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سفر به كتاب نياز ندارد؟
آرش نورآقايي � 

ــن گفته ايراد  ــي به اي ــاال امروز كمتر كس احتم
مي گيرد كه «گردشگري در كشور ما هم مورد توجه 
ــه نه فقط در محدوده   ــت». اين توج قرار گرفته اس
ــت اندركاران اين فعاليت، بلكه در طيف وسيع  دس

مردم قابل مشاهده است.
شاهد اين ادعا هم، برنامه هاي جديد فرهنگسراها 
ــگري، تعدد صفحات گردشگري  در رابطه با گردش
ــد به اين مقوله،  ــا، رويكرد مجالت جدي روزنامه ه
ــگري راديو و  برنامه هاي معرفي جاذبه هاي گردش

تلويزيون و سفر بيش از پيش هموطنان است.
اگرچه امروز از برخي مجالت گردشگري كه در 
سال هاي نه چندان دور فعاليت مي كردند، ديگر جز 
نامي باقي نمانده، اما كماكان تعداد مجالتي كه در 
گردشگري دستي دارند، روبه افزايش است يا هستند 
بسياري از مجالت كه اين  روزها صفحات بيشتري 
ــگري و مسائل مربوط به آن اختصاص  را به گردش
ــگري نيز به  مي دهند. در رابطه با كتاب هاي گردش
نظر مي رسد كه برخي ناشران آهسته و محتاط به 

اين حوزه وارد مي شوند.
ــار كتاب هاي  ــش از يك دهه از انتش ــون بي اكن
ــه راهنماي جامع ايرانگردي كه براي تمام  مجموع
استان هاي ايران نگارش يافته بود و حتي خالصه اي 
از آنها به زبان عربي و انگليسي نيز برگردانده شده 
ــان كار  بود، مي گذرد. اين كتاب ها در زمان خودش
ــد، ولي در مقايسه با  ــمندي محسوب مي ش ارزش
كتاب هاي گردشگري كه امروز در كشورهاي مطرح 
ــود، مكان  ــگري توليد و چاپ مي ش از لحاظ گردش

بلندمرتبه اي ندارد.
ــاهد بوده ايم، ناشراني  ــال اخير ش در يكي دو س
ــر با چاپ كتاب  ــارات فرهنگ معاص همچون انتش
ــر كتاب هاي  ــارات روزنه با نش راهياب ايران و انتش
ــان، فارس و  ــتان ها ي اصفه ــفر به اس راهنماي س
خراسان رضوي گامي ديگر  براي بهبود اطالع رساني 
ــته اند، تا جايي كه چاپ كتاب هاي  ــفر برداش در س
هردو انتشارات، نويد نگاهي نوين به كميت و كيفيت 
ــگري و پيمودن راه نه چندان دور  كتاب هاي گردش
براي رسيدن به استانداردها را مي دهد،  اما موضوعي 
كه در اين ميان مهم مي نمايد، اين است كه كتاب ها 
ــوز در ميان مردم  ــگري، هن و مجالت صرفا گردش

آن طور كه بايد و شايد جانيفتاده  است. 
ــازي به كتاب  ــفر ني ــرا هموطنان براي س ظاه
ــفر مي كنند،  ــتن درباره مكاني كه به آن س و دانس
ــد، مي توان  ــر اغراق نباش ــاس نمي كنند. اگ احس
ــئوالن مجالت گردشگري از فروش  گفت همه  مس
ــران هم وضع  ــتند. ناش ــك ها نااميد هس در كيوس
ــان در  بهتري ندارند و چندان از فروش كتاب هايش

كتابفروشي ها راضي به نظر نمي رسند.
ــت، اين است  موضوعي كه بايد به آن توجه داش
كه همزمان با ترويج سفر بايد به فكر ترويج صحيح 
ــيم.مطالبي درباره  زمان و مكان و چگونگي  آن باش
سفر، در كتاب ها و مجالت وجود دارد؛ ولي كماكان 

مورد بي مهري عالقه مندان سفر واقع مي شود.
جالب اين كه نگارنده به عنوان راهنماي تورهاي 
ــاهد بوده ام كه مسافران  ــه ش ــگري، هميش گردش
ــفر، اطالعي  ــف مقصد و حتي خود س ــم و كي از ك
ندارند. از طرفي بسياري از همين گردشگران وقتي 
توضيحات راهنما را درباره  سايت گردشگري كه از 
آن ديدن مي كنند، مي شنوند، خواهان اين هستند 

كه اطالعات بيشتر و مكتوبي داشته باشند.
ــازمان  ــن موضوع مي تواند در زمره   وظايف س اي
ــتي و گردشگري قرار  ميراث فرهنگي، صنايع دس
گيرد تا بتوان گردشگران را بيش از پيش با فرهنگ 

كتابخواني و مطالعه درباره  سفر آشنا كرد.

پرندگاني كه از آسمان دريغ نشدند
هفته گذشته32 قطعه كبك كه از شكارچيان متخلف 
كشف شده بود، با حضور دست اندركاران محيط زيست استان 
كرمانشاه، در منطقه حفاظت شده بيستون رهاسازي شد. /  ايرنا

كتاب جامع ايرانگردي
ــنايي با فرهنگ، نژاد،  ــافرت و آش ــان به مس گرايش دروني انس
ــوم ديگر ملل باعث رشد روزافزون صنعت  ــرزمين و آداب و رس س
گردشگري به عنوان يكي از بزرگ ترين و متنوع ترين صنايع  عصر 
حاضر شده است. اين كتاب در راستاي پيشبرد هدف اطالع رساني 
عموم مردم از جاذبه هاي گردشگري سرزمين ايران به نگارش درآمده 
و اطالعات مندرج در آن براساس تقسيمات استاني و شهرستاني 

طبقه بندي شده است. مطالب هر استان، مشخصات عمومي، وجه 
تسميه، پيشينه تاريخي و معرفي جاذبه هاي گردشگري، فرهنگي 
و اجتماعي هر قوم از جمله آداب و رسوم، موسيقي، غذاها، صنايع 

دستي و پوشاك را شامل مي شود.
ــاس آخرين  ــتان نيز يك راهنما براس ــان معرفي هر اس  در پاي
تقسيمات كشوري هر استان با كاربري گردشگري، گنجانده شده 
ــت. اين كتاب  سال گذشته از سوي انتشارات كامل گردآوري،  اس

تدوين، تصحيح و منتشر شده است.

ــي ايرانيان بسيار مقاله ها  در تبيين رفتارشناس
ــته شده و بسيار حرف ها زده شده،  نوش

ــن گاه به  ــران زمي ــردم اي ــه م اين ك
ــكل عجيبي غيرقابل پيش بيني  ش

ــدان نمي توان  ــوند و چن مي ش
ــژه در  ــا را بوي ــار آنه رفت

ــي تحليل  ــور جمع ام
ــي از اين  ــرد. يك ك

ــاي  حركت ه
ــي  جمع

ــر جهان  ــاي مختلف در سراس ــكيل پويش ه تش
ــه آنها توهين به خود  ــراي دفاع از چيزي بود ك ب

مي دانستند.
ــايت نشنال جئوگرافي  به ياد بياوريد وقتي س
ــارس انتخاب كرد،  ــراي خليج ف ــي مجعول ب نام
ــياري  ــد و ايرانيان بس ــكيل ش اين پويش ها تش
ــايت فوق  ــن حركت س ــان به اي ــر جه در سراس
ــراض كردند، اعتراضي كه خيلي زود به گوش  اعت
ــانه اي ــيد و البته نيازي به هيچ رس  جهانيان رس

براي آنها نبود.
ــام خليج فارس  ــه ن ــا ب ــن حركت ه اي
محدود نشد و بسياري جنبش هاي ديگر  
ــان را  به راه افتاد تا آنها صداي اعتراضش

به گوش جهانيان برسانند.
نمونه متاخرش براي آزادي مرزبانان 
ــي كه از فضاي  ــير شده بود، جنبش اس
ــا آزادي آنها  ــه راه افتاد و ت ــازي ب مج
ــت  ــه پيدا كرد. حاال چند وقتي اس ادام
ــي به راه  ــازي جنبش ــبكه هاي مج در ش

ــت براي «تبليغ گردشگري»، جنبشي  افتاده اس
ــاي اين چنيني  ــر حركت ه ــا مثل ديگ ــه اتفاق ك
ــانه هايي  ــه قرار گرفته و رس ــان مورد توج ايراني
ــي آن را پوشش ــي.ان.ان و  بي.بي.س  همچون س

داده اند.
حرف اين جنبش خودجوش هم اين است كه 
گردشگري ايران ظرفيت بااليي براي گردشگران 
ــانه هاي غربي درباره آن  ــي دارد و نگاه رس خارج
ــكيل شده خيلي  ــت نيست. اين پويش تش درس
ــگاه  ــخنراني و همايش و نمايش ــتر از هر س بيش
ــته و توانسته  ــور تاثير داش دولتي در خارج از كش

حدود دو ميليون عضو بگيرد.
ــبكه هاي اجتماعي و فضاهاي مجازي يكي  ش
ــگري ايران  ــده گردش ــول مان ــاي مغف از حوزه ه
ــئوالن كه عاشقان  بوده، حاال نه دولتمردان و مس
ــگري ايران توانسته اند كاري را كه بسياري  گردش
از سياستمداران به دنبال اجرايي كردن آن بودند 
ــان  ــت ميز خانه و رايانه شخصي ش براحتي از پش

انجام دهند.

