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مقدّ مــه ..................................................................................................
دکتر حسن احمدی گیوی در کتاب «شاخههای شوق» چنین مینویسد:
«یکـی از ّ
خطههـای رجالخیـز و مردپرور ایـران ،خاک پاک قزوین اسـت
که از دیرباز نخبگان نامدار علمی و ادبی و پژوهشـی بسـیاری را در دامان
خـود پرورده اسـت .حمدا ...مسـتوفی ،مـو ّرخ و جغرافیدان نامـدار و عبید
زاکانـی ،شـاعر شـوخطبع طنزپـرداز از سـدة هشـتم ،و دو ّ
علمـة بزرگوار
و نـامآور معاصـر ،علیاکبـر دهخـدا و مح ّمـد قزوینـی از آن بـزرگان بـه
شمارند.
از دیربـاز اضلاع سـهگانة مث ّلـث «طنز فارسـی» را طنّازان قزوین تشـکیل
میدادنـد :عبیـد و دهخـدا و نسـیم شـمال .ا ّما اکنـون طنزپـردازی نوین از
همان خاک مینوسرشـت سـر برافراشـته اسـت که از یک سـو ،آن مث ّلث را
بـه مربّـع تبدیـل کرده و از سـوی دیگر ،هـم در پهنة طنز و هـم در عرصة
قلـم و ادب ،دانـش و بینـش و پژوهـش ،جانشـین خلـف ّ
علمـة دهخدا
گردیـده اسـت .این نویسـنده و ادیب نامـی و این پژوهنـده و طنّاز گرامی،
خرمشـاهی کـه بیشـتر از شـمار سـالهای
کسـی نیسـت جـز بهاءالدّیـن ّ
زندگـیاش تألیـف دارد و بیـش از شـمار ماههـای عمـر پُربـارش (حدود
یـک هزار) مقاله نوشـته اسـت.
در اینجـا بخـش دیگـری از کتاب فرار از فلسـفه ،خودنوشـت بهاءالدّین
خرمشـاهی ،نشـر جامی 1377 ،تقدیمتان میشـود:
ّ
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دوست قصیده سـرا ............................................................................
دوسـتی داشـتم بسـیار باصفـا و پاکـدل از عربهای خوزسـتانی ،یعنی
عربهـای ایرانـی یـا بهتـر اسـت بگویـم از ایرانیهـای عربزبـان که
فارسـی را از بسـیاری دانشـجویان شهرسـتانهای دیگر بهتر و فصیحتر
حـرف میزد .این دوسـت طبعی بسـیار ّحسـاس و تا حـدّی نامتعارف
داشـت که برای سـهولت کار ،نامش را عجالت ًا میگذاریم «قصیدهسـرا»؛
زیرا کارش قصیدهسـرایی عربی بود .اینکه فینفسـه اشـکالی نداشـت،
بلکـه بـرای خـود هنـری بـود .اشـکال از آنجـا بـروز میکـرد کـه
میخواسـت با قطعـه و قصیدههای عربی آبنکشـیده ،غزالهـای َرمان
را رام کنـد .ایـن کار در ششـصد سـال پیش حتّـی در بغـداد و قاهره یا
در میـان قبیلـة لیلـی هم امـکان نداشـت .غزالگرایی او هـم رمانتیک و
صـوری و افالطونـی بـود .بـاری ،قصاید دویسـت بیتی را بـا حافظهای
قویتـر از اسـتاد عبدالحمیـد بدیعال ّزمانـی و بدیعال ّزمـان فروزانفـر ،بـا
صدایی چون نفخصور در سرسـرای دانشـکده سـر میداد و دانشجویان
گویـی کـه حادثهای رخ داده اسـت ،یا قرار اسـت رخ بدهـد ،یا درویش
مارگیری معرکه گرفته اسـت ،از همه سـو سرهایشـان و نگاههایشـان را
بـه آن سـو میکردنـد ،یا آهسـته آهسـته بـه او نزدیک یـا دورش جمع
میشدند.
او قصایـد بلنـدش را در زمانـی به مدّت یک و نیم تا دو سـاعت ،دکلمه
و اجـرا میکـرد؛ بـا صوت برافراختـه ،و صورت برافروختـه .صوت هر
«قافـی» کـه ادا میکـرد ،چنـدان حلقـی و شـکننده بود که گویی کسـی
بـه ضـرب تخمـاق ،نارگیلهای خشـک آفتابخـورده را میترکاند.
مـن بـه ایـن دوسـت «قصیدهسـرا» عالقـة روحـی تـوأم بـا همدلی و
همـدردی داشـتم .شـاید چـون وضـع و حالـش بعضـی شـباهتها با
بـرادر جوانمـرگمـن حسـامالدّین داشـت .او را نـه فقط به خانـهام و
اتاقـم در منـزل خواهـرم دعـوت میکـردم ،بلکـه حتّـی همـراه خود به
قزویـن میبـردم کـه از عربیدانـی پـدرم (کـه خـود بـا فصاحـت تمام
شـعر عربـی میگفت) بسـیار مشـعوف میشـد و سـاعتها و سـالها
بـا او محشـور بود.
«قصیدهسـرا» حافظة حیرتانگیزی داشـت و نام تمامی افراد فامیل دور
و نزدیـک مـرا از حفـظ بود .خـودش نقل میکرد که یـک وقت مریض
بـوده و در بیمارسـتان شـورویها در تهـران بـه مدّت دو هفته بسـتری
شـده و در ایـن مـدّت بـا گوشدادن به روسـی حـرفزدن پزشـکان و
پزشـکیاران و پرسـتاران آن بیمارسـتان ،محاورة روسـی یاد گرفته است
و رسـم ًا بـا پزشـکان روس ،حـرف میزده اسـت .گویــشهای مح ّلی
ایـران را هـم در مسـافرتهای هشـت ـ ده روزه بـه نواحـی مختلـف
ایـران فراگرفتـه بـود و گاه شـعرهای بلنـد باالیـی به گویش خراسـانی
از حفـظ میخوانـد؛ بـا تل ّفظـی که سـر مویـی با مـردم اصیل خراسـان
فرق نداشـت.
«قصیدهسرا» بسیار پاکدل بود .نماز و روزهاش مثل نماز و روزة من و
دوستم هادی مدّاح ،برقرار بود .قصیدهسرا از شدّت پاکدلی و سالمت
نفس ،یک پا سادهلوح بود و من که عالقة عاطفی عمیقی به او داشتم و
هنوز هم دارم ،از بعضی کارهای سادهدالنة او خون میخوردم.
یکـی از کارهـای سـادهدالنهاش ایـن بـود کـه در زمـان ما که تـز ،یعنی

پایاننامـه بـرای فراغـت از تحصیـل دانشـگاهی در دورة لیسـانس الزم
ً
اصلا قانونـی نبـود ،بـا دیـدن دم بزرگانی چون
و اجبـاری نبـود ،بلکـه
دکتر صدّیقی و دکتر امیرحسـین آریانپور ،توانسـت شـورای دانشـکدة
ادبیّـات و گـروه علـوم اجتماعـی را راضـی کنـد کـه تـز بگیـرد .تـزش
جمعیّتشناسـی شـادگان خوزسـتان بـود .ا ّما یـک دفعه آن را گسـترش
داد و تبدیـل کـرد بـه نگاهی به تاریخ و جغرافیای خوزسـتان ،و سـپس
بـاز هم از آن بیشـتر گسـترش داد.
تـزش تقریبـ ًا دو هـزار و پانصـد صفحـه بـود .حال آنکـه انـدازة عا ّدی
تزهـای دانشـگاهی دورة لیسـانس در دورههـای قبـل بیـن  100تـا 200
صفحـه بـود .خـرج تایپ و آمادهسـازی و تکثیـر چند نسـخهای این تز
کالن سـر بـه جهنّـم مـیزد« .قصیدهسـرا» هم فقط آه در بسـاط و شـعر
مؤسسـة تایپ را
عربـی در آسـتین داشـت .لـذا رفته بـود َدم مدیـر یک ّ
دیـده بـود و قبـول کـرده بـود کـه در آنجـا شـاگردی کنـد و بـه جای
دسـتمزدش ،برایـش تـزش را تایـپ کننـد و طـرف چـارهای جـز قبول
این پیشـنهاد نداشـت؛ زیرا پیگیریهای قصیدهسـرا خانمانبرانـداز بود.
وقتـی کـه تزش را پیش مـن آورد ،از حجم آن وحشـت کـردم .در چند
مج ّلـد ضخیـم و قطور بـود و با توصیف کـوه البرز آغاز میشـد .از این
توصیـف بیشـتر از دیـدن حجم چنـد جلدی تز هراسـان شـدم و گفتم:
«درویـش! بـا توصیـف کوه البـرز چـه کار داری»؟ گفت« :باالخـره الزم
اسـت؛ بـرای اینکـه ایـن تز مربـوط به خوزسـتان اسـت و ما در
خوزسـتان کوه نداریم».
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بـه جـای آن کـه بزنم زیـر خنده ،دلـم میخواسـت بزنم زیر گریـه .چرا
ایـن مـرد ایـن همـه بـرای خـودش دردسـر و مشـکل درسـت میکند.
بعـد دیدم که زبان تزش فارسـی سـره اسـت؛ بـدون یک کلمـه عربی و
سرشـار اسـت از لغات دساتیری و لغات برسـاختة مندرآوردی .اشک و
آه از نهـادم برآمـد .گفتـم اگر زبان عربی بد اسـت ،چرا قصاید دویسـت
بیتـی عربـی میگویـی؟ چـرا بیخـود و بیجهت بند کـردهای بـه زبان؟
بعـد بـرای تزش ،یعنـی برای کلمـات اجغ وجـغ آن ،فرهنگ دو سـویه
سـاخته بود؛ یعنی فرهنگ اسـاطیری ـ دسـاتیری و یک جلد از مج ّلدات
کالن و چندگانـة تـزش را همین فرهنگ تشـکیل میداد.
مؤسسـة تایـپ و دیـدم که در آن گوشـه ـ موشـهها
یـک روز رفتـم بـه ّ
جایـی بـه او دادهانـد و آب و جـارو و در بازکـردن صبحگاهـی را بـه
مؤسسـة تایـپ میخوابیـد
عهـده او گذاشـتهاند؛ چـون شـبها هـم در ّ
و گمـان میکنـم خـودش تایپکـردن را یـاد گرفتـه بـود و آن تـز چند
مشـخصة ظاهری
هـزار صفحـهای را تک انگشـتی تایپ کـرده بود .یک
ّ
تـزش هـم ایـن بود که نوار قرمز و سـیاه تایپ قاطی شـده بـود و بعضی
حـروف یـک کلمـه ،یـا بعضی کلمـات یک جملـه ،یا بعضـی جمالت
یـک صفحـه ،قرمـز تایپ شـده بود.
تـز کالن کـه بـه پایـان رسـیده بـود ،بـرای آن انـواع فهزسـت هـا الزم
و غیـرالزم سـاخته بـود .ا ّمـا دیـده بـود ایـن تـز بـر خلاف بسـیاری از
کتابهـای عـا ّدی ،غلطنامـه نـدارد .لـذا شـروع کـرده بـود بـه اینکـه
بسـیاری از صفحـات را بـردارد و از نـو تایپ کند و دسـتی ـ دسـتی در
آن غلـط بگـذارد و سـپس از آن غلطهـا ،غلطنامه بسـازد کـه ده ـ پانزده
صفحـهای بـود و در جلـد آخـر آورده بـود.
غیـر از مـن یـک نفـر دیگر هـم در حـقّ «قصیدهسـرا» مهربانـی و نیکی
میکـرد کـه آقـای دکتر امیـر حسـین آریانپـور بود.
یـک روز «قصیدهسـرا» از مـن خواسـت کـه قصیـدهای بـه فارسـی در
سـتایش مقام شـامخ علمی و هنری او بسـرایم و من صادقانه این کار را
حسـان
غرای سـیبیتی در سـتایش او و تشـبیهش به ّ
کردم .یک قصیدة ّ
و َسـحبان و دهها شـاعر عظیمالشـأن عرب سـرودم که فقـط مطلعش را
به یـاد دارم:
ِ
بایـد دل از آب و دانه برگیرد
طریقت ُهنر گیرد
هر کس که
او ایـن قصیـده را بـا یـک بـار خوانـدن حفـظ کـرده بـود و بـرای همة
بـزرگان شـهر و دهـر خوانـده بود .آقـای آریانپـور خیلـی آن قصیده را
پسـندیده بودنـد و بـرای بنده پیـام مشـفقانه و همدالنه فرسـتادند.
نقل یک خاطره از پدرم .......................................................................
پـدرم چنانکه معروض افتـاد مجموعهای از خلقیّـات و رفتارهای متضاد
بـود .در عیـن تیزبینـی و باریکاندیشـی علمـی کـه در علوم معقـول از
فلسـفه و کالم و بـه ویـژه منطـق داشـت ،و از درسهـای او در محضـر

بزرگانـی چـون شـادروان آیتا...آخوند ّ
ملعلی معصومـی همدانی ،و
آیتا ...حاج سـیّد ابوالحسـن رفیعی قزوینـی ،و مباحثههای علمیاش
بـا اسـتاد بـزرگ حضـرت آقـای سـیّد جلال آشـتیانی ،در صفحات
پیشـین یـاد کـردهام ،گاه در زندگـی عـا ّدی اشـتباهات و سـادگیهای
کودکانـه و خنـدهدار و گاه حتّی کمهوشـانهای از خود نشـان میداد و
مـرا بـه یـاد بزرگانی چـون اینشـتین میانداخت و سـایر بـه اصطالح
پروفسـورهای کمحافظه که سـروقت یکی از آنها رفتـه بودند و دیده
بودند در آشـپزخانه مشـغول آبپزکردن تخممرغ اسـت ،ا ّما از شـدت
اسـتغراق در اندیشـههای هوشربـای علمـی ـ کـه طبعـ ًا حواسپرتی
ب جوش
مـیآورد ،سـاعت گـرد زنجیـردارش را در داخل قابلمـه و آ 
قـرار داده ،و در عـوض تخممرغ را مانند سـاعت در دسـت و روبروی
چشـمش گرفتـه که ً
مثلا فراموش نکند و پس از گذشـت  3ـ  4دقیقه
تخممـرغ در اینجـا سـاعت] را روی بـار ،یعنـی اجـاق خاموش کند
کـه مبـادا وقت بگذرد و بسـوزد.
پـدر مـن نیـز از نـوع پروفسـورهای کمحافظـه بود کـه واقعـ ًا از بس
در بحـر اندیشـههایش غوطـه میخـورد ،از دنیا و مافیها ،با هوشـیاری
الزم خبر نداشـت.
باری ،نقل میکرد که به عادت همیشه که برای انجام بعضی محاکمات
به تهران میآمده ،و راه را که آن موقع شوسه و شنریزی بوده ،با
اتوبوسهای کرایهای در مدّت  4ـ  5ساعت طی میکرده ،یک بار به
اتوبوس عوضی سوار شده است و دیده است که خداوندا ،چرا راه این
بار این قدر طوالنی است و چرا این قدر پیچ و خم و کوه و د ّره دارد،
در حالی که راه قزوین ـ تهران صاف و مستقیم و بدون کوه و د ّره است.
خالصه وقتی به هوش میآید و درست ملتفت قضایا میشود که پس از
طی و تح ّمل راهی  7ـ  8ساعته در میدانی وسط شهر همدان از اتوبوس
پیاده میشود!
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انــواع غذاهــاي ايرانــي و فرنگــي
با بيش از  1500نفر ظرفيت در سه طبقه
همشهریان مشهدی میتوانند در تمام مدت شبانهروز با یک تماس تلفنی با تاکسی بیسیم  133از
هر نقطه مشهد به صورت رایگان به همه رستورانهای هتل پنج ستاره بینالمللی قصر منتقل شوند.

