله دارد. 

منطقه 4

منطقه 3  

منطقه 19 

عمارت كاله فرنگي فرح آباد 
ــي فرح آباد از  ــارت كاله فرنگ عم
ــاختمان هاي قديمي و تاريخي  س
كشور است كه در سال 1322 ه.ق 
ــتور مظفرالدين شاه قاجار  به دس
ــد. طراحي اين بناي  ــاخته ش  س
ــا را طراحان  ــه و زيب ــه طبق س
فرانسوي انجام داده اند و بناها 
ــاران كارآزموده ايراني  و معم
ــاخت بنا همت  ــه اجرا و س ب
ــن  ــاي اي ــارده و تاالره گم

عمارت را با تابلوهاي كمال الملك و اثاث و تزئينات بسيار نفيس آراسته اند.  
ــئوالن نيروي دريايي سپاه به موزه نيروي دريايي  ــال 86 از سوي مس اين بنا  س
ــر منطبق با روش هاي  ــاختمان تغييراتي غي ــد. در فضاي داخلي اين س تبديل ش
حفظ و مرمت آثار تاريخي انجام شده است. سقف اين بنا با آيينه كاري هاي زيبايي 
ــان از هنرمندي  ــته شده كه نش آراس

هنرمندان كشورمان بوده است. 
تاالرها و راهروها نيز به موزه تبديل 
شده كه در آن انواع سالح هاي جنگي 
ــك ها و  ــروي دريايي، ماكت موش ني

زيردريايي ها وجود دارد.
ــجدجامعي درباره اين عمارت  مس
مي گويد: ساختمان عمارت كاله فرنگي 
ــتون هاي  ــه طبقه با س فرح آباد در س
ــت،  ــده اس ويژه و منحصربه فرد بنا ش
ضمن اين كه در اطراف اين ساختمان 
ــود دارد كه با آب كار  ــاعت وج يك س
ــاختمان عمارت  ــت. س ــرده اس مي ك
ــي فرح آباد به لحاظ تاريخ و  كاله فرنگ
ــمند است به طوري كه  معماري ارزش
ــتركا  ــوي مش معماران ايراني و فرانس

اين ساختمان ها را بنا كرده اند. 

منطقه 13

سر زدن به خانه امام(ره) 
ــت كه كمتر  ــام در جماران يكي از مكان هايي اس ــه ام خان
ــرا در آن بتازگي براي رهايي  ــانه ها بوده ، زي ــورد توجه رس م
رسانه ها باز شده است و بازديد احمد مسجدجامعي از آنجا در 
يكي از همين روزها بود كه رسانه ها هم به دنبال آن توانستند 

سري به خانه شخصي امام(ره) بزنند. 
ــي كه هنوز سبز و پابرجاست،  حياط خانه و درخت گيالس
اتاق استراحت امام، اتاق پذيرايي و حتي آشپزخانه خانه امام 
ــه آنها ديدن كردند و توضيحات متوليان  ــي بود  ك از محل هاي
ــب هاي  ــي كه امام در آن قدم مي زد و ش ــنيدند. حياط را ش
ــي داد. افطاري معروف حضرت امام به  ــاه رمضان افطاري م م
ــال ها كه همواره در تيتراژ اخبار  ــور در آن س ــئوالن كش مس

پخش مي شود، در همين حياط انجام گرفته است.
ــال در اين حياط به  ــه يكي از خادمان، امام هر س ــه گفت  ب
ــام، اهالي محله  ــئوالن نظ ــاري مي دادند: مس ــه گروه افط س
جماران و گروه حفاظت و خادمان حسينيه جماران، هر كدام 
ــفره اطعام امام(ره) مي نشستند. از نكات  ــب بر سر س يك ش
ــه  قناتي بود كه مظهر آن در خانه امام بوده، قناتي  ــل توج قاب
ــت و به جماران حال و  ــينيه جماران اس كه آب آن وقف حس
هواي خاصي مي دهد. حسينيه جماران قدمتي 150 ساله دارد 

و محل مالقات هاي عمومي حضرت امام بوده است.