      نكته هفته

ــراي لباس  ــي ب ــاد جنبش ــتاني ها در ايج لرس
ــدند تا جايي كه روزي را  ــتاز ش ــان پيش محلي ش
ــان  ــام يكي از لباس هاي سنتي ش ــم به ن در تقوي
ــخص كردند، كاري كه اتفاقا بسيار مورد توجه  مش
ــربند معروف لرها  ــياري حاال با س قرار گرفته و بس

آشنا شده اند.
ــم ارديبهشت، به همت جمعي از  بيست و شش
دختران خرم آبادي، به عنوان روز سربند لُري يعني 
ــان و مردان لر با  ــده تا زن ــي» نامگذاري ش «ُگلَون
استفاده از اين پوشش كه هم براي زنان و هم براي 
مردان كاربرد ويژه داشته و دارد، مراسمي نمادين 

و همايشي برگزار كنند.
ــال در بهار و تا  ــت هر س ضمن اين كه قرار اس

ــم ارديبهشت، دختران لر با به  بيست و شش
ــر كردن روسري لري، اين پوشش اصيل   س

و زيبا را به ديگران معرفي كنند.
ُگلَوني، سربندي باستاني است كه زنان 
لرستاني به  شكل خاصي به  سر مي كنند 
و بخشي از پوشش زيباي زنان و مردان 

ــل جديد، از نوع كوچك آن به  عنوان  ــت. نس لر اس
روسري استفاده مي كند. اين روسري با طرح زيباي 
سنتي بين ديگر دختران ايراني هم طرفدار زيادي 

دارد و يكي از سوغات هاي لرستان است.
ــروه كاوش در  ــت گ ــن پور، سرپرس ــا حس عط
ــتان -كه بتازگي كاوش پرسروصدا و حساس  لرس
ــيمره لرستان را به پايان  قلعه گوري در منطقه س
ــت- درباره پيشينه  رسانده اس

ــت  ــخص اس ــه مهر مي گويد: آنچه مش ــي ب گلون
ــربند لُري بر اساس بيان  ــه سربند، آن هم س ريش
مورخاني چون هرودت به دوره هخامنشيان و ماد 

برمي گردد.
ــته هاي تاريخي، سربند  براساس شواهد و نوش
ــته  ــزاي لباس هاي ايراني همه ايرانيان، وابس از اج
ــت و نقل است دياكونوف  به آن و جدايي ناپذير اس
روسي در كتاب تاريخ ماد، پوشش ايراني را توصيف 
مي كند و سربند را در مورد زن و مرد ايراني، هر دو 

به كار مي برد.
وجود دستاري به دور سر در نقش برجسته هاي 
ــود. در دوران ميالدي و حتي  تاريخي تائيد مي ش
ــتار يا  ــا هم زنان و هم مردان دس ــش از ماده پي

همان سربند بر سر دارند.
ــري اش حاال براي  ــربندي كه از نوع لُ س

ــم دارد،  ــودش روزي را در تقوي خ
ــم مكتوب  ــچ تقوي ــه در هي روزي ك
ــده، اما شهروندان  رسمي نوشته نش
ــتني اين خطه آن را  دوست داش
پاس مي دارند زيرا سربندشان را 
توانسته اند به دنيا بشناسانند.
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ــزي، ذهنتان را از  ــهر كتاب مرك قبل از ورود به ش
شكل و شمايل هر نوع كتابفروشي ديگري كه تاكنون 
ــد پاك كنيد. اگر هم پاك نكنيد، ايرادي ندارد  ديده اي
ــي تغيير  زيرا خود به خود نظرتان راجع به كتابفروش

مي كند. 
ــدم مي گذاريد، ابتدا  ــهر كتاب مركزي كه ق در ش
ــويد.  ــيقي ماليم مواجه مي ش ــك موس ــاال با ي احتم
ــدادي از  ــرار دارد كه تع ــي ق ــز بزرگ ــان مي روبه رويت
ــبكي خاص روي  كتاب هاي جديد يا پرفروش را با س
ــمت راستتان، آن گوشه، معموال يك  آن چيده اند. س
ــش پله هاي  ــت و در مقابل ــك برپاس ــگاه كوچ نمايش
ــاال و كتاب هاي زبان  ــما را به طبقه ب ــي كه ش مارپيچ
ــان (در طبقه پايين) يك  ــاند. روبه رويت اصلي مي رس
ــت با گردبادي رنگي، كه محل فروش  ــري پله اس س
ــه لوازم التحرير  ــت. در اين طبق كتاب هاي كودك اس
ــد و البته هنرهاي  ــاوت و متنوع به فروش مي رس متف
ــان جذاب است و البته يك  ــتي  كه حتي ديدنش دس

قسمت فرش شده براي كودكان با كاغذ و مداد رنگي 
ــوار. مي توانيد  ــده بر دي ــي هاي نصب ش ــي نقاش و كل
كودكتان را به اينجا بفرستيد و خودتان با خيال راحت 

به گشت و گذار و كتابخواني مشغول شويد.
ــاال بمانيد، به  ــد در همان طبقه ب ــر هم بخواهي اگ
ــاب كنيد كه  ــد، مي توانيد انتخ ــمت چپ كه بروي س

كتاب بخريد يا سراغ موسيقي برويد يا...

 بخش خوشمزه شهر كتاب
در همان طبقه اول در سمت چپ، قسمتي قرار دارد 
ــينيد و دمنوش  كه مي توانيد روي صندلي هايش بنش
ــاده براي خوردن سفارش دهيد. اينجا  و كيك هاي س
ــه چند مشتري نشسته اند. بعضي هم قرارهاي  هميش
ــهر كتاب با پذيرايي دمنوش هاي  ــان را در ش كاري ش

ــمت كاربردهاي  گياهي برگزار مي كنند. البته اين قس
ــت در شهر كتاب  ديگري هم دارد. مثال وقتي قرار اس
ــود، چينش صندلي ها متفاوت و  ــه اي برگزار ش جلس
پذيرايي دمنوشانه تمام مي شود. بعد دوباره همه چيز 

به حالت اول باز مي گردد.

چرا شهر كتاب مركزي؟
ــه اي بوك ها و ابزارهاي ديجيتال  اينجا مي توانيد ب
مربوط به كتاب و كتابخواني دسترسي داشته باشيد.

ــني كه  ــتانتان يا خانواده تان در هر س ــما و دوس ش
ــايل مورد نيازتان دسترسي  ــيد، مي توانيد به وس باش
ــيقي و كتاب  ــدا كنيد؛ از آثار هنري گرفته تا موس پي

بزرگسال و كودك.
ــكلي  ــهر كتاب را به ش مي توانيد برنامه رفتن به ش

هماهنگ كنيد كه با جلسات رونمايي از كتاب يا ديدار 
با نويسندگان و شاعران هماهنگ باشد. ضمن اين كه 
اگر درخواست عضويت در شهر كتاب را بدهيد، برايتان 

پيامك هاي اين برنامه ها ارسال مي شود.
ــا در يكى از  ــاب ام ــهر كت ــرار گرفتن ش ــل ق مح
ــى از نكاتى  ــلوغ پايتخت، يك ــاى اصلى و ش خيابان ه
ــت كه بازديد كنندگان آن را دچار مشكل مى كند.  اس
ــراى اهالى كتاب، يكى از  ــود فضاى پارك خودرو ب نب
ــت كه ديگر عابران خيابان  شريعتى را با  ايرادهايى اس
ــكل روبه رو مى كند. فعاليت هاى ديگرى همچون  مش
برگزارى نشست و رونمايى آلبوم هاى تازه، اين مشكل 

را بيشتر به چشم مى  آورد.
اگر هم به هر دليلي نتوانستيد به شهر كتاب مركزي 
ــده به شعبه هاي ديگر  تهران بياييد، يك بار هم كه ش
شهر كتاب در تهران (37 شعبه) و ديگر شهرها برويد. 
ــتش،  آنها هم حال و هواي همين جا را دارد ولي راس

شهر كتاب مركزي، چيز ديگري است!
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 تماشاي كتاب كلكته
ــهري به  ــاله در ش ــال 1976 (1355) هر س ــگاه كتاب كلكته كه از س نمايش
ــود، سومين نمايشگاه بزرگ كتاب جهان  ــتان برگزار مي ش همين نام در هندوس
ــگاه كتاب غيرتجاري  ــگاه   فرانكفورت و لندن و بزرگ ترين نمايش پس از نمايش
ــگاه بيش از آن كه براي ناشران و شركت هاي  ــمار مي رود. اين نمايش جهان به ش
رسانه اي باشد، به عموم مردم تعلق دارد. نمايشگاه كتاب كلكته عنوان بزرگ ترين 
ــيا را نيز به خود اختصاص داده است زيرا بيش از دو ميليون  ــگاه كتاب آس نمايش
ــگاه بازديد مي كنند. نمايشگاه كلكته شباهتي به نمايشگاه هاي  نفر از اين نمايش
ــزاري آن، بازديدكنندگان امكان  ــاب در جهان ندارد و در طول برگ ــي كت معمول
اقامت پيك نيكي در آن و استفاده از برنامه هاي فراغتي چون كنسرت هاي مختلف 
ــگاه  دوازده روزه كلكته از اواخر ژانويه تا  و اجراهاي زنده نمايش را دارند. نمايش

اوايل فوريه (بهمن ماه) برگزار مي شود. اين نمايشگاه به سليقه عموم مردم توجه ويژه اي دارد و سعي مي كند كتاب هاي نمايش داده 
شده در اين حوزه باشد.

كتابگردي 
                    در پايتخت

ميثم اسماعيلي � 
ــگران جهان يكي از اولويت هاي مهم سفر  ــه براي گردش ــنواره ها هميش جش
ــگري در كنار  ــود. اين نكته آن قدر مهم بوده كه گونه اي گردش ــوب مي ش محس
ــنواره ها بشود. حتي  ــافران جش ــامل مس ــكل بگيرد و ش ــفر ش جريان اصلي س
ــنواره ها پس از تكميل اين نوع گردشگري توانسته  ــكل هاي فانتزي اين جش ش
گوي سبقت را از جشنواره هاي جدي بگيرد و براي خود، گردشگران بسياري را 
دست و پا كند. جشنواره رنگ در هند كه هر ساله برگزار مي شود و در فهرست 
مقاصد محبوب گردشگران جهان قرار گرفته، نمونه اي از اين گونه است، يا نگاه 
ــهروندان با بالش از خجالت  ــنواره هاي بالش در برلين آلمان كه ش كنيم به جش
ــنواره هاي  ــپانيا و... اما جش ــنواره گوجه فرنگي در اس همديگر درمي آيند يا جش
ــگري مسافران بسياري را  ــت در بخش گردش ــته اس مهم و جدي دنيا هم توانس
ــنواره هاي سينمايي در صدر اين اتفاقات است،  ــت و پا كند. جش براي خود دس
ــينما در محل برگزاري. هر ساله  ــتاره هاي س آن هم به دليل حضور چهره ها و س
در ارديبهشت ماه شهر كوچك و ساحلي كن در فرانسه مملو از مسافراني است 
كه به سوداي تماشاي فيلم ها و  ستارگان محبوبشان راهي اين شهر مي شوند و 
سود كالني را روانه صنعت پررونق گردشگري اين كشور مي كنند. جشنواره هاي 
سينمايي ونيز ايتاليا و برلين آلمان  هم از اين دست است. حتي اين سودا براي 
ــورهايي كه صاحب سينما در جهان نيستند تكرار مي شود و به عنوان مثال  كش
ــينمايي را با حضور چهره هاي هاليوودي  ــت جشنواره س ــالي اس امارات چند س