صبحانــه و ناهــار همــه روزه بوفــه آزاد

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفـن مسـتقیم / 051 - 38530431 :همــراه 0915 617 6001 :

w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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به صرف
عشق و طبیعت

کفشــدوزک خوشــحال
پوره سیب زمینی ـ گوجه فرنگی ـ کنجد ـ نعناع ـ روغن زیتون به دلخواه
Pancakes
پنکيــک
یونانی با عسل و یا انگلیسی با مربای آلبالو
Beans Snack
اســنک غــات
ذرت ـ نخود سبز ـ لوبیا و قارچ و پنیر پارمزان
تحلیلی بر فیلم «ماهی ها
Kids Pasta
پاســتا مخصــوص کــودکان
Happy Ladybug

1383پاستا با پنیر پارمزان ذرت و سس قرمز
ماکارونی یا پنه
عاشق می شوند» ،محصول
کودکان
برای
پيتزا ستاره ای
Kids Star Piza
نوریبا پنیر پارمزان
احمدقارچ
سوسیس و
Pinach Lasagne
الزانيــا اســفناج
اسفناج با قارچ و پنیر مخلوط پارمزان
Mini roast beef burger
رست بيف برگر کوچولو
گوشـت خرد شـده خالـص ـ گوجه فرنگـی ـ جعفری و سـس جزیره
مورد عالقه مامانا
Mams Favorite
برش های باریک رست بیف ـ سینه مرغ ـ پوره سیب زمینی و ذرت شیرین
تلفن/ 051- 38530431 :داخلی 24ساعته/ 8- 540:همراه09156176001:
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 /10یک درمانگاه طبیعی

 / 14ایشاال بعد از صدو بیست سال

 / 18خانه ی ارادت های دیرین ()5

دور خراسان در چند ورق
ماهنامـه خبری علمی فرهنگـی اجتامعی
شـــــــــــــــامره  105 ، 104و 106
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یک درمانگاه
طبیعی
فروغ کامیاب
عکس :کمال خجندی

جوششـی از دل زمیـن و موهبتـی از دامـان
طبیعـت؛ آب چشـمه گـراب مرهمی اسـت برای
بیمـاری هـا و دردهـا؛ چشـمه ای در  49کیلومتـری
جنوب مشـهد.
اگر به دنبال یک درمانگاه طبیعی هستید ،چشمه گراب را به
شما توصیه می کنیم؛ چشمه ای با آبی سرشار از مواد معدنی
که اهالی روستای گراب داستان های فراوانی در وصف درمانگری
آن نقل می کنند .این چشمه از چند چشمه با مزه ها و رنگ های
مختلف که هر کدام نشان از وفور یک ما ّدة معدنی در آن است ،تشکیل
شده که هر کدام از آن ها تقریب ًا  500متر با یکدیـگر فاصله دارنـد .دهـانة
این چشمه هـا مخروطی و مرتفع است .بزرگ ترین چشمة این مجموعه
تپـه ای با ارتفـاع  30متر
چشمه ای مخـروطی و سبـز رنگ است که باالی ّ
قـرار دارد.
در مـورد نـام این چشـمه کارشناسـان معتقدند کـه «گراب» به چشـمه هایی
گفتـه مـی شـود که حـاوی گوگرد هسـتند و به گفتـة مح ّققان زمین شناسـی
آب ایـن چشـمة مخروطـیشـکل از نـوعآبهـای کلروره سـدیک آهـندار
اسـت و بـر اسـاس بررسـی هـا آب آن در درمـان بیماری های مفصلـی مفید و
مؤثّر اسـت.
اگـر گـذر تـان به چشـمه گـراب افتـاد ،از یکـی از زیباترین جاذبه هـای طبیعی
خراسـان دیـدن کـرده ایـد؛ چشـمه ای کـه بـر بـاالی ق ّله ای شـبیه به ق ّلـه های
آتشفشـانی قرار دارد.
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ترانسفر استقبال رایگان

به صرف
خدمات حمل و نقل و پذیرایی ويژه و حمل
عشق و ارائه
طبیعت
اثاثیه کلیـه میهمانـان هتل بیـن المللی قصر
رایـگان از پای پلکان پـرواز تا د ِر هتل
تحلیلی بر فیلمبـه طور
«ماهی ها

1383
عاشق می شوند» ،محصول
خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
مشـهد ـ
تلفن / 051 - 33 400 601 :همراه 0915 617 4003 :و 0915 617 4002
احمد نوری

w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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سالنهاي پذيرايي هتل قصر در  3فضاي مجزا و محيطي زيبا و امكان
دسترسي مستقيم از معابر عمومي و حضور در البي هتل با ظرفيت بيش
از  1000نفر ،امكان برگزاري مراسم وليـمه ،جشنهاي عروسي و تولد و يا
مناسبتهاي خاص را با خدمات ويژه و تنوع فهرست غذايي مهيا ميسازد.
سـالن همايش و كنفرانس هتل مجهز به سيسـتمهاي صوتي و تصويري
مـدرن ،آماده برگـزاري كنفرانسهـا ،سـمينارها و همايشهاي مختلف
و نيز سـالن جهـت برپايي نمايشـگاه و گالري با پذيــرايي مخصوص از
مدعويـن و بازديدكننـدگان توسـط كادر مجرب و كارآزموده ميباشـد.
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
جهت رزرو سالنهاي پذيرايي و همايش با معاونت تشريفات هتل
تلفن  38530431 :و يا همراه  0915 617 6001 :تماس حاصل فرمائيد.
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

قدیم ندیم ها
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ایشاال بعد از
صد و بیست سال
حسن احمدی فرد
تصویرگر :علیرضا باقری
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نم بارون زده و بوی خاک بارون خورده ،تو هواست.آق داداش
کنـارم نشسـته و سرش تو کتابه .چشمم به درختاست .توتا دارن
می رسن .همین روزاست که آق داداش خبر بده و بریم توت
خوری .آفتاب داره گرم می شه .دلم می خواد خودمو بکشونم زیر
سایة درختا و هیشکی کاری به کارم نداشته باشه.
دم آقـام گـرم .خـوب جایی رو انتخـاب کرد؛ هم بـرای خودش،
هـم بـرای ننـه .گفـت هـر کدوممـون ا ّول رفتیـم ،اون جایی که
زیـر سـایة درخته ،مـال اون .هر کـی هم بعدش اومـد ،این جای
دومـی .آقـام همیشـة خـدا سـایة درختا رو دوسـت داشـت .این
بـود کـه زیـر سـایة درختـا قسـمتش شـد و ننه هـم ایـن ورتر.
حـاال هـر وقـت می یایم سـر خاکشـون ،دعاشـون مـی کنیم که
حتّـی بعد مرگشـون هم نخواسـتن کسـی رو به زحمـت بندازن.
پسـرا دور همـن .پـچ پـچ مـی کنـن و زیـر لب مـی خنـدن .از
مـن و آق داداش ،چشـم مـی زنـن .خجالـت نکشـن ،صـدای
بگـو بخندشـون ،همـة قبرسـتونو پر می کنـه .دختـرم ،پیش زنم
وایسـتاده؛خانومی شـده بـرای خـودش .همیـن روزاسـت که در
خونـة منـم بزنن.
چشـمم به دوماد آق داداش که می افته ،چندشـم می شـه .مرد و
اینقد خودشـیرینی؟ دو تا صندلی تاشـو آورده تا باباجون و خان
عمو ،سـر خـاک راحت باشـن .خان عمـو که می گـه ،مورمورم
غـره هـای زنـم نباشـه ،کاری مـی کنم که
مـی شـه .اگـه چشـم ّ
دیگه اسـم منـو نیاره.
آق داداش دعاش رو تمـوم کرده .کتابـو می بنده و اشـاره می کنـه
که بریـم .دومـاد آق داداش جلـو مـی دوه و کتـابو از آق داداش
می گیره .چندشم می شه .با غیظ نگاش می کنم .زنم لبش رو
غره می ره .زن داداش که منو خوب می شناسه،
می گزه و چشم ّ
شیطنتش گل می کنه و می خنده که:
ـ خدا یه پسر دیگه هم بهم داده.
رو می کنه به زنم و می گه:
ـ برای شمام بخواد ایشاال.
زنم رو ترش می کنه و می گه:
ـ خدا مهربون تر کنه.
وقتشه تالفی کنم .اشاره می کنم به قبر ننه و می گم:
ـ زن و شوهر خوبه که همه جا پیش هم باشن.
صدامو بلندتر می کنم و می گم:
ـ خـان داداش کـه بـی میل نیسـتن ،زن داداش! شـما نمی خواین
یـه جـا همین دور و بـرا برای خودتـون بگیریـن .ارزونه ها.
زن داداش نگاه می کنه به آق داداش و می گه:
ـ ایشون خودشون می دونن ،ا ّما من هنوز جوونم.
دوماد آق داداش می پره وسط و می گه:
ـ نگین تو رو خدا خان عمو .ایشاال بعد از صد و بیست سال.
آق داداش سرشو می یاره بیخ گوشم .می خنده و می گه:
کره خر ،هنوز آدم نشدی؟ بزنم همین جا پس ک ّله ت؟
ـ تو ّ

سینما سِ ـیر
ماهنامه خربی علمی فرهنگی اجتامعی
شــامره  102و  103ــ اسفند 94و فروردین 95
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ســـالن آرايـش قصـــــر
به صرف

اطــمينان ،زيبــايي خــود را
عشق و با
طبیعت
به دست هنرمندان ايراني بسپاريد
تحلیلی بر فیلم «ماهی ها

رنگ ،مش ،های الیت ،فـر ،صافی مو ،کوپ های فانتزی (لیرها)،
1383
عاشق می شوند» ،محصول
میـک آپ خلیجـی ،عربــی ،خطـی ،اروپــایی،
براشـینگ،
(گریم الیت) ،حجیم کردن مو با مو های طبیعی ،بافت مکزیکی
احمد نوری
و خدمات ناخن
مشهـد ـ خیابــان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بین الملـلی قصـر
تلفن مستقیم  / 051 - 3851 7588 :همراه 0915 1015956 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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واحدعکسهتلمفتخراستخدماتزيررابهميهمانانعزيزهتلقصرارائهدهد:
چاپ عکس از روي MEMORY, FLASH, CD

امکان عکسبرداري در تمامي نقاط هتل ،البي ،سالن ،رستوران ،اطاق و ...
چاپ عکس در سايزهاي بزرگ و متنوع
(100×70ـ140×70ـ180×70ـ 180×75ـ 30×40ـ  30×90ـ )50×70
طراحي آلبوم ديجيتال ،خاطرهاي از اقامت شما در هتل بينالمللي قصر
تبديل عکسهاي موبايل شما بر روي CD
با ارائه کارت صبحانه به واحد عکاسي يک عدد عکس رايگان بگيريد.
واحد گریم چهره کودکان هتل بین المللی قصر همه روزه حتی ایام تعطیل در خدمت شما میهمانان گرامی است

به یاد ماندنی ترین لحظات عمر کودکانتان را در قصر و همراه با گریم شاد چهره آنان فراهم آورید
گریم چهره همراه با لباس سنتی و محلی دخترانه و پسرانه و عکس یادگاری در قصری زیبا همه و همه
در هتل بین المللی قصر مشهد
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن  / 051 - 38598813 :داخلی / 8-480 :همراه 0915 617 6004 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

حریم حرم
در
ِ
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
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پیش درآمد

خانة
ارادت های
دیرین ()5
آشنایی با
موزة آستان قدس رضوی
شیرین س ّیدی

گشت و گذار در پربازدیدترین موزۀ ایران با این شماره به پایان خود میرسد .در این
پنـج قسمت سعی شد سابقـه ای از سه ساختمـان نه چنـدان قدیمی موزه های آستان
توجه جای گرفته در 14
قدس رضوی ارائه شود و همچنین فهرستی از اشیای قابل ّ
گنجینۀ آن برشمرده شود .ا ّما آخرین قسمت اختصاص دارد به موزۀ قرآن و نفایس
که شامل چهار گنجینۀ قرآن و نفایس ،آثار اهدایی آیت ا ...خامنهای ،آثار اهدایی استاد
فرشچیان و تاالر مرقّعات و ابزار کتابت است.
تاریخچۀ بنا
این سـاختمان که شـامل دو طبقه به مسـاحت  900متر مربّع فضای نمایش اسـت،
در  22بهمـن سـال  1364افتتـاح شـد .گچبریهای آن هنر دسـت اسـتاد شمسـی
نـژاد اسـت؛ مقرنـس هایی کـه باید با دقّت و سـرعت بر سـقف جـای میگرفتند؛
یعنـی تـا زمانی که هنوز سـقف خیـس بود ،بـر روی آن تعبیه میشـدند.
آینـه کاری هـای سـقف و سـتون را هم اسـتاد ملکـی و پسرانشـان اجرا کـرده اند
کـه نمونـه کارهـای آن هـا را با تنـ ّوع فراوان می شـود در نقاط دیگر حـرم هم دید
مانند دارالوالیه.
ّ
تـا سـال  1373طبقـة همکـف محـل مـوزۀ فـرش بـود ،ا ّما با گشـایش سـاختمان
مـوزۀ فـرش ایـن سـاختمان به موزۀ قـرآن و نفایس تبدیل شـد و این طبقـه به آثار
اهدایی رهبری و البتّه تابلوهای اسـتاد فرشـچیان اختصاص داده شـد .در طبقۀ ا ّول
هـم قرآن هـا و مرقّعات به نمایش گذاشـته شـدند.
گنجینۀ آثار اهدایی رهبری
طبقة همكف ساختمان موزة قرآن با مساحت  400متر مربّع فضاي نمايشي از سال
 1373به ّ
معظـم رهـبري اختصاص يافته است .اشيای
محل نمـايش هدايـاي مقام
ّ
اين گنجينـه شامـل آثار هنري (تابـلوهاي خط و تذهيب ،فرش و ،)...انـواع ظروف،
تـوسط شخصـيّت هاي داخـلی و خـارجـي به
ماكـت ها ،مدال ها و ...است كه
ّ
آیت ا ...خامنهاي هديه شده و ايشان اين مجموعه ها را به موزة آستان قدس رضوي
اهدا نموده اند .از برجستهترين اشيای اين گنجينه ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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معرق عصر عاشورا در ابعاد  4در 6متر که مصالح به كار رفته در اين اثر
1ـ تابلـوی ّ
 30نوع چوب است .اين تابلو داراي شش قسمت مج ّزا و قابل اتّصال است.
2ـ چنـد تخـته فرش از جمـله تابـلو فرش پشـمي عصـر عاشورا بافت تبـريز،
فـرش ماشيني مزيّن به تمثال رهبری ،قاليچة لچك ترنج و قالي واگيره اي افغانستان.
3ـ ظروف مختلفی چون كاسة نقره با طرح ال اله اال ا(...اهدایی از پاکستان)،
سرويس چاي خوري آب طال(اهدایی از كشور چین) ،سرويس سوپ خوري
كريستال(اهدایی از ازبكستان) و سرويس كارد و چنگال و قاشق (اهدایی از لبنان).
4ـ نمادهایی از دیگر اماکن مقدّسه چون ماكت كعبة ّ
معظمه و مسجدالحرام (اهدایی
از عربستان) ،ماكت «قبه الصخره» از جنس صدف (اهدایی از فلسطین) ،پرچم های
گنبد امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل (ع).

تاالر استاد فرشچیان
محمـود فرشـچيان در سـال  1308خورشـيدي در اصفهـان ،مهـد هنر زاده شـد .با
همـان عالقـه ای کـه از کودکی به هنر ن ّقاشـی داشـت ،در همیـن زمینه به تحصیل
و ف ّعالیـت مشـغول شـد و دکترای خود را در رشـتة ن ّقاشـی دریافت کـرد .آثار وی
آمیـزه ای از اصالـت ،نـوآوری و تخیّـل بسـیار قـوی اسـت .سـبک مینیاتـور او در
حیطـة ن ّقاشـی ایرانـی سـبکی جدیـد و حاصـل  50سـال هنـر و مهـارت در خلق
آثاری دلنشـین اسـت .ن ّقاشـيهاي اسـتاد فرشـچیان بيشـتر اكريليـك روي مقواي
بـدون اسـيد اسـت .آثـار او تاکنـون در  150نمایشـگاه انفـرادی و یـا گروهـی در
داخـل و خـارج کشـور به نمایش گذاشـته شـده اسـت کـه از میـان آن هـا  14اثر
بـه همـراه يـك تابلوی ن ّقاشـي آبرنگ به اسـم «خمسـة آل طيّبه» يا پنـج تن متع ّلق
بـه اجدادشـان و مربـوط بـه دورة قاجار را به آسـتان قـدس رضوی اهدا کـرده اند.