منطقه يك

كاخ ضرب المثل ها 
 كاخ ناصري (قصر ياقوت ) يكي از قصرهايي است كه در دوران قاجار ساخته شده و در سال 1262 
ــت. اين بنا در دوره قاجار بر اثر سهل انگاري آتش  ــاخت آن شده اس ــي 15 هزار تومان هزينه س شمس
ــت و امروز به عنوان يك بناي تاريخي با تغييراتي، بخش اداري  ــده اس ــازي ش گرفته، اما دوباره بازس

بيمارستان شهيد لواساني را تشكيل مي دهد.
ــان  ــي از مورخ ــه يك ــه گفت ب
ــل تولد  ــر مح ــن قص ــور، اي كش
ضرب المثل هايي مثل «بادمجان 
ــي برات  ــن»  و «يه آش دورقابچي
ــب روش روغن  ــزم كه يك وج بپ
ــه» است كه در آن زمان و در  باش
ــت.  ــاه به وجود آمده اس مطبخ ش
اين ساختمان محل آشپزان دربار 
ــتور ناصرالدين شاه  بوده و به دس
در اينجا آش طبخ مي شده و براي 
ــه اي  ــك از بزرگان هم كاس هر ي

فرستاده مي شده است.

منطقه 4
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مترجم: آيسا اسدي � 
ــه ديدن  ــران ب ــذار در ته ــت و گ روز دوم گش
ــتاني محمدرضا پهلوي كه اكنون به  اقامتگاه تابس
مجموعه موزه تبديل شده است، رفتيم. در داخل 
كاخ هاي سفيد و سبز اتاق هايي با فرش هاي نفيس 
و تاالرهاي آينه جلب توجه مي كردند. در خارج از 
كاخ، چكمه هاي باقي مانده از مجسمه شاه بود كه 
ــت. موزه هاي  ــده اس گويا پس از انقالب منهدم ش
آب و جنگ نيز اشياي جالب توجهي براي نمايش 
ــتند. از ابزارهاي ابداعي در كشوري خشك و  داش
كويري گرفته تا كشتي هاي جنگي چوبي بدوي.

ــري هم  ــن روز حضورم در تهران، س در آخري
ــم اين روزها به  ــفارت  آمريكا زدم كه آن ه ــه س ب
ــده و آن را به نام «النه جاسوسي»  موزه تبديل ش
ــفارت بازديد  مي خوانند. جدا از آنچه در داخل س
ــه مي كرد،  ــيار جلب توج ــردم، چيزي كه بس ك

نقاشي هاي موجود روي ديوارها بود. تصاويري از نفرت از  آمريكا به همراه 
تصاويري از مجسمه آزادي كه صورتي متفاوت داشت. «مرگ بر  آمريكا» 
ــده بود. اجازه  ــي نيز روي ديوارها نقش ش ــي و انگليس به دو زبان فارس
ــت و فكر مي كنم اين مكان جزو معدود  ــي در سفارت وجود نداش عكاس
ــد كه عكاسي در آن مجاز نيست. من  ــتي در ايران باش مكان هاي توريس
ــتم. نقاشي هايي كه بر  ــي براي ثبت آنچه مي ديدم نداش نيازي به عكاس

