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شـرکت هـواپیمایـی قشـم
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جــزیره قشـم، بلــوار امـام قلـی خـان، میدان گلهــا، 
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13 یـــــزدمیـراثی در دل کویر 
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21 مـردی که همچنان عـاشــق اسـت 

28 بیست نكته ضروری در سـفر کاری 

44 پـل استـر، نـویسنـده ای برای تـمامی فـصـول 
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50 اخبـار کوتـاه قشم ایـر 

باغ دولت آباد یزد

 وظیفـه  همـه  مـا این اسـت کـه سـعی کنیم کشـور را مسـتحکم، 
غیـر قابـل نفـوذ، غیر قابـل تأثیر از سـوی دشـمن، حفظ کنیـم و نگه 
داریـم؛ ایـن یکی از اقتضائـات »اقتصاد مقاومتی« اسـت که ما مطرح 
کردیـم. در اقتصـاد مقاومتـی، یـک رکن اساسـی و مهـم، مقاوم بودن 
اقتصـاد اسـت. اقتصـاد باید مقاوم باشـد؛ بایـد بتوانـد در مقابل آنچه 
که ممکن اسـت در معرض توطئه  دشـمن قرار بگیـرد، مقاومت کند.

بخشـی از بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی علیه السـالم
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مـاه مبـارک رمضـان ارزشـمندترین مقطـع زمانـی در طول سـال اسـت که 
خداوند روزه گرفتن را بر مسـلمین واجب کرده اسـت و بر اسـاس احادیث نبوی 
هـر عبـادت در ایـن ماه ثـواب هفتاد برابر نسـبت به سـایر ما ه هـا دارد. اوج این 
عظمـت را می تـوان در شـب قـدر مشـاهده کرد که قـرآن آن را برتـر و بهتر از 
هزار ماه دانسـته اسـت. از این رو شـناخت اهمیت و ارزش این ماه برای آمادگی 
روحـی بسـیار ضروری اسـت، عـالوه بر این عبـادت سـازنده و مؤثـر در این ماه 
نیازمنـد دانسـتن احـكام آن اسـت تـا فرد مسـلمان با آگاهـی از احـكام فقهی و 

شـرعی بتوانـد عالوه بـر روزه گرفتن از بـرکات معنوی آن نیز بهره مند شـود. 

مـاه مبـارک رمضـان سـایه خیـر و برکـت، ماه نـزول قـرآن، ماه مغفـرت و 
آمـرزش، مـاه جود و کرم، ماه بخشـش و نیكوکاری، ماه ایثار و از خود گذشـتگی، 
ماه جهاد و کوشـش، ماه سـعی و تالش، ماه رحمت و سـازندگی و ماه ضیافت اهلل 
اسـت. رمضان ماه تهذیب نفس، کسـر شـهوت، غلبه و چیره شـدن بر نفس، ماه 
صبر و اسـتقامت و باالخره ماه خودسـازی و اصالح جامعه اسـت. این ماه دانشگاه 
انسان سـازی اسـت؛ بله رمضان دانشـگاه علمی و عملی، آموزشـی و پرورشـی و 

تربیتی و اصالحی اسـت.

رمضـان بهـار عمـر و بهتریـن فرصت مناسـب برای اصـالح خـود و جامعه 

اسـالمی اسـت که کلیـه مكلفان بـه طور مشـترک به عبـادت و روزه مشـغول 
و برای کسـب معنویات و جبران گذشـته بسـیج و هماهنگ می شـوند، مسلمانی 
کـه نسـبت بـه رمضان دید منفی داشـته باشـد و از برنامه هـای ویژه ایـن ماه پر 
خیـر و برکـت فاصلـه بگیرد و حتـی با کمال جـرأت در انظار عمومـی تظاهر به 
روزه خـواری کنـد، مثـل اینكه به زبان حـال خود می گوید: ای ملت مسـلمان من 
از شـما جـدا و بـی زار گشـته ام و با این شـعار ننگین علیـه خود اعـالم جنایت و 
جرم می کند. این امر مسـتوجب تعزیر و عقوبت اسـت. بر مسـئوالن الزم اسـت 
کـه بـه طور جـدی با چنین منكراتـی مبارزه کننـد و بر فرد فرد مسـلمان واجب 
شـرعی اسـت که در ریشـه کن کردن منكرات، حكومت اسـالمی را یاری کنند.

روزه تنهـا تـرک خوراک و آب نیسـت. بلكه روزه شـرعی و حقیقی و قانونمند 
اسـالمی همـان روزه ای اسـت که به اضافه تـرک آب و غذا، یـک انقالب درونی 
کـه سـازندگی دارد در شـخص روزه دار ایجـاد شـود و فرد را از هر نـوع آلودگی 
و گنـاه دور سـازد و بـه عبـارت دیگـر روزه ای همراه بـا ترک غـذا و آب که فرد 
از تمـام گناهـان، نافرمانی هـا، آزارها و... دسـت بشـوید و تمام اعضـای او روزه دار 
باشـد. چنیـن روزه ای مقبول درگاه حق تعالی قرار می گیـرد و ثواب بی نهایت برای 

روزه دار محقق می شـود.

داود ربیعـی | سـردبیر سفره ای سرشار از رحمت
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روی خـط خبـــر روی خـط خبـــر

رونمایی از سامانه آنالین ارسال داوطلبانه مخاطرات ایمنی
ــی ایمنــی در حمل و نقــل، ســمینار ایمنــی شــرکت  ــه مناســبت روز جهان ب
هواپیمایــی قشــم بــا حضــور مدیــر عامــل، معاونیــن و جمعــی از مدیــران ارشــد 

ایــن شــرکت در ســالن CIP  فــرودگاه بیــن المللــی مهرآبــاد برگــزار شــد.

بـه گـزارش روابط عمومـی شـرکت هواپیمایی قشـم، در این نشسـت، سـامانه 
ارسـال گزارش داوطلبانه مخاطرات ایمنی شـرکت هواپیمایی قشم به طور رسمی 
رونمایی شـد و در همین راسـتا پورتال ایمنی قشـم ایر نیز جهت دریافت گزارشات 

مربوطه معرفی شـد.

در این جلسـه، مهندس محمود شـکرآبی مدیر عامل قشـم ایر ضمن تشـکر از 
تـاش همـکاران واحد مدیریت ایمنی شـرکت در خصوص پیاده سـازی سیسـتم 
مدیریت ایمنی، به لزوم اشـاعه فرهنگ ایمنی در تمامی سـطوح سـازمانی شرکت 
به منظور اسـتقرار سیسـتم ایمنی  و در راسـتای ارتقای کیفی سـطح خدمات در 
جهت دسـتیابی به اهداف کان هواپیمایی قشـم اشـاره کرد و اذعان داشـت از این 
به بعد، با افتتاح سـامانه آناین ارسـال گزارش های مخاطرات ایمنی، شـاهد رشـد 

و دگرگونی عمیق در مدیریت ریسـک های عملیاتـی خواهیم بود.

خلبـان فاضلـی، مدیر ایمنی شـرکت هواپیمایی قشـم نیز ضمن اشـاره به این 
نکتـه کـه تمامـی همـکاران قشـم ایر عضو تیم ایمنی شـرکت هسـتند، شـرکت 
هواپیمایی قشـم را جزو شـرکت های برتر در زمینه رعایت اصول ایمنی هوانوردی 
نامیـد و برگـزاری همایش هـا و دوره هـای آموزشـی مکـرر و نظـارت تخصصی بر 

عملکـرد ایمنی در تمامی سـطوح شـرکت را جزو الزامات دانسـت.

وی هم چنین تاکید کرد فرهنگ سـازی، ارزش کارگروهـی و لزوم گزارش دهی 
مخاطرات ایمنی به مراجع ذیصاح شـرکت دارای اهمیت زیادی اسـت.

خلبـان فاضلـی در پایـان سـخنان خـود اعام داشـت، قشـم ایر اولیـن ایرالین 
ایرانی اسـت که نسـبت به ممیزی داخلی ایمنی از ارکان عملیاتی شرکت در سال 

1395 اقـدام کرده اسـت.

در ادامـه کارشـناس ایمنی مهندس مسـعود اسـکندری ضمن معرفـی پورتال 
ایمنی قشـم ایر بـه آدرس:

www.qeshm-air/portal.asp ، به تشــریح ســاختار اســتقرار سیســتم 

 Safety مدیریــت ایمنــی پرداختــه و به نتایج مثبــت اجرای دوره هــای آموزشــی
Management System) SMS( و Management of Change  در 

ســطح مدیریــت محتــرم عامــل و مدیــران میانــی شــرکت و اجرایــی کــردن ایــن 
شــیوه مدیریــت اشــاره کــرد و در ایــن خصــوص اعام داشــت: در تغییرات مســیر 
راه هــای هوایــی کــه در ســاعت 04:30  روز 27 آوریــل ســال جــاری میــادی رخ 
داد تمهیــدات و پیــش بینی هــای الزم در حوزه هــای عملیــات پــرواز، مهندســی و 
تعمیــرات و پشــتیبانی باعــث شــد تــا پروازهــای هواپیمایی قشــم به گفتــه واحد 
Air Traffic Control ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــدون هیچگونــه تاخیــر 

ناشــی از تغییــرات و فــارغ از هــر گونــه خطــا صــورت پذیرد .

وی اضافــه کــرد: در خصــوص اضافــه شــدن یک فرونــد هواپیمــای A319  به 
نــاوگان پــروازی قشــم ایر نیــز فراینــد مدیریــت تغییــرات به طــور کامــل در ارکان 

عملیاتی شــرکت صــورت پذیرفته اســت.

نشسـت مذکـور بـا ارائـه گـزارش عملکـرد سـال 1395 و برنامـه سـال 1396 
مدیریت ایمنی و سـپس برگزاری جلسـه پرسـش و پاسـخ میان همـکاران، مدیر 

تضمیـن کیفیـت و مدیـر ایمنی قشـم ایر پایـان یافت.

اخبـــار کوتـــاه قشم ایــــر

دیـدار صمیمی مهندس شـکرآبی مدیر عامل قشـم ایر با جمعـی از مهمانداران به نمایندگـی از کلیه مهمانداران 
این شـرکت  و اهدای قرآن مجید و  گل  به ایشـان، به مناسـبت31 می، روز جهانی مهماندار

دیـدار صمیمی مهندس شـکرآبی 
مدیـر عامـل قشـم ایـر بـا پرسـنل 
از  تقدیـر  و  واحـد روابـط عمومـی 
عملکـرد این واحد به مناسـبت 27 
اردیبهشـت، ) هفدهم مـاه می( روز 
جهانـی ارتباطـات و روابـط عمومی
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یک فنجـان چـاییک فنجـان چـای

مهماندار، امانت دار است
به مناسبت 31می روز جهانی مهماندار در گفت و گو با آرزو معجرسازی سرمهماندار قشم ایر عنوان شد:

داود ربیعـــی

 امـروز روز جهانی مهماندار اسـت، تعریف  \
شـما از مهماندار چیست؟

در ابتـدا بایـد بگویم کـه واژه مهمانـدار، واژه 
نامتعارفـی برای این حرفه اسـت و امور خدماتی 
بـه ذهـن می رسـد. درسـت اسـت کـه همـه ما 
در قشـم  ایـر بـه نیـت خدمـت بـه مسـافران 
دور هـم جمـع شـده ایم امـا کادر پـروازی کـه 
می شـود،  شـامل  را  مهماندارهـا  و  خلبان هـا 
آموزش هـای تخصصـی بسـیاری دیده انـد کـه 
امانـت دار و حافـظ جـان و آرامـش مسـافران 
باشـند. در پروازهایـی کـه در صحت و سـالمت 
سـپری می شـود مسـافر تنها جنبه پذیرایی گروه 
پـروازی را می بینـد امـا آن  دسـته از مسـافران 
کـه شـرایط اضطـراری پـرواز و یا مشـكل برای 
مسـافر دیگـر را تجربـه کرده انـد، بـه خوبـی 
دیده انـد کـه کادر پـروازی چـه تخصص هـای 
دیگـری دارد. مـن و همكارانم آمـوزش دیده ایم 
کـه در مواقـع اضطـرار، پرسـتار، امدادگر و حتی 
روان شـناس باشـیم و همـواره توسـط بازرسـان 

شـرکت مـورد ارزیابـی قـرار می گیریـم.

از دشواری های این حرفه بگویید. \

هـر شـغل و حرفـه سـختی های خـود را دارد 
و مهمانـداری نیـز دشـواری های خـود را دارد. 
شـما در جایـگاه مهماندار سـاعت کاری متفاوتی 
بـا سـایر مـردم داریـد. در تعطیـالت کـه همه 
هسـتید.  پـرواز  در  شـما  می کننـد  اسـتراحت 
چندیـن پرواز پشـت سـر هم خسـتگی های خود 
را دارد امـا تـا آخریـن لحظـه پـرواز شـما بایـد 
لبخنـد روی لب داشـته باشـید چون شـما پرواز 
چندمتـان اسـت ولـی برای مسـافری کـه اولین 
پروازش در روز اسـت، خسـتگی شما معنا ندارد. 
در پروازهای قشـم ایر معموال در هر پرواز بسـته 
بـه تایـپ هواپیما بیـن 100 تا 300 نفر مسـافر 
بـا روحیـات و کاراکترهای متعدد حضـور دارند 
و شـما می بایسـت احسـاس آرامـش و رضایت 

همـه را تامیـن کنید.

 اولین بـار کـه شـما را دیـدم، بـه مراسـم  \
بـاز  سـورینت  هولدینـگ  تاسـیس  سـالگرد 
می گـردد که با لبـاس مهمانداری به عکاسـی 
از مراسـم مشـغول بودید، ابتدا عـکاس بودید 
که به مهمانـداری روی آوردیـد یا مهمانداری 

هسـتید کـه عکاسـی هـم می کند؟

در پاسـخ به پرسـش شـما باید بگویم که من 
عـالوه بـر عـكاس، گرافیسـت و طراح هسـتم و 
تحصیالت دانشـگاهی ام در حوزه هنر اسـت. اما 
حرفـه ام مهمانـداری اسـت. بهتـر اسـت بگویم 
کـه نمی توانم بیـن دغدغه ها و دل مشـغولی هایم 
مـرز بگـذارم. مـن آرزو معجر سـازی، مهماندار، 
عـكاس و طـراح و مهم تـر از همـه عضـوی از 

خانواده قشـم ایر هسـتم.