آثـار اسـتاد محمود فرشـچیان تـا قبل از سـال  1389شمسـی در گنجینـه هنرهای
تجسـمی مـوزة مرکـزی بـه نمایـش درآمـده بـود ،ا ّمـا در آن سـال ،تـاالر اسـتاد
ّ
فرشـچیان بـا سـیزده تابلـوی اهدایی اسـتاد در طبقة همکـف موزة قـرآن و نفایس
آسـتان قدس رضوی افتتاح شـد .اسـتاد در سـال  1393نیز پانزدهمین تابلوی خود
بـا نـام «معـراج» را در ایـن تـاالر به نمایـش گذاشـتّ .
کل آثار این بخـش عبارتند
توسـل،
از :پنجمیـن روز آفرینـش ،عصر عاشـورا ،پناه ،یـا رب ،نیایش ،ا ّولین پیامّ ،
هدیـة عشـق ،ضامـن آهـو ،کوثـر ،رمی جمـره ،پرچمـدار حـق ،خمسـة آلطیّبه،
سـتایش پـروردگار و معراج.
تابلوهـای «شـام غریبـان» و «آسـمان چهارم» هم بـهزودی به ایـن مجموعة نفیس
اضافه خواهند شـد.
گنجینة قرآن و ابزار کتابت
طبقـة ا ّول سـاختمان شـمارة سـوم بـه ا ّولیـن مـوزة قرآن جهـان با ماهیّـت دینی و
هنـری اختصـاص دارد .گنجینـة قـرآن مـوزة آسـتان قـدس رضوی یکـی از غنی
تریـن گنجینـه هـای قرآنـی جهـان اسـت بـا مجموعـهای از قرآنهـای ّ
خطـی بـا
قدمتـی دیرینه.
السلام) از جمله
اطهار(علیهـم
ـة
م
ائ
مبـارك
خـط
دسـت
به
منسـوب
پنـج قـرآن
ّ
ّ
ّ
سـجاد(ع) و امام
خـط مبـارك امام علـی(ع) ،امام حسـن(ع) ،امام حسـين(ع) ،امام ّ
رضـا(ع) كه به ّ
خط كوفي بر روي پوسـت نوشـته شـده انـد ،از مفاخر اين گنجينة
ً
توسـط شـاه عبّاس ا ّول صفوي به آسـتان قدس رضوي اهدا
عظيم هسـتندكه اكثرا ّ
شـده انـد .قـرآن ها بـه ترتيب تاريخـي به نمايش گذاشـته شـده اند تا بتوان سـير
تحـ ّول خط را مشـاهده کرد.

حریم حرم
در
ِ
ماهنامـه خبری علمی فرهنگـی اجتامعی
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مهم اين مجموعه ميتوان به این قرآن ها اشاره كرد:
از ديگر آثار ّ
ـ قديميتريـن قـرآن وقفـي موجـود در گنجينـه بـه شـمارۀ  ، 93در سـال 393
هجـري قمـري متع ّلـق بـه ابوالقاسـم منصـور بـن مح ّمد كثير اسـت.
خانـدان او از اشـخاص برجسـتۀ عهد سـلجوقیان بوده اند و خـودش هم ندیم و
صاحـب ديـوان سـلطان محمود و مسـعود غزنوي بوده اسـت .اين قـرآن به ّ
خط
كوفـي دورة تكامل و بر روي كاغذ دولتآبادي نوشـته شـده اسـت.
ـ برگي از قرآن مربوط به قرن چهارم هجري به ّ
خط مشهور به پيرآموز.
خط ياقوت مستعصمي ،برجستهترين ّ
ـ دو قرآن به ّ
خطاط قرن هفتم هجري قمري.
ـ تعـداد هشـت بـرگ از بـزرگ تريـن قـرآن به ّ
خـط مح ّقـق روي كاغـذ چینی
منسـوب بـه بايسـنقر ميرزا ،پسـر شـاهرخ تيمـوري مربـوط به قرن نهـم هجري
قمـري .بایسـنقر را مـی تـوان ا ّولیـن والی مشـهد نـام نهاد .ایـن شـاهزادة جوان
تیمـوری در عمـر کوتـاه خـود آثار هنـری ارزشـمندی را پدید آورد .این هشـت
بـرگ دو رو از قـرآن او بـر دیوارهـای گنجینـۀ قـرآن قرار گرفته اسـت
ـ دو قرآن به ّ
خط عبدالقادر حسـيني شـيرازي از خوشنويسـان قرن دهم هجري
كـه يكي از آن ها را سـلطان ابراهيم قطبشـاه در هندوسـتان به تاريـخ ربيعاال ّول

سـال  970هجري وقف کرده اسـت.
ـ قـرآن پنـج تفسـيري .ايـن قـرآن داراي ترجمـه در متـن و پنج تفسـير (تفسـير
حسـيني ،تفسـير بيضاوي ،تفسـير جاللين ،تفسـير ّ
كشـاف و تفسـير مدارك) در
توسـط دوسـت مح ّمد به ّ
خط نسـخ آميخته به ثلث در سـال
حواشـي اسـت كه ّ
توسـط مح ّمد حسـن خان
1218ق.
سـال
در
و
اسـت
درآمده
1082ق .به تحرير
ّ
بـن مح ّمـد جعفـر بيك هـروي وقف آسـتان قدس رضـوي گرديده اسـت.
ـ قـرآن بابـری .اسـتاد احمـد گلچیـن معانـی ،در کتـاب راهنمای گنجینـة قرآن
در مـورد ّ
خـط بابـری مینویسـد« :ظهیرالدّیـن بابـر از سلاطین بـزرگ و نامدار
مؤسـس سلسـلة تیمـوری هنـد بـود .یکـی از کارهـای وی کـه
و
روزگار خـود
ّ
جنبـه تفنّـن داشـته ،اختـراع خط بسـیار دشـوار بابری اسـت .او دو نسـخه قرآن
بـه ایـن خط نوشـت که یکـی را به ّ
مکه فرسـتادند کـه از آن ا ّطالعی در دسـت
توسـط شـاه سـلطان حسـين
نیسـت ،ا ّما یک نسـخه دیگر در سـال  1119قمري ّ
صفـوي وقف آسـتان قـدس رضوي گرديد» .چنـدی پیش آقای فضـل ا ...فاضل

نیشـابوری توانسـت پـرده از الفبای ایـن خط بردارد .بـه ا ّدعای ایشـان این کتاب
ارزش ثبـت جهانی را هـم دارد.
ـ دو قـرآن بـه ّ
خـط احمـد نيريـزي ،خوشـنويس قـرن  12هجـري و ابداعكنندة
ّ
خط نسـخ فارسـي.

ـ يك نسخة جالب و قابل تأ ّمل از بدايع هنر كتابت اسالمي ،قرآن يازده سطري
است كه هر صفحة آن يازده سطر است و حرف ا ّول سطر اول با حرف ا ّول سطر
يازدهم ،حرف ا ّول سطر دوم با حرف ا ّول سطر دهم و به همين ترتيب تا حرف
ا ّول سطر وسط با حرف ا ّول سطر وسط صفحة مقابل مشابه يكديگر هستندّ .
كل
قرآن به همين شكل نوشته شده است .كاتب اين قرآن علي مد ّرس همداني است
که در سال  1306قمري آن را كتابت کرده است.
خـط زيبـاي ّ
ـ مرقّعاتـي بـه ّ
خطاطـان معـروف همچـون ميرعمـاد ،بـزرگ ترين
خوشـنويس نستعلیق در قرن دهم و درويش عبدالمجيد از پيشوايان خوشنويسی
ّ
خط شكسـته نستعليق.
ـ زيارت نامة جامعـة كبـيره روي پارچـة كتـان مربوط به قرن  13هجـري به ّ
خط
سليمـان بن مح ّمد تقي قزويـني و ديگري زيارت وارث و زیـارت نـامة حضـرت
رضـا(ع) بر روي كاغـذ آهـاري با پشـتوانـة پـارچهاي به ّ
خط نسـخ اهـدايي استاد
محمـود فرشچيان.

ـ انواع جلدها شامل جلد سوخت ،ضربي و الكي روغني.
ـ انواع قلمدان هاي الكي روغني ،چوبي و فلزي.
ـ انواع رحل و جعبة قرآن خاتمكاري شده.
ـ انواع وسايل كتابت شامل قلم ،دوات ،قلم تراش ،قيچي و. ...
منابع:
ـ کتابچه های راهنمای موزة آستان قدس رضوی
ـ سایت موزة آستان قدس رضوی
ـ بازدید شخصی
ـ با ّ
تشکر از لطف خانم مریم حبیبی ،راهنمای موزة آستان قدس رضوی
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اولين صــرافي خيابان امام رضـا(ع)

(با مجوز رسمي از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران)
خريد و فروش انواع ارزهــاي معتبر دنيا به نرخ رسمي بانک مرکزي
خريد و فروش انواع مسکوکات طال و نقره
انواع حوالجات ارزي به تمام نقاط دنيا
 24ســاعته حتــی در ايــام تعطيــل
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفــن / 051 - 38513162 :همـراه0915 617 6005 :

w w w . h o t e l g h a s r . c o m

سینما سِ ـیر
ماهنامه خربی علمی فرهنگی اجتامعی
شــامره  102و  103ــ اسفند 94و فروردین 95
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به صرف
عشق و طبیعت

فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم

این بار نیز در کنار شماییم تا فرش قرمز خدمت را به پهنای احترام به میهمانان گستردهتر کنیم و بگوییم
برای جلب رضایت خاطرتان ،هر روز و هر سال با طرحی نو خدمت گذارتان هستیم.
در طرح جدید اشتراک اعتباری ،ارزش گذاری به میهمان مشترک اولویتی است که ما را بر آن داشت تا
دامنه خدمات رسانی را گسترش داده و با شناسایی مشترکین با سابقه و خاص و نیز جلب میهمانان جدید،
واژه اشتراک را معنایی تازه بخشیم که در خور شأن و منزلت قصریان باشد.
در این طرح برای هر سطح حداقل هایی در نظر گرفته شده که با بررسی سوابق میهمانان قدیمی احراز آن
میسر و درجه بندی صورت میپذیرد .بدیهی است میهمانان جدید نیز تابع شرایط مذکور بوده و توجه به
«ماهی ها
فیلم
تحلیلی
مشترکان اعتباری خواهد بود.
مدنظر باشگاه
برایشان
سوابق
فعلی هتل نیز توسط باشگاه بررسی و افرادی که حایز این شرایط باشند ،پرونده
محصولمشترکان
گفتنی است سوابق
1383
عاشق می شوند»،
جدید اشتراکی برایشان تشکیل و کارت جدید به نشانی اعالمی ایشان ارسال می گردد.
اعتباری قصر شوید و از مزایای فوق العاده آن لذت ببرید.
عضو کلوپ مشترکان
احمد نوری
عضویت در این باشگاه رایگان بوده و جهت دریافت کارت اشتراک خود می بایست با دفتر باشگاه تماس
حاصل فرمایید.
1ـ مشترکین سطوح نقره ای
1ـ1ـ  10درصد تخفیف اعتباری از کل هزینه های اقامت (به جای  5درصد)
2ـ1ـ ارسال مرتب روزنامه های محلی و سراسری ( 2عنوان) به اتاق در طول اقامت
2ـ مشترکین سطوح طالیی
1ـ2ـ  15درصد تخفیف اعتباری از کل هزینه های اقامت
2ـ2ـ عدم محاسبه نرخ آب معدنی در مینی بار
3ـ2ـ تقدیم پکیج وی آی پی (میوه ،گل و شیرینی) در بدو ورود به اتاق
4ـ2ـ اعطاء اعتبار کارت اشتراک به منسوبین درجه اول
5ـ2ـ استفاده از اینترنت رایگان در طول اقامت
6ـ2ـ استفاده از  15درصد تخفیف در نرخ آگهی های تجاری نشریه قصرنامه
3ـ مشترکین سطح الماس
1ـ3ـ  20درصد تخفیف اعتباری از کل هزینه ها (به جای  15درصد)
2ـ3ـ استفاده از  25درصد تخفیف در نرخ آگهی های تجاری نشریه قصرنامه

جهت اشـــتراک در باشــگاه ميهـمانان قصــر
می توانيـد با شمــاره های ذيـل تمـاس بگیرید:
0915 478 3005 / 051 - 38528285
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سیسـتان و بلوچسـتان یکـی از اسـتان هـای مـرزی ایـران و بـا
کشـورهای پاکسـتان و افغانسـتان همسـایه اسـت .بـه همیـن دلیـل
فـروش اجنـاس ایـن کشـورها در بازارهـای سیسـتان و بلوچسـتان
رونـق فراوانـی دارد .شـما در ایـن بازارهـا هر نوع سـوغاتی ارزان و
مناسـبی را پیـدا خواهید کـرد .برای آشـنایی با بازارهای سیسـتان و
بلوچسـتان همـراه ما باشـید.

در بازارهای
سیستان
الهه آرانیان

بازارتاریخی زاهدان
ایـن بـازار تاریخی کـه قدمتش به حدود سـال  1308شمسـی(دورة
پهلـوی) مـی رسـد و معروف ترین بـازار زاهـدان اسـت ،در تقاطع
خیابـان امـام خمینـی و خیابـان آیـت ا ..در شـهر زاهدان قـرار دارد.
این بازار تاریخی سرپوشـیده و دارای سـقف های گنبدی اسـت و
مصالـح بـه کار رفته در سـاخت آن خشـت و گل و سـاروج اسـت.
بـازار سرپوشـیدة زاهـدان که یکـی از مراکـز مهم تجاری این شـهر
اسـت ،بـه تازگی مر ّمت و بازسـازی شـد.
چهارراه رسولی زاهدان
خـود زاهدانی ها به چهارراه رسـولی می گویند «چهـارراه تاناکورا»؛
جایـی پـر از لبـاس و کفـش دسـت دوم در رنـگ هـا و طـرح های
مختلف و مناسـب برای هر سـلیقه! در محدودة ایـن چهارراه حدود
یـک هـزار مغـازه در خیابـان هـا و پاسـاژها وجـود دارد و بـه گفتة
فروشـندگان بیشـتر اجنـاس از بازارهـای پاکسـتان و بـه ویژه شـهر
کراچـی تأمیـن می شـود .در مـواردی هـم ّ
دلل ها کاالهـا و اجناس
را از کراچـی مـی خرنـد تـا در ایـن بـازار به فروش برسـد.
بـا وجـود مشـکالتی کـه لبـاس هـای دسـت دوم از نظر بهداشـتی
دارنـد ،بـاز هم مشـتریان بـازار رسـولی مشـتاق خرید ایـن اجناس
هسـتند و گاهـی اوقـات کیفیّـت خـوب اجنـاس و قیمت مناسـب
آن هـا جـزء دالیـل اصلـی اشـتیاق مشـتریان به خریـد از ایـن بازار
اسـت .بـه همیـن دلیل این بازار هر سـال نسـبت به گذشـته بزرگتر
می شـود.
بازار چابهار
چابهار یکی از شـهرهای جنوب شرقی سیسـتان و بلوچستان و تنها
بندر اقیانوسـی کشـور اسـت کـه در کرانـة دریای عمـان و اقیانوس
هنـد قـرار دارد .چابهـار یکـی از مناطـق آزاد هفـت گانـة ایـران هم
هسـت کـه دیدنـش به شـدّ ت توصیه می شـود!
بیشـتر مجتمـع هـای تجـاری و بازارهـای بـزرگ خرید چابهـار در
محـدودة منطقـة آزاد چابهـار قـرار دارند .یـک بازار قدیمـی هم در
بافـت شـهر وجود دارد که شـباهت زیادی بـه بازارهای سـنّتی دارد
کـه در آن صنایـع دسـتی ماننـد سـوزن دوزی ،پارچه های مناسـب
بـرای لبـاس هـای هنـدی و پاکسـتانی و ...بـه فروش می رسـد.
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يکبارهمکهشدهصـبحانهماراامتحان
کنيد تا متوجه شــويد مفصل ترين بوفه
صبحانــه ايـــران چه طعم و کيفيتی دارد
ما مدعی هستیم مفصل ترین بوفه صبحانه ایران را داریم .هر روز از
ساعت  7تا  10/30صبح  156قلم اغذیه و اشربه سرد و گرم را که توسط
حرفه ای ترین آشپزهای ایرانی ،فرنگی و بین المللی تهیه شده و به
زیباترین شکل و انگیزاننده ترین حالت چیده شده است به صورت
رایگان در سالن یکهزار نفری صبحانه خوری قصر به میهمانان ارائه
می دهیم .در حین صبحانه آشپزهای ما در کنار میهمانان و همراه آنان
برایشان صبحانه تهیه شده را سرو می کنند و سه نوع املت و نیمروی
ایرانی و کره ای به صـورت داغ داغ تهیه و به میهمانان ارائه می شود.
همشهریانمشهدیمیتواننددرتماممدتشبانهروزبایکتماستلفنیباتاکسیبیسیم133از
هرنقطهمشهدبهصورترایگانبههمهرستورانهایهتلپنجستارهبینالمللیقصرمنتقلشوند.