ديوارها بود به صورتي آشكار در ذهنم ثبت و جاودان شده اند.
ــي از بزرگ ترين  ــدار خانم َمالح بنيانگذار يك ــان روز به دي ــر هم عص
ــت محيطي ايران رفتم. خانم مالح در 85  ــازمان هاي غيردولتي زيس س
سالگي همچنان گروه هاي نهال كاري در تپه ها را رهبري مي كند كه براي 
ــت. خانم مالح و همسرشان آقاي ابوالحسني  ــيار قابل احترام اس من بس
از من در خانه زيبايشان كه در يكي از كوچه باغ هاي شمال شهر تهران 
بود، پذيرايي كردند. در حالي كه داشتيم عكس هاي سازمان خانم مالح 
را نگاه مي كرديم از من با چاي و گز پسته اي پذيرايي شد. گز بسيار لذيذ 
ــهر اصفهان است. او همچنين از موفقيت هاي  ــوغات ش بود و فهميدم  س
ــودكان، نوجوانان و  ــتي براي ك ــازمانش در آموزش هاي محيط زيس س
ــخن گفت. ما عالوه بر اين در مورد تاريخ، ادبيات و حتي  ــاالن س بزرگس
باغباني نيز صحبت كرديم. در كل عصر دل انگيزي را سپري كردم. پس 
ــر كردم، كفش هايم را پوشيدم و به طرف  ــريم را س ــكر فراوان روس از تش
هتلم به راه افتادم تا پيش از سفر هوايي 400 كيلومتري به سمت جنوب 

تهران و شهر باستاني اصفهان، دو ساعتي بخوابم.

اصفهان نصف جهان
اصفهان را به اين نام مي خوانند «نصف جهان». اصفهان تداعي كننده 
چند واژه است، گنبد هاي الجوردي، مناره هاي كاشيكاري شده، بازارهاي 
ــتاني.  تودرتوي بي پايان، ادويه هاي معطر، باغ هاي مخفي و كاخ هاي باس
سازمان محيط زيست ايران، سفر به اصفهان را براي من و سه نفر ديگر 
كه از كشورهاي نيوزيلند، كانادا و  آمريكا ترتيب داده بود. براي اين سفر 
بسيار مشتاق بودم تا بتوانم جاذبه هاي شهري كه بسيار در ميان غربي ها 

مشهور است را ببينم.
ــازي  ــاه عباس صفوي اصفهان را حول ميدان نقش جهان از نو بازس ش
ــان كه امروزه به نام  ــي انتخاب كرد. ميدان نقش جه ــه پايتخت و آن را ب
ــن چين دومين  ــس از ميدان تيان آن م ــود پ ــدان امام خوانده مي ش مي
ــمار صنايع  ــت. در اطراف ميدان مغازه هاي بي ش ميدان بزرگ جهان اس
ــب دور ميدان  ــكه هايي كه با اس ــد و كالس ــي مي كنن ــتي خودنماي دس
مي چرخند به آن نماي زيبايي بخشيده اند. يكي از مغازه دارهاي مهربان 
ــتي  ــاخت صنايع دس ــازه داد  به زيرزمين جايي كه كارگاه س ــه ما اج ب
ــنتي كار مي كردند،  ــيوه س ــاي كارگاهي كه تماما به ش  بود برويم. تماش

جذابيت فراواني داشت.
ــدن يك زورخانه بود.  ــن تجربه هاي من از اصفهان، دي ــي از بهتري يك
ــران در آن به  ــت جايي كه مردان و پس زورخانه به معناي خانه قدرت اس
ــالم در بدن سالم» مي پردازند. به نظر  ــب با «عقل س ورزش هايي متناس
من نوعي ژيمناستيك مذهبي بود. به عنوان يك زن خارجي من بسيار 
خوش شانس بودم كه به من اجازه داده شد، وارد مكاني شوم كه مختص 
مردان است. عكس هايي از افراد مقدس مذهبي به همراه عكس هايي از 

قهرمانان قديمي بر ديوار بود. يك درامر و خواننده 
ــن پرداخت و گاه به گاه  ــدا به خواندن و نواخت  ابت
ــدا درمي آورد و قهرمانان در  ــگ بزرگي را به ص زن