کردیـد،  \ اشـاره  خوبـی  موضـوع  بـه   
انسـان های موفـق دارای ابعاد مختلفی هسـتند 
بـا  می کننـد.  تـالش  آنهـا   توسـعه  بـرای  و 
توجـه به دشـواری حرفـه مهمانـداری، چگونه 
می تـوان این ابعـاد مختلـف را مدیریت کرد؟

البتـه مـن خـود را فرد موفقـی نمی دانـم ولی 
می توانـم بگویـم کـه مدیریـت ابعـاد مختلف تا 
انـدازه زیـادی بـه خـود فـرد بـاز می گـردد که 
دل مشـغولی هایش  تمامـی  بـه  بتوانـد  چگونـه 
رسـیدگی کنـد و آنهـا را رشـد دهد. امـا در این 
میان فضـای محیط کار و نحوه برخـورد مدیران 
نیز بسـیار مهم اسـت که خوشـبختانه در قشـم  
ایـر ایـن موضـوع بـه خوبـی دیـده می شـود. 
پرسـنل قشـم  ایـر را جوانـان تشـكیل داده اند و 
مدیـران شـرکت بـه خوبـی می دانند کـه جوان 
بایـد در کنار حرفه اش، تحصیـالت خود را ادامه 
دهـد و بـرای شـاد بودن بـه سـایر عالقه هایش 
نیـز بپـردازد. من نیـز از این امر مسـتثنی نبودم 
و بـا حمایت مدیـران شـرکت و مخصوصاً خانم 
عاطفـی، مدیـر خدمات پـرواز توانسـتم در کنار 
پـرواز و خدمـت بـه مسـافران عزیـز قشـم  ایر، 
تحصیـالت خـود را تـا مراحل تكمیلـی طی کنم 

و کارهـای هنـری ام را ادامـه دهم.

بـه موضـوع خوبـی اشـاره کردید.چگونـه  \
می تـوان بـا ایـن تعـداد شـخصیت متفـاوت 

کنـار آمـد؟

یـادم می آید شـما در یكـی از مصاحبه هایتان 
در مجلـه قشـم  ایـر نوشـته بودید که هر شـغل 
بـرای صاحـب آن، کاراکتـر و خصوصیت فردی 
بـه ارمغـان مـی آورد. انعطاف پذیـری و تعامـل، 
خصوصیتـی  اسـت.  مهمانـداران  خصوصیـت 
کـه قـدرت درک پذیـری فـرد را بـاال می بـرد. 
در  کـه  آموزش هایـی  بـر  عـالوه  مهماندارهـا 
خصـوص نحـوه برخـورد رو رفتـار بـا دیگـران 
می بیننـد، به مرور زمـان قدرت انعطـاف باالیی 
پیـدا می کننـد و بـه بیان بهتـر، تعامل بیشـتری 

بـا اطرافیـان خـود خواهند داشـت.

آیا تا به حال برای شـما شـرایطی در پرواز  \
ایجاد شـده که بخواهید از تمـام آموزش هایی 

که از آن یاد کردید، اسـتفاده کنید؟

در طـول زمانـی کـه یـک مهمانـدار پـرواز 
می کنـد بـه طـور حتم بـا چندیـن مورد اعـم از 
بیمـاری یک مسـافر که می تواند منجـر به فوت 
شـود و یا شـرایط اضطـراری برای پـرواز، روبرو 
می شـود و مـن هـم از این امر مسـتثنی نیسـتم. 
در مـاه گذشـته بـود کـه بـرای یک کـودک در 
پـرواز مشـكلی بوجود آمـد و توانسـتم به کمک 
همكارانم در کادر پروازی، مشـكل این مسـافر را 

برطـرف کنیم.

و سخن پایانی؟ \

برایـم مهـم اسـت که مسـافران بداننـد همه 
کادر پـروازی در تـالش هسـتند کـه آرامـش و 
آسـایش را در پـرواز برای مسـافران بـه ارمغان 
و  سـختی ها  تمامـی  بـا  هوانـوردی  بیاورنـد. 
دشـواری هایی کـه دارد تنها با لبخنـد و رضایت 
مسـافران قابـل تحمـل اسـت. امیـدوارم بتوانیم 
کـرده  فراهـم  را  قشـم ایر  مسـافران  رضایـت 

شیم. با

روز جهانـی مهمانـدار می توانـد بهانـه خوبـی بـرای گفت و گـو بـا یكـی از مهماندارهـای قشـم  ایر باشـد و خانـم آرزو 
معجرسـازی به نمایندگی از مهماندارهای قشـم ایر مهمان صفحه، یک فنجان چای، ماهنامه درون پروازی قشـم ایر اسـت. 
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رمضـان نـام یكـی از ماه هـای قمـری و تنها ماه قمری اسـت که نامـش در قرآن آمده اسـت و یكی از چهار ماهی اسـت که خداوند متعـال جنگ را 
در آن حرام کرده اسـت )مگر جنبه دفاع داشـته باشـد(. »رمضان« در لغت از »رمضاء« به معنای شـدت حرارت گرفته شـده و به معنای سـوزانیدن 

اسـت. چون در این ماه گناهان انسـان بخشـیده می شـود، به ایـن ماه  مبارک رمضـان گفته اند.

پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »انما سمی الرمضان النه یرمض الذنوب؛ ماه رمضان به این نام خوانده شده است، زیرا گناهان را  می سوزاند.«

رمضـــان
زمــانـــی بـــرای زیــستـــن

در ایـن مـاه کتاب های آسـمانی قرآن کریـم، انجیل، تـورات، صحف و 
زبـور نازل شـده اسـت. ایـن مـاه در روایات اسـالمی ماه خـدا و میهمانی 
امـت پیامبر اکـرم)ص( خوانـده شـده و خداوند متعال از بنـدگان خود در 
ایـن مـاه در نهایت کرامـت و مهربانی پذیرایی می کنـد؛ پیامبر اکرم)ص( 
می فرمایـد: »مـاه رجـب ماه خدا و ماه شـعبان مـاه من و ماه رمضـان، ماه 
امـت مـن اسـت، هر کس همـه ایـن مـاه را روزه بگیـرد بر خـدا واجب 
اسـت کـه همه گناهانش را ببخشـد،  بقیه عمرش را تضمین کنـد و او را 

از تشـنگی و عطش دردنـاک روز قیامت امـان دهد«.

این ماه، در میان مسلمانان از احترام، اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار 
و ماه سـلوک روحی آنان اسـت و مؤمنان با مقدمه سـازی و فراهم کردن 
زمینه هـای معنـوی در ماه هـای رجـب و شـعبان هر سـال خـود را برای 
ورود بـه ایـن مـاه شـریف و پربرکـت آماده می کننـد و با حلـول این ماه 
بـا شـور و اشـتیاق و دادن اطعام و افطـاری به نیازمندان، شـب زنده داری 
و عبـادت، تالوت قـرآن، دعا، اسـتغفار، دادن صدقـه، روزه داری و... روح و 

جـان خود را از سرچشـمه فیض الهی سـیراب می کنند.

برخی از فواید و فضائل روزه:

الـف. تقویت تقـوا، پرهیـزگاری واخالص؛ امـام صـادق)ع( می فرماید: 
خداونـد متعال فرمـوده: »روزه از من اسـت و پـاداش آن را من می دهم«. 

ب. مانع عذاب های دنیوی و اخروی:

پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »روزه سپری در برابر آتش است«.

ج. آرامش روان و جسم:

روزه داری، روح، روان، قلـب و دل و نیـز جسـم را آرامـش داده و باعث 
سـالمتی روح و تندرستی جسـم می شود.

د. مانع نفوذ شیطان:

امـام علـی)ع( بـه پیامبـر اکـرم)ص( عـرض کرد: یـا رسـول اهلل! چه 
چیزی شـیطان را از ما دور می کند؟ پیامبرگرامی)ص( فرمود: روزه چهره 

او را سـیاه می کنـد و صدقه پشـت او را می شـكند.«

ه . مساوات بین غنی و فقیر:

انسـان روزه دار در هنـگام گرسـنگی و تشـنگی، فقـرا و بینوایـان را 
یـاد می کنـد و در نتیجـه بـه کمـک آن هـا می شـتابد. حضـرت امـام 
حسن عسـگری)ع( دربـاره علت واجب بـودن روزه می فرمایـد: »تا توانگر 

درد گرسـنگی را بچشـد و در نتیجـه بـه نیازمنـد کمـک کنـد«.

4.وجود شب قدر در این ماه

حضـرت امام صـادق)ع( می فرماید: »تقدیر مقدرات در شـب نوزدهم 
و تحكیم آن در شـب بیسـت و یكم و امضاء آن در شـب بیسـت و سـوم 

است«.

5. بهار قرآن

نظـر به این که قرآن کریـم در ماه مبارک رمضان نازل شـده و تالوت 
آیـات آن در ایـن مـاه فضیلـت بسـیاری دارد، در روایات اسـالمی، از ماه 
رمضـان بـه عنوان بهـار قرآن یاد شـده اسـت؛ چنـان که حضـرت امام 
باقـر)ع( می فرمایـد: »هـر چیـزی بهـاری دارد و بهـار قرآن مـاه رمضان 

است«.

گروه فرهنگی
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خـــاک آشنــا

اسـتان یـزد جلوه هایـي  از باشـکوه ترین  و درخشـان ترین  
میـراث  فرهنگـي  و تمدن  کهـن  ادوار مختلف  تاریخـي  ایران  را 
در خـود جـاي  داده  اسـت . تاریخ  سـکونت  انسـان  در این  خطه  
از هـزاره  سـوم  پیـش  از میـاد فراتر رفته  اسـت ، بـه  طوري  که  
در عهـد پیشـدادیان ، طوایـف  در حـال  کـوچ  از بلـخ  بـه  پارس ، 
ایـن  سـرزمین  را »یـزدان « نامیدنـد و از آن  زمـان  بـه  بعـد یزد 

محـل  عبادت  شـد.

از مهم تریـن  مراکز اسـکان  اولیه  این  سـرزمین  به  مهرپادین  
)مهریـز( فهرشـان ، پهـره  )فهـرج (، خورمیـش ، ادر )اردکان (، 
شـواز، قـاع  موبـدان  )میبـد(، طرنـج ، عقـدا و اشـکذر مي توان  
اشـاره  کرد. شـهر یزد به  عنـوان  محلي  پاك  و مقـدس  در رأس  

تمـام  آبادي هـاي  مزبور قرار داشـته  اسـت .

دره هاي  سرسـبز و مناطق  ییاقي ، چشـمه  سارها، ارتفاعات  
به ویـژه   و  شـکارگاه ها  و  وحـش   حیـات   غارهـا،  قله هـا،  و 
جاذبه هـاي  کویـري  از خصوصیـات  جالـب  توجـه  طبیعت  یزد 
اسـت  کـه  برخي  از آنهـا جزء تفرجگاههـاي  مهم  مردم  اسـتان  
به  شـمار مي آید. اسـتان  یـزد از لحاظ  کنش هـاي  فرهنگي  نیز 
جالـب  توجـه  اسـت . این  منطقـه  از لحـاظ  رفتارهـاي  فرهنگي  
خصوصیـات   بیـن   ایـن   در  و  گوناگوني هاسـت   مردم کانـون  
فرهنگـي  زرتشـتیان  از پیشـینه  تاریخـي  درخشـاني  برخوردار 
است .زرتشـتیان  طبـق  آئیـن  زرتشـت  مراسـم  ویـژه اي  را در 
دیـدگاه   از  برگـزار مي کننـد کـه   از سـال   معینـي   روزهـاي  
جهانگردي بـراي  افـراد مسـلمان  و پیـروان  سـایر ادیـان  جالب  

توجـه  و دیدني  اسـت .

یـــــزد
میـراثی در دل 
کـــویر

گروه گردشگری
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خـــاک آشنــا

و  نیاکان شـان سـخن می گوینـد  زبـان  بـه  هنـوز 
به ویـژه مراسـم مذهبـی خـود را بـا این زبـان انجام 

می دهنـد.

مراسم مذهبی )جشـن و سرورهای خصوصی 
و عمومی(:

اکثریـت قریـب بـه اتفاق مردم اسـتان یـزد پیرو 
دیـن اسـام و شـعیه دوازده امامـی هسـتند. بـه 
همیـن دلیـل مجموعه مراسـم تحت تأثیـر رفتارها 
صـورت  ملـی  و  اسـامی  فرهنگـی  کنش هـای  و 
می گیـرد. مراسـم عروسـی، اعیـاد ملـی و مذهبـی 
نظیـر عیـد نـوروز، عیـد فطر، عیـد غدیر خـم، عید 
مبعـث و سـالروز تولـد پیامبـر اسـام )ص( و ائمـه 
اطهـار )ع( به ویژه نیمه شـعبان  به طرزی با شـکوه 

و مفصـل برگـزار می شـود.

مراسـم مربـوط بـه جشـن ها و اعیاد زرتشـتیان 
نیـز از جذابیـت خاصـی برخـوردار اسـت. مراسـم 
عروسـی و همسـر گزینـی طـی مراحلـی صـورت 
می گیـرد. خواسـتگاری، وکیل پرسـان، گواه گیـران، 
عروس کشـان و پاتختـی از جمله این مراحل اسـت.

جشـن های ماهانـه )برابـر شـدن نـام روز بـا نـام 
مـاه مثـًا روز فروردیـن با ماه فروردین( جشـن های 
مفصلی موسـوم بـه گاهنبارهـا، نوروز جمشـیدی و 
مراسـم پنج روز پایان سـال، روز تولد آشـو زرتشـت 
پیامبـر ایـران و باسـتان )روز خرداد از مـاه فروردین 
مصـادف بـا ششـم فروردیـن( و جشـن سـده یـا 
جشـن بزرگداشـت آتـش اهـورا مـزدا منصـوب بـه 
هوشـنگ پادشـاه پیشـدادی در روز دهم بهمن ماه 
از مهم تریـن مراسـم شـادی هسـتند کـه از سـوی 

زرتشـتیان بـا شـکوه خاصـی برگزار می شـود. 

سوگ و عزاداری های عمومی و خصوصی:

مراسـم )نخل بـرداری( کـه از قدیم االیـام در یـزد 
مرسـوم بوده اسـت، جذابیت خاصـی دارد.

فرهنگ بومی حاکم بر استان یزد

اسـتان یـزد از سـرزمین های قدیمـی و تاریخـی 
اسـت و در میـان ایالت هـای قدیمی و بـزرگ پارس، 
اصفهـان، کرمـان و خراسـان قرار داشـته اسـت. این 
ادوار  در  مهـم  گذرگاه هـای  و  معابـر  از  سـرزمین 

تاریخـی محسـوب می شـده اسـت.