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفـن رزرو / 051 - 38 530431 :همــراه0915 617 6001 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

پــز
َ

ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
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آب و هوای گرم و خشک و بادهای  12روزه از آن ها مردمانی سختکوش
و صبور ساخته است؛ اهالی سیستان و بلوچستان با لباس های زیبا و گران
بهای مح ّلی شـان و آداب و رسـوم متن ّوعشـان ،زندگی در این منطقة گرم
را بر خود شیـرین کرده اند .در این شمـاره به استـان بزرگ سیستـان و
بلوچستـان سفر کرده ایم و می خواهیم پای سفرة رنگارنگشـان بنشینیم و
از طعم «پاکورا» ّ
لذت ببریم.

پاکورا
احمد نوری

چی الزم داریم؟
آرد نخود
پیاز
گشنیز خشک و تر
فلفل سبز
ادویه
بکینگ پودر
چطور بپزیم؟
پیاز ،گشنیز ،فلفل سبز ،بکینگ پودر و ادویه را با هم مخلوط می کنیم و
سپس مواد را در آرد نخود خام می غلتانیم و بعد از آن سرخ می کنیم.
پاکورا جایگاه ویژه ای در بین مردم سیستان و بلوچستان دارد و در انواع و
اقسام و طعم های مختلف طبخ می شود .این غذای ساده را می توانید در
زمانی کم تهیّه و با سس تند سرو کنید .نوش جان.
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فقط مخصوص ميهمانان مقيم هتل
با نرخ ويژه قصر مجهز به تاکسی متر
انجام عمليات ترانسفر برگشت از هتل به فرودگاه يا راه آهن
تــور بازارهــای خريـــد مشـهد
تــور رسـتوران هـای ويژه مشـهد
با مجهزترين اتومبيل های تشريفاتی و رانندگان جوان و تحصيل کرده
تاکسی سرويس هتل بين المللی قصر به صورت  24ساعته با اتومبيل
های مجهز به تاکسی متر جهت ارائه خدمات به شما عزيزان آماده است.
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفــن / 051 - 38 59 23 26 :همـراه0915 617 6008 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

سینما سِ ـیر
ماهنامه خربی علمی فرهنگی اجتامعی
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کلينيکپوستومو

صرف
به
Hair & Skin Clin
ic

عشق و طبیعت

از بيـن بـردن لکههاي صـورت و خالهـاي زائد
زيباسازي بدن
درمان سلوليت
کاهــش وزن
تحلیلی بر فیلم «ماهی ها
بزرگ و کوچک کردن سـينه و باال کشيدن سينه
عاشق می شوند» ،محصول 1383
استحکامدهي پوست
ميزوتراپي براي برداشتن چربيها
احمد نوری
ماسک کششي درماني
پيلينگ شيميايي و اليهبرداري
فشيال
از بين بردن گودي زير چشم
جوان سازي پوست
درمان جوشهاي صورت
از بين بردن چروک پوست
از بين بردن جاي جوشهاي قبلي
جلوگيري از پيري پوست
مشـهد  /خـيابان امام رضــا (ع)
هتـل بين الملـلی قصــر
تلفــن  / 051 - 38090 :داخلــی 8 - 393 :
همراه 0915 101 5956 :
www.hotelghasr.com
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از ابتدای سـال  ،1392شـرکت تعاونــی مصـرف کارکنان
هتلبینالمللیقصربهلطفوعنایتخداوندوباپیشرفتهترین
امکاناتوموادمصرفیمورداحتیاجکارکنانرسم ًاافتتاحشـد.
این شرکت تعاونی با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال و تمام ًا پرداخت
شده از طرف هتل بین المللی قصر ،تمامی مایحتاج پرسنل را به
قیمت خرید کلی و در اقساط  12تا  24ماهه به آنها ارائه می نماید.
شرکت تعاونی هتل بین المللی قصر دارای فروش آزاد نیز هست و از
سـاعت  9صبح تا  9شب به ارائه مداوم خدمات می پردازد.
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفـن  / 051 - 38 59 76 91 :همــراه 0915 324 3290 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

سینما سِ ـیر
ماهنامه خربی علمی فرهنگی اجتامعی
شــامره  102و  103ــ اسفند 94و فروردین 95
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انواع غذاهـای ايرانی و فرنگی اولين و
بهترين رسـتوران بين المللی مشـهد
با آشـپزهای حرفـه ای و بومی هـر غذا
همشـهریان مشـهدی میتواننـد در تمام مدت شـبانهروز بـا یک تماس
تلفنـی بـا تاکسـی بیسـیم  133از هـر نقطه مشـهد به صـورت رایگان
بـه همه رسـتورانهای هتل پنـج سـتاره بینالمللی قصر منتقل شـوند.

سـاعت کار  12الـی  24هـر روز

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن / 051 - 38547429 :داخلی / 8 - 550 :همراه0915 617 6001 :

w w w . h o t e l g h a s r . c o m

31

نوم دگة سیستونه
نیمروز ِ
سرزمینِ سیستو ِن امرو که نیم شما ِل استانه در ب ِر مگیره ،دره کتاب اوستا ،یازدهمین
سرزمینیه که «اهورامردا» آفریده .همتو زادگاه رستمه دستو هسته .تاریخ نویسو
سیستونَ َو گرشاسب نواسة کیومرث نسبت مِدَ  .نومِ سیستو از نوم ِ قومِ آریایی
«سکا» گرفته شدَ  .نیمروز نومِ دگة سیستونه .و همتو بشتر بنای شهره سیستونه َو
پَلِوو ِن اسطوره ای ایرون مثل سام ،زال و رستم نسبت مِدَ .
در یک دوره سیستو جزء دولت ساسانی َو ُشمارِ میومده که َو َد ِ
س اردشیر بابکان
فتح شدَ و در سا ِل  23هجری قمری ،مسلمو ِن عرب ای سرزمینه فتح کرده .ا ّولین
ِ
حاکم نوم دار ای سرزمین سردارمعروف ایرون« ،یعقوب لیث ص ّفاری» بوده  .و
بعد از ص ّفاریو ،سامانیا ،غزنویا و سلجوقیا هر یک مدّته فرمو رونده.
پ نام «مکا» شهرت
جنوب استانَ سرزمین بلوچستان گپت َه .کدیما بلوچستان َ
داشته .که ت ِه نوشتیان هرودوت که تاریخ نویس یونانیَِ ،
آییگه پ نام «گدروزیا»
یاد کورته .وقتی حکومت هخامنشی پ دس اسکندر مقدونی ا ِ بین َر .وتی را
برگشت پ هندَ َ
پ دس عربا ِن مسلمان
ش «گدروزیا» انتخابی ُک .بعد ا ِ ساسانیا َ
خلیپة دومی ،گیشت ِر مردمِ ای سرزمین هما لحظه پ اسالم ایمانش یاورت.
یاسر هاللیان

دور ایران در چند ورق
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
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سیستان و
بلوچستان،
سرزمین دریا و
کویر
عکس :یاسر هاللیان
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• کودکان سیستانی
• چـاه نیمـة زابـل چالههـای طبیعـی بزرگـی اسـت در
فاصلـة  ۵۰کیلومتـری شـهر زابل کـه آب مـازاد رودخانة
هیرمنـد از یـک کانـال بـه آن هدایت میشـود.

دور ایران در چند ورق
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
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• دهانة غالمان شهری باستانی و تاریخی و متع ّلق به دوران
هخامنشیان است و در  ۴۲کیلومتری زابل قرار دارد.

دور ایران در چند ورق
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
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• روسـتای قلعـه نو زابل که به دلیل نـوع معماری پ ّلکانی
اش به ماسـولة جنوب شـرقی ایران معروف اسـت و تنها
روسـتا در سیسـتان و بلوچسـتان اسـت که تمام منازل آن
از خشـت و گل سـاخته شده است.
• تَفتان نام تنها آتشفشان ف ّعال ایران است.
• زاهـدان کهنـه که آثار آن در  ۲۷کیلومتری شـرق زابل و
بر روی بلندی واقع شـده اسـت.

دور ایران در چند ورق
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
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• سـاختمان گمرک شهرسـتان میرجاوه ،یکـی از قدیمی
تریـن گمـرکات کشـور اسـت که قدمـت آن بـه بیش از
صد سـال می رسـد.
• سـدّ زهـک بـر روی رودخانـة سیسـتان قـرار دارد که
آن را بـه دو کانـال تقسـیم می کند و نمایـی زیبا در مرکز
شـهر زهک پدید آورده اسـت.
• قلعة سـه کوهة زابل مربوط به دورة قاجار اسـت و در
فهرسـت آثار م ّلی ایران به ثبت رسـیده اسـت.
مجسمة یعقوب لیث ص ّفاری در زاهدان
•
ّ

دور ایران در چند ورق
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• کـوه خواجـه در  ۳۰کیلومتری جنوب غربـی زابل قرار
دارد .ایـن کـوه ذوزنقـهای شـکل از سـنگهای بازالـت
سـیاه رنـگ تشـکیل شـده و با ارتفـاع  ۶۰۹متر از سـطح
دریـا ،ماننـد جزیرهای در میـان دریاچة هامون قـرار دارد.
• میدان امام علی(ع) در زاهدان
• جنگلهـای مانگـرو گونـه حـرا چشـمانداز و منظـره
زیبایـی را در گواتـر چابهـار بـه نمایش گذاشـته اسـت.
حـرا درخـت یـا درختچهای اسـت بـا برگهای همیشـه
سـبز چرمی.

دور ایران در چند ورق
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
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• دریاچة هامون سـومین دریاچه بزرگ ایران اسـت و از
سـه دریاچـة کوچـک بـه نامهای هامـون پـوزک ،هامون
صابـری و هامون هیرمند تشـکیل شدهاسـت.
• رقص بلوچی
• قلعـة پرتغالی هـا در  ۵کیلومتری شـمال غربی چابهار
و در روسـتای تیس قـرار دارد.
• قلعة مچی در سـه کیلومتری شـرق حوضدار سیسـتان
قـرار دارد .ایـن قلعـه مقـر و کاخ خانـدان بـزرگ ملـک
رییسـی ،فرمانروایان جنوبی سیسـتان اسـت که از خشت
و گل سـاخته شـده است.

دور ایران در چند ورق
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعی
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• شـهر سـوخته نـام بقایـای دولـت شـهری باسـتانی در
ایـران اسـت کـه در  ۵۶کیلومتـری زابل واقع شدهاسـت.

سینما سِ ـیر
ماهنامه خربی علمی فرهنگی اجتامعی
شــامره  102و  103ــ اسفند 94و فروردین 95
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به صرف
عشق و طبیعت

هتل بين المللی قصر

قلب تاریخی و تپنده مشهد افسانه تاریخ و مدرنیزم را در هم آمیخته
تا برای مسافران راحتی خانه شان را فراهم نماید .مجموعه کارکنان
هتـل بین المللی قصـــر با تمامی مشـتریان رابطه دوســتانه
برقرار کرده و خواسته های آنها را به بهترین شکل برآورده می سازد
«ماهی ها
رضایتمندی هر چه بیشـتر مسـافران فراهم آید.
فیلمطریق
برآن
تحلیلی از
تـا

عاشق می شوند» ،محصول 1383

درهتلپنجستارهبینالمللیقصرمشهد،صبحانه،ناهاروشامبهصورتبوفهمفصل
احمد نوری
150نوعغذایسردوگرموبهصورتکام ً
الرایگانسرومیشود.
ایرانیوفرنگیبابیشاز
ایـن نوع ارتباط موثر و خدمات باعث حضور دائمی مشـتری در هتل می گردد.
تلفن  24ساعته رزرو  / 051 - 38007 :همراه09156174001 :
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پزشک هتل بين المللی قصر
پزشک متخصص مقيم هتل با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پزشک عمومی به صورت آنکال با نرخ مصوب
انجام چک آپ ـ مشورت پزشکی و پزشک خانواده
همه و همه در کلينيک درمانی هتل پنج ستاره بين المللی قصر
مشـهد  -خیابـان امام رضـا (ع)  -هتـل بیـن المللی قصر
تلفـــن 051 - 38090 / 051 - 38528284 :
داخلـی  / 8 - 398 :هــــمراه 0915 617 6007 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

سفرهای دیروزی
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعی
شـــــــــــــــامره  105 ، 104و 106
اردیبــهشت  ،خــــــرداد و تیـــــــر 95

48

دهانة تاریخ
سرورسا طوسی

بارها در شاهنامه از به رزم و بزم رفتن های رستم در سیستان خواندهایم
و وصفش را شنیدهایم .چنانکه با شنیدن نام سیستان ،دروازۀ اسطورهها و
قصههای شاهنامه به رویمان گشوده میشود و شکوه ایران در آن قابل
ّ
رؤیت میگردد .ا ّما در شمال استان سیستان امروزی شهری باستانی خفته که
دورازهای به دوران هخامنشی گشوده است که وقتی با علم باستان شناسی
به سراغ آن برویم ،به امنیّت و اقتدار و دانش ایرانیان باستان پی خواهیم برد.
شهر دهانۀ غالمان در میان چاههای نیمۀ ذخیرۀ آب زابل که از دهة  50حفر
آن ها آغاز شد ،در  44کیلومتری جنوب شرقی زابل قرار دارد؛ مح ّوطهای
صد هکتاری که حدود نیم قرن پیش با کاوش های یک گروه ایتالیایی از
دل خاک و شن ها بیرون آمد و نوع خشتها و مصالح به کار رفته در آن
حکایت از دوران هخامنشی میکرد .با این کشف تص ّورات دربارۀ وسعت
امپراطوری هخامنشی در شرق تغییر کرد.
بیایید بر پایۀ کاوش های صورت گرفته در این سایت باستانی ،تص ّور کنیم
که  2500سال پیش وقتی مسافری از دهانۀ غالمان میگذشت و وارد این
شهر میشد ،چه چیزهایی را میدید .مسافری که از این دهانه وارد شهر
میشد ،بر خالف دیگر شهرهای آن دوران با برج و بارو و استحکامات
نظامی و دفاعی روبه رو نمیشد ،بلکه یک شهر ّ
منظم نظرش را جلب
طراحی شده ساخته شده بود و
میکرد؛ شهری که بر اساس نقشة از پیش ّ
از بخش های جداگانة صنعتی ،مسکونی ،عمومی ،مذهبی و بخش حاکم
نشین تشکیل میشد .درِ ورودی همۀ خانههای این شهر در ضلع جنوبی
ساختمان قرار داشت تا وزش بادهای معروف  ۱۲۰روزۀ سیستان که همواره
از شمال غرب به جنوب شرق میوزد ،گرد و خاک را به داخل نیاورد .در
بخش شمال غربی نیایشگاه چهارگوش را که چهار برج دیدهبانی داشت،
خاصی در این منطقه انجام میشد
میدید؛ چنانکه گفتهاند آیین های نیایشی ّ
که حتّی نام شهر را به معبد دهانة غالمان شهره کرده است .در بخش شمال
 ۱۲۰اتاق ،در شمال شرق  ۱۱۰اتاق و درجنوب  ۱۱اتاق در میدید .یک
نقاشی دیواری نادر هم نظر او را به خود جلب میکرد؛ طرحی از سواری
بر ارابّه در حال شکار گراز.
ا ّما چه شد که این شهر که روزگاری مرکز اداری ـ سیاسی ساتراپی(والینشین)
َز َرنگ(سیستان) بود و درکتیبههای بیستون ،تخت جمشید و نقش رستم از
آن به نام «زرک» یا «زرنکای» یاد شده بود ،خیلی زود خالی از سکنه شد؟
وقتی کاوشگران هیچ نشانی از زندگی مانند ظروف و وسایل زندگی در آن
نیافتند چنین حدس زدند که خشک شدن بستر رودخانه هیرمند موجب یک
تخلیۀ ناگهانی در دورانی شده که امنیّت کامل بر سرزمین ایران حاکم بود.
اگر خطرات چاههای نیمه این مح ّوطه را تهدید نکند ،باز هم از کشفیّات
جدید در آن خواهیم شنید؛ از نوادری که مسافران قدیم دیدهاند و هر کدام
از ما که به آن جا سفر کنیم ،خواهیم دید.
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مشـهد ـ خيابان امام رضا (ع) ـ هتل بين المللي قــصر
همراه 0910 768 4113 :و 0915 617 6001

سـفارش تـاج گل ،تزییـن ماشـین عـروس،
گل آرایی اتاق عقد  ،مراسم نامزدی  ،ختم و ترحیم
از تمــام نقـاط مشـهد پذیرفتــه مـی شـود
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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پهناور و وسـیع و گرم و مهربان ایسـتاده در جنوب شـرقی ایران؛ سیسـتان و
بلوچسـتان .با مردمانی صبور و زحمتکش که با بادهای  120روزة سیسـتان
و طوفـان شـن خـو گرفته اند .زندگی سـاکنان ّ
خطة هامون پـر از نقش و پر
از رنگ اسـت .در سـفر به اسـتان زیبا و دیدنی سیسـتان و بلوچسـتان کوله
بارمـان را پـر می کنیم از سـوغاتی های متنـ ّوع این منطقه.