وسط اتاق كه گود بود به ورزش مي پرداختند.
ــن بازديد از  ــفرم را بي ــردم زمان س ــعي ك س
ــه و تاريخي به تناسب تقسيم كنم.  اماكن مقدس
ــدم  ــا مردم مواجه مي ش ــن وقتي ب ــن اماك در اي
ــابه از من مي پرسيدند  ــان سواالتي مش بيشترش
ــران چطور  ــا در مورد اي ــه « آمريكايي ه ــن ك اي
ــر اين كه «آيا  ــوال عجيب ت فكر مي كنند؟» يا س
ــد ايراني ها  ــما  آمريكايي ها فكر مي كني ــه ش هم
ــيار ساده بود كه  ــت هستند؟!» برايم بس تروريس
ــتم  ديدگاه خودم را بيان كنم، اما چطور مي توانس
ــخنگوي بيش از 300 ميليون  آمريكايي كه در  س
ــان  50 ايالت مختلف زندگي مي كنند و بيشترش
ــختي  ــم؟ كار س ــران را نديده اند، باش ــز اي هرگ
ــياري از  آمريكايي ها ايران را  ــت كه بس ــف آور اس  بود، اما واقعا برايم تاس

«محور شرارت» لقب داده اند.
ــدي ام از پنجره به بيرون نگاه  ــن و هم اتاقي نيوزيلن ــب م پنجشنبه ش
ــبز بيرون پيك نيك گرفته بودند. به  كرديم. جمعيت زيادي در فضاي س
ــماوري به راه  ــي پهن كرده و س بيرون رفتيم يك خانواده ايراني كه فرش
كرده بودند از ما دعوت كردند كه با آنها شام بخوريم. شام بسيار ديروقت 
ــناك شده بود پاسي از شب گذشته بود و ما  ــد. برايم كمي ترس آماده ش
ــت نيوزيلنديم توضيح داد كه در  همچنان در بيرون از هتل بوديم. دوس
ــا در پارك نمي تواند  ــهرهاي بزرگ جهان ماندن يك زن تنه ــتر ش بيش
ــب آور بود و گفت اينجا  ــيار تعج ــد. خانم ميزبان برايش بس  عاقالنه باش
اين گونه نيست. او گفت: «بله حتي اگر بخواهيد مي توانيد شب را نيز در 
پارك بخوابيد.» اين بار ما تعجب كرديم. او براحتي ادامه داد: «االن موقعي 
از سال است كه هوا به اندازه كافي گرم است و خوابيدن در پارك در اينجا 
بسيار معمول است» به ياد خانواده و دوستانم افتادم كه پيش از سفرم به 
ــتم زودتر پيش آنها  ــت داش ايران تا چه حد نگران امنيت من بودند. دوس
برگردم و برايشان بگويم چطور در مكاني غير از خانه ام  احساس امنيت 
ــگر كه از دست  ــفرم در ايران بجز چند گردش ــتري دارم. در طول س بيش
قاچاقچي ها به پليس شكايت كردند، هيچ گردشگر بين المللي را نديدم 

كه از مردم ايران شكايتي داشته باشد و ناراضي برود.