ایـن اسـتان از درگیری هـا و جنگ های سیاسـی 
ایمنـی داشـته  تـا حـدودی  ایـران  تاریـخ کشـور 
اسـت. از طرفـی صعب العبـور بـودن راه ها بـه همراه 
محدودیـت منابـع آبـی و غیـره مانع عمده تسـخیر 
ایـن منطقـه توسـط بعضـی از حکومت هـای بزرگ 
و کوچـک حاشـیه و پیرامـون ایـن منطقـه در طول 
تاریـخ بوده اسـت. بـا توجه و گواهی گرفتـن از منابع 
تاریخـی، آبـادی نشـینی در ایـن منطقـه از قدمـت 
طوالنـی برخـوردار اسـت. از مظاهـر فرهنـگ مادی 
و معنـوی کـه مـردم ایـن خطـه از خـود بـه جـای 
گذاشـته اند و میـراث تاریخـی آنهـا در دوره هـای 
قدیمـی بـه حسـاب آمـده و نشـانه هایی از مهـر و 
آناهیتـا، ایسـاتیس وهخامنشـی و زنـدان اسـکندر 
و بـرج و بـارو و کهـن دژهـای بـزرگ و عظیـم و 
پناهگاه هـای متعـدد و موبـدان و سـران ساسـانی و 
ابنیـه و یادگارهایـی بعـد از اسـام نظیر مسـاجد و 
امامـزاده هـا و مزارهـا و... نشـانگر فرهنـگ و تمدن 
مـردم چـه قبـل و چـه بعـد از دوره اسـامی بـوده 

ست. ا

فرهنگ، زبان و گویش مردم یزد

مـردم یـزد بـه زبـان فارسـی رایـج بـا پـاره ای 
ویژگی های گویشـی سـخن می گویند و بسـیاری از 
واژه هـا و ترکیبـات زیبای فارسـی را در گویش خود 
حفـظ کرده انـد. در اسـتان یـزد برخـی ویژگی های 
گویشـی میـان شهرسـتان های مختلـف محسـوس 
اسـت. معتقدیـن بـه آییـن زرتشـتی در میـان خود 

نخـل بـه عنوان تابوت امام حسـین )ع( شـناخته 
می شـود. نخـل، چوب بسـتی عظیم به شـکل برگ 
درخـت اسـت کـه شـباهتی بـه بـرگ خرما نـدارد. 
نخـل بـا پارچه سـیاه سـر تا پا سـیاه پوش می شـود 
و صدهـا شمشـیر، قمـه، و خنجر برهنه بـا تزئینات 
خاصـی مانند: آئینه هـا، میوه ها، پولک هـا، منگله ها، 
دسـتمال های ابریشـمی رنگـی بـر دو طـرف بدنـه 
یـا  و  اول محـرم  دهـه  در  بسـته می شـود.  نخـل 
در دهـه آخـر مـاه صفـر )دو مـاه خـاص عـزاداری 
شـیعیان( نخل توسـط مـردم عـزادار مانند کشـتی 
بـه حرکـت در می آیـد و سـه دور گرد میـدان نخل 
می چرخـد و آنـگاه آرام آرام به درون آشـیانه خود باز 
می گـردد. همـراه با چنین مراسـمی، روضـه خوانی، 

سـینه زنـی و عـزاداری انجام می شـود.

صنایع دستی

صنایـع دسـتی به بخشـی از هنـر و صنعت گفته 
می شـود کـه بـا بهره بـرداری از مـواد اولیـه بومـی 
و انجـام کار اساسـی بـه کمـک دسـت و ابزارهـای 
سـنتی دسـتی انجام می پذیرد و منحصر به سـاخت 
و  هنـری  ذوق  بیانگـر  کـه  می شـود  محصوالتـی 

خاقیـت فکـری سـازندگان آن اسـت.

مهم ترین صنایع دسـتی در اسـتان یـزد عبارتند 
از: قالـی، قالیچـه، گلیم، مخمـل، زری، چادر شـب، 
دسـتمال، مرس ریزه جیـم، قناویز، اجرامی، شـمد، 
ترمـه، پـرده، زیلـو، روفرشـی، کرباس، بقچـه، لنگ، 
کیسـه حمـام، خورجیـن، پتـو، سـفال، سـرامیک، 
حصیـر، کاشـی و گیـوه. در میـان صنایـع دسـتی 
قالی بافـی، ترمه بافـی، زیلـو بافـی، سـاخت سـفال، 
سـرامیک و کاشـی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 
اسـت. شـیرینی پزی در یزد سـابقه طوالنی دارد. در 
یـزد شـیرینی های سـنتی مانند باقلـوا، قطـاب، لوز 
نارگیـل، پشـمک، نـان برنجـی و حاجـی بـادام و... 

تهیـه می شـود.

آداب و رسوم محلی

حفـظ و پایبنـدی به سـنت ها و ارزش هـای رایج 
ملـی و اشـتیاق همگانـی نسـبت بـه پایبنـدی بـه 
ایـن ارزش هـا و سـنت ها ویژگـی بارز آداب و رسـوم 
محلـی مـردم اسـت و این پایبنـدی و اشـتیاق را در 
مراسـم ازدواج و... می تـوان مشـاهده کـرد. سـادگی 
و بی پیرایـه بـودن بـه همراه داشـتن روحیـه قناعت 
و صرفـه جویـی از ویژگی هـای آداب و رسـوم مردم 

است.

شکارگاه ها و مناطق حفاظت شده

زیسـتگاه های  و  گوناگـون  پناهگاه هـای  وجـود 
مختلـف بـا جمعیت هـای فراوانـی از حیـات وحش 
در دل اکـو سیسـتم هـای کویـری اسـتان دیـده 
حیات وحـش  گونه هـای  از  انواعـی  کـه  می شـوند 
بسـته به نیازهای زیسـتی خـود محل هایی را جهت 

زیسـت خـود انتخـاب می کننـد.

در اکثـر ارتفاعـات و کوهسـتان های صعب العبور 
و دامنه هـای پرشـیب می تـوان کل و بز را مشـاهده 
کـرد. تراکـم جمعیت این جانـور در ارتفاعـات بافق 
و شـیر کوه بیش از سـایر مناطق در اسـتان اسـت. 
تپـه ماهور هـا و کوهپایه هـای اسـتان نیز زیسـتگاه 
خـوب و مناسـبی بـرای قـوچ و میـش اسـت. در 
قسـمت جلگه هـا و دشـت ها مراتع و حاشـیه مزارع 
بـه ویژه در منطقه حفاظت شـده کال مند و بهادران 
تعـداد زیادی آهو زیسـت می کنند. در نقاط دشـتی 
و تپه ماهورها با آب و هوایی نسـبتاً خشـک تر و دور 
از دسـترس انسـان، گونـه جبیـر را می تـوان یافـت.

فرهنـگ بومـی حاکم بر اسـتان یزد



تاریخچه
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طعــم آشنـــا

یـزد با طعم »آش شولی« 
هر شـهر و اسـتانی برای خودش نشـانه هایی دارد که به نحوی شناسـنامه آن شـهر محسـوب می شـوند. از صنایع دسـتی گرفته تا مکان های گردشـگری و غذاهای 
محلـی، همـه و همـه نمـادی از یک شـهر و اسـتان محسـوب می شـوند کـه اتفاقا مردمـان آن منطقه تعصب خاصی نسـبت بـه آنها دارنـد. البته گاهی به دلیل سـیر 
و سـفرهایی کـه همیشـه بـاب بـوده، ایـن تحفه ها دسـت به دسـت چرخیـده و به شـهرهای دیگر قرض داده شـده اند. بـرای مثال غذاهای محلی هر شـهر و اسـتانی، 
ممکـن اسـت در مـکان هایـی دیگـر پخته و اسـتفاده شـوند و حتی دسـت مایه تغییر شـده باشـند. امـا باید این نکتـه را به خاطر سـپرد هر غذایی شناسـنامه و 

اصالتـی بـرای خـودش دارد که همیشـه با آن باقـی می ماند.

در ایـن سـری مجموعـه مطالب خوشـمزه قصـد کرده ایم غذاهای محلی و معروف هر اسـتان را به تفکیک به شـما معرفی کـرده و آموزش دهیم. 
امـروز با غذاهای محلی اسـتان یزد مـا را همراهی کنید. 

آش شولی

آش شـولی یکـی از آش هـای یـزدی اسـت کـه 
در حیـن سـادگی، خوشـمزه نیـز هسـت. در 
اصـل چاشـنی ایـن آش، سـرکه اسـت ولی 
انـار هـم میـل  بـا رب  را  می توانیـد آن 

. کنید

مواد اولیه:
سـبزی )نصـف آن اسـفناج و نصـف 
دیگر شـوید، تـره، جعفـری و چند 
شـاخه شـنبلیله( یـک و نیم کیلو

چغندر دو عدد بزرگ
پیاز سه عدد

غـذا  قاشـق  دو  خشـک  نعنـاع 
خـوری

آرد یک و نیم لیوان
عدس یک لیوان

روغـن بـه میـزان الزم بـرای پیـاز و 
نعنـاع داغ

نمک به میزان الزم
زردچوبه دو قاشق مربا خوری

سرکه به میزان دلخواه

طرز تهیه:

1. ابتـدا چغنـدر را پوسـت کنـده، سـپس آن را بـه صـورت خالی برش 
داده و بـا مقـداری آب می گذاریـم روی شـعله تـا نیـم پز شـود.

2. بعـد از نیـم پـز شـدن چغنـدر، عدس و سـبزی خـرده شـده را به آن 
اضافـه می کنیـم و صبـر می کنیـم تـا کامـا بپزد.

3. در ایـن فاصلـه نعنـاع و پیاز داغ را درسـت کـرده و بـه آن زردچوبه را 
می کنیم. اضافـه 

4. بـه آرد حـدود 4 تـا 5 لیوان آب اضافه کرده و سـپس با دسـت، کاما 
آن هـا را بـا هم مخلـوط می کنیم.

5. وقتـی سـبزی و عـدس پخته شـد نصـف پیـاز داغ را به قابلمـه اضافه 
کـرده و می گذاریـم چند قـل بخورد.

6. بعـد از آن، ابتـدا حـدود 4 لیـوان آب جـوش بـه آش اضافـه می کنیم 
و سـپس آرد آب گرفتـه را بـه آرامـی بـه آش اضافه می کنیـم و همزمان 

هـم، خوب بـه هـم می زنیم تـا آرد گلوله نشـود.

7. اگـر آش خیلی غلیظ شـد بـاز هم آب به آن اضافه می کنیم و سـپس 
آن را خوب به هم می زنیم تا غلظت آن چیزی شـبیه سـوپ شـود.

8. بعـد از ایـن کـه نمـک و فلفـل آش را انـدازه کردیـم، بـه آن نعنا داغ 
و بقیـه پیـاز داغ و سـرکه را اضافـه می کنیـم )البتـه کمـی از آن را برای 
تزئیـن نگـه مـی داریـم( و می گذاریـم تـا چنـد قـل بزنـد تـا بـوی تند 

سـرکه کم شـود.

9. اگر سرکه دوست نداشتید، می توانید آش را با رب انار میل نمایید.

گروه گردشگری
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بـــــازیبـــــازی

قبـل از اینكـه این بازی را شـروع کنیـد باید جواب یک سـوال را  از خودتان 
بپرسـید  . دقیقـا از یک بـازی چه می خواهید ؟ گرافیک خـارق العاده؟ گیم پلی 
روان و زیبـا یـا داسـتان فـوق العـاده زیبا و گیـرا ؟ »آلن ویک« شـاید گرافیک 
بسـیار قوی ای نداشـته باشـد و یـا گیم پلی خیلی روان و خاصی نداشـته باشـد 
ولـی از لحظـه نخسـتی کـه شـروع به بـازی می کنیـد تـا آخرین نمـای بازی، 
فكـر و تمرکـز شـما درگیر داسـتانی می شـود که به بهترین نحو نوشـته شـده 
و روایـت می شـود . ژانـر ایـن بازی نه معمایی نه اکشـن و نه ترسـناک اسـت 
، بلكـه ترکیبـی خـاص از تمامـی این موضوعـات را در خـود جای داده اسـت. 
اگه نظر من را بخواهید، داسـتان این بازی بیشـتر برای فیلم سـینمایی مناسـب 
اسـت تـا یـک بـازی کامپیوتـری . داسـتان دربـاره »آلـن ویک« اسـت . یک 
نویسـنده رمان های مرموز و ترسـناک . نویسـنده ای موفق که آوازه توانایی اش 
در روایـت داسـتان های ترسـناک در تمـام کشـور پیچیـده و شـهرت باالیـی 
برایـش بـه ارمغان آورده اسـت . مصاحبه های متعدد تلوزیونـی چیزی بوده که 
آلـن برای شـهرتش بـه آن احتیاج دارد اما مشـكلی که بـرای وی بوجود آمده 
یـک بیمـاری آشـنا در بین افراد خالق اسـت . قفل کردن ذهـن در افرادی که 
دارای خالقیـت هسـتند، بسـیار پیـش خواهـد آمد . بـه گونه ای کـه نمی تواند 
حتـی صفحـه ای از رمـان جدیدش را بنویسـد و البتـه آلن هیچ اعتقـادی برای 
درمـان بوسـیله روانشناسـان را نـدارد . روانشناسـی در یک شـهر کوچک ادعا 
می کنـد کـه راه حل قطعی بـرای درمان این بیماری پیدا کرده اسـت . همسـر 
آلـن بـدون اطـالع وی با این پزشـک تمـاس گرفته و بـرای درمـان آلن وقت 
مالقاتـی رزرو می کنـد امـا بـه آلـن می گویـد که شـاید مسـافرت به شـهری 
آرام و زیبـا بتوانـد مشـكل او را حـل کند . پـس از ورود به شـهر، آلن از قصد 
همسـرش برای این سـفر مطلع می شـود و به نشـانه عصیانیت از خانه اجاره ای 
خـارج می شـود . ناگهـان برق ها قطع می شـود . همسـر آلن از فوبیـای تاریكی 
رنـج می بـرد و شـروع بـه فریـاد زدن اسـم آلـن می کنـد . آلـن بـه صـورت 
سراسـیمه وارد خانه می شـود اما اثری از همسـرش نیسـت . با پیشرفت بازی، 
آلـن تماس هایـی دریافـت می کنـد مبنـی بـر اینكه همسـرش تا زمـان کامل 
شـدن رمان جدیدش در گروگان اسـت . آلن شـروع به نوشـتن رمان می کند 

امـا واقعـا توانایی الزم بـرای انجام ایـن کار را ندارد . 