رهاوردی از
دیار هامون
زهره سعادت

پر از نقش و طرح
سـوزن دوزی و خامـه دوزی از صنایـع دسـتی معروفی هسـتند که مختص
خانـم هـای بلـوچ و نورچشـم آنـان اسـت .حاصـل ایـن دو هنـر لبـاس،
رومیزی ،کاله و جلیقه و وسـایل تزیینی زیباسـت .خامه دوزی شـبیه سوزن
دوزی اسـت و تنهـا در بافـت محصـوالت ،از آینـه هایـی کوچک اسـتفاده
می شـود.
از جنس خاک
هنر دیرینه و دوسـت داشـتنی سـفالگری در اسـتان سیسـتان و بلوچستان و
بـه ویـژه در روسـتای کلپورگان قدمتی شـش تا هفت هزار سـاله دارد .خانم
های این روسـتا ظروف و اشـیای سـفالی را بدون استفاده از چرخ سفالگری
و تنها با دسـت می سـازند و این نشـان دهندة توانمندی باالی آن هاسـت.
نقـش ایـن سـفال هـا از آمیزش آب با سـنگی به نـام «تی توک» و به دسـت
سـفالگر شـکل مـی گیـرد و بعـد پخته مـی شـود .زیبایـی و طـرح و رنگ
ظروف سـفالی کلپورگان شـهرتی جهانی دارد.
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تار و پودی از هنر
قالـی بافـی و گلیـم بافـی از دیگر هنرهایی اسـت که بـه دلیل وجـود دام های اصیل
از گذشـته در سیسـتان و بلوچسـتان رایـج بـوده اسـت .در ایـن میان قالـی و قالیچه
توجه به نـوع بافت گـره کیفیّت باالیـی دارنـد .گلیم های
هـای شهرسـتان زابـل بـا ّ
سـنّتی مح ّلـی بـا نقـش های زیبای سـنّتی هـم در خاش و سـراوان بافته می شـوند.
علاوه بـر بافتـن قالی و گلیـم ،حصیربافی هم در این اسـتان مرسـوم اسـت .آن هم
بـه دلیـل وجـود نخل های زینتـی کوتاهی که در بیابان های بلوچسـتان بسـیار دیده
مـی شـود و در گویـش مح ّلی به آن هـا «پیش» می گویند .زیرانداز ،سـجا ّده و کفش
از جملـه محصوالتی اسـت که بـا حصیر بافته می شـوند .اطراف دریاچـة هامون را
نیزارهـا پـر کـرده انـد .از نوعی نـی که به «لـوخ» معروف اسـت ،انـواع محصوالت
حصیری سـاخته می شـود .در مرکز و جنوب شـرقی سیسـتان و بلوچسـتان هم از
بـرگ هـای نخلی مح ّلـی به نـام «داز» هم محصـوالت حصیری بافته می شـود.
به طعم شیرین زندگی
از جمله سوغاتی های خوراکی زاهدان و سایر شهرهای سیستان و بلوچستان می توان
به انواع نان های مح ّلی ،مرکبّات ،زیتون ،ماهی ،انواع خرما و ادویة آچار گوشت( ادویة
مخصوص زاهدان شامل نمک ،رازیانه ،تخم گشنیز ،فلفل قرمز ،سیاه دانه ،پودر انبه،
تخم شنبلیله ،انیسون ،زردچوبه ،برگ خشک شنبلیله ،دانة خردل و آویشن) اشاره کرد.
کلوچـه خرمایـی یکـی از شـیرینی هـای سـنّتی شـهرهای زابـل و زاهدان اسـت و
طرفـداران فراوانـی دارد .خمیـر ایـن کلوچه از آرد ،شـیر ،خمیر مایه ،رازیانه و سـیاه
دانـه تهیّـه مـی شـود و داخـل آن بـا خرمای تفـت داده شـده پر می شـود.
سـفرتان به سیسـتان و بلوچسـتان سرشـار از
شـگفتی و تازگـی و سـوغات.

سینما سِ ـیر
ماهنامه خربی علمی فرهنگی اجتامعی
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خـود را به دسـتان متخصصـان ما بسـپاريد و
آرامش و سلامتی کامل را تجربـــه کنيـــد.
بـرای اولين بـار در ايـران  :فيش اسـپا (دکتر ماهی) /ماساژ سنگ
داغ  /ماساژ شير و عسل  /ماساژ کمپرس گياهی  /ماساژ سر و صورت
 /ماساژ سوئدی  /ماساژ تايلندی  /ماساژ بامبو  /ماساژ کامل پا
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا(ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفـــن  / 051 - 380 90 :همـــراه 0915 101 5956 :
بانـوان داخلـی 8 - 393 :و آقايـان داخلـی8 - 394 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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اسپای روزانه :در این بخش خدماتی مانند ماساژ ،مراقبت از پوست صورت
و خدمات بدن نظیر اسکراب یا رپینگ دریافت می نمایید.
اسـپای سلامتی :در ایـن اسـپا علاوه بـر ماسـاژ وعـده هـای غذایـی
متنـوع و کالس هـای آموزشـی دریافـت مـی داریـد.
اسپای هتلی :ماساژ همراه با غذای انتخابی خودتان
اسپای درمانی :اعمال درمانی ـ زیبایی در کنار خدمات سنتی اسپا و ماساژ
شامل بوتاکس ،لیزر ،تتوی آرایشی ،رفع موهای زاید با لیزر ،میکرودرم ،رفع
چین و چروک پوست ،الیه برداری تخصص پوست و درمان های کالژن ساز
جکـوزی آرام بخـش و بار ایرانی  ،حمام ترکی  ،سـونای خشـک،
اتـاق ارومـا  ،سـونای بخـار  ،اسـتخر ویـژه کـودکان  ،غـار نمک
داخلــی 8 - 150 :

/

همــراه 0915 478 5007 :

گاه گاه زیارت گاه
ماهنامـه خربی علمـی فرهنگی اجتامعی
شـــــــــــــــامره  105 ، 104و 106
اردیبــهشت  ،خــــــرداد و تیـــــــر 95
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سرود آسمانی
دیوارها
سیندخت آزما

قصـه هـا و اسـطوره ها گـره خورده
نـام سیسـتان بـا ّ
اسـت .هـر چند سیسـتان امـروزی مـا بخـش کوچکی از
ایـن اقلیـم اسـت ،ا ّمـا بـاز هـم از بناهـای دیریـن بهره هـا دارد.
در ایـن مجـال بـه زیـارت کرکویـه میرویـم؛ آتشـکده ای که بـا مرز
افغانسـتان کنونـی و بخـش وسـیع تر سیسـتان و زاولسـتان باسـتانی فاصلة
چندانـی نـدارد .در  25کیلوتری جا ّدة زابل به دوسـت مح ّمدخان و در روسـتای
کرکـو ،بقایـای دیواری با مصالح آجر ساسـانی به ابعـاد 70در 50بر جای مانده
مهم دین زرتشـت در دورة ساسـانی بوده
اسـت .آتشـکدة کرکو چهارمین معبد ّ
توسـط کرتیر ،موبد قدرتمند آن دوران صادر شـده اسـت.
که دسـتور سـاختش ّ
بقایـای ایـن آتشـکده درتاریـخ  15دی مـاه  1310بـه شـمارة  119در فهرسـت
آثـار م ّلی کشـور به ثبت رسـید .اطـراف آن سـاختمانی از دورة قاجـار هم دیده
میشـود ،ا ّمـا همیـن آتشـکده که حاال خاموش اسـت ،خـود حکایت هـا دارد.
طبـق روایـت ابوالمؤیّـد بلخـی داسـتان سـاخت آتشـکده از این قرار اسـت که
افراسـیاب از دسـت کیخسـرو میگریـزد و بـرای پنـاه خواسـتن از رسـتم بـه
سیسـتان مـی رود .در بُـن کوهـی آذوقـه ای مییابد و بـا جادو اطـراف خود را
تاریـک میسـازد .وقتـی کیخسـرو در پـی او بـه این جایـگاه که اکنون آتشـگاه
کرکـوی اسـت و معبـد گرشاسـب بـود ،میرسـد ،در تاریکـی نمی توانـد او را
بیابـد و در همـان مـکان روی بـه خـدا مـی کنـد و از او کمـک میخواهـد و
ایـزد تعالـی آن جـا روشـنی پدید مـی آورد .کیخسـرو به کمک این روشـنی به
افراسـیاب حملـه میکنـد و باز او را آواره میکند .کیخسـرو به سـبب این لطف
خداونـد آتشـگاه کرکویه را سـاخت:

«فرخت بادا روش(افروخته بادا روشنایی)
خنیده گرشاسب هوش(تابنده بادا هوش گرشاسب)
همی برست از جوش
نوش کن می ،نوش
دوست بد اکوش(یار در آغوش گیر)
به آفرین نهاده گوش( به نیکی و آفرین گوش بدار)
همیشه نیکی کوش
دی گذشت و دوش
شاها خدایگانا ،به آفرین شاهی»
ا ّمـا یادکردهای دیگری نیز از این بنا شـده اسـت؛ ماننـد حکایت یاقوت حموی
در قـرن هفتـم هجـری قمـری...« :درشـمال زرنگ آتشـگاهی برپاسـت که نزد
زرتشـتیان محتـرم و مقـدّس بود و در نزد مردمش چنین مشـهور بود که رسـتم
توجه مستشـرقان غربی هم
گنبد آتشـکده را سـاخته اسـت» .این آتشکده مورد ّ
قـرار گرفته اسـت .از نظر پرسـی سـایکس ( 1899میلادی) این اثـر پایتخت و
معبد کیانیان بوده اسـت.
چنیـن کـه از شـواهد بر میآیـد ،فروغ آتش آن که بسـیار برای زرتشـتیان از
جایـگاه ویـژه ای برخـوردار بـوده ،پـس از حمله مغول برای همیشـه
خاموش شـده اسـت و اینـک تنها دیـواری از آن بر جـای مانده
کـه صبح تا شـام بـه تنهایی به ذکر مشـغول اسـت.
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با افتخار به اسـتحضار می رسـانیم هتل بین المللی قصر با چهار دهه فعالیت در زمینه گردشـگری
ضمن کسـب افتخارات متعدد در سـطح ملی و بین المللی و با اسـتفاده از تجارب گذشـته و ارایه
خدمـات شایسـته ،دغدغه فکری مدیران و مسـئولین شـرکت ها و سـازمان هـا در خصوص تهیه
و ارایـه هدایـا به مناسـبت هـای مختلف و اشـخاص و عزیزان مـورد نظر خود را برطرف سـاخته و
سـعی نموده تـا تصمیم گیری را آسـان تر نماید کـه ذی ً
ال توضیحـات آن تقدیم حضـور می گردد:

انواع نوشــيدنيهاي سرد و گرم
عرقيات
حواله اقامت بدون انواع
ســنتيو مناسب برای شخصیت های مختلف
هدیه ارزنده
پرداخت وجه،
شرکت ها و سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد
هدیه در
مدیرانهابهوعنوان
انواعاست که
این حواله ها بیش از ده سال
سبک
غذاهاي
طرفکارامل
بستنيازها و
گردد .بودجه ای که مدیران
مي میزان
ـهبا هر
زیرا
باشد
می
آن
استفاده
شرایط
و
تهیه
نحوه
در
سهولت
و استقبال از آن به دلیل
روم ســرويس رايــگان و  24ســاعته در اين تريا ارائـ
حواله اقامت صادر و تقدیم
المللی
هتل بین
مبلغمحلي
آنـاس
باالترــاازلبـ
درصدــان ب
قصرــا20و آقاي
خانمه
توســط
دهندــات
اختصاص خدم
محترم برای این منظورســرويس
می نماید که بر اساس آن استفاده کنندگان می توانند اتاق مورد نیاز را به سلیقه خود از  26دفتر اختصاصی رزرواسیون
ارائــه ســرويس  Welcome Drinkدر ابتــداي ورود ميهمانان هتل
قصر انتخاب و بدون پرداخت وجه اقامت نمایند .نمونه ای از این حواله ها را در همین صفحه مشاهده می کنید:
به همراه ارائه يک عکس يادگاري رايگان براي هر اتاق از گروه
هتلهاي بينالمللي قصر
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفــن / 051 - 380 90 :داخلی / 8 - 400 :همراه0915 617 6002 :
مدیریت محتــرم:

با افتخار و با کمال احترام از حضرتعالی دعوت می نماییم از هتل بین المللی قصر مشهد بازدید نمایید .به پاس ابراز لطفی که میفرمایید تسهیالت ویژه
هتل بین المللی قصر تقدیم حضور میگردد و حضرتعالی می توانید در صورت تمایل به اقامت ،با ارایه کارت تقدیمی و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال،
اقامتی معادل دوازده میلیون ریال را به انتخاب و سلیقه خود داشته باشید.
تقاضا دارد توجه فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی ،امضاء و نقش مهر آن شرکت محترم ذیل کارت الزامی می باشد.
مهر و امضاء شرکت:

مهر و امضاء
امور بازرگانی هتل بین المللی قصر

این کارت با مــهر و امضاء هــا تا پایان سال  1394دارای اعتبار می باشــد.

مدیرانw w w . h o t e l g h a s
مخصوص r .
استثنایی c o
m
کارت تخفیف

با اجرای طرح کارت اشتراک باشگاه مشترکین قصر و ارایه چهار نوع کارت اشتراک ،به عنوان یک بدعت نو تنها یک
نوبت در سال و با تعداد بسیار محدود کارت تخفیف مخصوص مدیران صادر می گردد لذا افتخار آن را داریم با تقدیم یک
برگ از این کارت ها به میهمانان گرانقدرمان ،دعوت نماییم از جدیدترین امکانات اقامتی ما دیدن نموده و در صورت
تمایل به اقامت از تخفیفات ویژه این کارت استفاده فرمایند .نمونه این کارت را در همین صفحه مشاهده می کنید:
تاریخ صدور:

حـــواله اقامت بـــدون پرداخت وجـــه

تاریخ اعتبار:

این حواله جهت اقامت تا مبلغ
و به خانم /آقای /شرکت

تکمیـل این قسمت توسط مسئول هتـل الزامی است

بدون پرداخت وجه در هتل بین المللی قصر معتبر است

از طرف

تقدیم می گردد.

تخصص ................................. :تلفن ................................. :تاریخ مراجعه ................................. :مبلغ هزینه.................................... :

در صورت اقامت باالتر از مبلغ فوق ما به التفاوت توسط میهمان در هتل پرداخت خواهد گردید( .کلیه تخفیف ها در این حواله منظور گردیده است)

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده هنگام اقامت  8درصد از دارنده حواله اخذ خواهد گردید.
استفاده از سایر تسهیالت فقط برای اقامت مازاد بر مبلغ حواله امکان پذیر است.
ما به التفاوت ریالی این حواله از طرف هتل قابل پرداخت نیست.
مهر و امضاء هتل بین المللی قصر

حـــواله اقامت بـــدون پرداخت وجـــه
نام .................................... :نام خانوادگی .................................... :شغل .................................... :شماره ریجستر.................................... :

مهر و امضاء معرفی کننده

آدرس ............................................................................................................................................. :مبلغ حواله.................................... :
بدون هولوگرام
فاقد اعتبار است

ریال

کدپستی ................................ :مبلغ پرداختی .................................... :ریال Email: ................................................................................
مهر و امضا ء مسئول هتل

امضا ء میهمان

این حواله بدون هــولوگرام فاقد اعتبار می باشــد.

هتل بین المللی قصر همواره با کادری مجرب در بخش رزرو و ارایه خدمات در پی کسب رضایت مندی هر چه بیشتر
میهمانان خود بوده و ضمن استقبال از قدوم مبارک میهمانان گرامی آمادگی خود را در ارایه سرویس و خدمات
شایسته به مجموعه های مدیریتی کشور عزیزمان ایران اعم از تقدیم حواله های اقامت بدون پرداخت وجه
و اقامت  VIPبرای کارکنان شرکت های معتبر اعالم می دارد.

مرکز رزرواسـیون  24سـاعته قصر051 - 38007 :

www.hotelghasr.com

سینما سِ ـیر
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به صرف
رستوران دریایی واقعی مشهد
عشق و اولین
طبیعت
اسـتيک سالمــون ـ کوکتـل خاويـار
شـــاه ميگو ـ کاال مـــاري کريسپي

تحلیلی بر فیلم «ماهی ها
با ارایه بهترین ،لذیذترین و تازهترین آبزیان دریای شمال و جنوب
عاشق می شوند» ،محصول 1383
ایران که توسط حرفهای ترین آشپزهای بینالمللی طبخ گردیدهاست.