برگزار مي كند، فقط به بهانه جذب گردشگر بيشتر.
ــينما محدود نمي شود و هستند جشنواره ها و نمايشگاه هاي ديگر  اينها به س
فرهنگي كه ميزبان تعداد زيادي گردشگر مي شود. نمايشگاه هاي كتاب بهترين 
محل براي ديدار با نويسندگان و مترجمان محبوب و البته خريد كتاب هاي تازه 
ــت و همين است كه بسياري از بزرگ ترين نمايشگاه هاي  ــان اس و مورد عالقه ش
ــعي مي كنند تاريخ برگزاري شان را در تقويم نمايشگاه هاي مهم جهان  كتاب س
جاي دهند. نمايشگاه بين المللي كتاب تهران هم از اين دست است؛ نمايشگاهي 
ــال ميزبان تعداد  ــگاه ها قرار گرفته و هر س كه در تقويم جهاني برگزاري نمايش
زيادي مهمان داخلي و خارجي است. هر ساله تعداد بسياري از ايرانيان كوله بار 
سفر مي بندند و راهي پايتخت مي شوند تا هم پرسه اي در نمايشگاه كتاب بزنند 
و تازه هاي نشر را ببينند و هم اگر فرصتي برايشان بود، بتوانند گشتي در هواي 
بهاري تهران بزنند كه خوب مي دانند آسمان ارديبهشت تهران را در تمام سال 

به اين پاكي  و صافي نمي توان ديد.
نمايشگاه كتاب اين سال ها براي ناشران شايد سود چنداني نداشته باشد اما 
گردشگري پايتخت مي تواند از اين فرصت بي نظير نهايت استفاده را ببرد و حتي 
با برگزاري تورهاي رايگان تهرانگردي، مسافران بسياري را وسوسه كند تا دوباره 
به اين شهر بازگردند؛ اين بار نه به سوداي كتابگردي كه براي ديدن جاذبه هايي 

از تهران كه از چشم خود شهروندان هم گاه پنهان مي ماند.

جشنواره ها و نمايشگاه هاي فرهنگي
 جاذبه اي براي گردشگران است

 كتابگردي در فرانكفورت
ــت كه  ــگاه بين المللي جهان اس ــگاه كتاب فرانكفورت بزرگ ترين نمايش نمايش
ــود تعداد ناشران شركت كننده در نمايشگاه  ــاله دارد. گفته مي ش قدمتي پانصد س
ــن خود گواهي بر  ــت كه اي ــورت به اندازه تعداد بازديدكنندگان اس ــاب فرانكف كت
ــگاه كتاب فرانكفورت هر سال در نيمه اكتبر  ــت. نمايش ــگاه اس بزرگي اين نمايش
ــود. جالب  ــهر فرانكفورت آلمان برگزار مي ش ــگاهي ش (اوايل آبان) در مركز نمايش
است كه معتبرترين نمايشگاه كتاب جهان فقط پنج روز برگزار مي شود و در طول 
ــران و فقط دو روز  ــت آن متعلق به بازديد انحصاري ناش ــه روز نخس برگزاري، س
ــگاه مهم ترين  ــود. در اين نمايش باقيمانده براي بازديد عموم در نظر گرفته مي ش
ــر  ــي در حوزه كتاب مطرح و مذاكراتي پيرامون حقوق چاپ و نش ــالت تجارت معام
بين المللي و هزينه هاي صدور پروانه نشر انجام مي شود. در طول پنج روز برگزاري 
ــود. ميانگين  بازديدكنندگان اين نمايشگاه 286 هزار  ــور جهان برپا مي ش ــگاه كتاب فرانكفورت 7000 غرفه از بيش از صد كش نمايش

نفر تخمين زده شده است.

شهر دانايي پايتخت
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«ايران، سرزمين شگفتي هاست»، «جاذبه هاي ايران حيرت برانگيزند» اين جمله ها را بارها و بارها شنيده ايم، گاه اغراِق تنيده شده 
در اين جمالت بهانه اي بوده تا مسافران ناآشنا را ترغيب كند به ديدن اين شگفتي ها. گاهي عظمت و شكوه جاذبه هاي ايران بي آن كه 

فلسفه پنهان آن را بدانيم گردشگران را مبهوت كرده اما دانايي و آگاهي از برخي جاذبه هاي طبيعي و تاريخي ايران دليلي مي شود 
تا حيرت كنيم. اين كه سال هاي سال پيش بدون تكنولوژي، بدون پيشرفت سريع علم چگونه اين سازه هاي عظيم سربرافراشته اند 

و همچنان استوار و پابرجا ما را به خالقانشان رهنمون مي كنند. اين كه دانش ايرانيان در چه مرتبه اي بوده كه اين سال ها حتي، 
دانشمندان، مورخان و عالقه مندان در پي كشف چگونگي ساخت آنها برآمده اند. 

هفته گذشته خبري روي خروجي ايرنا قرار گرفت كه كمتر كسي به آن پرداخت. خبر اين بود كه يك رياضيدان هلندي پس از مدت ها به 
راز يكي از جاذبه هاي بي نظير ايران دست يافته و خوشحال و مسرور راهي ايران شده تا از اين كشف خود رونمايي كند.

«وينسنت كارلز» كارشناس ارشد رياضي در دانشگاه اترخت مي گويد معماران و مهندسان ايراني در طراحي و ساخت گنبد آرامگاه 
شاه نعمت اهللا ولي از يك روش منحصر به فرد و بي نظير استفاده كرده اند. اين فقط يك نمونه از شاهكارهاي ايراني است كه كمتر مي توان 
در بروشورها و كاتالوگ هاي تبليغاتي ايران ديد. كاش اين بروشورها به جاي استفاده اغراق آميز از اين سازه هاي با شكوه به دانش پنهان 

در آن مي پرداختند تا شايد هر مسافري با آگاهي از آن لذت تماشايش صدچندان شود.

حيرت جاذبه ها
وقتي جاذبه هاي تاريخي، گردشگران را 

شگفت زده مي كنند

معماي عدد 11 در گنبد شاه نعمت اهللا ولي
آرامگاه يا آستانه شاه نعمت اهللا ولي در 30 كيلومتري جنوب شرقي شهر كرمان در شهر ماهان قرار 

گرفته است.  نقل است شاه نعمت اهللا ولي، پير طريقت حافظ است كه در موردش سروده است:
 آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند  /  آيا بود كه گوشه چشمي به ما كنند 

حكايت شگفتي اما در آرامگاه او نهفته است. وينسنت كارلز دانشمند هلندي با تحقيقاتش به اين 
موضوع پي برده كه گنبد اين آرامگاه به 11 قسمت مساوي تقسيم شده است.  قاعده اين 11 قسمت 
ــت. از نظر رياضي، محيط  ــا در باالي گنبد  كنار يكديگر قرار گرفته اس ــد و رئوس آنه ــن گنب در پايي
ــود، اين كه چرا معمار و مهندس اين  ــاوي زوج تقسيم مي ش ــمت هاي مس دايره به طور معمول به قس
گنبد عدد 11 كه يك عدد فرد است را براي تقسيم گنبد و طراحي آن انتخاب كرده، بسيار جالب و 
ــكل است. الزم است استادان معماري و  ــيار مش ــت، چرا كه اين كار از نظر رياضي بس حائز اهميت اس
كاشيكاري ايران بررسي كنند چطور اين 11 قسمت مساوي  روي يك گنبد با يكديگر جفت و جور 
شده است. بدون شك معماران آرامگاه شاه نعمت اهللا ولي در زمان صفوي با اين نوع طراحي و ساخت 

گنبد، قصد دادن پيامي را داشته اند كه اين پيام بايد كشف شود.
ــد عدد  ــي هايي كه درباره عدد 11 و حروف ابجد انجام داد، متوجه ش اين محقق هلندي با بررس
ــاه نعمت اهللا ولي  ــت. احتمال مي رود با توجه به اين كه ش 11 معادل كلمه «هو» به معناي «اهللا» اس
يك عارف بزرگ و شناخته شده در زمان خود بوده، اين كار براي نشان دادن اخالص او در ايمان به 

خدا انجام شده باشد.
ــت كه سال 840 هجري قمري ساخته شد و از  ــمت آرامگاه اين عارف، گنبدي اس قديمي ترين قس

شاهكارهاي معماري اين آستانه به شمار مي آيد.
ــته در اصفهان عنوان كرد؛  ــي هفته گذش ــدان هلندي نتيجه تحقيقاتش را در همايش ــن رياضي اي

نتايجي كه رازي از يك شاهكار معماري ايران را برمال مي كند.