امـا شـک اصلـی بـازی بـه مخاطـب زمانی اسـت کـه با پیـدا شـدن چند 

صفحـه از یكـی از رمان هـای قبلـی آلن، مشـخص می شـود تمام ایـن حوادث 
براسـاس داسـتان یكی از رمان های وی اسـت و در اصل خودش و همسـرش 
شـخصیت های اصلـی این رمان هسـتند . از اینجا به بعد بازیكـن در نقش آلن، 
بایـد بـرای تغییر سرنوشـت تالش کند . سرنوشـتی کـه آلن در رمان نوشـته 
اسـت . در اصل وی در نوشـته های خودش غرق شـده و راه فراری هم ندارد . 

در ایـن بـازی، برای افزایش حس ترس تعدادی دشـمن هم اضافه شـده اند 
کـه بـه وسـیله نیـروی تاریكـی محافظـت می شـوند . راه شكسـت دادن آنها 
در ابتـدا اسـتفاده از چـراغ قـوه و تابـش نـور آن به سـمت دشـمنان اسـت تا 
از محافظـت نیـروی تاریكـی خـارج شـوند، سـپس اسـتفاده از کلـت کمری و 
شـلیک بـرای کشـتن آنان اسـت و تا آخـر بازی هـم روال اینگونه اسـت. تنها 
موضوعـی کـه شـما را تـا انتهـا میخكـوب می کند، داسـتان بـازی اسـت . در 
مقاطعی از بازی، بهترین قطعات موسـیقی، داسـتان را همراهی می کنند و شـما 
را سرشـار از هیجـان و شـور می کنـد . به شـخصه آنقـدر در بازی غرق شـده 
بـودم کـه ناخـودآگاه از روی تـرس فریاد کشـیدم . گرافیک بـازی قابل قبول 
اسـت امـا خارق العـاده نیسـت . اگـر از باگ های لبـاس آلن، صـرف نظر کنیم 
مشـكل خـاص دیگـری وجود نـدارد . در رابطـه با گیم پلی، نیز سـختی خاصی 
بـرای ایـن بـازی وجود نـدارد و بـا کمی مهـارت و دقـت می توانید تـا انتهای 
بـازی، آلـن را همراهـی کنیـد. بازیكـن در کمتر از سـی دقیقه به فضـای بازی 
عـادت کـرده و کاربـرد دکمه ها را می آمـوزد . هر زمان کـه گیم پلی یكنواخت 
و خسـته کننده شـود،  شـوک بعـدی داسـتان، هیجـان بازیكـن را تـا جایی باال 
می بـرد کـه دکمـه توقف بـازی را می زنـد . چرخـی دور خانه می زنـد و دوباره 
شـروع بـه بـازی می کند . این بـازی نظر موافـق اکثر کارشناسـان ، منتقدین و 
سـایت های مرتبـط بـا بازی های کامپیوتـری در سراسـر جهان را جلـب کرده 
اسـت . جالـب اسـت بدانیـد کـه داسـتان این بـازی را یكـی از بهتریـن رمان 
نویس های جهان نوشـته و در کشـورهای خارجی همراه با بازی یک نسـخه از 
رمانـی بـا عنـوان آلن و یـک نیز به بازیكـن ارائه می شـود . در این کتاب نكاتی 
وجـود دارد کـه در بـازی بـه آن پرداختـه نشـده اسـت . پیشـنهاد نگارنده به 
تمامـی عالقـه منـدان به بازی هـای رایانه ای آلن ویک اسـت تا دیـد و تعریف 

شـما نسـبت به بازی هـای رایانـه ای را کامال تغییـر دهد . 

سیدمسـیح بنـی طبـا/ روزنامـه نگار
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مـــردی که همچنان 
عــــاشــق اسـت

فریـدون آرام، آهسـته و در سـایه حرکـت می کنـد. در همین مجال توانسـته حس مثبـت را در ترانه هایش برقـرار کند و به 
قـول خـودش غـم روی غم ها و مشـکات مردم سـرزمینش نگـذارد . از یکی از دوسـتان در مورد ترانه فریدون پرسـیدم. او 
گفـت فقـط مـی توانـم بگویـم یـک حـس مثبت و یک صـدای دلنشـین. امـا فریـدون می گوید: هیـچ وقت فکـر نمی کردم 
بتوانـم خواننـده شـوم و تـا قبـل از اینکه دوسـتان و مردم تشـویقم نکنند به خواننده شـدن امیـدوار نبودم. بـا این هنرمند 

خـوب کشـورمان گفت و گویـی انجـام دادیـم و در آن پیرامـون ترانه هایی که فریـدون می خوانـد، صحبت کردیم.

بـا نگاهـی بـه ترانه های شـما خواهیم دیـد فریـدون آسـرایی خواننده ای اسـت که فقط عاشـقانه می خواند. شـما  \
تاکنـون آلبوم هـای متعـددی در ایـران روانـه بـازار کرده اید. چرا بیشـتر به این سـمت متمایل هسـتید؟

همیشـه سـعی ام ایـن بـوده ترانه هـای مثبتی انتخاب کنـم. روزی با یکی از دوسـتان ترانه سـرا صحبت می کـردم. حرفمان 
ایـن بـود که می شـود بخشـنده بود. می شـود از اشـتباهات گذشـت. می توان با تمـام اتفاقاتی کـه در زندگی تمام انسـان ها 
می افتـد، حتـی بعـد از جدایی هـا می شـود، نفـرت را از تـن بیـرون کـرد و بـه یـاد روزهـای خـوش بـود. هـر هنرمنـدی 
خط مشـی خـودش را دارد. یـک سـری از دوسـتان، جوان هسـتند و تجربه کافی ندارنـد، بنابراین هر آنچه را که خوششـان 
می آیـد و بـه بیـان بهتـر هـر آنچـه را کـه در اختیارشـان قـرار می دهنـد، می خوانند. به مـرور زمـان تجربه باالتـر می رود و 
عـده ای خط مشـی خـود را پیـدا می کننـد. بنابرایـن پیـرو همـان هـدف و عقیـده ای کـه در زندگـی دارند سـعی می کنند، 
حرکـت کننـد. مـن هـم هر آنچه در ایـران و در زندگـی خصوصی ام اتفـاق افتاد به صورت ترانـه بیان کـرده ام. حرف دلم و 
اتفاقـات زندگـی خـودم را در کارهایـم بیـان کرده ام. ایـن کار از گل هیاهو که اولین قطعه من در ایران بود شـروع شـد و تا 
خاطـرات گمشـده کـه آخریـن آنهـا بوده ادامـه پیداکرده. از »آهای خوشـکل عاشـق«، »آهـای عمر دقایـق«، »آهای وصل 
بـه موهـای تـو سـنجاق شـقایق« تـا  »آن چشـم ها هنوز هـم رهایـم نمی کننـد«، فکری بـه حـال دغدغه هایـم نمی کنند، 
آن چشـم ها کـه عامـل ویرانـی من انـد، یـک قطـره گریـه نیز برایـم نمی کننـد. از عاشـقانه ترین کلمات شـروع شـده و بعد 
بـه گایـه ختـم شـده. اما هیـچ گاه در ترانـه به دنبـال نفرین نبـودم. برخی از آدم هـا تجربه هایی کـه در زندگی داشـتند را 
بـا نفریـن می گوینـد. برخـی هـم اصـا چنین تجربـه ای نداشـته اند امـا می خوانند. گـروه دوم همـان بی تجربه ها هسـتند. 

رضـا نامجـو/ روزنامه نگار
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بـه دنبـال انتقـام هسـتند. خودم شـخصا پنـج بار 
عاشـق شدم و سـختی های بسـیار زیادی کشیدم. 
شـاید یکـی از عوامل مهمـی که مرا بـه هجرت از 
کشـوری به کشـور دیگر واداشـت مسـائل عاطفی 
بـوده. وقتـی قـرار بود از کسـی جدا شـوم هجرت 
کـردم و به کشـور دیگـری رفته ام. با وجـود اینکه 
در روزهـای سـختی هسـتم آخرش هـم می گویم 
هنـوز هـم دوسـتش دارم .در آنجـا کـه می گویـد: 
سـام ای نالـه بارون، سـام ای چشـمای گریون، 
دارم...  دوسـتش  من،هنـوزم  تلـخ  روزای  سـام 
ایـن  بـاز هـم  امـا  اسـت  تلـخ و سـرد  روزهایـم 
دوسـت داشـتن وجـود دارد. در سـال های پـس 
از بازگشـتم بـه ایـران سـعی کـردم عشـق را از 
مـادرم یـاد بگیـرم. همیشـه گفته ام عاشـق واقعی 
مـادر اسـت. حتـی یـک پـدر هـم نمی توانـد مثل 
مـادر باشـد. یـک مـادر فرزنـدش را همانطـور که 
هسـت دوست دارد. بدترین شـخصیت روی زمین 
هـم که باشـد عاشـقش هسـت. صفت خـدا یعنی 
بخشـندگی را فقـط در مـادر مـی توان پیـدا کرد. 
از موقعـی کـه بـه ایران آمدم سـعی کـردم صفت 
بخشـندگی را در خـودم بیشـتر کنـم و از مـادرم 

بیاموزم.  را  عشـق 

بـرای گـذر از موسـیقی کـه در ترانـه اش  \
نفریـن وجـود دارد چـه بایـد کـرد؟

بیایید سـعی کنیم اگر با کسـی دوسـت می شـویم 
می افتـد  اتفـاق  جدایـی  و  می کنیـم  ازدواج  یـا 
حرمـت عشـق را زیـر پـا نگذاریم. هنـوز نمی توانم 
بفهمـم ریختـن اسـید روی صورت کسـی که او را 
دوسـت داشـته ام یعنی چـه؟ نباید هـم فکر کنیم 
بعـد از فـراغ و جدایـی از آنهـا می میریـم. چنیـن 
چیـزی نیسـت. رسـد آدمـی بـه جایی کـه به جز 
در  را  چیـز  همـه  می توانـد  آدمـی  نبینـد.  خـدا 
خـودش حـل کند. البتـه در صورتی کـه به منطق 
برسـد. امـا اگـر منطق را کنـار بگـذاری جبر زمان 

تـو را مجبـور به فراموشـی خواهـد کرد. 

و ایـن هـم از یـک تجربـه شـخصی بـرای  \
می گیـرد؟ سرچشـمه  آسـرایی  فریـدون 

بـه منطـق  از مسـائل هیـچ گاه  مـن در خیلـی 
نرسـیدم ولـی ناگهان اتفاقی افتاد و خـودم را پیدا 
کـردم . بـه ایـن منطق رسـیدم که سـال هایی که 
درد و رنـج می کشـیدم بیهوده بوده. زمانی عاشـق 
بـودم و به مدت سـه سـال از فراغ جدایـی هر روز 
گریـه می کـردم. امـا یـک فیلـم نـگاه کـردم کـه 
دیالوگـی داشـت بـا ایـن مضمـون: آیـا اگـر با هم 
بودیـد جـدا نمی شـدید. یـک لحظـه فکر کـردم و 
بعـد گفتـم خب چه شـد که مـا جدا شـدیم و اگر 

به نظر شما سلیقه مخاطب را نباید در نظر گرفت؟ \
شـما موافق و مخالف آنچه می خوانی را داری. برخی از مخاطبان درد دیده هسـتند و تجربه ناموفقی داشـته اند. 
وقتـی شـما اینگونـه می خوانـی ایـن مخاطبان به سـمت شـما جلب خواهند شـد. حتـی یادم هسـت آهنگی 
در ترکیـه پخـش شـد کـه مضمونش ایـن بود که من امشـب خـودم را می کشـم. در همان شـب اول چند نفر 
خودکشـی کردنـد و سـریعا ایـن کار را از بـازار جمـع آوری کردند. خیلی ها خواننـده مورد عاقه خود را دوسـت 
دارنـد و هـر آنچـه او می گویـد، باور می کنند. خط مشـی بعضی از مخاطبان به گونه ای اسـت که شـما به عنوان 
یـک خواننـده می توانـی آنهـا را حتی تا خودکشـی هـم ببری. من می بینـم که در ایـران این رفتارها باب شـده 
و مـن هـم بـه تنهایـی نمی توانـم این جریـان را نقـد کنـم. هـر کاری هـم خریـداران خـودش را دارد. در ترانه 

می گویـد: تیـغ می آروم رگـم را می زنـم و ...

پس نارسایی های اجتماعی را چه باید کرد؟ \
مـن نمی گویـم آنقـدر آزادیـم کـه می توانیـم هـر کاری بکنیـم امـا دو مقولـه کلـی وجـود دارد. یکـی 
خواننده هـای مجـوزدار و دیگـری خواننده هـای بـی مجـوز. برخـی از این دوسـتان هر آنچـه را بخواهند، 
بخواننـد می خواننـد و بعـد کـه مجوزدار می شـوند چـون باید از فیلتر ارشـاد رد شـوند از واژه های سـابق 
خودشـان اسـتفاده نمی کننـد. هنرمنـد هـم می تواند سـازنده باشـد هم مخرب.  من سـعی کـردم کاری 
بکنـم کـه یـک سـری از مـردم را بـا ترانه هایـم عاشـق کنـم. در دنیـای اطـراف ما خیلـی از نارسـایی ها 
وجـود دارد. در ایـران خودمـان مسـائل کمـر شـکن اقتصـادی وجـود دارد. در ایـران ارزش پـول به طور 
ناگهانـی بـه یـک سـوم رسـید. آدم هـا بـه انـدازه کافـی ناراحت هسـتند. حـاال آیا رواسـت که بـه عنوان 

یـک هنرمنـد روی غـم ایـن مـردم غم اضافـه کنی؟

چنین افق دیدی بازخوردی از طرف مردم هم داشته ؟ \
آقایی به من زنگ زد و گفت در موسسـه ای هسـتیم که بچه های سـرطانی در آن مراقبت می شـوند می خواهیم 
آهنـگ طاقـت بیـار شـما را تبدیـل بـه کلیپ کنیـم. ایـن کار شـما روی بچه ها اثرگـذار بوده. ایـن برای 
مـن جـای خوشـبختی اسـت کـه ترانه ای خوانـدم که مردمـم را امیـدوار می کنـد. البته که ایـن روزهای 

سـخت بـرای همه مـا اتفاق مـی افتند. 