خاطرات زيبا
در آخرين روز حضورم در اصفهان باز سري به مغازه فرش فروشي زدم. 
برايم تعجب آور است كه در شهري با بيش از 5 /1 ميليون نفر جمعيت، 
ــتم.  ــنا هس من باز بخوبي براي افرادي كه قبال با آنها مالقات كرده ام آش
ــت كه سبب  ــگران خارجي اس ــايد اين به دليل كم بودن تعداد گردش ش
ــود بخوبي در ذهن مردم باقي بمانند. مغازه دار با ديدن من گفت  مي ش
شوهرتان در حال خريد در آن گوشه از بازار است! يك لحظه شوكه شدم 
ــت! دوباره به خودم آمدم و فكر  ــوهر من اينجاس و گفتم اوه خداي من ش
ــنگتن است. مغازه دار گفت بله  ــوهر من در قاره اي ديگر در واش كردم ش
ــر  ــوهر كانادايي تان در حال خريد يك هديه زنانه بود! خنده بلندي س ش
ــتيم و او نيز همچون  ــفر هس دادم و برايش توضيح دادم كه ما تنها همس
من كه در حال خريد براي خانواده ام هستم، دارد براي همسرش چيزي 
مي خرد. مغازه دار كمي خجالت كشيد، اما بعد از شنيدن «اشكالي ندارد» 
از زبان من تقريبا خجالتش از بين رفت. باز هم فرش ها را بررسي كردم اما 
امكان خريد برايم نبود. از مغازه دار بابت اين چند روز آمد و رفت و خريد 
ــان دهد  نكردن معذرت خواهي كردم. اين بار نوبت او بود كه به من نش
مشكلي وجود ندارد. جمالتش را هنوز به ياد دارم كه مي گفت: «من يك 
ــتادم تا تنها فرش بفروشم. شما يك  ــتم، اما اينجا نايس فرش فروش هس
ــتيد و مي خواهيد اوقات خوشي را سپري كنيد و براي  بازديدكننده هس
ــور من با خود ببريد.» من  ــما خاطراتي زيبا از كش ــت كه ش من مهم اس
ــرت  ــرم را به عالمت تائيد او تكان دادم (عادت ديگري كه من از معاش س
با ايراني ها فرا گرفتم و نمي توانم تركش كنم) اما پيش از آن كه بخواهم 
ــتر از خاطرات زيبا از ايران با خود مي برم او ادامه  بگويم من خيلي بيش

داد: «ما مي خواهيم شما خاطرات خوبي  داشته باشيد.»
earth-policy.org :منبع

پنجشنبه شـب مـن و هم اتاقـي ام از پنجره به بيرون نگاه كرديم. 
جمعيت زيادي در فضاي سـبز بيرون پيك نيك گرفته بودند. به 
بيرون رفتيم يك خانواده ايراني كه فرشي پهن كرده و سماوري 

به راه كرده بودند از ما دعوت كردند  با آنها شام بخوريم.

ميدان نقش جهان كه امروزه به نام ميدان امام خوانده مي شـود 
پس از ميدان تيان آن من چين دومين ميدان بزرگ جهان اسـت. 
در اطراف ميدان مغازه هاي بي شـمار صنايع دسـتي خودنمايي 
مي كنند و كالسـكه هايي كه با اسـب دور ميدان مي چرخند به آن 

نماي زيبايي بخشيده اند.

يكي از بهترين تجربه هاي من از اصفهان، ديدن يك زورخانه بود. 
زورخانه به معناي خانه قدرت است جايي كه مردان و پسران در آن 
به ورزش هايي متناسب با «عقل سالم در بدن سالم» مي پردازند! 

به نظر من نوعي ژيمناستيك مذهبي بود!

در آخريـن روز حضـورم در تهران، سـري هم به سـفارت  آمريكا 
زدم كه آن هم اين روزها به موزه تبديل شـده و آن را به نام «النه 
جاسوسـي» مي خواننـد. جـدا از آنچه در داخل سـفارت بازديد 
كردم، چيزي كه بسـيار جلب توجه مي كرد، نقاشـي هاي موجود 

روي ديوارها بود.
نگاه خارجيان نسبت به زندگي و جاذبه هاي ايران هميشه جذاب بوده است. چند شماره اي است كه در اين صفحه   نگاهي داشته ايم به برخي 

از اين سفرنامه ها. شما مي توانيد نظرتان درباره سفرنامه  جانت الرِسن  در چمدان را به شماره 300011223 پيامك كنيد.

قسمت اول سـفرنامه جانت الرسن 
شـهروند آمريكايـي به ايـران را در 
هفته گذشـته خوانديد. شـهروندي 
كه به خاطر حضور در كنفرانسـي در 
رابطه با محيط زيسـت به ايران سفر 
كرد و نگاهش به اين سرزمين تغيير 
كرد. او در قسمت اول سفرش از بازار 
تهـران ديدن كـرده بـود و ترافيك 
تهـران او را متعجـب كرده بـود. در 
رسـتوراني سـنتي غذا خورده بود و 
شـيفته رفتار و اخالق و خوشـرويي 
ايرانيان شـده بود. او در اين شماره از 

سفرش به اصفهان مي گويد.