آبياري در باغ فين كاشان
ــيده، چند سالي است سوگوار  ــه باغ ايراني ديگر به ثبت جهاني رس ــان كه همراه با س باغ فين كاش
ــت؛ درختاني كه با بي تدبيري مديريتي يك به يك خشك شدند  ــالش اس درختان بلندقامت و كهنس
ــايد كمتر  ــت؛ داليلي كه ش ــهره اس ــگفت انگيز به داليل ديگري نيز ش ــازه ش و فروافتادند، اما اين س

عالقه مندي به سفر بداند و كمتر مسافري كه قدم در اين باغ دلگشا گذاشته از آن با خبر باشد.
يكي از مهم ترين وجوه تمايز باغ تاريخي فين با ديگر باغ هاي ايران نحوه آبرساني آن است. ظرافت 
ــت كه بدون استفاده از هيچ نيروي محركه اي و فقط با استفاده  ــتم به گونه اي اس مهارت در اين سيس
از اختالف سطح ده ها فواره آب با جهش آب يكسان شبانه روز در جوي ها آب فوران دارد و هيچ گونه 
افت فشاري در آن ديده نمي شود. به اين مفهوم كه اگر دستتان را روي يكي از اين خروجي ها بگذاريد 
فشار آب در تمام خروجي هاي ديگر به طور مساوي باالتر مي رود و اين در حالي است كه طبق قانون 
هيدروليك هر چه طول لوله مايعات بيشتر باشد افت آب نيز زيادتر است. در اين سيستم با استفاده 
ــفالي به فاصله هاي مساوي و معين فواره هايي را تعبيه و آب را در محورهاي عمود  ــه هاي س از تنبوش
برهم دور تا دور باغ به گردش در آورده اند. معلوم نيست اين سيستم پيچيده توزيع آب كار چه كسي 
يا كساني است ولي آنچه از نقل قول ها برمي آيد، بعضي آن را به غياث الدين جمشيد كاشاني و برخي 

ديگر به شيخ بهايي نسبت مي دهند.
ــت كه با عبور از محل چشمه مردانه  ــمه سليمانيه اس ــي از آب چش ــود بخش آبي كه وارد باغ مي ش
ــيرهاي اصلي و فرعي آب را در باغ فين طي كرده، پس از خروج به مصرف مزارع و  و زنانه، تمام مس

باغ هاي اطراف فين كوچك و بزرگ مي رسد.
آب چشمه فين پس از طي  مسير دو كيلومتري از كوهپايه هاي دندانه تا صفه چشمه مردانه، وارد 
استخر نسبتا بزرگ اين محل مي شود. نكته جالب درباره اين استخر هم نحوه خروج آب آن است، در 
ــي آن اين گونه است كه آب جريان  ــد اما نوع مهندس ــكل كامال راكد  به نظر مي رس حالي كه آب به ش

خود را ادامه مي دهد و از اين محل خارج مي شود.

علي محزون � 

بيمارستان متروك روشن

ــي رنوويك در جزيره  ــتان صد تختخواب بيمارس
ــت  ــتان قديمي اس روزولت نيويورك، يك بيمارس
ــال ها پيش پس از خشونت هاي وحشتناكي  كه س
ــد و پس از  ــام به مردم منطقه وارد ش ــه در گاته ك
ــته و به  ــدن يك دوره آبله در اين جزيره بس گذران

ــاختماني متروك تبديل شد. مسئوالن در نظر  س
ــك جاذبه  ــتان را به عنوان ي ــن بيمارس ــد اي دارن
ــد و در آن تعدادي از  ــايي كنن ــگري بازگش گردش
پروژه هاي فرهنگي و هنري را برپا دارند. مهم ترين 
ــه تاكنون هيچ  ــتان رنوويك ك ــز بيمارس راز و رم
ــنايي  ــه آن پي ببرد، روش ــته ب ــي نتوانس مهندس
ــت. طراحي اين  ــب اس ــاختمان در طول ش كل س
ــت كه در طول تاريكي  ــتان به گونه اي اس بيمارس
شب، از يك منبع غيرقابل شناسايي، به طور كامل 
نوراني مي شود. يك تيم از موسسه معماران آمريكا 
ــام دور جزيره و اين  ــتي تحقيقاتي تم ــا يك كش ب
بيمارستان را مورد پژوهش قرار دادند، اما همچنان 
ــنايي شب هاي اين بيمارستان به صورت يك  روش

معما باقي مانده است.

معماي آباداني

ــه كاراي جزيره  ــه در تپ ــتاي پيكتيش ك روس
ــكاتلند قرار دارد، قدمتي پنج هزار ساله  اركني اس
ــاخته ــرام ثالثه مصر س ــش از اه ــي پي  دارد و حت

شده است.
ــود به نام  ــه رازآل ــك منطق ــتا در ي ــن روس  اي

ــبب  ــكايل قرار دارد. به س اوركاديان در خليج اس
ــال پيش، همزمان  مرموز بودن اين منطقه هزار س
ــلتيك ها، مردم منطقه  ــان رفتن تمدن س با از مي
ــد و در طول اين  ــتاي پيكتيش را ترك كردن روس
ــي در اين منطقه سكونت نداشته  ــال، كس هزار س
ــان براي حفاري و پژوهش  ــتان شناس ــت. باس اس
ــال پيش به اين  ــلتيكي چند س پيرامون تمدن س
ــد قابل باور نبود،  ــدند و آنچه ديدن منطقه وارد ش
ــكل گذشته بدون كوچك ترين  روستا به همان ش
ــيبي برجاي بود. تمام خانه ها سرپا و  ويراني يا آس
ــاكناني مرموز در  ــكونت بودند و گويي س ــل س قاب
ــته اند. باستان شناسان  اين سال ها آنجا سكنا داش
ــته اند، معماي اين آباداني  و معماران هنوز نتوانس

را دريابند.



مترجم: آيسا اسدي � 
ــت و  ــگري ايران حاكم اس واقعيت تلخي بر گردش
ــگران معلول و مناسب سازي  آن بي توجهي به گردش
اماكن تفريحي و اقامتي كشور براي آنان است. با وجود 
جانبازان بسياري كه براي كشور فداكاري ها كرده اند، 
هنوز براي اين قشر مهم از جامعه تسهيالت ويژه براي 
گردشگري ايجاد نشده است. متاسفانه آمار بسياري از 
آسيب ديدن گردشگران معلول در طول سفر در نقاط 

مختلف كشور گزارش مي شود.
آمار ورودي گردشگران خارجي بسيار پايين است. 
تبليغات منفي رسانه هاي جمعي پيرامون ناامن جلوه 
دادن ايران مانع ايجاد انگيزه الزم براي سفر خارجي ها 
ــود. اما همان تعداد انگشت شماري كه به ايران  مي ش
ــفر مي كنند، با تبليغات دهان به دهان به سفيران  س
تبليغاتي كشورمان بدل شده اند. يكي از اين گردشگران 
ــوني است. اين جوان سان مارينويي، در  ميركو توماس
سال 2002 (1381) در حركت جالبي تصميم گرفت 
به ايران سفر كند و البته ماه عسلش را همراه همسرش 
ــپري كند. ميركو معلول حركتي  ــارا در ايران س زيوم
ــيند. او با وجود  ــت و روي صندلي چرخدار مي نش اس
ــفر معلوالن در ايران  ــكالتي كه براي س آگاهي از مش
ــت. آنچه در  ــفر كرده اس وجود دارد، اقدام به اين س
ــت كه در  ــا مي خوانيد گزيده اي از خاطرات اوس اينج

چند سايت معتبر منتشر شده است:
***

ــور باستاني پارس است و البته نخستين  ايران كش
كشوري كه صاحب جمهوري اسالمي در جهان شد. 
كشوري با اين موقعيت استراتژيك مهم اما هميشه با 
راز و رمزهاي فراواني همراه بوده است. بسياري پيش 
از سفر قصد منصرف كردن من را داشتند و مي گفتند 
خاورميانه تسهيالت الزم براي گردشگري معلوالن را 
ندارد. مهم ترين دغدغه من پس از مشكالت احتمالي 
ــكل زبان بود. فقط به انگليسي  معلوالن ويلچري، مش
ــتم  ــي كه مي دانس ــتم و تنها واژه فارس ــلط داش تس
ــه نتوانم با  ــي من اين بود ك ــود! نگران ــيد» ب «ببخش
ايراني ها به دليل ندانستن زبانشان ارتباط برقرار كنم.

ماه عسل در  ايران
ــلمان را  ــم گرفتيم ماه عس ــرم تصمي من و همس
ــفر ما از شهر رم و فرودگاه  ــپري كنيم. س در ايران س
ــرم  ــد. جايي كه همس ــي فوميچينو آغاز ش بين الملل
ــري خريد تا موهايش را  ــارا براي خود يك روس زيوم
بپوشاند و يك پيراهن بلند آستين دار پوشيد. پس از 
4/5 ساعت پرواز، ما به فرودگاه مهرآباد تهران رسيديم. 

در فرودگاه مشكلي برايمان به عنوان يك غربي پيش 
نيامد. آنها پس از پرسيدن انگيزه سفر و محل اقامتي 
ــه در تهران در نظر داريم، به ما اجازه ورود به خاك  ك
ايران را دادند. نخستين چيزي كه در تهران جلب نظر 
ــتناك آن بود، اما نكته جالب  مي كرد، ترافيك وحش
ــا به اين ترافيك و  ــن بود كه گويي تمامي ايراني ه اي
نحوه رانندگي عادت دارند، زيرا همگي همچون راننده 
تاكسي كه ما را سوار كرده بود، به آساني از ميان خيل 

عظيم خودرو ها و افراد پياده عبور مي كردند.
ــان است.  دومين نكته جالب درباره ايراني ها، ادبش
ــا در هر جايي از ايران كه بوديم، در صورت مواجهه  م
ــط ايراني ها كمك مي شديم.  ــريعا توس ــكل س با مش
ــت و رمپ براي  ــه پله داش ــال هر جا ك ــوان مث به عن

ــت، مردماني  عبور من با صندلي چرخدار وجود نداش
ــك كرده و راهم را  ــتند كه داوطلبانه كم حضور داش
ــاختند.  شعارهاي انقالبي همچنان روي  هموار مي س
ديوارهاي شهر ديده مي شود و به شهر تهران چهره اي 
ــتر خودرو ها مدل پايين و از  ــت. بيش انقالبي داده  اس
نوع پيكان ساخت ايران است. به همين دليل آلودگي 
ــطح  ــت. اما س ــوا در مركز و جنوب تهران زياد اس ه
ــي تهران يكي از  ــت و آب لوله كش خيابان ها تميز اس
ــي در دنياست. به گمان  خالص ترين آب هاي لوله كش
من مهم ترين مشكل اجتماعي اكنون ايران، شغل هاي 
نامناسب و  درآمدهاي پايين افراد تحصيلكرده است 
كه سبب پايين آمدن انگيزه هاي جوان ترها براي ورود 
ــت. گويا كار كردن در  ــگاه و ادامه تحصيل اس به دانش
ــتن مهارت يا تحصيالت خاصي بسيار  بازار بدون داش
ــته هاي كاربردي مانند  ــودآورتر از تحصيل در رش س

مديريت بازرگاني، حسابداري و حقوق است!