تجربه های شخصی فریدون در ترانه هایی که می خواند چقدر تاثیر گذار بوده؟ \
مـن آدم هایـی دیـده ام کـه یـک بـار عاشـق شـده اند و بـا یـک شکسـت در تمـام دوران زندگی اشـان 

جـدا شـدیم دیگـر گریـه کـردن بـرای چیسـت. اگر بـا ایـن آدم بـودم بعد از 
ازدواج و بـا حضـور بچـه آیـا امـکان نداشـت جدا شـویم. دیـدم امکانـش بود. 
پـس از آن بـا منطقـی کـه با آن مواجه شـده بـودم خیلی راحت بـه زندگی ام 

دادم.  ادامه 

پـس ناراحتی هـا را قبـول داریـد امـا گلـه نهایـت انتقـادی اسـت که  \
می شـود از نظـر شـما بـه معشـوق داشـت؟

بلـه. نـه بیـش از گلـه. می گویـم آن چشـم ها کـه عامـل ویرانی من  هسـتند، 
یـک قطـره گریـه نیـز برایـم نمی کننـد. می دانـم امـا دلیلـی ندارد دوسـتش 
نداشـته باشـم. وقتـی با کسـی هسـتید فـارغ از دسـته بندی دوسـتی بـا مرد 
و زن و نامـزدی و ازدواج و ... همـه اینهـا خاطراتـی بـا خـود دارد. بعـد از 
جدایـی نبایـد نفـرت را در تـن ایجـاد کنیـم و نگـه داریـم. بایـد رهـا شـویم 
و بـه فردایـی روشـن نـگاه کنیـم. شـاید ایـن فـردای روشـن بـه مـا امیـدی 
بدهـد کـه بتوانیـم روزهای سـخت را راحت تر پشـت سـر بگذاریم. بـه عنوان 
یـک هنرمنـد در ضمـن اینکـه عاشـقانه می خوانـم سـعی می کنـم بخشـی از 
تجربیـات خـودم را بـه دیگـران انتقال دهـم. از دردها و مسـائل اجتماعی هم 
صحبـت می کنـم. کبوتـر را می خوانـم. بـوی سـیب را می خوانـم. طاقـت بیار 
را می خوانـم. موضوعاتـی را کـه انتخـاب می کنـم یـا اجتماعـی هسـتند و یـا 

عاشـقانه های بیشـتر مثبـت کـه البتـه گاهـی هم گلـه دارد. 

بـه رسـالت هنرمندانه اعتقـاد دارید؟ بـه دغدغه مند بـودن اثر هنری  \
چطور؟

البتـه. مـا را هنرمنـد خطـاب می کنند. مـن هنـرم را خـدادادی می دانم. خدا 
نعمتـی را بـه مـن داد کـه خـودم هیـچ وقـت آنگونـه کـه تعریـف و تمجیـد 
مـی کننـد باورش نداشـتم. شـاید بتـوان گفت بیشـتر از طرف مردم تشـویق 
شـدم تـا ایـن راه را ادامـه دهم. حاال کـه در این راه قـرار گرفتـه ام، می گویم 
هنرمنـد مسـئولیت دارد. ایـن مسـئولیت در طـول تاریـخ تاثیر خود را نشـان 
داده اسـت. موضوعاتـی را کـه اطرافـم می بینـم و آزارم بدهـد را می خوانـم 
ترانـه ای دارم در مضمـون ای قـوم بـه حـج رفتـه کجائید،کجائیـد...  مسـئله 
حـج و حـج رفتـن یـک وظیفه اسـت کـه البته امـروز به خاطـر امکانـات و ... 

تبدیل به یک مسـافرت سـاده شـده اسـت. تحمل ماه ها زحمـت دیگر در کار 
نیسـت. همیشـه گفتـه ام آنقـدر آدم نیازمنـد در جامعـه ما هسـت اگر بشـود 
کسـانی کـه یـک بـار به ایـن سـفر معنـوی رفته انـد هزینـه دفعات بعـدی را 
در راه کمـک بـه مـردم خرج کنند کار خوبی اسـت. همیشـه دوسـت داشـتم 
در ایـن مـورد بخوانـم و چیزهایـی هـم در این زمینـه نوشـته ام: حاجیان مکه 
همیـن جاسـت تو دل خـاك وطن، تـوی کوچه هـای تاریـک و چراغونی من، 
تـو اسـای خسـته مـردای پیـر در بـه در، تـوی آه و هـق هـق طفـای خرد و 
بـی پـدر، تـوی اون حوزایـی کـه حتـی نـداره عکس مـاه، توی دسـتای ترك 
خـورده و سـرد بـی پنـاه، حاجیـان مکـه همین خـاك غریبه وطنـه، حاجیان 
مکـه مـن غربـت تاریـک تنـه، بـه خدا مـروه مـن خونه سـرما زده هاسـت، به 
خـدا هزارتـا کعبـه تـوی کوچه هـای ماسـت. یـا کار دیگـری کـه چنـد کلمه 
برایـش نوشـته ام: گفتـه بـودم قـدم زندگـی شـومه پسـرم، خـواب برا چشـم 
قشـنگ تـو حرومه پسـرم، پدرت تا شـده افتـاد کنار رخت خواب، نفسـش در 
نمیـاد کارش تمومه پسـرم، قبل آفتاب پاشـو تـا همسـایه هاتون ندونن، دیگه 
نـون آور خونتـون کدومـه پسـرم، همـه اسـباب بازیاتـو الی بغچـه پیچیدن، 
دنیـای قشـنگ بچگیـت تموم شـد پسـرم، کاشـکی دنیـا مثه آخرت حسـاب 
کتابـی داشـت، خیلیا نون حالشـون حرومه پسـرم... چنین داسـتان هایی در 
درون مـن هسـت امـا تـا زمانـی کـه نتوانـم ملـودی مورد نظـرم را پیـدا کنم 

ترانـه ای را کـه سال هاسـت بـا خـود یدك می کشـم هـدر نخواهـم داد. 

از کارهایی که تاکنون خوانده اید هم نمونه ای این چنینی دارید؟ \
بلـه. بـوی سـیب هـم از ایـن دسـت کارهـا بـود کـه خیلی بـرای پیـدا کردن 
ملـودی مناسـب بـا آن تـاش کـردم. آنچـه را کـه در اطرافـم می بینـم بیان 
می کنـم. بچه هـای فقیـری کـه بـه وسـیله یـک سـری آدم هـای سـود جو به 
یغمـا رفته انـد و از صبـح تـا شـب سـر چهارراه هـا گدایـی می کننـد درد من 
اسـت. مسـئولین مـا هـم می داننـد ایـن بچـه هـا مـورد سـوء اسـتفاده قـرار 
می گیرنـد امـا شـاید آنقـدر بدبختی هـا زیـاد اسـت کـه اینهـا گـم شـده اند و 
از تحصیـل هـم محدود هسـتند یـا در موردی دیگرهمیشـه تصویـری از یک 
دختـرك فـال فـروش در ذهنـم دارم کـه اگر ملودی مناسـب آن حـال و هوا 

را پیـدا کنـم  آن را بـه صـورت کلیـپ در خواهـم آورد.
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گــپ و گفــتگــپ و گفــت
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EI آدم هایـی دور و بـر خـودم می بینـم کـه باید در مـورد آنها 
حـرف بزنـم. دوسـتی داشـتم کـه بـه لقـب رضـا شـهردار 
معـروف بـود. می آمـد در خانه هـا و زباله هایشـان را جمـع 
می کـرد. آخریـن بـاری کـه او را دیـدم گریـه می کـرد و 
می گفـت در ایـن سـن و سـال هیـچ دارایـی بـرای خـودم 

نـدارم تـا بـا آن زندگـی کنم. 

وضعیـت کنونـی مـردم ایـران از نظـر آوازه خـوان  \
عاشـق مـا چگونـه اسـت؟

از موقعـی کـه بـه ایـران آمـدم در سـفرهایی کـه بـه کانادا 
دارم دوسـتان از مـن می پرسـند چـه خبر از ایـران؟ در انجا 
هـم آنقـدر درد زیـاد اسـت کـه نـان خالـی هـم از گلـوی 
داری  آرامـی  نسـبتا  زندگـی  وقتـی  نمـی رود.  پاییـن  آدم 
در  وقتـی  می شـود.  زهـر  برایـت  ایـران  در  زندگـی  ایـن 
یـک رسـتوران مـی روی غـذا بخـوری و بچه هـای خیابانـی 
می آینـد پشـت شیشـه و نگاهـت می کننـد سـخت اسـت. 
اجتمـاع مـا الیـق چنیـن چیزهایـی نیسـت. مـا کشـوری 
داریـم کـه عـاوه بـر غنی بـودن بـه لحـاظ منابـع طبیعی 
ایـن همـه منابـع انسـانی مسـاعد دارد. مردمـی کـه بـه هر 
می گذارنـد  مایـه  دل  و  جـان  از  بـرای کشورشـان  شـکل 
سـخت  روزهـای  ایـن  امیـدوارم  نیسـت.  ایـن  حق شـان 
گاهـی  هـم  سیاسـی  فضـای  در  بگذرانیـم.  خوبـی  بـه  را 
نامایمت هایـی وجـود دارد کـه سیاسـت مداران عامـل آن 
هسـتند. در مناظره هـا بـه هـم تهمت هایـی می زننـد و بعد 
کـه یکـی از همـان جمـع رئیس جمهـور شـد مـردم گمـان 
می کننـد فـرد برگزیـده هم از همـان قافله اسـت. این باعث 
می شـود اعتمـاد کمتـر شـود و حـس نـا امیـدی تشـدید 
شـود. تخریب هایـی کـه در فضـای سیاسـی کشـور صورت 

می گیـرد، مخـرب اسـت.

در این بین برای خودتان نقشی قائل هستید؟ \
مـن بـه عنـوان یـک هنرمنـد وقتـی چنیـن معضاتـی را 
می بینـد فکـر می کنـم بایـد برخـی از مسـائل بـه صـورت 
خوانـده شـود و بـه گـوش عـده ای برسـد تـا شـاید آینـده 
روشـن تر و بهتـری داشـته باشـیم. دوره جدیـدی شـروع 
شـده. امیـدوارم ایـن دوره جدیـد در هنـر و موسـیقی و بـه 
خصـوص در مسـائل اقتصـادی و کشـاورزی کشـور را بـه 
سـمتی ببرد کـه بتوانیم مردم را شـادتر ببینیم.در مقایسـه 
بـا سـه کشـوری کـه بـا آنهـا زندگـی می کنـم) فیلیپیـن، 
بسـیار  افسـردگی های  مـا دچـار  ایـران( جامعـه  و  کانـادا 

اسـت.  شـده  زیادی 

چرا انقدر دیر شروع به خوانندگی کردید؟ \
مـن هیـچ وقـت به ایـن موضوع بـاور نداشـتم کـه می توانم 
روزی خواننـده شـوم. انقـاب شـد و من به عنوان دانشـجو 
بـه کشـور فیلیپیـن رفتـم و در یـک گـروه دانشـجویی قرار 
گرفتـم کـه فعالیـت موسـیقی در آن وجـود نداشـت. در 
هشـت سـالی کـه آنجـا بـودم فعالیت هـای موسـیقایی مـا 
محـدود بـود به اینکـه دور هم جمـع می شـدیم و من برای 
بچه هـا می خوانـدم. در سـفر بـه کانـادا ایـن فرصـت ایجـاد 
شـد کـه مـن در تورنتو آنچه دوسـت داشـتم را آغـاز کردم 
و بعـد از آن هـم بـه ونکـوور کانـادا رفتـم و ایـن کار را بـه 
عنـوان یـک خواننـده محلـی سـال ها انجـام دادم. اتفاقـی 
افتـاد کـه بـه واسـطه آن بـا یـک سـری از دوسـتان تنظیم 
کننـده آشـنا شـدم و تصمیـم گرفتم که بـه ایـران برگردم. 
کا خیلـی دیـر وارد ایـن عرصـه شـدم. شـاید مهم تریـن 
دلیـل دیـر وارد شـدنم بـه عرصـه خوانندگـی ایـن بـود که 
هیـچ وقـت نمی خواسـتم بـا ایـن هنـر کسـب درآمـد کنم. 

هیـچ وقـت بـه فکـر کسـب درآمـد از ایـن حرفـه  \
نبودیـد؟

موقعـی کـه آلبـوم غریبـه و آهنـگ گل هیاهـو وارد بـازار 
ایـران شـد بـرای مـن فرصتـی فراهـم شـد تـا فعالیت ها را 
بـا بهـروز صفاریان قوت ببخشـیم. ایشـان برای تهیـه آلبوم 
شـبه آقـای بهنـام صفاریـان مسـافرت کردنـد و مـن هـم 
چـون احتیاجـات مالی نداشـتم نمی خواسـتم از خواندن به 
عنـوان یـک ابـزار پول سـاز اسـتفاده کنم. دوسـت داشـتم 
بـرای مـردم بخوانـم. تـا دو سـه سـال پیـش کـه کارم را به 

صـورت حرفـه انتخـاب کردم. 

به لحاظ مالی خوانندگی چگونه است؟ \
در ایـن راسـتا همـه خواننده هـا پـول خوبـی در نمی آورند. 
در ایـران یـا خیلـی خـوب پول در مـی آوری یا یـک زندگی 
مخـارج  می توانـی  تنهـا  کـه  داشـت  خواهـی  متوسـط 
زندگـی ات را تامیـن کنـی. در حـال حاضـر کمتـر از پنـج 
خواننـده در ایـران خـوب پـول در می آورنـد. ایـن فرصت ها 
بـرای بعضی هـا بـه وجـود آمده تا بیشـتر مـورد توجـه قرار 
بگیرنـد. مخاطبانـی کـه فریـدون را انتخـاب کرده اند شـاید 
بـه اندازه خواننـده ای که امروز بیشـتر کنسـرت ها را برگزار 

می کنـد نیسـت. اینجـا عرضـه و تقاضـا در میـان اسـت. 

حرف آخر؟ \
همیشه مهربان بمانید. 
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بــــدانــــیمبــــدانــــیم

سـفرهای کاری یکـی از مهم تریـن انـواع سـفر اسـت، بـه طوری کـه شـرکت های مسـافرتی و خدمـات 
گردشـگری، تـاش می کننـد تا با هدایت مسـافرانی کـه به قصد کار و تجـارت پا به میدان سـفر می گذارند، 
سـهم باالیـی از آمـار مسـافران را به دسـت آورند. اما اگر شـما، یکی از مسـافرانی هسـتید که با هـدف انجام 
امـور حرفـه ای و شـغلی خود به سـفر می پردازید، باید نکات زیر را بدانید تا با مشـکل خاصی مواجه نشـوید.

همـان کار هارددیسـک ها را برایتـان انجـام می دهـد؛ 
شـارژر وسـایل الکترونیکـی؛ باتری اضافه بـرای موبایل 
 یـا وسـایل الکترونیکـی دیگـری کـه همـراه داریـد. 