نوریتوانند در تمام مدت شبانهروز با یک تماس تلفنی با تاکسی بیسیم  133از
مشهدی می
همشهریان احمد
هر نقطه مشهد به صورت رایگان به همه رستورانهای هتل پنج ستاره بینالمللی قصر منتقل شوند.

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن مستقیم  / 051 - 38547429 :همراه 0915 617 6001 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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شهر مدرن
َا َبر ِ
آسیایی

مقدّمه
سنگاپور با اینکه کوچک ترین کشورآسیای جنوب شرقی است ،ا ّما ابر شهری مدرن
و ثروتمند است که در رتبة سوم مقاصد گردشگری در بین شهرهای دنیا قرار گرفته
است .جاذبه های گردشگری آن از گران قیمت ترین ساختمان جهان ،دومین چرخ و
فلک بزرگ و یکی از زیباترین پارک های آسمانی دنیا شروع و به آسمانخراشهای
رنگارنگ و خیابانهای شیک و چشمنواز ،بندرگاهی پررونق با دریاچهای درخشان،
درختان انبوه استوایی و مردمی شاد می رسد .هرجای آن که قدم بگذارید ،دیدنیهای
زیادی منتظرتان است.

نگاهی به جاذبه های گردشگری
سنگاپور
مجتبی نخعی راد

ویژگی های خاص
سنگاپور در لغت به معنی شیر جنگل است و در واقع قلمروی پولدارهاست! یکی از
لوکسترین و گرانترین شهرهای شرق آسیا با اقتصادی آزاد محسوب می شود که
میزبان بیشترین تعداد میلیونر در جهان ،حتّی خیلی بیشتر از سوییس است .باران های
سنگاپور در برخی موارد عصبانی هستند و با کسی شوخی ندارند و چترهای معمولی و
نازک را به راحتی می شکنند! بنابراین سعی کنید پانچوهای ضدّ آب همراه داشته باشید.
اهل نظافت و بهداشت هستند؛ مث ً
ال نه تنها جویدن آدامس و کشیدن سیگار ممنوع
است ،بلکه همراه داشتن آن ها هم غیر قانونی است! خوردن و آشامیدن در اتوبوس هم
ممنوع است! تازه کار به این جا ختم نمی شود و پرتاب آب دهان و نکشیدن فالش
تانک در اماکن عمومی هم جریمه های سنگین دارد!
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برنامه ریزی برای سفر
سنگاپور در ایران سفارت خانه ندارد و درخواست ویزا از طریق سفارت خانهها
در دیگر کشورها ،آژانسهای مسافرتی که با آژانسهایی در کشور سنگاپور مرتبط
هستند و یا در مرزهای ورودی انجام میشود و شرایط سختی ندارد .پرواز مستقیم
از ایران ندارد و از طریق ایران ایر ،ماهان یا ایرالین های خارجی می توانید به
کواالالمپور بروید و سپس یک ساعته تا سنگاپور پرواز کنید .مسیر زمینی بین
کواالالمپور و سنگاپور هم بسیار مناسب و ارزان تر است.
سنگاپور به خاطر نزدیکی به ّ
خط استوا ،هوایی گرم و مرطوب دارد و دمایش هیچ
وقت پایینتر از  ۲۰درجةسانتیگراد نمیآید .دمای تابستان و زمستانش هم خیلی با
هم فرق ندارند؛ زمستان باران زیاد میبارد و دمای هوا کمی پایینتر است ،ا ّما نه آنقدر
خاصی بگذارد .شلوغترین وقت سال
که بر روی صنعت توریسم این کشور تأثیر ّ
مهم بینالمللی است.
در سنگاپور ،زمان تعطیالت مدارس و برخی از جشنوارههای ّ

گران ترین ساختمان دنیا
احتمـاالً تـا بـه حـال عکـس هتـل «مارینـا بایسـندز» را زیـاد دیـده ایـد؛ هتلی

اشـرافی که به شـکل یک کشـتی بر روی  3سـاختمان بلند سـاخته شده است و
بـر بـاالی آن مجتمع «پارک آسـمانی» به مسـاحت  ۱۲هزارمترمربّع بـا  ۲۵۰نوع
مختلـف درخـت و  ۶۵۰نـوع گیـاه قـرار گرفته اسـت .ورود به این پـارک برای
گردشـگران رایـگان اسـت! ترسـناکترین اسـتخر روباز دنیـا به طـول  152متر
نیـز همیـن بـاال جا خوش کرده اسـت .هنگام شـنا هیـچ مانعی در اطـراف خود
نمـی بینیـد و فکـر مـی کنید هر لحظه ممکن اسـت سـقوط کنیـد! البتّه خطری
نـدارد و حوضچـه ای در زیـر آن قـرار دارد کـه درون آن خواهیـد افتـاد! هزینة
سـاخت ایـن هتـل  55طبقه کـه  2560اتـاق دارد 8 ،میلیـارد دالر ناقابـل بوده و
اگـر هزینة یک شـب اقامـت در گران ترین سـاختمان دنیا ،بیـش ازچند میلیون
تعجـب ندارد.
تومـان باشـد ،جای ّ

حمل و نقل
بـرای گـردش در شـهر انـواع وسـایل نقلیّـه فراهـم اسـت .پیشـنهاد مـی کنیـم از
خدمـات اتوبـوس های عمومی شـهر اسـتفاده کنید؛ زیرا بسـیار مرتّب و پیشـرفته
هسـتند .اتوبـوس هایی بـا نـام City Sightseeingمخصوص بازدیـد از دیدنی
های شـهر هسـتند که هر  20دقیقه یک بار در ایسـتگاه های مشـخّ ص توقّف می
کننـد و خیـال گردشـگران را حسـابی راحت می کنند .از قطار شـهری ،تاکسـی و
حتّـی دوچرخـه هـم می توانیـد برای جابـه جایی اسـتفاده کنید.
ضمنـ ًا بـرای کاهـش ترافیک صبحگاهی و تشـویق شـهروندان به اسـتفاده از قطار
شـهری بـه جـای خـودرو ،چنانچـه تا قبـل از سـاعت  8صبـح از برخی ایسـتگاه
های مشـخّ ص شـدة قطارشـهری خارج شـوید 50 ،درصد هزینة بلیت برگشـت
داده مـی شـود! بنابرایـن با برنامـه ریزی می توانید هوشـمندانه و مقـرون به صرفه
سـفر کنید.
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جزیرة سنتوزا
ایـن جزیـرة  5هکتـاری که بـه زمین بـازی محبوب آسـیا هم معروف اسـت و
در  15کیلومتـری شـهر قرار گرفته هرسـاله حـدود  5میلیون بازدیدکننـده دارد.
سـاحل زیبـای اسـتوایی ،دو زمیـن بازی گلف ،دو هتل  5سـتاره و اسـتراحتگاه
هـای زیبا ،شـهربازی بسـیار مهیّـج ،رقص ف ّواره هـا وآتش بـازی و دیگر برنامه
هـای تفریحـی در این جزیره مهیّاسـت.
بـرج آسـمانی ببر با ارتفـاع  110متر ،پـارک پروانه ها با بیـش از  15000پروانه،
مجسـمة  37متری «مرالین» به شـکل سـر یک شـیر ،آکواریوم زیرزمینی جهان
ّ
زیـرآب بـه طـول  83متر با  2500موجـود دریایی و دلفین ،سـینما و تئاتر چهار
بعـدی ،تلـه کابین و لوژ سـواری ،سـوار شـدن بـر دوچرخة «گوگریـن» و ک ّلی
تفریحات سـاحلی دیگـر در همین جزیرة کوچـک وجود دارد.

باغ وحش
یــکی از معروف ترین باغ وحــش های دنــیا در سنگاپــور اســت و دلــیل
عمــده اش هـم نگهـداری حیوانـات در موانع طبیعی یا گودال هاسـت و بیننده
آن هـا را بـدون قفـس و در نزدیکـی خود می بیند .دیدن پنگوئن ها ،ببر سـفید،
خـرس قطبـی ،کانگـرو ،ز ّرافـه ،نمایش فیل هـا ،نمایش جنگل بارانـی به مقابله
برمـی خیـزد و تـور آبزیـان از برنامـه هـای ّ
جـذاب باغ وحش اسـت .وسـعت
بـاغ وحـش به قـدری زیاد اسـت که خودروهایی در ایسـتگاه هـای مخصوص
مسـافران را جابـه جا مـی کنند.
ا ّما در تور باغ وحش شبانة سنگاپور که در نزدیکی باغ وحش اصلی قرار دارد،
یکی از عجیب ترین باغ وحشها و نخستین باغ وحش شبانة دنیا را خواهید
دید که ساالنه گردشگران بی شماری را به سمت خود جذب میکند .در این باغ
وحش  1040حیوان از  120گونة مختلف نگهداری می شوند .در این تور شما
شانس این را پیدا میکنید تا با سافاری به قلب طبیعت رفته و حیواناتی از قبیل
شیر ،ببر،گراز ،مورچه خوار و بسیاری حیوانات دیگر را از نزدیک ببینید.

تئاتراسپالندا
معمـاری بـی نظیـر بنـا در کنـار سـاحل دریا ،بـه تنهایی کافی اسـت تا شـما را
عالقـه منـد بـه دیدن کنـد .مجموعـة تئاتر بـا ظرفیـت  ۲۰۰صندلی بـرای تئاتر
و  ۱۶۰۰صندلـی بـرای اجـرای کنسـرت ها در هـر زمانی پذیـرای عالقه مندان
اسـت .مطمئنّـ ًا تماشـای تئاتر در کنار سـاحل و در هوای خـوب یکی از بهترین
تجربه ها درسـفر به سـنگاپور اسـت.
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بزرگ ترین چرخ و فلک
پرندة سنگاپوری نام بلندترین چرخ و فلک سنگاپور است که از سال 2008
عنوان بلندترین چرخ و فلک دنیا را داشت تا اینکه در سال  2016پس از«هایرولر»
امریکایی در جایگاه دوم قرار گرفت .این چرخ و فلک کابین های بسیار شیک
و حتّی کابین عروس و داماد دارد و حرکت بسیار آرام آن حدود  ۳۰دقیقه نمای
بسیار زیبای سنگاپور را برای شما به ارمغان می آورد.

مح ّله های دیدنی
خاص خـود را دارد .مح ّله هـای عجیب و غریب
ویژگـی
و
فرهنگ
هـر مح ّلـه
ّ
و مشـهور ،ا ّمـا بـا مردمانـی خونگرم .مانند مح ّلـة پرجنب و جوش «بـاراس» که
یـک مح ّلـة هنـری ـ تاریخـی ا ّما در متمدّن ترین قسـمت سـنگاپور اسـت و یا
مح ّلـة چینـی هـا که تقابل حال و گذشـته اسـت .در ایـن مح ّله سـاختمان ها و
فروشـگاه هـای قدیمـی هسـتند ،ا ّمـا کافیشـاپ ها و رسـتوران هـای مدرن و
خـوب زیاد اسـت .پرسـه در میـان فروشـندگان و اجناس بیهمتایشـان در هند
كوچـك و خیابـان عربهـا نیز بسـیار ّ
جـذاب و خاطره انگیز اسـت.

متنوع ترین پارک پرندگان
ّ
ايـن پـارک کـه متنـ ّوع تریـن پـارک پرنـدگان در جهـان اسـت با مسـاحت ۲۰
هکتـار ،بیـش از  7000گونـه پرندة جالب و عجیب را در خود جای داده اسـت.
همچنیـن برنامههـای متنـ ّوع مانند اجرای پرندگان به نمایش گذاشـته می شـود.
در آخر با قدم زدن بر روی پل مع ّلق و تماشـای بلندترین آبشـار سـاختة دسـت
بشـر روزی به یـاد ماندنی خواهید داشـت.
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موزه ها

قدیمـی تریـن و مهـم تریـن موزة سـنگاپور ،موزة م ّلی اسـت که مـکان نمایش
هنـری و تاریخ این کشـور اسـت .همچنین در موزة تاریخ مـی توانید وقایعی را
که از قرن چهاردهم سـبب شـکل گیری سـنگاپور شـده ،دنبال کنید.

خرید کنید

پـس از خـوردن و آشـامیدن« ،خریـد» دومیـن سـرگرمی م ّلی سـنگاپور اسـت!
ایـن خـود نشـانهای از فراوانـی مراكـز خریـد ،مالیاتهـا و تعرفههـای پاییـن
گمركـی و رقابتـی بودن قیمتهاسـت .اگر چـه همة چیزهایی كه در سـنگاپور
بـه فـروش میرسـند ،وارداتی اسـت ،ا ّمـا كیفیّت و بهای بسـیار مناسـبی دارند.
فروشـندگان بـه سـبب قانـون سـختگیر حمایـت از خریـداران ،در كار خـود
صـادق هسـتند .اغلـب فروشـگاهها هفـت روز هفتـه و از  ۱۰صبح تا  ۱۰شـب
باز هسـتند .مث ً
ال مرکز خرید «ویوسـیتی» بزرگ ترین سـینمای سـنگاپور ،بزرگ
تریـن مرکز اسـباب بازی ،آمفی تئاتر ،اسـتخر و رسـتوران را در خـود جای داده
اسـت .یـا «مارینا» بـه عنوان یکی از کالسـیک ترین مراکز خریـد و مرکز خرید
«مصطفـی» که يکـي از بزرگ ترين فروشـگاه هاي سـنگاپور اسـت.
فروشـگاههای خیابان اوركارد و خیابان اسـكاتز در آخرین جمعة هر ماه ،شـب
خریـد را برگـزار میكننـد و خریـد تا پاسـی از نیمه شـب ادامه دارد .فسـتیوال
حـراج سـنگاپور از اواسـط خـرداد تـا اواسـط مـرداد هـر سـال برگزار
بـزرگ ّ
ی شـكنند تا
میشـود و زمانـی اسـت كـه مراكـز خریـد هـم مرزهـا را در هم م 
خریـداران را جـذب كنند.

بهشت شکموها

غـذا خـوردن را هـم بایـد جـزء تفریحـات این شـهر حسـاب کنید .حتّی شـما
مـی توانیـد در این کشـور خوراکـی های ویژه و سـنّتی کشـورهای مختلف را
امتحـان کنیـد .بـه همین دلیل غذاهای این کشـور در سراسـر جهان نیز شـهرت
پیـدا کـرده و بسـیاری از مسـافران آن را بهشـت شـکموها مـی خواننـد! ایـن
کشـور همچنیـن به کشـور نمونـه ای در داشـتن انواع خوراکی های خوشـمزۀ
آسـیایی بدل شـده اسـت .بـه جـز خوراکهای چینی ،هنـدی ،تایلنـدی ،ماالیی
و اروپایـی ،غذاهـای سـنگاپوری را هم از دسـت ندهید که معجون دلچسـبی از
آشـپزیهای مختلف آسـیا هسـتند؛ مث ً
ال نودل زرد با گوشـت کبابی که گوشـت
کبابـی خوابانـده در سـس بـادا م زمینی و برگ گیاهان اسـتوایی اسـت.
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غذاهايي دلپذير در فضايي دل انگيز
ســاعت کار رسـتوران 16 :الی 24
همشهریان مشهدی میتوانند در تمام مدت شبانهروز با یک تماس تلفنی با تاکسی بیسیم  133از
هر نقطه مشهد به صورت رایگان به همه رستورانهای هتل پنج ستاره بینالمللی قصر منتقل شوند.

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن / 051 - 3854 7429 :داخلی  / 8 - 444همراه 0915 617 6002 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

سینما سِ ـیر
ماهنامه خربی علمی فرهنگی اجتامعی
شــامره  102و  103ــ اسفند 94و فروردین 95
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صرف
به
باماهمراهشویدودرشبکهجهانیاینترنتباسرعتپروازکنید
عشق و طبیعت

همه و همه يک جا در کافينت قصر
اوليـن ارائهدهنـده سـرعت  8مگا بایت براي شـبکه جهانـي اينترنت در بين هتلهاي مشـهد
ارائه خدمات 24ساعته اينترنت
هااسکن ،فتوکپي و تهيه سيدي
رنگي،
سفيد و
سياه و
«ماهی
فیلم
پرينت بر
تحلیلی
تلفن راه دور اينترنتي اطالعات و غيره
1383
محصول
اتاقها و
براي تمام
شوند» ،و ايرلس
عاشق می اينترنت
فضاهاي عمومي هتل
احمد نوری
خدمات کرايه لپ تاپ ،تی وی گیم ،پلی استیشن و ایکس باکس با مهیج ترین بازی های رایانه ای
شهربازی برای فرزندان زیر  7سال کلیه میهمانان هتل به صورت  24ساعته
سالن بیلیارد اختصاصی و رایگان برای کلیه میهمانان هتل به صورت  24ساعته
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن / 051 - 38090 :داخلی  / 8 - 340همراه 0915 617 6003 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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بامتنوعترينغذاهايسنتيواصيلايرانيدرفضايي
ن هايي که تاکنون ديدهايــد
متفاوت با همه رستورا 
آش رشــته کوکوی ســبزی پاچين کبابی اشکنه محلی
کوفتــه تبريزی قورمه مشهدی ميـــرزاقاسمی ديــزی
کشـــک بادمجان بــريانی دجــاج بـــريانی روبيان و ...
بــــا ظرفيــت  500نفــــر

ســاعت کار  6عصــر تــا  2بامــداد

همشهریان مشهدی میتوانند در تمام مدت شبانهروز با یک تماس تلفنی با تاکسی بیسیم  133از
هر نقطه مشهد به صورت رایگان به همه رستورانهای هتل پنج ستاره بینالمللی قصر منتقل شوند.