ما از سوي دختري جوان و خانواده اش به ايران دعوت 
شده بوديم. خانه آنها خوشبختانه در شمال شهر تهران و 
نزديك به رشته كوه البرز بود و هواي دل انگيزي داشت. 
ــت در خانه يك ايراني مهمان نواز فوايد ديگري هم  اقام
داشت كه شايد مهم ترين آن خوردن خوراك هاي سنتي 
ايراني ها بود. «فسنجان» خوراكي كه با مرغ، گردو، انار 
ــبزيجات به نام  و برنج بود، توپ هاي گردي از برنج و س
ــتني سنتي» كه با عطر گل رز (منظور  «كوفته»، «بس
نويسنده گالب است) درست مي شد، «كباب» كه بسيار 
متنوع و از گوشت يا مرغ يا تركيبي از هر دو بود، همه 
ــيار لذيذ بود. در تهران حتي فست فودها هم  و همه بس
ــت فودهاي ايراني به  لذيذتر و حجيم تر بود. تقريبا فس

فست فودهاي آمريكايي شباهت دارد.

تهران، پايتخت مدرن ايران
ــد بزرگ،  ــت: مراكز خري ــهر مدرني اس تهران ش
ــيار، ميدان هاي اصلي با  ــتان هاي بس پارك ها و بوس
طراحي شهري زيبا، انواع و اقسام معماري هاي متوازن 
و نامتوازن مدرن، رستوران هاي كوچك و بزرگ بسيار 
ــفره خانه هايي كه مي توان  و از همه هيجان انگيزتر س
ــيب  ــي با طعم هاي متنوعي چون س در آن قليان هاي

و هلو كشيد!
شب جمعه ها و تهرانگردي در طول آن بسيار معروف 
ــنت هاي زيبايي هم در تهران برقرار است. با  ــت. س اس
ــت كه پايتخت نيز  ــهري اس وجود آن كه تهران كالنش
ــنتي  ــود، اما همچنان در آن آداب س ــوب مي ش محس
بسياري را مي توان ديد. براي مثال در روزهاي تعطيل و 
آخر هفته ها مردم همراه دوستان يا خانواده شان از صبح 
يا ظهر تا نيمه هاي شب به پيك نيك مي روند. با وجود 
آن كه تهران به سبب ويژگي هايي چون ابرشهر بودنش 

با خشونت و دزدي دست به گريبان است، اما مردم در 
طول مدت تفريحشان بسيار آرام هستند. البته منظورم 
ــتن نيست. اما آنها با  ــاس امنيت داش از آرام بودن، احس
وجود مشكالت متعدد به زندگي خود ادامه مي دهند و 

برنامه هايشان را متوقف نمي كنند.

سفر به شيراز به بهانه يك عكس
ما با ديدن عكسي از باغ ارم شيراز تصميم گرفتيم 
ــي كنيم و خود را به مركز ايران و  ــر را ط 900 كيلومت
شهري برسانيم كه به شهر عشق در اين كشور مشهور 
ــتي محسوب مي شود  ــت. شيراز يك شهر توريس اس
ــطه معماري مسجدهايش، بازار  ــهرتش را به واس و ش
وكيل، چايخانه ها، باغ ارم و آرامگاه شاعران مشهوري 

چون حافظ و سعدي دارد.
شيراز نسبت به تهران شهر ارزان تري است، خاصه 
هزينه تاكسي هايش. ما از شيراز به پرسپوليس رفتيم 
ــي  ــاهان امپراتوري هخامنش ــتاني ش تا از كاخ تابس
ــت؛  ديدن كنيم. يكي از اين كاخ ها «آپادانا» نام داش
ــزرگ (اول) در آن با نمايندگان  ــي كه داريوش ب كاخ
ــد.  ــان را پذيرا مي ش ديگر ملل ديدار كرده و هدايايش
ــتان را  ــيد ارزش و اقتدار ايران باس ديدن تخت جمش
ــور در طول  ــه من فهماند و درك كردم كه اين كش ب
ــتان چه ميزان قدرت داشته و چرا توانسته  دوران باس
نخستين امپراتوري ايران لقب گيرد و مرزهايش را تا 
ــترش دهد.  ما در طول اقامتمان در  ــت ها گس دوردس
شيراز از پاسارگاد نيز ديدن كرديم. اهميت پاسارگاد 
به واسطه وجود آرامگاه كورش بزرگ است؛ فردي كه 
ــي مي دانند. كورش  ــله هخامنش او را بنيانگذار سلس
براي تمام جهان به عنوان يك آزادانديش مورد احترام 
ــور حقوق بشر در جهان را  ــت، زيرا نخستين منش اس
ــت. در كل منطقه پاسارگاد شكوه  او تدوين كرده اس
ــيد را ندارد؛ اما به همه كساني  و عظمت تخت جمش
كه به ايران و شيراز سفر مي كنند، توصيه مي كنم اگر 
زمان كافي دارند حتما از پاسارگاد نيز ديدن كنند.  ما 
در شيراز در هتلي سه ستاره با فاصله 20 دقيقه اي از 
فرودگاه اقامت داشتيم. اتاق خوبي با تلويزيون و حتي 
ــيار هم  ــتيم كه بس چند كانال خبري ماهواره اي داش
ــب بود. تنها مشكلم شش پله در ورودي  تميز و مناس
هتل بود كه با كمك دربان هر بار از آنجا بسختي گذر 
مي كردم. پس از سه روز فراموش نشدني و خاطره انگيز 

از شيراز به تهران بازگشتيم.
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ايرانگردي روي صندلي چرخدار

ما با ديدن عكسـي از باغ ارم شـيراز تصميم گرفتيم 900 كيلومتر را 
طي كنيم و خود را به مركز ايران و شهري برسانيم كه به شهر عشق در 
اين كشور مشهور است. شيراز يك شهر توريستي محسوب مي شود 
و شهرتش را به واسطه معماري مسجدهايش، بازار وكيل، چايخانه ها 

باغ ارم و آرامگاه شاعران مشهوري چون حافظ و سعدي دارد.

شـعارهاي انقالبي همچنان روي ديوارهاي شـهر ديده مي شـود و به 
شهر تهران چهره اي انقالبي داده  است. بيشتر خودرو ها مدل پايين و 
از نوع پيكان ساخت ايران است. به همين دليل آلودگي هوا در مركز و 
جنوب تهران زياد است. اما سطح خيابان ها تميز است و آب لوله كشي 

تهران يكي از خالص ترين آب هاي لوله كشي در دنياست

بسياري پيش از سفر  مي گفتند خاورميانه تسهيالت  براي گردشگري 
معلوالن را ندارد. مهم ترين دغدغه من پس از مشـكالت احتمالي 
معلوالن ويلچري، مشكل زبان بود. فقط به انگليسي تسلط داشتم و 
تنها واژه فارسي كه مي دانستم «ببخشيد» بود! نگراني من اين بود كه 

نتوانم با ايراني ها به دليل ندانستن زبانشان ارتباط برقرار كنم.

بخش نخست
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دريا  از عوامل قدرت و توسعه كشورهاي پيشرفته 
محسوب مي شود و به موازات آن گردشگري دريايي 
ــگري در دنياي  ــت گردش ــاخه هاي صنع ــه  از ش ك
ــاحل  ــورهايي كه س ــت در كش ــدرن امروزي اس م
ــته  ــت و توانس دارند از جايگاه ويژه اي برخوردار اس
ــاي قابل مالحظه اي را نصيب آنها كند و در  درآمده
ــان سهم بزرگي را به خود  آباداني روزافزون كشورش

اختصاص دهد.
ــوب  ــوري غني محس ــران كش ــر اي ــن منظ از اي
ــود. قرار گرفتن در جنوب بزرگ ترين درياچه  مي ش
جهان و حضور در كرانه هاي خليج هميشه فارس و 
درياي عمان ظرفيت ارزشمندي براي توسعه صنايع 
ــگري دريايي محسوب مي شود كه  دريايي و گردش
ــكوفايي اقتصاد و باال رفتن سطح زندگي مردم  به ش
مي انجامد. اولين و مهم ترين مساله در اين خصوص 

شرايط فعلي گردشگري دريايي در ايران است.

گردشگري دريايي، فقط شنا نيست
ــتر افراد با شنيدن نام گردشگري  متاسفانه بيش
ــاحلي به  ــنا در چند متر از خط س ــي تنها ش درياي
ــان مي آيد؛ در صورتي كه گردشگري دريايي  يادش
ــت و فعاليت هاي  ــن حرف هاس ــر از اي ــزي فرات چي
ديگري چون تورهاي غواصي و انواع ورزش هاي آبي 
را كه تعدادشان هم كم نيست، شامل مي شود. براي 
ــوب ايران بازديد از جنگل هاي حرا با  نمونه، در جن
استفاده از قايق هاي مجهز و ايمن براي گردشگران 
ــگري دريايي در ايران  ــن جلوه هاي گردش از بهتري
ــوب مي شود، بنابراين اولين اقدام درخصوص  محس

گسترش گردشگري دريايي فرهنگسازي است.
ــه جاذبه هاي طبيعي و  ــل توجه نكردن ب به دلي
ــگر در  ــران از حيث جذب گردش ــا آبي، اي خصوص
ــيار دور مانده و بيشترين تمركز روي  اين حوزه بس
ــگري تاريخي و فرهنگي بوده است كه البته  گردش
ــت، اما  ــود مهم و پراهميت بوده و هس ــاي خ در ج
ــر ظرفيت هاي  ــه آن نبايد ما را از ديگ ــن ب پرداخت
ارزشمند كشورمان دور كند. يكي از عوامل موثر در 
ــكوفايي گردشگري دريايي جذب سرمايه گذاران  ش
ــرمايه گذاري در  ــب آنان براي س ــي و ترغي خصوص

حوزه گردشگري دريايي است.
ــوزه و ايجاد  ــش خصوصي به اين ح ــا ورود بخ ب
ــگري دريايي افزايش  ــد گردش ــرعت رش رقابت، س
ــرمايه با رونق  ــت س مي يابد و به دليل اين كه برگش
اين شاخه از گردشگري امري واضح و آشكار است، 
متوليان اين امر بايد با برنامه ريزي صحيح و تبليغات 
كافي در جذب بخش خصوصي به وارد شدن به اين 
ــاي دنيا اين وظيفه  ــوزه تالش كنند.  در همه ج ح
ــاس امنيت  ــت تا بتوانند احس ــه عهده دولت هاس ب
ــم و آنان را به  ــش خصوصي فراه ــراي بخ الزم را ب

سرمايه گذاري ترغيب كنند. 