وقـت بسـیار زیـادی در فرودگاه ها صرف منتظر شـدن 
جهت دریافت چمدان از قسـمت بار می شـود. بنابراین 
اگـر سـفر کاری زیـاد می رویـد در صـورت امـکان از 
سـاك های چـرخ دار )TROLLEY( با سـایز مناسـب 
جهـت بـردن با خود بـه داخل هواپیما اسـتفاده کنید. 
اسـتاندارد سـایز این سـاك ها معموالً در وبسـایت ها و 

دفاتر شـرکت هواپیمائی شـرح داده شـده است. 

شـش - به غیر از ابـزار الکترونیکی، تـوی کیف تان 
دسـتمال کاغذی و چسـب زخـم حتماً بگذاریـد. اگر 
چـه وقتـی سـفر کاری می رویـد، زیاد جنـب و جوش 
نداریـد و احتمـال این که آسـیب ببینیـد تقریباً صفر 
در صد اسـت ولـی به هر حال گاهی کاغذ هم دسـت 

را می خراشد! 

هفت- خوب اسـت یـک لیسـت از برنامه هایی که 
قرار اسـت در کشـور مقصد داشته باشید، تهیه کنید. 
اصطاحـًا بـه آن چک لیسـت می گویند. چک لیسـت 
به شـما کمک می کنـد کارهایتان را بـه ترتیب دنبال 
کنیـد و چیـزی هم از قلـم نیفتد؛ این باعث می شـود 

ذهن آرام تری داشـته باشید. 

هشـت- وقتی به قصد کار سـفر می کنید، استرس 
بیشـتری داریـد. قـرار نیسـت برویـد چنـد روزی را 
خـوش بگذرانیـد و برگردید، ممکن اسـت تمام حرفه 
و شـغل تان به این سـفر وابسـته باشد. سـعی کنید با 
تمرکـز ذهنی و مرتب نگه داشـتن همه چیـز، مراقب 
اعصاب تـان باشـید. هـر چه اسـترس تان کم تر باشـد، 
راحت تـر می توانیـد اوضـاع را کنترل کنیـد و اتفاقات 

را آن طـور که می خواهید پیـش ببرید. 

یـک- قبـل از این کـه عـازم شـوید، کارهایتـان را 
در مبـدأ سـر و سـامان دهیـد؛ قرارهایتـان را نهایـی 
کنیـد، مدارکـی را کـه احتیـاج داریـد مرتـب کنیـد، 
باشـید؛  اقامت تـان مطمئـن  رزرو قطعـی محـل  از 
ایـن  بـه کسـی بسـپارید  را  اگـر الزم اسـت کاری 
کار را بکنیـد کـه هـم وقفـه ای در انجـام کارهـا رخ 
ندهـد و هـم وقتـی بـه دفتـر خودتـان برمی گردیـد 
 بـا کوهـی از کارهـای انجـام  نشـده مواجـه نشـوید. 
حتمـاً یکـی از همـکاران و یـا اعضـای فامیـل را )که 
می بایسـت صـد در صد مورد اطمینان شـما باشـند( 

در جریـان حسـاب های مالـی خود قـرار دهید. 

موفقیت تـان  از  شـما  خانـواده  این کـه  بـا  دو- 
خوشـحال خواهنـد شـد ولـی یادتـان باشـد آن هـا 
دوسـت دارند شـما را در کنارشـان داشـته باشند. اگر 
سـفرهای کاری شـما زیاد اسـت، مطمئن باشـید که 
وقـت کافـی برای بـودن کنار آ ن هـا دارید؛ اگـر فرزند 

داریـد باید بیشـتر بـه او توجـه کنید. 

سـه- مـدارك مهـم کاری را که باید همراه داشـته 
باشـید، الزم نیست حتماً چند تا کپی کاغذی بگیرید 
و کیـف دسـتی تان را سـنگین کنیـد؛ می توانید همه 
ذخیـره  یـکFlash Memory کوچـک  روی  را 
کنیـد؛ اگـر بـه پرینت کاغذی نیـازی بود بـه هر حال 

همه جا یک دسـتگاه کپی هسـت. 

چهـار- نسـبت به تعطیـات کاری مقصـد آگاهی 
داشـته باشـید. ایـن اطاعـات را می توانیـد از افرادی 
کـه با آن ها در کشـور مقصـد کار می کنیـد، بگیرید. 

کـه  اسـت  خـوب  را  ابزارهایـی  یـک  پنـج- 
مثـل Hard Disk بـرای  باشـید،  داشـته  همـراه 
ذخیـره  اسـناد و مدارکـی کـه قـرار اسـت جابه جـا 
کنید؛ Flash Memory هـم در حجـم کوچک تر، 

نـه- از اختـاف زمانـی خودتـان بـا کشـور مقصد 
آگاهی داشـته باشید. سـعی کنید یکی دو روز قبل از 
سـفر، خواب تـان را با سـاعت مقصد مرتـب کنید که 
خیلی با مشـکل کم خوابی و خسـتگی مواجه نشوید. 
از تـوی هواپیمـا سـاعت تان را به وقـت محلی مقصد 
تنظیـم کنیـد، هر چه زودتر به شـرایط محلی مقصد 

عادت کنید، سـفر راحت تری خواهید داشـت. 

ده- سـعی کنیـد پروازهـای مسـتقیم را انتخاب 
کنیـد؛ چـون معطل شـدن تـوی فـرودگاه بعضـی 
پـرواز  از  خسـته کننده تر  و  سـخت تر  وقت هـا 
طوالنی مـدت اسـت. بـه هـر حـال کـه باید ایـن راه 
را برویـد، این طـوری با پرواز مسـتقیم پـول کم تری 

می پردازیـد. هـم 

پس از رسیدن به مقصد

یـازده- بهتـر اسـت سـاعت پـروازی را انتخـاب 
مقصـد  بـه  شـب  باشـید  مطمئـن  کـه  کنیـد 
بیشـتری  امـکان  روز،  روشـنی  در  نمی رسـید. 
بـرای دیـدن خیابان هـا و پیداکـردن آدرس داریـد. 
گاهـی وقت هـا تاکسـی هم در شـب سـخت تر پیدا 
کـه  ماشـین هایی  سـوار  هیچ وجـه  بـه  می کنیـد. 
آرم Taxi ندارند، نشـوید. شـاید هزینـه ی کم تری 
پرداخـت کنیـد ولـی احتمـال این که مورد سـرقت 
قـرار بگیریـد یـا هـر اتفـاق ناگـوار دیگـری، کـم 

نیست. 

دوازده- اگـر از وضـع خیابان ها و ترافیک آن شـهر 
اطاع زیادی ندارید، سـعی کنیـد نزدیک به جاهایی 
کـه کار دارید و قرار اسـت بیشـتر رفـت و آمد کنید، 
هتـل بگیریـد. عـاوه بر این کـه در هزینـه ی حمل و 
نقل تـان صرفه جویی کرده اید، اسـترس دیر رسـیدن 

به قرارهایتان را هم نخواهید داشـت. 

سـیزده- اگر سـفر کاری زیاد می روید، بهتر اسـت 
عادت بیدار شـدن با سـاعت زنگ دار اتـاق خوابتان را 
فرامـوش کنیـد. خودتـان را با زنگ سـاعت موبایلتان 
بـرای بیدارشـدن یـا هشـدار زمان هـای خـاص وفق 

دهید. 

بیست نکته ضروری
در سـفر کاری

گروه گردشگری

چهـارده- شـما قـرار اسـت با مـردم این کشـور کار کنیـد و داد و 
سـتد داشته باشـید، پس باید بیشـتر مواظب رعایت قوانین و احترام 

به شـخصیت های مهم سـرزمین میزبان تان باشـید. 

پانـزده- ممکـن اسـت بـه خاطـر اختـاف زمـان و یـا فشـار زیاد 
کارهایتـان، نتوانیـد در وقت معینـی غذا بخورید؛ بد نیسـت یکی دو 
تـا شـکات همراهتـان باشـد. شـکات هم اسـترس شـما را کاهش 
می دهـد و هـم می توانـد کمـی بیشـتر جلـوی گرسـنه شـدنتان را 

بگیرد. 

شـانزده- اگـر رژیـم غذایـی خاصـی داریـد، حتمـاً بـه انتخـاب 
غذاهایـی کـه می خوریـد دقـت کنید. میـوه و سـبزیجات را فراموش 
نکنیـد. ورزش کـردن کمـک می کنـد بـدن شـما خیلـی راحـت بـا 
شـرایط آب وهوایـی و زمان هـای اسـتراحت متفـاوت کنـار بیایـد؛ با 
ورزش و غذای مناسـب مراقب سـامتی خود باشـید. این همه راه را 
بـرای انجـام کارهـای مهم آمده ایـد و بدترین چیز این اسـت که توی 

ایـن موقعیت مریض شـوید. 

هفـده- وقتـی سـفر کاری می رویـد، تمـام روز را بـه احتمـال 
زیـاد گرفتاریـد و بـرای ایـن کـه کمـی هم خـوش بگذرانیـد ممکن 
اسـت تفریحـات شـبانه را انتخاب کنید. بهتر اسـت مراقـب خواب و 

باشید؛   سـامت تان 

هجـده- بـا افرادی کـه کار می کنیـد، رابطـه ی جـدی و حرفه ای 
برقـرار کنیـد؛ برای اعتبار شـغلی شـما مناسـب نیسـت کـه از آن ها 
سـوال کنیـد کجـا بهتر اسـت غـذا بخورید یـا کجاها بیشـتر بهتان 
خـوش می گـذرد؛ بـرای جـواب این طـور سـواالت قسـمت اطاعات 

هتـل هـم می توانـد جواب هـای خوبـی به شـما بدهد. 

نـوزده- احتمـاالً زمان زیادی نداشـتید کـه تـوی بازارها بچرخید 
و سـوغاتی بخرید. این جور مواقع بد نیسـت سـری به فروشـگاه های 
دور و بـر هتـل یا داخل فرودگاه بزنید. شـاید گزینه هـای زیادی برای 
انتخـاب نداشـته باشـید ولـی بهتـر از این اسـت کـه با دسـت خالی 

برگردید؛ سـعی کنیـد نبودنتان را یک جوری جبـران کنید. 

بیسـت- وقتـی برمی گردیـد احتمـاالً بـاز هـم با مشـکل اختاف 
زمـان و خسـتگی راه مواجـه هسـتید، کمی به خودتـان زمان بدهید 

و بعـد بـا انـرژی بیشـتر و ذهـن منظم تر به حسـاب کارها برسـید.
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دکتر الهام ذاکرزاده- شیمیسـت

فصـل گرمـا کـه فرا می رسـد، بـازار اسـتفاده از کرم هـای ضد آفتـاب گرم تر می شـود. 
در ایـن مطلـب، تـاش کرده ایم تا هرآنچـه در خصوص مواد تشـکیل دهنده کرم های 
ضد آفتاب باید بدانید را به شـما بیان کنیم.بعضی از مواد تشـکیل دهنده ضدآفتاب ها 

عبارتند از:

سـیلیکون:  بافت کرم را نرم و یک دسـت و کاربرد آن را برای مصرف کننده آسـان تر 
می کنـد. گاهـی اوقـات بـرای حفاظت پوسـت از آفتـاب، به کرم هـا، مواد ضـد آفتاب 
همچون دی اکسـید تیتانیوم و اکسـید روی و یا متوکسـی سـینامیت اضافه می شود. 
عـاوه بر این مواد، گاهی برای مراقبت بیشـتر پوسـت، مواد خـاص در مقادیر کوچک 
بـه محصول اضافه می شـود؛ مثـل AHA که خاصیت ضد پیری دارد.در فهرسـت زیر 
بـه برخـی از این مواد خاص اشـاره شـده کـه البته خاصیت بعضی از آنها اثبات نشـده 

است:

 آلفاهیدروکسـی اسید : آلفاهیدروکسـی و یا اسید میوه شـامل اسید سیتریک از 
اسـید میوه و اسـید مالیک سـیب و اسـید الکتیک شـیر می شـود. این سـه گروه در 

ترکیب با یکدیگر آلفاهیدروکسـی اسـید را تشـکیل می دهند.

 اسید گلیکولیک: اسید حاصل از نیشکر است که اغلب برای AHA استفاده می شود.
AHA ، انقابی در محصوالت مراقبت از پوسـت به وجود آورد که خواص آن تقریبا از 

دوران رومی ها شناخته شده بود و اولین مقاله علمی در مورد آن در سال 1974 به چاپ 
رسـید. در مقدار کم ممکن اسـت موجب کمی سوزش شـوند و در مقادیر باال در موارد 
زیـر موثر خواهند بود:  کاهش عائم آشـکار پیری  درمان آکنـه   افزایش رنگدانه های 
پوستی   مقادیر قوی AHA فقط باید توسط متخصصان و سالن های زیبایی استفاده 
 شـود. آنهـا بایـد تحـت نظر متخصـص و همـراه با کرم ضـد آفتـاب اسـتفاده گردند.

 اسـیدهای آمینـه: اسـیدهای آمینـه موجب سـاخت پروتئین می شـوند کـه در مو و 
پوسـت انسـان وجود دارند. شـرکت هایی که ادعا می کنند محصـوالت پروتئینی آنها 
از طریـق پوسـت جـذب بـدن می شـود. این ادعـا به لحاظ علمی اثبات نشـده اسـت.

 آنتی اکسـیدان : هرادیکال هـای آزاد موجـود در بـدن بـه سـلول های بـدن آسـیب 
می رسـانند و علل بسـیاری از بیمار ها هسـتند. این رادیکال ها روی پوسـت نیز تاثیر 
منفی گذاشـته و موجب چین و چروك و پیری پوسـت می شـوند. آنتی اکسیدان ها 
می تواننـد فعالیت هـای رادیکال هـای آزاد را کاهـش دهنـد و بـه بـدن کمک کنند 
تـا سـلول های آسـیب دیده را ترمیم کند. بسـیاری از میوه هـا و محصوالت طبیعی 
حاوی آنتی اکسـیدان هسـتند، مثل توت فرنگی، انگور، آلبالو و … امروزه بسیاری از 
 C,A تولیدکنندگان در محصوالت آرایشـی خود از عصاره هسـته انگور و یا ویتامین
و E اسـتفاده می کنند؛ ولی در حال حاضر مدرك قطعی وجود ندارد که اثبات کند 

آنتی اکسـیدان موجـود در کرم ها نیـز می تواند موثر واقع شـود.

 اسید اسـکوربیک: نام شیمیایی مولکول ویتامینC  اسـت که به نام های فسفات 
منیزیـم نیـز شـناخته شـده اسـت. از آنجایـی که ایـن ویتامیـن ناپایدار امـا تحریک 
 C کننـده پوسـت اسـت، در بسـیاری از محصوالت آرایشـی بـه کار مـی رود. ویتامین
نوعـی آنتی اکسـیدان اسـت که می تواند رنگ پوسـت را روشـن کنـد و امـروزه یکی از 

محبوب ترین ترکیبات در محصوالت بهداشـتی و آرایشـی اسـت.