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلــفن  / 051 - 38551311 :همــراه 0915 617 6001 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

بگرد تا بگردیم
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
شـــــــــــــــامره  105 ، 104و 106
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فرا گرفتن تمام زبان های جهان امری غیر ممکن است و هنگام سفرهای خارجی
باید راهی برای برقراری ارتباط با دیگران یافت .یکی از ضروری ترین و ابتدایی
ترین نحوة برقراری ارتباط ،سالم کردن و ادای احترام به افراد محلی طبق آداب
توجه به پیشینة م ّلی ،مذهبی و اتّفاقات
و رسوم آنان است .هر فرهنگ و تمدّ نی با ّ
تاریخی شیوة سالم و احترام متفاوت و منحصر به فردی دارد .اگر عالقه مندید
با نحوة سالم کردن در کشورها و فرهنگ های گوناگون آشنا شوید ،در ادامة این
مطلب با ما همراه باشید.

سالم سالمتی
می یاره!

فرانسه

هنگامی که دو فرانسوی که با هم آشنایی قبلی دارند بخواهند به هم سالم کنند،
گونه های یکدیگر را می بوسند .اگر چه این نحوة سالم کردن در سایر نقاط
جهان از جمله کشور ما نیز رواج دارد.

تحلیلی بر فیلم «ماهی ها
عاشق می شوند» ،محصول 1383
آتبین مح ّبتی

مالزی

سالم کردن اهالی مالزی به این ترتیب است که انگشتان یکدیگر را لمس می کنند
و سپس دستشان را بر روی قلبشان می گذارند.
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ژاپن

تبّت

توجه به مکان و میزان رسمی بودن شرایط
نحوة سالم کردن مردم ژاپن با ّ
متفاوت است .آقایان معموالً تعظیم می کنند در حالی که دست هایشان را به
سوی یکدیگر می گیرند .ا ّما خانم ها هنگام تعظیم دستشان را بر روی رانشان
قرار می دهند .گفتنی است زاویة خم شدن حدود  45درجه است.

در تبّت هنگام سالم کردن اندکی زبانشان را از دهان بیرون می آورند! ریشة
این عمل به اعتقاد به تناسخ بازمی-گردد .تبّت در قرن نهم میالدی پادشاهی
ستمگر و بی رحم داشت که زبانی سیاه داشته است .لذا مردم تبّت با این
حرکت نشان می دهند که روح آن پادشاه در جسمی تازه نیستند.

مغولستان

توولو

چنانچه بر یک مغول مهمانی وارد شود ،میزبان به وی یک «هادا» تقدیم می
کند .هادا ّ
تکه پارچه ای از پنبه یا ابریشم است .میزبان برای ادای احترام پارچه
را با هر دو دست عرضه می کند و اندکی به جلو خم می شود.

تایلند

تایلندی ها موقع سالم کردن دست ها را به صورت دعا به هم می فشارند و
سرشان را اندکی به سوی فرد مقابل خم می کنند .این عمل « »waiنام دارد.

توولو جزیره ای کوچک در اقیانوس کبیر بین استرالیا و هاوایی است .مردم
این کشور برای سالم کردن صورتشان را به گونة طرف مقابل فشار می دهند
و نفس عمیق می کشند.

هند

در این کشور پهناور آداب سالم کردن به این ترتیب است که دو کف دست
را نزدیک قفسه سینه به هم می-فشارند و می گویند« :ناماسته».

بگرد تا بگردیم
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
شـــــــــــــــامره  105 ، 104و 106
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فیلیپین

جاماییکا

در فیلیپین مرسوم است هنگام مالقات با افراد مسن یکی از دستان آن ها را
به آرامی گرفته و آن را روی پیشانی قرار دهند .این حرکت «مانو» نام دارد
و نشانة احترام است.

شیوه ای که مردم جاماییکا برای سالم کردن استفاده می کنند به این ترتیب
است که مشت دست راست خود را مقابل هم قرار می دهند .این حرکت
نشان دهندة احترام است.

بوتسوانا

عربستان

بوتسوانا در جنوب افریقا قرار دارد .مردمان این ناحیه سالم کردنی سه مرحله
ای دارند1:ـ ابتدا دست راست خود را جلو برده و با دست چپ آرنج دست
راست را می گیرند و دست ها را به هم فشار می دهند2 .ـ دست ها و
انگشـتان شست را به هم قفل می کنند3.ـ به حالـت عادی برمی گردنـد و
می گویند «الئه کائه» ،یعنی «حالت چطور است»؟

در این کشور پهناور ،مانند سایر کشورهای خاورمیانه ،افراد به هنگام سالم
«السالم علیکم» که معموالً با دست دادن و بوسیدن گونه ها
کردن می گویندّ :
همراه است .همچنین بین مردها مرسوم است که هنگام سالم کردن دست
چپ خود را بر شانة راست مخاطب قرار دهند.
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نیوزلند

مردمان بومی نیوزلند شیوة جالبی برای سالم کردن دارند .آن ها که
«مائوری» نام دارند ،به هنگام سالم کردن پیشانی و بینـی هایشان را به
شخص روبه رو می چسبانند و چشمانشان را می بندند .این حرکت را
«هونگی» می نامند.

کنیا

زمانی که برای قبیلة «ماسایی» مهمانی می آید ،جنگجوهای قبیله حلقه ای
تشکیل می دهند و به «آدامو» یا به عبارتی رقص پرشی می پردازند .در این
نوع رقص هر جنگجو تالش می کند تا بلندتر بپرد.

بگرد تا بگردیم
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
شـــــــــــــــامره  105 ، 104و 106
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یونان

هنگامی که دو یونانی به هم سالم می کنند ،معموالً مشاهده می شود که مردها
دستشان را بر پشت یا روی شانة طرف مقابل قرار داده اند.

گرینلند

اهالی گرینلند در حین مالقات با افرادی که عاشقانه دوستشان دارند ،بینی و
لب باالیی خود را به گونة فرد مورد نظر می چسبانند و بدین وسیله عالقة
وافر خود را به او نشان می دهند .این عمل «کانیک» نام دارد.

سایر آداب سالم کردن
ادب

ع ّمان

مردم این کشور طبق عادت مألوف بینی خود را به طرف مقابل می چسبانند
و این گونه سالم می کنند.

«ادب» لغتی عربی و به معنای احترام است که در زبان فارسی نیز استعمال می
مختص مسلمانان هند و پاکستان و اردو زبانان است و فلسفه به
شود« .ادب»
ّ
(السالم علیکم) برای
ناحیه
این
مسلمانان
سالم
که
است
این
آمدنش
وجود
ّ
غیر مسلمانان هند قابل فهم نیست و لذا مسلمانان هند «ادب» را به این ع ّلت
ابداع کرده اند .در «ادب» فرد دست راست خود را در مقابل صورتش قرار
می دهد ،در حالی که کف دست به سمت صورت خود شخص است .فرد
در این حالت واژة «ادب» را به زبان می آورد.

استاندارد بوسه ها

بوسیدن گونه ها امری متداول در مالقات میان کشورهای مختلف است ،ا ّما
جالب است بدانید از نظر تعداد میان کشورها اختالف است! به عنوان مثال
در کشورهای روسیه ،مصر ،ایران ،هلند ،اسلوونی ،صربستان ،مقدونیه و مونته
نگرو  3بوسه مرسوم است ،در حالی که این تعداد در کشورهای بوسنی و
هرزه گوین ،ایتالیا ،مجارستان و رومانی  2بوسه است و مردمان مکزیک و
بلژیک تنها یک بوسه را ترجیح می دهند!
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میهمانانگرامی
هتــل بین المللی قصـر مشهد  ،برای
میهمانانی که مایلند اولین شب زمستان
را به صورتی متفاوت تجربه کنند برنامه
ویژه شب یلدا در نظر گرفته است.
این بـرنامه شـامل حافـظخوانـی و
پذیرایی ویژه شب یـلدا به همراه شـام
بوفـه اختصاصـی هتـل خواهد بـود.

تاریــخ 95 /9 /30
شروع مراسم از ساعت
 20 :00لغایت  12:00شب
جهـت رزرو جـا و تهیه بلیط
مـی توانیـد از همین حـاال با
تلفن همراه 0915 617 6001
تمـاس حاصل یـا به سـایت
www.hotelghasr.com
مراجعه فرمایید.

یلدا مبارک

بــا مــا آنالیــن باشــید

w w w. g h a s r n a m e h . i r
i n f o @ h o t e l g h a s r. c o m
@hotelghasrmashhad
ghasr_international_hotel

+989154785001

روایت
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باورم نیست،
چخوف! رفتی
و خاموش شدی
محسن اشتیاقی

«عـازم روسـیه بـی همرهـی تـور مشـو»! بگذاریـد همیـن اول کــار
خیالتـان را راحت کنـم و آب پاکـی را بریـزم روی دستتان؛ اگر زبـان
روسـی بلد نیستید ،خیــال هرگــونه سـفر انفرادی و بدون همراهــی
بـا تـور را از سـرتان بیـرون کنیـد .در همیـن راستاسـت که شـاعر می
فرماید:
بیـت :مغـرور مشـو کـه «انگلیسـی» دانـی  ...زان روز حـذر کـن که به
«مسـکو» مانی!
معنـی ایـن بیـت حکیمانة مرا وقتـی ملتفت می شـوید که پایتـان را از
فـرودگاه بیـرون مـی گذاریـد و یک کلمة انگلیسـی نمی بینیـد و نمی
شـنوید ...فقـط روسـی! آن هـم روسـی تـزاری! ولی تشـویش و ترس
بـه خودتـان راه ندهیـد ،راه دارد! با اولین آژانس مسـافرتی دم دسـتتان
تمـاس بگیریـد و یک تور حداقل  8روزة «مسـکو و سـنت پترزبورگ»
خریـداری کنیـد .قیمتش هم به نسـبت تورهـای بقیه کشـورها ،خیلی
خوب و منصفانه اسـت.
شب های سفید ،بهترین زمان سفر
عقال و اهـل فن معتقدند که بهترین زمـان سفر به کشـور پهناور و
سردسیر روسـیه ،چلة تابسـتان است .یعنی دقیق ًا زمـانی که می توانیـد
به شدت از هـوای معتدل و مطبوع آن جا استفاده کنید و با دیدن
«شب های سفید» ،حال اساسی ببرید .و اما :ماذا شب های سفید؟! به
دلیل نزدیکی به قطب شمال و خاصیت مایل بودن خورشید ،اتفاقاتی
در وضعیت تاریکی و روشنی هوا می افتد که حسابی ساعت خواب
مسافران را مورد عنایت قرار می دهد .در شمال روسیه و خصوص ًا سنت
پترزبورگ ،در نیمة تابستـان ،هوا ک ً
ال 2ـ 3ساعت تاریـک می شـود؛ از
ساعت  23تا ساعت  3صبح .از من بشنـوید و هر وقت سال هـم که
عزم سفر به روسیـه کردید ،لباس گرم به میزان کـافی با خود ببریـد،
چرا که با هـوای سرد و بارانی تابسـتان ،تکلیف سایر فصـل هایش
معلـوم است! همین طور ،حتم ًا کفـش مخصـوص پیـاده روی ببرید و
یک هفته ،استراحت را فراموش کنید.
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دیـدار از روسـیه علـی الخصـوص این دو شـهر دیدنی معـروف ،که
بـه نظـر من و بقیـة صاحب نظـران عالم(!) جـزء زیباترین شـهرهای
جهـان هسـتند ،نیاز بـه حواس جمـع دارد .بـه حرف هـای راهنمای
تـور خـوب دقـت کنیـد .هرچـه مـی گویـد ،درسـت می گویـد .دل
بدهیـد بـه کار وگرنـه هرچه بـر سـرتان بیاید ،حقتان اسـت!
در موقـع ورود بـه فـرودگاه مسـکو ،برگـة اقامت به شـما مـی دهند
کـه بایـد تـا انتهای سـفر ،مثـل گذرنامـه تـان مراقبش باشـید و موقع
خـروج از روسـیه ،صحیـح و سـالم پـس بدهیـد .پـس ندهیـد بایـد
تـاوان بدهیـد! یعنـی ازتـان مـی گیرنـد و ردخور هم نـدارد!
مسکو
مسـکو (بـه روسـی  ) :Москваپایتخـت و پرجمعیتتریـن شـهر
و واحـد فدرالی روسـیه اسـت کـه در کنـار رودخانة عظیـم و پهناور
«مسـکوا» و در ناحیـة مرکـزی فدرالی در روسـیة اروپایی قـرار دارد.
کاخ کرملیـن ،قلعـهای باسـتانی در این شـهر اسـت که محـل زندگی
رییسجمهـور روسـیه و اسـتقرار قـوة مجریـة ایـن کشـور اسـت.
 4فـرودگاه بینالمللـی 9 ،ایسـتگاه راهآهـن و عمیـق تریـن متـروی
تاریخـی دنیـا بـا  ۱۸۵ایسـتگاه در مسـکو قـرار دارند.

جاذبه های گردشگری مسکو
دیـدن زیبایـی هـای فریبنـدة مسـکو حـال آدم را درسـت و
حسـابی جا مـی آورد .علـی الخصوص آدمی کـه خودش هم
اهـل حا ِل اسـتمراری باشـد!
جاذبـه هـای توریسـتی سـاکنِ مسـکو (مثـل میـدان سـرخ و
کاخ کرملیـن و مومیایـی لنیـن و کلیسـای باسـیل مقـدس و
متحـرک آن (مثـل رودخانـة عظیـم
 )...و ایضـ ًا جاذبـه هـای
ّ
مسـکوا و ابرهـای رونـده و ماشـین هـای رنـگ و وارنـگ و
سـیلِ جهانگـردان رنـگ بـه رنـگ) طـوری حـواس آدمیـزاد
جایزالخطـا(!) را پـرت مـی کنـد کـه حتـی ممکن اسـت یک
جهانگرد سـر به هوا غفلت ًا پایش بلغزد و با سـر (یا با شـکم!)
شـیرجه بـرود در اعماق مسـکوا ،خـوب! بـرود .فوقش خیس
مـی شـود و دو قلـپ آب می خـورد و در حاشـیه ،حالش هم
جـا مـی آیـد! نـوش جانش!
میدان سـرخ ،کاخ های کرملین ،کلیسـای جامع سـنت باسـیل،
کلیسـای عیسـی منجی ،تئاتر بالشـوی ،پارک های زیبایی مثل
پـارک گورکی و پارک پیروزی ،باغ وحـش ،موزه های متعدد،
متـروی مسـکو ،نقطـة صفر ،صومعـة نوودویچی ،میـدان مانژ،
خیابـان آربـات (کـه بـه شـانزه لیـزة مسـکو معروف اسـت)،
تـوپ بـزرگ ،دانشـگاه مسـکو ،برج هـای هفت خواهـران و
صدهـا اثـر تاریخی و هنـری دیگر که مطمئن ًا شـما را متعجب
و غافلگیر می کند ،از جاذبه های گردشـگری مسـکو هسـتند.
بـه عنـوان نمونه ،میدان سـرخ ،میدان اصلی و مرکزی مسـکو
اسـت و تمامـی خیابـان هـای اصلـی مسـکو کـه بـه بزرگراه
هـای اصلـی روسـیه می رسـند بـه این میـدان متصل هسـتند.
میـدان سـرخ وقایـع مهمـی را در تاریخ روسـیه در خود جای
داده اسـت و قلـب کشـور روسـیه به شـمار مـی رود .ترافیک
دیوانـه کننـدة خیابـان هـا و بزرگـراه هـا و سـر و کلـه زدن با
راننـده هایـی کـه بدون جـی پی اس ،اسـتارت هم نمـی زنند،
باعـث مـی شـود کـه ملـت بـه زیرزمیـن و متـرو پنـاه ببرند.
متـروی مسـکو ،فقـط متـرو نیسـت ،گالـری هنری اسـت که
در عمیـق تریـن نقطـة زمین مـی توانیـد بیابید .متروی سـریع
و قدیمـی مسـکو ،بهتریـن ،سـریعترین ،مطمئن تریـن و ارزان
تریـن وسـیلة تردد در مسـکو اسـت.