تقاضاي گردشگري دريايي در ايران
ــتر مناطق  ــردم بيش ــه م ــن ك ــه به اي ــا توج ب
ــر مي برند  ــك به س ــورمان در اقليم گرم و خش كش
ــت و پنجه نرم  ــق با بي آبي دس ــياري از مناط و بس
مي كنند، گردشگري دريايي مي تواند بخش بزرگي 
ــه خود  ــي را ب ــگري داخل ــاي گردش ــازار تقاض  از ب

اختصاص دهد.
ــد،  ــر گونه فعاليتي كه با آب مرتبط باش ــام ه  انج
ــي قدم زدن  ــي گرفته تا حت ــاي آب ــواع ورزش ه از ان
ــيار مفيدي بر  ــرات بس ــا، اث ــاره دري ــاحل و نظ در س
ــالوه بر كاهش  ــان ها مي گذارد و ع ــم و روح انس جس
ــه امروزي و  ــي از زندگي پردغدغ ــترس هاي ناش اس
آرامش بخشي فراوان، انرژي دوباره اي براي از سرگيري 
ــافرت به  ــد. از اين رو مس ــان مي بخش زندگي به انس
ــگران  ــورد توجه گردش ــه م ــاحلي هميش  مناطق س

بوده است.
ــه  ــي ب ــگران خارج ــذب گردش ــوص ج درخص
ــاحلي نيز بايد برنامه ريزي هاي بلندمدت  مناطق س
ــورت گيرد تا با تجهيز كلوپ هاي غواصي و ديگر  ص
ــهمي از بازار  ــاي ورزش هاي آبي بتوان س فعاليت ه

گردشگري دريايي جهاني را به دست آورد.
در ايران مناطق منحصر به فردي وجود دارند كه 
ــتي هاي  با وجود تجهيزات كافي (از همه مهم تر كش
ــتفاده بهينه كرد. براي  تفريحي) مي توان از آنها اس
ــج فارس،  ــيه خلي ــواحل مرجاني حاش ــه، س نمون
ــي كه در اطراف  ــاي حرا، ماهيان رنگارنگ جنگل ه

جزاير جنوبي ايران زندگي مي كنند و... .

گردشگري دريايي و اشتغالزايي 
ــتان هاي  ــور كه جزو اس ــتان جنوبي كش پنج اس
محروم نيز محسوب مي شوند با گسترش فعاليت هاي 
گردشگري در شرايط بهتري قرار خواهند گرفت. با 
توجه به اين كه صنعت گردشگري بيشتر مبتني بر 
ــاني زيادي نياز دارد،  ــت و به نيروي انس خدمات اس
ــتان ها از بين  ــد معضل بيكاري را در اين اس مي توان
ببرد. جوانان محلي بهترين راهنمايان تور هستند و 
با شناخت كاملي كه از محل زندگي خود و پيرامون 
ــكلي مي توانند  ــورت بروز هر مش ــد، در ص آن دارن

كمك هاي فراواني كنند.
ــاهده  ــد مش ــگران عالقه من ــياري از گردش بس
ــيله تور از سوي  ــنتي و به وس ماهيگيري به روش س
ماهيگيران محلي هستند، دوست دارند فعاليت هايي 
را كه در كنار ساحل به وسيله ملوانان صورت مي گيرد، 
ــاره كنند، غذاهاي دريايي ايراني را امتحان كنند،  نظ
از صنايع دستي مناطق جنوبي سوغاتي با خود ببرند 
ــبب جذب گردشگر بيشتر به  ــائل هم س و... اين مس
ــاحلي داراي سبك و سياق سنتي مي شود  مناطق س
ــبب حفظ برخي آداب و رسوم محلي گشته  و هم س

از فراموشي شان جلوگيري مي كند.

دريا گردشگر مي پذيرد
آذر كماني � 

ايران در شمال و جنوب صاحب كيلومترها ساحل است، امكاني كه هر كشوري را با چنين جغرافيايي 
به وسوسه جذب گردشگر مي اندازد، درياي جنوب زالل تر و پاك تر و بكرتر از درياي شمال، مي تواند 

هر سال ميليون ها درآمد روانه خزانه دولت كند و نه تنها اين طور نمي شود كه بسياري از سواحل 
بي نظير ايران به واسطه تخريب محيط زيست و ساخت و ساز از بين مي رود. قصد گله كردن نيست 

چراكه فردا روزي ملي به نام يكي از همين هاست، روز ملي خليج فارس كه هر چند بهانه نامگذاري اش 
خروج پرتغالي هاست، اما به واسطه شيطنت كشورهاي همسايه بيشتر از قبل محبوب ما ايراني ها شد. 

بهترين راه پاسداري از اين خليج پايدار نه جنبش هاي مجازي و همايش هاي واقعي كه ترغيب مردمان و 
شهروندان ايراني و گردشگران خارجي است براي ديدنش.

پيشنهاد نامگذاري روز خليج فارس
احمد مسجد جامعي، رئيس شوراي شهر تهران از دوره وزارتش خاطره اي دارد كه شنيدني است. او 
ــنال جئوگرافيك نام ديگري را براي خليج فارس مورد  ــريه نش ــاد بودم نش مي گويد: زماني كه  وزير ارش
ــانه  ــبكه الجزيزه اين كار را تقويت و تكرار كرد. معموال در اين مواقع به رس ــتفاده قرار داد و بعدها ش اس
ــانه ها را اخراج كرديم؛ چون كار غيراخالقي  مربوط تذكر مي دادند، اما ما تذكر نداديم و نماينده آن رس
ــاد براي عده اي سوال شده  ــده بودند. در آن زمان رفتار تند مديريتي ارش ــتي مرتكب ش و غيرقابل گذش

بود كه چطور به دليل چنين اتفاقي 
خبرنگار دو رسانه اخراج شدند. در 
ــان  ــناد، نامه اي از ايرانشناس آن اس
ــكا كه در راس  ــوزه كانادا و آمري ح
ــود دريافت  ــراي ب ــا ريچارد ف آنه
كرديم. آقاي فراي در اين نامه رفتار 
ــاد در قبال آن رسانه را  وزارت ارش
تائيد كرده بود يعني همان رفتاري 
ــوال به  كه براي خيلي ها عالمت س
ــاب مي آمد و نظر وزارت ارشاد  حس
را تند مي خواندند. ريچارد فراي در 
ــنهاد داده بود براي  همان نامه پيش
تكرار نام خليج فارس و تكرار و ثبت 
ــان مردم روزي را به نام  آن در اذه

روز خليج فارس تعيين كنند. 

مرثيه اي بر يك رويا
ــت كه عرصه شهرك سازي توسط  ــالي اس ــهر چند  س ــاحل بند ر كنگان در بوش ــاحل كنگان؛ س ـ س
شهرد اري قرار گرفته كه با اعتراض و فشار ساكنان اين شهر ساحلي مواجه شد ه است تا جايي كه شهرد ار 
ــاحلي از سوي شهرد اري فعلي با مد يريت خود   ــهر طي اظهارنظري كه انجام د اد ، تخريب اراضي س اين ش

را تكذيب كرد  و آن را مربوط به د وره هاي قبلي شهرد اري دانست.
ـ ساحل بهمنشير در خوزستان كه همچنان سنگيني زخم هاي جنگ تحميلي را بر د وش خود  حس 

مي كند  با تخريب توسط سازمان آب و برق اين شهر، اميد  گرد شگرانش را به يأس تبد يل كرد. 
ـ ساحل عسلويه هم از تخريب د رامان نماند ه ولي تخريب ناشي از ساخت وساز و تصرف توسط افراد  
ــي از آلود گي پسماند هاي صنعتي است كه روزانه به د ريا  ــتگاه هاي د ولتي نبود ه بلكه ناش ــخصي و د س ش

ريخته مي شود .
ــاعدي ندارد، همين چند وقت پيش رئيس اد اره محيط زيست  ــتارا هم وضع چندان مس ــاحل آس ـ س
شهرستان آستارا طي مطلبي در روزنامه شهروند به پيشروي 20 متري آب د رياي خزر به علت تخريب 

ساحل اين شهر خبر د اد .
ـ ساحل گناوه بزرگ ترين پارك جنگلي كه روي تپه هاي شني و ماسه اي د ر ساحل زيباي خليج فارس 

كه به نام تل چيتي معروف بود ، مورد  تعرض لود رها و بلد وزرهاي مالكان خصوصي قرار گرفت.
ـ ساحل چمخاله، مورد  مشابه بند ر 
ــواحل چمخاله  گناوه را مي توان د ر س
شهرستان لنگرود  و سواحل حسن رود  
از توابع شهرستان انزلي مشاهد ه كرد . 
ــي ملي به  ــه اين اراض ــت اند ازي ب د س
ــد ري بود ه كه اعتراض برخي از اهالي  ق

اين مناطق را درپي د اشته است. 
ــه  ــن بند رلنگ ــه، بي ــاحل لنگ ـ س
ــا  ــت زيب ــه اي اس ــر منطق و بند رخمي
ــا عمليات  ــت ب ــه چند ي اس ــر ك و بك
خاكبرد اري د ست و پنجه نرم مي كند . 
ــض  تعري ــري،  تراب اد اره  را  ــش  د ليل
ــر بود نش بيان ــت پرخط ــاد ه به عل  ج

كرد ه است.
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تايلندي ها ايران را مي شناسند
باتوجه به اشتراكات فرهنگي مردم تايلند با فرهنگ 
ــياري از آنها از جمله من با ايران و فرهنگ و  ايران بس
ــتيم و ناشناخته هاي چنداني  تمدن خاصش آشنا هس

درباره ايران در ذهن ما نيست. 
ــال پيش شخصي به نام احمد قمي به  تقريبا 400 س
كشور من سفر كرد كه در نهايت در تايلند ساكن شد، 
ــترده  ــته هاي وي و ارتباط گس بنابراين با توجه به نوش
ــران از آن دوران تاكنون و البته  ــي اي ــاري و سياس تج
ــياري از  ــه وجود آثار فرهنگي و تاريخي بس ــا توجه ب ب

هموطن هاي من با نام ايران و تمدنش آشنا هستند.
ــت بدانيد از همان دوران و با توجه به رابطه  بد نيس
ــي و تجاري كشور ايران با تايلند خانواده هاي مشهور و معتبري از ايران در كشور من  ــترده سياس گس
ساكن شدند كه همواره نام و فرهنگ ايران را در ذهن تايلندي ها زنده نگه داشته اند. بنابراين بيشتر 

تايلندي هايي كه به ايران سفر مي كنند قبال با فرهنگ و تمدن كشور شما آشنا هستند. 