اسـید بتاهیدروکسـی)BHA(: رایج تریـن اسـید سالیسـیلیک و از عوامـل ضـد 
التهابـی و الیه بـرداری اسـت و بـه همیـن دلیل در درمـان لک و جوش صورت بسـیار 
مفید می باشـد؛ اما توجه داشـته باشـید که اسـتفاده مکرر می تواند موجب واکنش و 
حساسـیت پوسـتی شـود.  سـرامیدها این ماده که به صورت طبیعی در پوست یافت 
می شـود، بـه حفظ رطوبت پوسـت کمک می کند. سـرامید مصنوعی، امـروزه یکی از 
موادی اسـت که گفته می شـود می تواند نشـانه های پیری را به تاخیر بیندازد. ممکن 
اسـت این ادعا در آینده ای بسـیار نزدیک به اثبات برسـد.  کوآنزیم Q10 این کوآنزیم 
کـه بـه طور طبیعی در پوسـت وجود دارد، یک آنتی اکسـیدان و عـــامل ضد باکتری 
اسـت کـــه با افزایش سـن مقدار آن کاهش می یابد و موجب پیری پوسـت می شود.

کالژن: از آنجـا کـه کاژن مولکولـی بسـیار بزرگ اسـت، نمی تواند مسـتقیما جذب 
پوسـت شـود و فقط روی سـطح پوسـت  باقی می ماند و خاصیت بسـیار کمی خواهد 

داشت.

 چـای سـبز : یـک عنصـر محبـوب اسـت کـه امـروزه در بسـیاری از محصـوالت 
آرایشـی بهداشـتی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. چـای سـبز حـاوی پلـی فنـل و 
نوعـی آنتی اکسـیدان اسـت کـه خـواص ضـد التهابـی دارد؛ بـه همیـن دلیـل قـرار 
 دادن کیسـه های چـای سـبز )البتـه سـرد( روی چشـم، تـورم آن را کاهـش می دهد.
اسـید هیالورونیـک: پروتئیـن بسـیار ضروری اسـت کـه در پوسـت یافت می شـود و 
خـواص مرطوب کنندگی بسـیار قـوی دارد و می تواند بیش از 100 برابـر وزن خودش 

آب جـذب کنـد؛ ولـی حتما باید بـا غلظت صحیح مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

کیمیـــاگری
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زبــــان مشتـرکزبــــان مشتـرک

پــــل استــــر، 
نـویسنـــده ای 
بــرای تـمامی 
فـــــصـــــول

 خـرداد 1381 خواننـدگان ایرانـی بـا انتشـار رمان »شـهر شیشـه ای« برای نخسـتین بار با نام 
»پل اسـتر« نویسـنده پسـت مدرن آمریکایی آشـنا شدند.

شـهر شیشـه ای کـه یکـی از کتاب های سـه گانـه نیویورکی این نویسـنده اسـت، اولیـن بار با 
ترجمـه »خجسـته کیهـان« توسـط کتاب هـای ارغوانی منتشـر شـد اما در سـال 82 توسـط 
»شـهرزاد لوالچـی« بـار دیگـر ترجمه شـد و در نشـر افق به چاپ رسـید و از آن پـس، افق به 
ناشـر جـدی آثار »اسـتر« تبدیل شـد. شـخصیت اصلی ایـن رمـان »دانیل کویین« اسـت که 
مانند بسـیاری دیگر از قهرمانان اسـتر نویسـنده اسـت. دانیل کویین که نویسـنده کتاب های 
پلیسـی اسـت، پـس از یـک تلفن عجیـب درگیر پرونده اسـتیلمن می شـود و تـا جایی پیش 

مـی رود کـه همه هسـتی خـود را وقف نگهبانـی از اسـتیلمن می کند.

در ایـن کتـاب پـل اسـتر خواننـده را بـا دغدغه های 
اصلـی ذهنـی اش – یعنـی جسـت و جـوی هویـت 
و نوشـتن- آشـنا می کنـد. ایـن رمـان بـا ترجمـه 
لوالچـی یـک بـار دیگـر نیـز در سـال 84 تجدیـد 

شـد. چاپ 

پل اسـتر که هم اکنون 60 سـال دارد در نیوجرسی 
بـه دنیـا آمـده و بیـش از 30 سـال اسـت کـه در 
نیویـورك بـه سـر می بـرد. اسـتر ماننـد وودی آلـن 
ایـن شـهر و خیابان ها و گوشـه های پنهـان آن را به 
عنـوان صحنه بسـیاری از آثـار خود برگزیده اسـت.

ایـن نویسـنده که فـارغ التحصیـل دانشـگاه کلمبیا 
اسـت در دهـه 1970 به فرانسـه رفت و چهار سـال 
در آن کشـور اقامـت کـرد. او پـس از بازگشـت بـه 
امریکا اشـعار، مقـاالت و ترجمه های خود را منتشـر 
کـرد. امـا در اواخر دهه 70، مـرگ پدر تاثیر عمیقی 
بـر زندگـی او گذاشـت و بـا توجـه بـه ارثیـه ای کـه 
بـه او رسـیده بـود، توانسـت وقـت بیشـتری را بـه 
بـا   1982 سـال  در  او  دهـد.  اختصـاص  نوشـتن 
انتشـار »آفرینـش تنهایـی«، کتابی کـه از خاطرات، 

زندگینامه پدرش و خودش تشـکیل 
می شـود، در صحنـه ادبیـات امریـکا مطـرح شـد و 
پـس از مدتی سـه گانـه نیویورك را به چاپ رسـاند. 
از آن پـس، او چندیـن رمـان و سـناریوی فیلم های 
»دود«، »چهـره کبـود« و »للـو روی پل« را منتشـر 

اسـت. کرده 

کـه  اسـت  ایـن  اسـتر  آثـار  ویژگی هـای  از  یکـی 
خودش همیشـه حضـور دارد و زندگی شـخصی اش 
بـه نوعـی بـه رمان هایـش نفـوذ می کنـد. نـه فقـط 
از طریـق کاربـرد طرح هـای زندگینامـه ای، بلکـه با 
آوردن نـام خـود و همسـرش. کیـن، قهرمـان شـهر 
شیشـه ای وانمـود می کنـد کارآگاهـی بـه نـام پـل 

اسـتر اسـت کـه همسـری بـه نـام سـیری دارد.

بـازی پسـامدرن و جابه جایـی واقعیـت فرضـی بـا 
خیـال، از دیگـر جنبه هـای سـبک اسـتر هسـتند؛ 
آنچـه  خاطـر  بـه  را  او  منتقدیـن  از  برخـی  امـا 
»متافیکشـن« نامیـده می شـود، یعنی داسـتانی که 
بـا خـود گفـت وگـو می کنـد، یـا روایتی کـه توجه 
را بـه چگونگـی روایت کـردن جلب می کنـد، نادیده 
می گیرنـد. در حالـی کـه ایـن شـیوه در اروپـا، بـه 

ویژه در فرانسـه بسـیار مورد توجه اسـت و شـاید به 
همیـن خاطر باشـد کـه غالباً آثار اسـتر در فرانسـه 
بسـیار پرفروش هسـتند.ظاهراً در آمریکا و انگلستان 
محافظه کارتـری  روشـنفکری  فرهنـگ  دارای  کـه 
هسـتند، هراسـی از ایـن شـیوه نـگارش مشـاهده 
می شـود، به طـوری کـه غالبـاً آن را کار اندیشـه ای 
گـم شـده در آفرینـش تـوأم بـا خودبینی، یا ناشـی 
از عـدم یقین نویسـنده می شـمارند و به همین نحو 
اتیکـت می زننـد. بـا ایـن حـال بـرای خوانندگانـی 
بـه  بـاور  اسـتر شـریک اند،  بینـی  در جهـان  کـه 
سـیان وجـود بـه شـیوه کیشـوت، هـرج و مـرج 
جهـان، فقـدان نظم، وابسـتگی امـور بـه رویدادهای 
پیش بینی ناپذیـر و پیـچ و خـم سرنوشـت، تصادفی 
بـودن و حالـت بخت آزمایـی وار زندگـی چنـان کـه 
در شـب پیشـگویی می گویـد؛ »تصـادف هـر روز از 
زندگـی سـایه وار در تعقیـب مـا اسـت« را در آثار او 
ناشـی از ناآرامـی اندیشـمندانه ای می یابند که حول 
آن یقیـن به زیبایی تراژیک زندگی شـکل می گیرد؛ 
ناآرامـی کـه بـه رغـم سـادگی ظاهـری دارای ریتم 
اسـت.نثر اسـتر دارای موسـیقی ویـژه ای اسـت کـه 

تعجـب آور نیسـت، زیـرا او چنـد مجموعـه شـعر گروه فرهنگی
منتشـر کرده اسـت. موسـیقی ای کـه از گـرد آمدن 
اندیشـه های انتزاعـی بـه وجـود می آیـد، از جسـت 
و جویـی روشـنفکرانه کـه نـه بـا الفـاظ آکادمیـک، 
ابـراز  می شـود،  درك  فـوراً  کـه  زبانـی  بـا  بلکـه 
می شـود. پـل اسـتر تقریباً همیشـه به اول شـخص 
مفـرد می نویسـد و مهـارت او در رفتـن بـه قالـب 
 شـخصیت هایش بـه این آثار سـرزندگی می بخشـد.

رمـان »کشـور آخرین هـا« دومیـن اثر ترجمه شـده 
اسـتر بـود کـه در آذر مـاه 81 بـا ترجمـه کیهـان 
توسـط نشـر افـق منتشـر شـد. ایـن اثـر اسـتر کـه 
می تـوان آن را بـا »طاعـون« شـاهکار آلبـر کامـو و 
رمان مشـهور »کوری« نوشته ژوزه ساراماگو مقایسه 
کـرد، داسـتان دختـر جوانی به نام آنا بلوم اسـت که 
در جسـت و جـوی برادر خـود به ناکجا آبادی سـفر 
می کنـد که دلخوشـی مـردم آن مرگ اسـت. آنا در 
این شـهر مصیبـت زده بـرای فـرار از بی خانمانی به 
خانـه زنـی ناشـناس پناه می بـرد اما با مواجه شـدن 
بـا شـوهر شـرور و متجـاوز او، الیه هـای دیگـری از 

مصیبـت را تجربـه می کند

ارواح : پـس از کشـور آخرین هـا، نوبـت به انتشـار 
گانـه  سـه  از  کتـاب  دومیـن  کـه  رسـید  »ارواح« 
نیویورکـی اسـتر بـود و در دی مـاه 82 بـا ترجمـه 
کیهـان در نشـر افق منتشـر شـد. این کتـاب که در 
ظاهـر یک کتاب پلیسـی اسـت و بر عاقه اسـتر به 
آثـار ادگار آلـن پـو صحـه می گـذارد، ژرف سـاختی 
بشـدت فلسـفی دارد. یـک سـامانه مخـوف، مـردی 
را بـه جاسوسـی همسـایه ای می گمـارد کـه یـک 
نویسـنده روشنفکر اسـت. مرد جاسـوس در شرایط 
جدیـد زندگـی بـه مـرور عزلـت می گزینـد و روزی 
در می یابـد کـه مـرد همسـایه نیـز مأمـور مراقبـت 
از اوسـت و سـرانجام بـه ایـن وهـم می رسـد کـه 
مـرد همسـایه کسـی جـز خـود او نیسـت. ارواح در 
سـال های 84 و 85 دو بـار دیگـر نیـز تجدیـد چاپ 

. شد

هیـوال؛ لویاتـان: در بهمن ماه 83 خجسـته کیهان 
ترجمـه ای از رمـان »لویاتـان« اسـتر را بـا عنـوان 
»هیوال« منتشـر کـرد. این کتـاب در اسـفند همان 
سـال با عنـوان »هیـوالی دریایـی« توسـط »ماندانا 
مشـایخی« نیز ترجمه و توسـط نشـر ماهی منتشـر 
شـد.»بنیامین سـاچز« بـر اثـر انفجـار یـک بمـب 
دسـت سـاز به گونه ای متاشـی می شـود کـه دیگر 
قابـل شناسـایی نیسـت و سـازمان های امنیتـی در 
پی کشـف هویت او هستند.اسـتر در ایـن کتاب نیز 
بـه دغدغه هـای نویسـنده ای می پـردازد کـه درگیـر 

ماجـرای معماگون سـاچز می شـود.

نـام اصلـی ایـن کتـاب برگرفتـه از نام یـک موجود 
افسـانه ای دریایی اسـت کـه فرمانروای دریاهاسـت. 
ایـن  هفدهـم  قـرن  در  هابـز  تومـاس  بـار  اولیـن 
عنـوان را بـرای یکـی از آثـارش برگزیـد و لویاتـان 
را بـه منزلـه نمـاد قدرتـی بی چـون و چـرا بـه کار 
بـه دیـد  توجـه  بـا  ایـن عنـوان  انتخـاب  گرفـت. 
انتقـادی اسـتر به جامعـه آمریکا، از سـوی او چندان 
در  ایـن کتـاب  از  نیسـت.ترجمه کیهـان  عجیـب 
سـال 84 یـک بـار دیگـر نیـز توسـط افـق تجدیـد 
 چـاپ شد.سـومین کتـاب از سـه گانـه نیویورکـی

سـه گانـه نیویورکـی در اسـفند 83 با انتشـار »اتاق 
دربسـته« بـه ترجمـه لوالچـی، توسـط نشـر افـق 
کامـل شـد. این کتـاب بار دیگر در سـال 85 تجدید 
چاپ شـد.راوی این داسـتان دوسـت دوران کودکی 
»فنشـاو« اسـت که ناپدید شـده و از او جز همسـر و 
فرزنـد و مجموعه ای از نوشـته هایش چیزی بر جای 
نمانـده اسـت. اسـتر در ایـن کتـاب جسـت و جوی 
کارآگاهـی راوی را به جسـت و جـوی هویت تبدیل 
می کند.»سـه گانه نیویورکی« سـرانجام در آبان 84 
در یـک مجموعـه توسـط نشـر افق به چاپ رسـید.

شـب پیشگویی:»شـب پیشـگویی« در تیـر مـاه 
84 بـا ترجمـه کیهان توسـط نشـر افـق روانـه بازار 
نشـر شـد.این کتـاب روایـت چنـد روز از زندگـی 
»سـیدنی ار« نویسـنده اسـت کـه پـس از خریـدن 
یـک دفترچـه جلد آبی از یک نوشـت افزار فروشـی، 
اسـیر جادوی آن می شـود و در دام پیشـگویی هایی 
گرفتـار می شـود کـه زندگـی زناشـویی اش را بـه 
چالـش می کشـد و او را در صحـت دیدگاه هایـش با 
تردیـد روبـه رو می کند.ایـن کتـاب یک بـار دیگر در 

سـال جاری بـه تجدیـد چاپ رسـید.