 قسمت دوم وقتي همه ما تعجب كرديم 

خاطرات جانت الرِسن، شهروند آمريكايي  از سفرش به  ايران
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من در تهران در كوچه آبشار، حوالي خيابان ري، 
ــه دنيا آمده ام. تفريح من در زمان كودكي و اوايل  ب
ــود يعني امامزاده  ــي به محله مان محدود ب نوجوان
ــن امامزاده يك  ــه حمام نواب. اي ــي در بازارچ يحي
چنار بزرگ و قديمي داشت. داخل اين چنار خالي 
ــي مي كرد  ــت و كفاش بود و يك نفر آنجا مي نشس
ــم عجيب بود. بعدها كه  ــه اين صحنه براي و هميش
ــينما و تئاتر  ــدم، تفريحاتم رفتن به س بزرگ تر ش
ــار و خيابان ري و كوچه دردار، از  ــد.  خيابان آبش ش
محله هاي قديمي تهران هستند كه اتفاقا بازيگران 
ــته اند مانند آقايان كيميايي،  زيادي از آنجا برخاس

منفردزاده، قريبيان و... .
من هم از كساني هستم كه به سفر و گردشگري 
عالقه زيادي دارم و هر وقت كه فرصتي پيش مي آيد 
ــفر رفتن استقبال مي كنم و بيش از همه  حتما از س

مايلم به ديدن جنگل و دريا و ابنيه قديمي بروم.
ــازگاري دارد.  ــفر با حرفه ام س اتفاقا عالقه ام به س
ــاي حرفه بازيگري، رفتن به مناطق  يكي از خوبي ه

ــد و بازي  ــن هاي جدي ــف براي يافتن لوكيش مختل
ــفرها تجربه هاي  ــت. اين س در فيلم هاي مختلف اس
ــي در اختيار من قرار داده است. در ميان اين  باارزش
ــفرها، آب انبارها و آبراه هايي كه در كيش درست  س
كرده بودند، هنوز هم در ذهنم باقي مانده است. البته 
ــدني  ــيراز هم فراموش نش ديدني هاي اصفهان و ش
است. در اطراف تهران نيز طالقان و زياران در ذهنم 
جا خوش كرده اند، آنقدر كه زيبايند. اين دو منطقه 
را به خاطر بازي در فيلم سفر سنگ از آقاي كيميايي 
ديده ام. جالب است بدانيد اين ده پس از فيلمبرداري 
ما آباد شد. زيرا تا پيش از آن حتي برق نداشت. گرچه 
ــت از آن روزگار مي گذرد و خيلي  ــون سال هاس اكن

چيزها تغيير كرده  است.
اين را هم بگويم كه سفر كاري ويژگي هاي خاص 
خودش را دارد. گاهي اوقات آنقدر فرصت كم است 
ــه هيچ جا را نمي توان ديد ولي بعضي اوقات زمان  ك
ــن بهترين فرصت براي ديدن  ــتراحت داريم و اي اس
ــهر يا روستاست. در چنين مواقعي ديدن آن  آن ش
ــه و ارتباط برقرار كردن با مردم و  منطق
ــنت ها و باورهايشان را بر  ــنايي با س آش
ــم. زيرا هم  ــتراحت ترجيح مي ده اس
ــي از لذت هاي  ــردم يك ــي با م صحبت
ــر اين كه مرا  ــت، عالوه ب زندگي ام اس
ــم خصوصا  ــازي كردن نقش هاي در ب
نقش هايي كه به منطقه خاصي مرتبط 
ــود، ياري مي كند.  به نظرم ايران  مي ش
از جهاتي شباهت زيادي به ايتاليا دارد 
ــاد و غني  ــر دو ديدني هاي زي ــرا ه زي
ــا ايراني ها بايد بيش از اينها  ــد و م دارن
به جنبه هاي مختلف گردشگري كشور 
ــيدگي كنيم.  خود اعتبار بدهيم و رس
اگر در اين مسير براي جذب گردشگر 
كم كاري كنيم، هيچ كس جز خودمان 