رانندگي در ايران؛ احتياط و هيجان
ــعي مي كنم با رعايت كامل احتياط رانندگي كنم تا  س
ــوم، هرچند رانندگان ايراني بسيار  باعث ايجاد حادثه نش
ــيار جالب درباره  ــتند. اما نكته بس ــرك و باهوش هس زي
ايران تابلوهاي دوزبانه خيابان هاست كه مي تواند بهترين 
ــد. اين امتيازي  راهنماي خارجي ها در تهران و ايران باش
است كه در برخي كشورها ناديده گرفته شده است. نكته 

ديگر نام خيابان هاست. 
ــا بيانگر احترامي  ــك از خيابان ه ــه نام هري اول اين ك
ــتگان خود مثل اساطير، علما،  ــت كه ايرانيان به گذش اس
دانشمندان و البته شهداي خود دارند. اين موضوع را كمتر 
ديده بودم كه به عقيده من ريشه در فرهنگ اصيل ايراني 

ــاني كه در اين زمينه  ــاهير خود را تا ابد زنده نگه دارند. به عقيده من، كس دارد، چون مي خواهند نام مش
ــيار زيركي بودند چون با اين كار ناخودآگاه خارجي ها را وادار به مطالعه  تصميم گيري كرده اند افراد بس

درباره پيشينه افرادي كه نامشان بر خيابان ها يا ميدان گذاشته شده، مي كنند.

گاه فكر مي كنم در تايلندم
اجازه دهيد از اصفهان شروع كنم؛ شهري كه نه تنها از 
لحاظ تاريخي مشهور است، بلكه رازهاي تاريخي بسياري 
ــم در دوران صفوي ايران  ــور كه گفت در دل دارد. همان ط
ــته و خانواده هاي  ــترده اي داش ــور من ارتباط گس با كش
ــن زندگي  ــور م ــهوري از ايران در كش ــلطنتي يا مش س
ــطه حضورشان بناهايي با معماري و  مي كردند كه به واس
متناسب با تمدن ايران زمين نيز در كشور من ساخته شده 
ــت، بنابراين وقتي در خيابان هاي اصفهان قدم مي زدم  اس
ــري از تايلند و بناهاي تاريخي موجود از  ناخودآگاه تصوي
آن دوران را يافتم. اين شباهتي بود كه شايد كمترجايي از 

جهان بين دو فرهنگ و دو كشور مي توان يافت و بيانگر اشتراك هاي بسياري ميان دو فرهنگ است.
ــم نكته ديگري را نيز برايتان بگويم كه مرا به ياد وطنم مي اندازد، همه مي دانيم ايرانيان  ــه مي توان البت
ــت، بنابراين با توجه به  ــترك اس ــهرت يافته اند كه دقيقا با اعتقادات فرهنگي ما مش به مهمان نوازي ش

مهمان نوازي مردم ايران زياد احساس دوري از وطن ندارم.

با غذا به همديگر معرفي شويم
ــروع كنم تا آنها  ــور خودم بايد ش ابتدا از مردم كش
ــروع به معرفي  ــتر درباره ايران بدانند، بعد از آن ش بيش
ــگران ايراني خواهم كرد كه  جاذبه هاي تايلند به گردش
البته از همان جاذبه هايي كه اشاره كردم شروع مي كنم. 
ــتند يادگارهاي  ــورها عالقه مند هس ــردم كش چون م
تمدن خودشان را جاي ديگري از دنيا ببينند. غذاهاي 
ــراي معرفي دو تمدن  ــي دقيقا برنامه بعدي من ب ايران
ــون همان طور كه مي دانيد حدود ــت، چ  به يكديگر اس

ــتند. بنابراين  ــلمانان هس ــردم تايلند مس ــد م  7 درص
ــا روش هاي  ــور من ب ــياري در كش ــاي حالل بس غذاه
ــود كه مي تواند به عنوان جاذبه اي  مختلفي تهيه مي ش
براي گردشگران دو كشور باشد. هرچند غذاهاي ايراني نيز لذيذ و خوشمزه است، اما نكته اصلي اين 
ــتفاده از روش هاي تايلندي غذاهاي ايراني تهيه كرد يا برعكس. اين  ــت كه چطور مي توان با اس اس

برنامه اي است كه من براي معرفي غذاهاي دو كشور به يكديگر دارم.

گردشگري ايران از نگاه سفير
ــت كه در گردشگري  فكر مي كنم كارهاي زيادي هس
ايران بايد انجام شود، به دليل اين كه ايران يكي از بهترين 
مقاصد گردشگري جهان است، البته با توجه به ظرفيت هاي 
موجود تاريخي، فرهنگي و طبيعي اش. با توجه به تحوالت 
ــران از اين امتياز  ــت كه اي ــر اكنون بهترين زمان اس اخي
ــتفاده كند و درها را روي گردشگران خارجي بگشايد  اس
ــت  زمان مناسبي براي گسترش صنعت  و بايد توجه داش

گردشگري بين ايران و تايلند نيز هست.
ــترك مي تواند  ــه مي دانيد فرهنگ مش ــور ك همان ط
ــد، اما  ــگري بين دو منطقه باش عاملي براي جذب گردش
از آنجا كه گردشگران زيادي به كشور من سفر مي كنند 
ــت  با همكاري مشترك بتوانيم بازديد از ايران را به بخشي از سفر گردشگران تايلند  ــبي اس فرصت مناس
بيفزاييم، هرچند اين موضوع نيازمند بررسي است، ولي پايه هاي كار به عقيده من مهياست. به عنوان مثال 

وجود خطوط پروازي مستقيم بين دو كشور مهم ترين نكته براي تبادل گردشگري دو كشور است. 

عماد عزتي  � 
تايلند حاال چند وقتي است جزو مقاصد محبوب ايرانيان شده 
ــت؛ كشوري در جنوب شرقي آسيا كه طبيعت بي نظيرش  اس
توجه بسياري از گردشگران جهان را به خود جلب كرده است. 
ــه با لبخند پذيراي  ــردم خوش خلق و مهربان تايلند هميش م
ــور را به نام «سرزمين  ــگرانند. همين است كه اين كش گردش
ــش زيادي  ــوري كه بخ ــت؛ كش ــروف كرده اس ــد» مع لبخن

ــردم و جاذبه هاي  ــن مهرباني م ــون همي ــدش را مدي از درآم
ــگري اش است. آن طور كه آمارها روايت مي كند تايلند  گردش
ــگر از سراسر  ــال 2013 پذيراي 27 ميليون گردش تنها در س
ــت؛ رقمي كه اگر براي ايران اتفاق بيفتد ديگر  جهان بوده اس
ــوي ديگر تايلند به دليل  ــه صادرات نفت ندارد.  از س ــازي ب ني
سرمايه گذاري صحيح و دقيق مسئوالنش توانسته رشد صنعت 
گردشگري را در كشور خود بهبود بخشد. عصر يك روز دلپذير 

بهاري در تهران مهمان «آديسورندج سوكاسواستي» سفير 
تايلند بوديم تا از تجربه زندگي  در ايران و البته شگفتي هاي 
طبيعي تاريخي كشورش برايمان بگويد.  او تجربه پنج  ماه  
ــورهاي  ــران را دارد و پيش از ايران در كش ــي در ته زندگ
ــت. آقاي سفير  آلمان، ژاپن و انگليس نيز زندگي كرده اس
مي گويد مردمش خيلي خوب با ايران آشنا هستند، چرا كه 

بيش از چهار قرن است  اين كشور را مي شناسند.

ايراني كه من  ديدم
پاي حرف هاي «سوكاسواستي» سفير تايلند و تجربه زندگي  در ايران

نوروز شما و سونكران ما
ــال نو  ــه مي دانيد فاصله زيادي ميان س ــور ك همان ط
ــت، بنابراين با توجه به  ــال نو تايلندي نيس ــي و س شمس
اشتراكات ميان هر دو جشن بد نيست بتوانيم زمينه مطرح 
شدن دوباره آنها  را -كه در واقع بيانگر فرهنگ مشترك دو 

كشور است - بسازيم.
ــاختمان سفارت براي  ــال در س ــن هرس البته اين جش

تايلندي هاي مقيم ايران برگزار مي شد. 
ــتراكاتي مثل سال نو، به دليل اقامتم  فارغ از موضوع اش
ــياري با ايرانيان  ــرم ارتباط بس در تهران با خانواده، همس
ــته است. بايد بگويم ايشان نيز از اقامت در كشوري با  داش
اين قدمت و تمدن فرهنگي بسيار خرسند است. او همواره 
با مطالعه و ارتباط با دوستان ايراني خود سعي در يافتن اشتراكات بيشتري ميان دو فرهنگ دارد و اوقات 
خوشي را سپري مي كند. البته مطالعات و ارتباط گسترده ايشان با دوستانش گاهي اوقات باعث يافتن 

افق هاي تازه اي ميان دو فرهنگ براي من مي شود.
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ــه  ــتم و تا آنجا كه مي دانم س من بچه تهران هس
ــل من از طرف پدري و مادري تهراني بوده اند.  نس
ــاي متعدد درباره  ــينه و مطالعه كتاب ه ــن پيش اي
تهران، من را به شناخت شهرم و آشنايي با بخشي 

ــا  ــوم و آداب تهراني ه ــا و رس از آيين ه
عالقه مند كرده است.