تیمبوکتو:بـازار نشـر در آبـان 85 شـاهد انتشـار اثر 
دیگـری از اسـتر بـا عنـوان »تیمبوکتـو« بـود کـه 

بـا ترجمـه شـهرزاد لوالچـی در نشـر افـق منتشـر 
شـد.این کتاب داسـتان زندگی سـگی به نام »مستر 
بونـز« اسـت که از صاحبـش ویلی جی. کریسـمس 
می آمـوزد کـه دنیای دیگری به نـام تیمبوکتو وجود 
دارد. پـس از مـرگ ویلـی، مسـتر بونـز می دانـد که 
بایـد در آنجـا صاحبـش را پیـدا کنـد. او بـه حـدی 
به کشـف و شـهود انسـانی دسـت پیـدا می کند که 
در انتهـای داسـتان، در اتوبانـی در ایالـت ویرجینیـا 
به طـور کامـا آگاهانه شـروع بـه دویـدن می کند تا 

بـا مرگ، خـود را بـه تیمبوکتو برسـاند.

کتـاب اوهـام : انتشـارات مرواریـد در فروردین 86 
پیشـگام چـاپ اثـری از اسـتر شد. اسـتر در کتـاب 
اوهـام بـا دغدغه دیگـر زندگی خـود بـازی می کند. 
چـون او عـاوه بـر نوشـتن رمـان دسـتی هـم در 
سـینما دارد و در ایـن کتـاب از زبـان یک پروفسـور 
پـاك باخته که خانواده اش را در یک حادثه سـقوط 
هواپیمـا از دسـت داده اسـت، بـه روایـت یافتن یک 
بازیگـر و کارگـردان فیلم هـای صامـت می پـردازد 
کـه در 1929 بـدون اینکـه هیـچ نشـانی از خود به 
جای گذاشـته باشـد، ناپدید شده اسـت.این کتاب با 

ترجمـه امیـر احمدی آریان منتشـر شـد.

مـون پـاالس و دیوانگی در بروکلین: نشـر افق 
در سـال جاری دو کتـاب دیگـر نیز از اسـتر منتشـر 
کـرده است.داسـتان »مون پاالس« همزمان با سـفر 
انسـان بـه کـره مـاه آغـاز می شـود و در طـول زمان 
پیـش مـی رود تا زندگی3 نسـل قرن بیسـتمی را به 
تصویر بکشـد. اسـتر در این رمان مهارت قصه گویی 
خـود را در خدمـت رمـان مـدرن بـه کار می گیـرد. 
ایـن کتاب بـا ترجمـه لیا نصیری ها منتشـر شـده 
اسـت.»دیوانگی در بروکلیـن« نیـز آخریـن کتـاب 
منتشـر شـده از اسـتر اسـت که با ترجمه خجسـته 

کیهان توسـط نشـر افق منتشـر شـده است.

PAUL
AUSTER
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یكـی بـود یكـی نبـود. در یـك جنـگل كوچـك 
زندگـی  زیـادی  حیوانـات  افتـاده  دور  و 
می كردنـد. خانـم گنجشـكه به تازگـی 2تا جوجه 
كوچولویـش را از تخـم بیـرون آورده بـود و 
از آنهـا بـه خوبی نگهـداری می كرد.روزها به 
اطـراف جنـگل می رفـت تـا برایشـان غذا 
پیـدا كنـد و بیـاورد، اما چند روزی بود كه آقا 
روبـاه مـكار دوبـاره سـروكله اش پیـدا شـده 
بـود و دوروبـر گنجشـك ها می پرید.یـك روز 
از این روزها كه خانم گنجشـكه می خواسـت 
دنبـال غـذا بـرود،  دیـد كـه روبـاه بدجنـس 
پاییـن درخت آنها نشسـته و بـه بچه هایش 
نـگاه می كنـد. بـا خـودش گفـت ایـن روبـاه 
دوبـاره آمـده تـا جوجه هایـم را بخـورد. برای 
و  خانـه  برگشـت  و  شـد  پشـیمان  همیـن 
كرد.گنجشـك های  مراقبـت  بچه هایـش  از 
كوچولـو خیلـی گرسـنه بودنـد و خانم گنجشـكه 
حتمـا بایـد می رفـت بـه جنگل تا غـذا تهیه 
كنـد، ولـی روبـاه مـكار كـه فكـر می كـرد از 
همـه زرنگ تـر و مكارتـر اسـت، 4 چشـمی 
 مراقـب جوجه هـا بـود تـا سـر یـك فرصتـی 
آنهـا را یـک لقمـه چـرب كند.خانم گنجشـكه 
فكـری كـرد و بـا خـودش گفـت: ای روبـاه 
را  بچه هایـم  نمی گـذارم  دیگـر  بدجنـس! 
مـن  حـاال  گفـت  خـودش  بـا  و  بخـوری 

چطـوری خانـه  و بچه هایـم را تنهـا بگـذارم 
و بـروم. همین طـور كـه بـا خـودش صحبت 
می كـرد، ناگهـان فكـری بـه ذهنش رسـید و 
بعـد رفـت نزدیـك روبـاه و گفـت: سـام 
روبـاه عزیـز. از ایـن طرفا...!روبـاه گفـت: 
اینجـا  از  داشـتم  مهربـون،  گنجشـك  سـام 
رد می شـدم، گفتـم یـك سـری بـه شـماها 
بزنم.گنجشـك گفـت: وای چقـدر كار خوبـی 
كـردی. روبـاه عزیـز دوسـت خـوب مـن! 
غـذا  بچه هایـم  بـرای  و  بـروم  بایـد  مـن 
مراقبـت  آنهـا  از  می توانـی  تـو  بیـاورم، 
بلـه  گفـت:  برگردم.روبـاه  مـن  تـا  كنـی 
حتمـا مـن خیلـی خـوب از آنهـا مراقبـت 
می كنـم. بـرو خیالـت راحـت باشد.گنجشـك 
گفـت: روبـاه عزیز! برعكـس صحبت هایی 
كـه دربـار ه ات می كننـد تـو چقـدر مهربانـی، 
ولـی مـن بـه همـه می گویـم كـه تو بـا وجود 
نگهـداری  مـن  بچه هـای  از  مریضـی ات 

كردی.
كـدام  گفتـی...  چـی  چـی؟  گفـت:  روبـاه 

؟ یضـی مر
گنجشـك گفـت: آخـه دیـدم رنگـت خیلـی 
پریـده و زرد شـده. مـن شـنیدم در جنـگل 
كشـنده  كـه  كـرده  پیـدا  شـیوع  بیمـار ی ای 
اسـت و اولیـن نشـانه اش رنـگ پریدگـی 

روباه و گنجشک
اسـت.روباه بـا شـنیدن ایـن حـرف 
گنجشـك گوشـه ای نشسـت و گفـت: 
یعنـی مـن آن مریضـی را گرفتـه ام، 
چـه چیـزی بخـورم تـا خـوب شـوم؟ 
دارویـش  تنهـا  گفـت:  گنجشـك 
نوشـیدن یـك جرعـه از آبـی اسـت 
كـه از قلـه كـوه پـس از آب شـدن 
برف هـا می آید.روبـاه راهـی شـد بـه 
سـمت كوهسـتان رفـت. گنجشـك ها 
دسـت  از  هـم  حیوانـات  دیگـر  و 
آزارهـای روبـاه راحـت شـدند و بـه 
زندگی شـان ادامـه دادنـد و گنجشـك 
هـم خوشـحال بود از این كـه حیله گرتر 

از روبـاه اسـت.

گروه كودک

آن چیست كه اگر كسی آن را داشته باشد به كسی نمی گوید. اگر كسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد و 
كسی كه آن را بشناسد آن را نمی گیرد.

 آن چیست كه روز را كنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا كنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟
 وقتی كه آنرا می بندم راه می رود و وقتی كه آنرا باز می كنم از حركت باز می ایستد. آن چیست

آن چیست كه گرداگرد درخت و چوب است اما هیچ گاه به داخل درخت و چوب نمی رود؟
این چیه كه مورچه داره ، اما مار نداره ؟

برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شكنی!

پاسخ:

۶-كاهو ۵-نقطه     درخت     ۴-پوست  3-سندل     2-مگس     تقلبی     1-پول 
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از چشـم دوربیــناز چشـم دوربیــن

سی چک هواپیمای FQJ در مشهد مقدس
ارسالی از جناب آقای نعمت پور-همکار قشم ایر

مراحل پایانی چک سنگین هواپیمای فوکر 100مستقر در آشیانه هواپیمایی آسمان در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد
ارسالی از طرف صابر میرزائی- همکار قشم ایر

حضور همکار گرامی جناب آقای زحمتکش به همراه دختر کوچولوی 40 روزه ایشان 
در کنار خلبان پرواز قشم- مشهد -  ارسالی از جناب آقای حسینی- همکار قشم ایر

جمعی از مهمانداران قشم ایر
ارسالی از جناب آقای فردین مهر-همکارقشم ایر

حضور هنرمند آواز ایران جناب آقاي شهرام ناظري در پرواز 
تهران-اصفهان قشم ایر- ارسالی ازجناب آقای همتی-همکار قشم ایر

مهمان کوچولوی پرواز سنندج قشم ایر
خانم بایندریان-همکارقشم ایر
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سید امیراحمد حسینی
همراه قشم ایر

ساحل زیبای جزیره قشم
ارسالی از جناب آقای معصومشا-همکارقشم ایر
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با ما آرامش را تجربه کنید 
ارسالی از جناب آقای عباسی جلیسه-همکار قشم ایر

فرودگاه مهرآباد
ارسالی از سرکار خانم هاشمیان-همکار قشم ایر

ارسالی از جناب آقای اکبری
همکار قشم ایر

آقای علی کریمی
همراه قشم ایر

مسافر کوچولوی قشم ایر آسنا ابراهیمی
پرواز گرگان-زاهدان قشم ایر

هواپیمای EP-FQV در ایستگاه زاهدان
ارسالی از جناب آقای چمانی-همکارقشم ایر

عکس ارسالی از جناب آقای سید حسین
همکارقشم ایر

هواپیمای FQF و-غروب زیبای خورشید
ارسالی از جناب آقای دائی حامد-همکارقشم ایر

سفر با قشم ایر بما خوش گذشت....نقاشی مسافر کوچولوی پرواز 
آبادان-تهران -ارسالی از سرکار خانم شاه محمدی-همکارقشم ایر

پرواز 2221مشهد-نجف و فوکر 100 قشم ایر
ارسالی از جناب آقای احمدی-همکارقشم ایر

ارسالی از جناب آقای خاکی
همکار قشم ایر

حضور هنرمند آواز ایران اســتاد شــهرام ناظری در پرواز تهران-اصفهان 
قشــم ایر-ارســالی از جنــاب آقــای فراهانی-همــکار قشــم ایــر

غروب فرودگاه امام خمینی )ره( - آقای ابراهیمی
همکارقشم ایر

حضور هنرمند آواز ایران استاد همایون شجریان در پرواز کرمانشاه-تهران 
قشم ایر- ارسالی از جناب آقای فردین مهر-همکار قشم ایر

حضور هنرمند محبوب کشور جناب آقای شریفی نیا در کنار همکاران ترافیک مهرآباد قشم ایر
ارسالی از جناب آقای سلیمانی-همکارقشم ایر

فرودگاه ارومیه ارسالی از جناب آقای مرادی
همکارقشم ایر
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روی خـط خبـــرروی خـط خبـــر

Mr. Shekarabi, Managing 
Director of Qeshm Air 
had a friendly meeting 
with the Public relations 
staffs and appreciated 
the performance of 
this department on 
the occasion of  May 
17 ,, international 
communications day.

Mr. Shekarabi, Managing Director of Qeshm Air had a friendly meeting with a group of 
flight attendants on behalf of all the flight attendants of the company and donated the 
Quran and Flowers on the occasion of May 31, International flight attendant day.

Unveiling the delivery online system of voluntary safety hazards 
On the occasion of International Day for safety in transportation, 

Qeshm air’s safety seminar was held in the presence of 
Managing Director, deputies and a group of senior managers 
of the company in Mehrabad International Airport CIP hall.  
According to The Public Relations Department of Qeshm Air, 
at the meeting, the Qeshm Air’s reporting delivery system 
of voluntary safety hazards ,officially was unveiled and in 
this regard Qeshm safety portal was introduced to receive 
relevant reports.

During the meeting, Mr. Mahmoud Shekarabi, Qeshm 
Air CEO thanked the colleagues effort of company 
safety management on the implementation of the safety 
management system  and pointed out the need  to promote 
the safety culture at all organizational levels in order to 
establish the safety system and to improve the quality 
of services level so as to achieve goals and he said from 
now ,we will see a growth and deep transformation in the 
management of operational risks , with the delivery  online 
system of   safety hazard reports. 

Captain Fazeli, Qeshm Air safety manager, alluding to the 
fact that all the Qeshm Air colleagues are the members of 
safety team, called Qeshm air as one of the top companies 
in the field of aviation safety principles and  he Considered 
the holding seminars and frequent training courses  And 
specialized monitoring the safety performance as the 
requirements at all levels of the company. 

He also emphasized that acculturation, the value of 

teamwork and the need for safety hazards reporting to the 
competent authority is significant.

At the end of his speech, Captain fazeli said : Qeshm 
Air is the first airline which has done  the safety 
internal audit of company  operational pillars ) 2016 ). 
Then safety expert , Mr. Masoud Eskandari introduced 
Qeshm Air safety portal at the following address:

www.Qeshm-air/portal.asp   and he described the structure 
of safety management system and the positive results of 
the implementation of training courses Safety Management 
System )SMS) and Management of Change at the level of  
Managing Director and middle managers and mentioned 
the practices of this management and in this regard said : “ In 
changing of airways which  occurred in  04:30  on 27 of  April  
of this year, the measures  and  necessary  forecasts in areas of  
flight operations, engineering, maintenance and support  led 
to  Qeshm Air flights done without any delay caused 
by changes and without any error, according to Air Traffic 
Control department of Civil Aviation Organization .

He added about the addition of an A319 aircraft to Qeshm 
Air’s fleet , the process of changing management has been 
fully done in pillars of company’s operating .

The meeting ended by the report of the year 2016 and the 
safety management plan of the year 2017 and then holding 
a question and answer session among colleagues , Quality 
assurance manager and safety manager of Qeshm Air.
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