مسئول نيست.
از اينها كه بگذريم، وقتي جوان بودم، 
ــفر رفتن دوست داشتم بدون  براي س
هيچ تصميم گيري خاصي ياعلي بگويم 
ــمت هر جايي  و  راه بيفتم و بعد به س
كه مي طلبيد و دلم هوايش را مي كرد، 
بروم. ولي آن روزگار گذشته است. اين 
ــي ها و سختي هاي خودش  زمان خوش
را دارد. نمي توان وقتي كه قصدداري با 
خانواده به سفر بروي، يك يا علي بگويي 
و به راه بيفتي. در سفر جمعي هر كس 
دلش جاي خاصي را مي طلبد و همه بايد 

با يكديگر هماهنگ باشيم.

مترجم: هستي يزدان پناه � 
ــري از كارها، ضروري  ــفر، انجام يكس پيش از س
است. فرقي نمي كند كه به سفري يك روزه مي رويد 
ــيد؛ بايد  ــت از خانه دور باش يا چند هفته اي قرار اس
ــتن  ــفر براي برخي كارها تدارك ديد. بس پيش از س
ــد.  ــايد مهم ترين اين تداركات باش ــفر ش باروبنه س
كاري كه براي بسياري زمانبر، پيچيده و گاه سخت 
ــت؛ اما بايد توجه داشت كه كمي  ــا اس و طاقت فرس
دقت و نظم در اين مرحله مي تواند به راحت تر شدن 
ــما كمك كرده و كمترين ميزان ناراحتي را  ــفر ش س
برايتان در طول سفر ايجاد كند. بهتر است متناسب 
با نوع سفر خود، وسيله بار و بنه تان را انتخاب كنيد. 
ــيله حمل  ــفر، طول مدت اقامت، نوع وس گاه نوع س
ــما از  ــفر و... ايجاب مي كنند كه ش و نقل، اهداف س
ــتن چمدان صرفنظر كرده به يك كوله پشتي  برداش
ــنده كنيد. گاه نيز اين  ــتي بس ــاك دس و يا يك س
ــت كه چند چمدان بزرگ به  ــكان را خواهيد داش ام
ــه اهميت دارد، توجه به اين نكته  ــراه ببريد. آنچ هم
ــب با سفرتان انتخاب  ــت كه چمدانتان را متناس اس
كنيد. اگر براي سفري مشخص، قصد خريد چمدان 
ــي و همچنين نوع  ــته به ميزان جابه جاي داريد، بس
ــاب كنيد، معموال  ــيله نقليه، چمدانتان را انتخ وس
ــر دو چرخ و يك ضامن دارد؛  ــاي كوچك ت چمدان ه
اما اگر به سفري طوالني و پرمخاطره مي رويد، سعي 
كنيد با صرف كمي هزينه بيشتر چمداني چهار چرخ 
بخريد تا هم آسيب كمتري به وسايلتان وارد شود و 

هم جابه جايي بار و بنه برايتان آسان تر گردد.
برخي سازندگان با زيباسازي ظاهر چمدان بويژه 