ــهر را  ــوم يك ش ــوال آداب و رس معم
ــان مي كنند. ولي من  ــه اي بي با صورت هاي كليش
ــن فتوت و  ــكلي متفاوت، از آيي ــم به ش مي خواه
ــوم ميان تهراني هاي قديم برايتان  جوانمردي مرس
ــاني گفته مي شود كه ويژگي  بگويم. فتيان به كس
بارز آنها دستگيري از آدم هاي نيازمند است. چنين 
ــا و بارها در ميان  ــش از هر جا، باره ــاري را بي رفت
ــتاره بوده اند و نه بازيگر،  مردماني ديده ام كه نه س
ــهور بودند و نه اهل شهرت. آدم هايي كه اگر  نه مش
ــاني رحم كند، به واسطه  ــت به كس خدا مي خواس
بودن آنها بود. مثل آسيد مهدي قوام كه ماجراهاي 

درس آموز فراواني از ايشان باقي مانده است.
ويژگي بارز چنين افرادي چشم پوشي از خطاي 
ــت و امروز من نمي دانم  مردم و جوانمردي بوده اس
ــرا آدم ها به دنبال بهانه هاي مختلف براي خراب  چ

كردن يكديگر هستند. 
ــم من به دليل  ــه بگذريم، بايد بگوي ــران ك از ته
ــغلم به بسياري از شهرهاي ايران سفر كرده ام. و  ش
ــتان ياد كنم كه  پيش از همه، مي خواهم از خوزس
ــك و غيرقابل  تصور مردم، نه تنها جايي گرم و خش

سفر نيست، بلكه بسيار باصفاست. 
ــادان برويد.  ــوش و اهواز و آب ــا به ديدن ش حتم
من در هر يك از آنها تقريبا به طور مستمر يك ماه 
ــنهادي تجربه شده را  زندگي كرده ام، بنابراين پيش
ــوش و  ــان مي گويم. محبت و گرماي مردم ش برايت
ــد احساس  ــان، همگي موجب ش البته حال خوبش
غربت نكنم. حتي اسير آن همه خوبي و محبتشان 
ــادي دارند كه  ــا جاذبه هاي زي ــدم. همگي اينه ش
ــان به لحاظ معنوي و توريستي و فرهنگي  ديدنش
اتفاق ويژه اي برايتان رقم خواهد زد، البته اگر خوب 

بگرديد.
متاسفم كه براي بعضي از ما، آنقدر مرغ همسايه 
ــخ آبادي به نام  ــا اولين بليت به مل ــت كه ب غاز اس
ــال حتي در همين  ــم در حالي كه مث ــي مي روي دب
ــت كه حتي قدم گذاشتن  تهران زمين ويژه اي اس
ــون مي كند و آن، جايي  ــما را دگرگ به آن حال ش
ــت. من حدود ده روستاي طالقان  جز طالقان نيس
ــي و نوآوري  ــزي جز زيباي ــده ام و در آن چي را دي
ــگفتي خلقت چيزي كشف نكرده ام. نمي شود  و ش
ــر كرد و جايي براي خلوت  ــتايي س در چنين روس

ــتخوان سبك كردن نيافت. البته سدي  كردن و اس
ــب ايجاد تغييراتي  ــاخته اند كه موج در طالقان س
ــت. در هر صورت، سد برساخته  ــده اس در آنجا ش
ــان و طبيعت و  ــت، چرا ما از خود طالق ــان اس انس
مسير زيبايش استفاده نكنيم؟ باور كنيد درست از 
همان جايي كه اتوبان را ترك مي كنيد و به سمت 
ــفرتان آغاز مي شود. نمي دانم  طالقان مي رويد، س
ــه مقصد عجله داريم،  ــيدن ب چرا معموال براي رس
در حالي كه خود مسير مي تواند سفري متفاوت را 
ــد. بايد گاهي قلندارنه به آنچه در  ــان رقم بزن برايم

مسير رخ مي دهد، نگاه كنيم.
درباره ايرانگردي گفتني ها بسيار است؛ از مشهد 
كه اولين و آخرين مقصد ما ايرانيان است و صحبت 
ــمال هم به عمد بود، زيرا كه نخستين  نكردنم از ش
ــده در حالي كه در  ــفري مردمانمان ش انتخاب س

طبيعتش بسيار دخل و تصرف كرده ايم. 
خالصه آن كه به دنبال هتل چند ستاره نباشيد. 
ــفر را برداريد و كم هزينه، حتي به قصد  كوله بار س

لذت بردن از مسير به راه بيفتيد.

هستى يزدان پناه � 

ــن راه هاى گذران  ــفرهاى يك روزه، يكى از بهتري س
ــتگى هاى ناشى از زندگى  اوقات فراغت و در كردن خس
ــار اعضاى  ــروز در كن ــذران يك نيم ــت. گ ــره اس روزم
ــيار كم هزينه در  ــتان مى تواند راهى بس خانواده و دوس
ــادابى و آرامش باشد. يكى از مهم ترين  ــب ش جهت كس
ــه با خود ــت ك ــل هر پيك نيك خوراكى هايى اس  عوام

ــرايط پيك نيك ها كه  ــه همراه مى بريد. با توجه به ش  ب
معموال در فضاى باز و به دور از فناوري هاى عادى زندگى 
شهرى است، بهتر است خوراكي هايى با خود همراه كنيد 
ــدنتان را به  ــاد را دارد و احتمال بيمار ش كه كمترين فس

حداقل مى رساند.

از اين مواد پرهيز كنيد
ــفر نيمروزه و پيك نيك خود  ــت در طول س بهتر اس
ــتفاده از اين خوراكى ها را محدود و در صورت امكان  اس

حذف كنيد.
ـ ميوه هـاى لطيف و پوسـت نـازك: معموال در 
ــايل پيك نيك و فشارهاى ناشى  جريان حمل و نقل وس
ــت نازكى دارد، خيلى زود  از حركت، ميوه هايى كه پوس
لهيده شده و فاسد مى شود. پس بهتر است از ميوه هايى 
چون سيب، پرتقال و ديگر ميوه هايى كه پوستى ضخيم تر 

دارد بهره گيريد.
ــوال پيك نيك ها در  ـ نوشـيدنى هاى گازدار: معم
ــت و جابه جايى  ــود. حرك ــال برگزار مى ش فصل گرم س
ــه بطرى هاى حاوى مواد  ــار هوايى گرم معموال ب در كن
ــبب تركيدگى آنها مى شود. با  ــار آورده و س گازدار، فش

توجه به اين كه بيشتر نوشيدنى هاى گازدار شيرين است، 
ــبب ايجاد چسبندگى زياد  ديگر وسايل  تركيدن آنها س
ــود. پس توصيه مى شود انواع  و حتى لباس هايتان مى ش
آبميوه هاى طبيعى و دوغ هاى بدون گاز را جايگزين اين 

نوشيدنى ها كنيد.
ـ سس مايونز: اگر دوست داريد به همراه وعده غذايى 
ــاالد مصرف كنيد، بهتر  كه در طبيعت ميل مى كنيد س
است آن را بدون هر گونه سس مايونز تهيه كنيد. استفاده 
از ديگر  چاشنى ها چون آبليمو، آبغوره يا سركه، عالوه بر 
هضم بهتر غذاها كه معموال در پيك نيك بسيار سنگين 
هم هست، امكان فساد ساالد را به حداقل مى رساند. بهتر 
ــاالد الويه و ماكارونى را از سبد  ــت غذاهايى چون س اس
خوراكى هاى پيك نيكى حذف كنيد، زيرا اين خوراكي ها 

بسيار سريع فاسد شده و ايجاد مسموميت مى كند.
ــاندويچ  ــيارى يك س ــايد از نظر بس ـ تخم مرغ: ش
تخم مرغ هم غذايى مقوى محسوب شود و هم كم هزينه،  
ــت تخم مرغ جزو موادى  ــا بايد به اين نكته توجه داش ام

است كه امكان فسادش باالست. 
ــى و ديگر غذاهايى را  ــت اين ماده غذاي پس بهتر اس
ــت مى شود از سبد خوراكى هاى  ــطه آن درس كه به واس

پيك نيكى خود حذف كنيد.
ــواد غذايى كه در  ـ مـواد غذايى سـرخ شـده: م
ــت، به هيچ عنوان براى پيك نيك  ــرخ شده اس روغن س
ــت. اين خوراكي ها معموال پس از گذشت  ــب نيس مناس
ــود.  ــده و به اصطالح بيات مى ش ــرد ش ــاعت س چند س
نگهدارى اين خوراكي ها در هواى گرم، امكان فسادشان 
ــموميت غذايى را  ــال مس ــد و احتم ــش مى ده  را افزاي

چند برابر مى كند.

   

روياي طبيعت در بهار 
اين عكس كارت پستالي نه گرافيك است و نه پوستري تبليغي. 
ــي از شمال ايران كه  ــت از طبيعت بخش ــاده اس تنها يك عكس س
ــت. طبيعت  زيبايي اش را به عكاس خوش ذوقش تحميل كرده اس
ايران در بهار رنگ و لعاب تازه اي به خود مي گيرد و آسمان و زمين 

چشم نواز مي شود.
ــاري به  ــت در فاصله 60 كيلومتري س ــن جا آبگير الندان اس  اي

كياسر كه در فاصله 5 كيلومتر مانده به كياسر قرار دارد.

روز بناها در كنار ويرانه ها 
ــم روز جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي با حضور  ــته مراس هفته گذش
ــوراي شهر و رئيس سازمان ميراث فرهنگي برگزار شد. مراسمي  اعضاي ش
كه به بازديد از بخشي بناهاي تاريخي اختصاص داشت و جز حسرت چيزي 

براي همراهان نداشت. 
اين بناي نزاري كه مي بينيد يكي از تنها بازمانده هاي دوره مشروطه است، 
دوره اي كه تنها صد سال از قدمتش مي گذرد، حكايت بناهاي تاريخي ايران 

قصه پر غصه اي است كه «گريه كن» ندارد! 

شهر دوچرخه ها 
شايد ديگر دوچرخه هاي معروف به «دوچرخه 28» براي اهالي پايتخت 
نوستالژي آنها باشد، بخش مهمى از خاطره جمعي بسياري از شهرونداني كه 
يادآور دوران كودكي و نوجواني شان است، اما اين دوچرخه ها هنوز در بسياري 

از شهرها هنوز طرفدار دارد.
 يزد يكي از آن شهرهاست كه هنوز هم مي توان بسياري از اين دوچرخه ها 
را در كوچه هاي خاكي اش ديد. دوچرخه هايي كه پير و جوان نمي شناسد و 

مركب بسياري از شهروندانش است.

نظر و پيشنهاد خود را به نشاني: 
 تهران، بلوار ميرداماد،  جنب مسجد الغدير  روزنامه جام جم يا پست الكترونيكي  

"chamedan @jamejamonline.ir  بفرستيد  يا به شماره
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خوراكى هاى پيك نيكى

رسالت بوذري، مجري، به لذت جاده هاي 
سفر توجه دارد
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