ــي قصد فريفتن  ــي زيپ هاي متعدد بيرون با طراح
ــدار را دارند؛ چرا كه اين زيپ هاي متعدد بدون  خري
قفل هستند؛ در نتيجه امنيت زيادي ندارند. از طرف 
ــر به ميزان زيادي از فضاي داخلي چمدان (كه  ديگ
امكان قفل كردنش هست) مي كاهند.  هنگام خريد 
ــيد كه يك چمدان با  ــته باش به اين نكته توجه داش
ــيار كاراتر از چمدان هاي پرزرق  ــاده، بس ظاهري س
ــفرها  ــتر س ــت. با توجه به اين كه در بيش و برق اس
بويژه سفرهاي هوايي محدوديت وزني براي وسايل 
ــروزه تهيه و  ــود؛ ام ــافرين در نظر گرفته مي ش مس
ــبك تر، كوچك تر، ولي در  ــاخت چمدان هايي س س
ــاي اصلي رقابت در  ــال جادارتر از فاكتوره عين ح
بازار چمدان محسوب مي شود. پس به هنگام خريد 

چمدان به وزن خالي آن نيز توجه كنيد.
ــب در خانه  ــد چمدان مناس ــتن يك يا چن داش
به نوعي يك سرمايه گذاري طوالني مدت است؛ چرا 
ــالوه بر آن كه از  ــب ع كه چمداني مرغوب و متناس
ــفر بخوبي مراقبت مي كند  ــايل شما در طول س وس
ــترس هاي پيش از سفر  به ميزان قابل توجهي از اس
ــار و بنه  ــتن ب ــش عمده اي از مربوط به بس ــه بخ ك
ــود، مي كاهد. پس سعي كنيد در زمان فراغت  مي ش
ــد چمدان با خانواده به  ــودگي پيرامون خري و با آس
ــر دليلي به  ــورت بپردازيد. اگر به ه ــق و مش تحقي
ــتي يا ساك دستي استفاده  جاي چمدان از كوله پش
ــت آنها را از جنس محكم انتخاب  مي كنيد، بهتر اس
ــيب احتمالي به وسايلتان وارد  كنيد تا كمترين آس
ــك جهت امنيت  ــتفاده از قفل هاي كوچ ــود. اس ش

بيشتر توصيه مي شود.

   

بازي نور و سايه ها در خلوت كوير
شهر ورزنه را تا پيش از اينها به پوشش زنانش مي شناخته اند، پوششي 
سراسر سپيد كه اين شهر حاشيه اصفهان را به شهرت رسانده بود، اما 
يكي ديگر جاذبه هاي اين شهر، كوير بي نظير آن است. فارغ از شب هاي 
ــتاره اين مكان بايد به روزهاي دلچسب كوير ورزنه هم اشاره كرد.  پرس
عكس عطيه جويره از بازي نور و سايه ها روي رمل هاي شني اين كوير، 

هر ماجراجويي را وسوسه مي كند چمدانش را به مقصد ورزنه ببندد.

انگورستان ناشناخته
انگورستان ملك، نام يك باغ انگور و عمارت تاريخي در اصفهان است. 
معمار سازنده اين بنا «استاد حسين چي» و تاريخ وقف نامه آن سال 1341 
هجري قمري است.  مجموعه فضاهاي حياط سرپوشيده، سفره خانه، اتاق 
آرامگاه و ديگر اتاق هاي اطراف حياط داراي تزئينات فراوان گچبري، آينه 
كاري و كاشيكاري هستند. در زير فضاي سفره خانه زيرزميني است كه 

نورگيرهاي مشبك نور آن را از حياط جنوبي برآورده مي كنند.

به تماشاي قوهاي پر سر و صدا 
ــرخ رود مازندران است، منطقه بي نظيري براي دوستداران  اينجا س
طبيعتگردي. اين روزها هم روزهاي خوبي براي پرنده نگري است، چرا 
كه قوهاي پر سر و صداي روسيه به ايران رسيده اند و در اين جا تني به 
آب زده اند! اين قوها تا پايان زمستان در سرخ رود زندگي مي كنند. وجه 
تسميه اين پرندگان زيبا هم جالب توجه است، چرا كه به دليل صداي 

بلند اين پرنده، مردم منطقه نامش را «قوي فريادكش» گذاشته اند.
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