روایت
ماهنامـه خبری علمـی فرهنگـی اجتامعـی
شـــــــــــــــامره  105 ، 104و 106
اردیبــهشت  ،خــــــرداد و تیـــــــر 95
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صومعة نوودویچی
طبیعت ًا درگیر این ظواهر فریبا و چشم نواز شدن ،انسان را غافل می
کند .به خودت می آیی و می بینی که به قول شادروان قیصر امین پور:
«ناگهان چقدر زود دیر می شود»! یعنی تا به خودت می آیی می بینی:
سفر فینیش!
اگرچه فرصت اقامتمان در مسکو کوتاه تر از یک آه بود ،ولی آن قدر
غافل و جاهل نبودم که یادم برود« :به کجا آمده ام ،آمدنم بهر چه
بود»! این بود که ِ
شب جمعه را گذاشتم برای فاتحة اهل قبور .رفقای
همسفر ،رنج چرخیدن در بازارها و چنج(!) دالر به روبل و خریدن
تحفه جات روسی و خوشحال کردن زندگان را به گز کردن صومعة
نوودویچی و قرائت فاتحه و شاد کردن دل اموات روس ترجیح دادند.
بر آن بزرگواران َح َرجی نیست چرا که شنیده اند« :دالری که به مسکو
رواست ،به تهران بردنش حرام است»( .العهده علی الراوی!)
گورستان نوودویچی در حقیقت ،قطعة هنرمندان مسکو است؛ جایی که
امثال تولستوی ،گوگول ،چخوف و بسیاری دیگر از هنرمندان روسیه
در آن آرام گرفته اند .مکانی برای آرامش و تفکر ...افال یعقلون .این
آرامستان زیبا ،جاذبه ای عجیب داشت و مرا بی اختیار به سوی خود
کشید و باعث شد زمزمه کنم« :برای دیدن تو از جاذبه ها گذشته ام»!
آرامگاه ساده و بی زرق و برق چخوف را (که به النة پرنده می ماند)
می بینم ،دلم بیشتر می گیرد و بی اختیار می گویم« :این همه راه به
خاطرت ،خسته و زار اومدم»! چخوف ،پزشک و طنزپردازی که در
مدت کوتاه زندگی  44ساله اش( ،به عقیده من) شاهکارهای داستانی
غیرقابل تکراری خلق کرد ،به همین غریبی در این گوشة دنج و زیبا،
آرمیده است.
“باورم نیست ،چخوف! رفتی و خاموش شدی
ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی”
این شعر را هم فی البداهه و با همراهی دوست خوبم ،موالنا جالل
(المسمی به مولوی) ،بر سر مزار آن مرحوم صادر
الدین محمد بلخی
ّ
کردیم که:
«بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست»
زان همرها ِن اهلِ خریدم ،جدا شدم
آرامش محیط گورستانم(!) آرزوست
ای “آنتوان چخوف” ،تو برون آ ،دمی ز قبر!
کان چهرة مشعشع تابانم آرزوست!
گوشم شنید قصة طن ِز تو ،مست شد
کو قِسم چشم؟ صورت خندانم آرزوست.

سنت پترزبورگ
هرچـه از زیبایـی مسـکو برایتـان گفتـم ،فرامـوش کنیـد و تشـریف
ببریـد به شـهر رؤیایی سـنت پترزبـورگ که در تاریخ چنـد بار نامش
عـوض شـده اسـت .پتروگـراد ،لنین گـراد و اسـتالین گراد ،نـام های
دیگـر این شـهر رویایی اسـت .آن جـا یادتان می رود که مسـکو کجا
بـود! بـه شـما تضمین محضـری می دهـم کـه زیباتـر از آن نخواهید
یافت .این شـهر در سـال  1703و به دسـتور پتر کبیر سـاخته شـد و
سـال هـا پایتخت روسـیه و آخرین پایـگاه دفاع سرسـختانة روس ها
در برابـر آلمـان نـازی در زمان جنگ جهانی دوم بـود .معماری زیبای
ایـن شـهر که بـه ونیز روسـیه معـروف اسـت ،در کنار سـاختمان ها
و کاخ هـا و کلیسـاهای زیبـا و چشـم نواز ،سـفرتان را خاطـره انگیز
و مانـدگار مـی کنـد .پیشـنهاد مـن سـفر بـا قطار از مسـکو به سـنت
پترزبـورگ اسـت که تا مـی توانید چشـمتان را از مناظر طبیعی زیبای
آن خطـة سرسـبز پـر کنید .نشـد ،چاره ای نیسـت! با هواپیمـا بروید.

جاذبه های گردشگری سنت پترزبورگ
ایـن شـهر آن قـدر دیدنی زیاد دارد که فرصت گفتن و نوشـتن همه
اش نیسـت ،چـه برسـد بـه دیـدن .تیتروار چنـد مـوردش را ردیف
کنـم که اگـر فرصت داشـتید ،سـیاحت کنیـد :کاخ هـای پترهوف،
کاتریـن ،مرمـر ،مارینسـکی و ک ّلـی کاخ و قصر دیدنـی دیگر ،موزة
هرمیتـاژ ،کلیسـای رسـتاخیز مسـیح (خون نجـات یافته) ،کلیسـای
کازان ،کلیسـای اسـحاق ،تئاترهـای درجه یک و باغ هـای زیبا و ....
و این فهرسـت تمامـی ندارد!
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کاخ پترهوف
ایـن کاخ در شـهر پترهـوف (پترگـوف) در شـمال روسـیه و سـاحل
جنوبـی خلیـج فنالنـد قـرار دارد .خیالتان راحت باشـد که شـما را با
تـور بـه آن جـا می برنـد .ایـن کاخ در اوایل قـرن هفدهم به دسـتور
پتـر کبیر ،پادشـاه روسـیه در نزدیکی سـنت پترزبورگ سـاخته شـد.
ایـن کاخ کـه رونوشـت برابـر اصـل کاخ ورسـای فرانسـه اسـت ،در
کل روسـیه پرطرفدارتریـن مکا ن برای توریسـتها و همچنین دزدان
همیشـه در صحنه و مسـتقر در روسـیه(!) محسـوب می شـود .علی
رغـم توصیه های شـدیداللحن راهنماهای تور بـرای مراقبت از اموال
در ایـن جـای زیبا و شـلوغ ،خیلـی از جهانگردان خیال مـی کنند که
ایـن هـا موضوعـات کلیشـه ای اسـت و زیـاد دل به کار نمـی دهند.
نتیجـه اش بـرای نگارنـده از دسـت رفتـن کیـف پول حـاوی مقادیر
زیـادی دالر و روبـل بـود کـه حـاال حاالهـا جایـش پـر نمـی شـود.
نصیحـت و وصیت حقیر این اسـت کـه در سـفرهای خارجی ،اموال
بـا ارزشـتان را در صنـدوق ذخیـرة هتـل بگذارید و مقـدار کمی پول
در حـد نیـاز بـه همـراه برداریـد .ضمن ًا به شـدت مراقب کیـف پول،
گوشـی و دوربیـن خودتـان باشـید کـه به طرفـه العینی مـی برند!

رودخانة نوا و پل ها
رود نـوا ،مهـم ترین رودخانة سـنت پترزبورگ به طـول  74کیلومتر
اسـت کـه زیبایـی خاصی بـه این شـهر می دهـد .از سـایر رودخانه
هـای این شـهر ،می تـوان از مویـکا ،فونتانکا و کانـال گریبایدف نام
بـرد .زمانـی کـه پترکبیر سـنت پترزبورگ را بـا الهام گرفتـن از ونیز
و آمسـتردام سـاخت ،همـة مـردم بـا قایـق رفـت و آمد مـی کردند.
پـس از پتـر ،پل هایی بر روی رودخانه سـاخته شـد .ک ً
ال  9پل روی
رودخانـه قـرار دارد کـه در سـاعاتی از شـبانه روز بـاز می شـوند تا
تـردد کشـتی هـای بـزرگ بـاری و مسـافربری از ایـن مسـیر انجام
شـود .توریسـت هـا هـم سـوار کشـتی هـا و قایـق هـای کوچک و
بـزرگ تفریـح مـی کنند .مهـم ترین پل بازشـوی سـنت پترزبورگ،
پـل قصـر نـام دارد که روبـه روی موزة هرمیتـاژ قـرار دارد و روزانه
بیـش از  30000خـودرو از روی آن عبـور مـی کننـد و یکی از نقاط
پـر ترافیـک شـهر اسـت .دیـدن بـاز و بسـته شـدن ایـن پـل هـای
عظیـم ،خاطره انگیز اسـت.
موزة هرمیتاژ
کاخ موزة آرمیتاژ ،به دسـتور کاترین کبیر ،همسـر پتر سـوم سـاخته
شـده اسـت .کاترین کـه امپراطور روسـیه بود درکنار کشورگشـایی،
کارهـای ارزنـده ای هـم انجـام داد .کاتریـن زن بسـیار باهـوش و
مقتـدری بـود کـه بـا خریـد آثـاری از قبیل مجسـمه ،عتیقـه جات،
تابلوها ،جواهرات ،نقاشـی هـا و ...کاخ هرمیتاژ را به عنوان خلوتگاه
خـودش بنـا کـرد و دسـتور داد بعـد از مرگـش ایـن کاخ بـه مـوزه
تبدیـل شـود کـه مردم اسـتفاده کننـد .ایـن مـوزه دارای  3میلیون اثر
اسـت کـه برای دیـدن هر کدام ،یـک دقیقه وقت بگذاریم 11 ،سـال
طـول می کشـد که کل آثار دیده شـود! این موزه سـومین مـوزه دنیا
بعـد از مـوزة لـوور و مـوزة بریتانیـا اسـت و در زمان جنـگ جهانی
دوم تمـام اشـیای مـوزه بـا قطـار به سـیبری فرسـتاده شـد و بعد از
جنگ دوبـاره برگردانده شـد.

سوغات روسیه
از صنایع دستی قابل توجه روسیه ،ماتریوشکا است .عروسک های
چوبی در  5سایز مختلف که داخل هم قرار می گیرند .همچنین قاشق
های خیلی جالب مث ً
ال برای آجیل و کاله های مخصوص روسی و
نهایت ًا کهربا که از سنگ های قیمتی روسیه است.
سفر خوبی داشته باشید.

سینما سِ ـیر
ماهنامه خربی علمی فرهنگی اجتامعی
شــامره  102و  103ــ اسفند 94و فروردین 95
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به صرفقنـادیقصـــــر

قنادی هتل بين المللی قصر به صورت شـبانه روزی
با متنوعترين کيک هـای روز و شيرينی هـا حتی در
خدمت بيماران ديابتی و يا دارای رژيم خاص می باشد.

عشق و طبیعت

تحلیلی بر فیلم «ماهی ها
ـفارش کيـــک تـــولد ،نامـــزدی و
محصولســ
عاشق می شوند» ،انــواع
1383

مراســـم خاص پذيرفتــــه می شود.
عروسـی و
احمد نوری

تلفـن / 051 - 38090 :همـراه / 09154786004 :داخلـی8 - 555 :

79

برگزاری تخصصی مجالس  ،میهمانی ها  ،جشن های تولد ،
مراسمولیمه و ترحیمدرمنازلومساجد،تاالرهایعروسی،
باغ تاالرها و سایر اماکن مورد تقاضا
گل آرایـی  ،کیک و شـیرینی تولـد  ،پذیرایی عصرانه  ،شـام و
سـایر مجالـس تخصصـی  ،توسـط گـروه تشـریفات حرفهای
هتل پنج سـتاره بین المللی قصـر
تلفن اطالعات رزرو  09156176001 :و  38530431ـ 051
مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ چهارراه دانش
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به صرف
عشق و طبیعت

انواع نوشــيدنيهاي سرد و گرم
انواع عرقيات ســنتي
انواع بستنيها و کاراملها و غذاهاي سبک
روم ســرويس رايــگان و  24ســاعته در اين تريا ارائــه ميگردد.
تحلیلی بر فیلم «ماهی ها
ســرويس خدمــات توســط خانمهــا و آقايــان بــا لبــاس محلي
ـرويس  Welcome Drinkدر ابتــداي ورود ميهمانان هتل
محصولــه سـ
ارائ
1383
عاشق می شوند»،
به همراه ارائه يک عکس يادگاري رايگان براي هر اتاق از گروه
نوری
المللي قصر
احمدن
هتلهاي بي
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفــن / 051 - 380 90 :داخلی / 8 - 400 :همراه0915 617 6002 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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صخره ها چشم
دارند
تحلیلی بر فیلم «خواب زمستانی»
آرش ربّانی

خواب زمستانی آخرین ساختة فیلمساز ترکیه ای ،نوری بیلگه جیالن است که
در شصت و هفتمین دورة جشنواره ی فیلم کن توانست نخل طالیی را از آن
خود کند .جیالنّ ،
عکاس و فیلمساز ترکیه ای فیلمنامه را با کمک همسرش،
ّ
ابرو نوشته است .نوری بیلگه جیالن متولد  1959در استانبول است و ف ّعالیت
هنری خود را با ّ
عکاسی شروع کرد .عکـس هایی که او می گرفت ،بعدها
لوکیشن بسیاری از فیلم هایش شدند .از جمله همین فیلم خواب زمستانی.
در هتلی در دل کوه ها و صخره هایی که با چشمانی گشاده به ما زل زده اند
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تا ما درونشان را ببینیم ،آیدین ،صاحب هتل که در جوانی در استانبول تئاتر می خوانده و
بازیگر بوده ،همراه با همسر زیبـا و خیـلی جوان تر از خودش ،نهـال و خواهـر ّ
مطلقه
اش ،نجال در طبیعت زمستانی منطقه در رفاه و آرامش ظاهری زندگی یکنواختی را می
گذرانند .آیدین ظاهرا ً تنها پسر حقیقی پدر است و تمام مایملک او را به ارث برده و آن
طور که خودش میگوید بر خالف میلش مجبور شده تئاتر را رها کند و به روستای آبا
و اجدادی اش بازگردد تا به میراث پدر بپردازد و نقش پادشاه را در این روستا بازی کند؛
کاری که قطع ًا در استانبول نمی توانسته انجام دهد .و شاید به همین دلیـل است که به
زادگاهـش برگشته تا شاید بتواند اندیشه های خودش را به خورد روستاییان بدهد .فیلم با
تصویری از آیدین در دل صخره ها و درختان و طبیعت زرد و خشک زمستانی
شروع می شود که خود نشانه ای است از پیری و خداوندگار بودن وی در
روستایی دور افتاده .و بعد چهرة بی روح ،ولی مغرور آیدین که به توریست
ها زل زده است .همین تصویر کوتاه می تواند تمام شخصیّت آیدین را در
فیلم بازگو کند؛ فردی مغرور که می خواهد عقایدش را به اطرافیان تحمیل
کند ،ا ّما اتّفاقاتی می افتد که وی را برآن می دارد تا به درون خود سفر کند و
رفتار خود را تصحیح کند .وی همچنین در روزنامه ای مح ّلی از روی شکم
سیری و پز روشنفکری مقاالتی در باب موضوعات مختلف می نویسد و به
همه چیز خرده میگیرد که این کار هم کم کم با واکنش نجال روبرو می شود.
بچه ای به هم می ریزد .او به
این یکنواختی سکرت آور زمستانی را پسر ّ
سمت ماشین آیدین سنگی پرتاب می کند تا به حساب خودش انتقام پدرش،
اسماعیل را از او بگیرد .چرا که آیدین اموال او را به دلیل عدم پرداخت اجاره
مکرر برادر اسماعیل ،حاج حمدی
مصادره کرده است .این اتّفاق و حضور ّ
برای دست بوسی و بخشش باعث می شود که این جنگ طبقاتی با وضوح
پسربچه که نوعی حظ
بیشتری دیده شود .مخصوص ًا سکانس دست بوسی
ّ
بردن را در رفتـار و حرکـات آیدیـن می توان دید .با این اتّفاق به تدریج
چهرة دیگر آیدین و خـانوادة او را می بینـیم .حاال دیـگر اعضـای خـانواده روبه روی
هـم می ایستند و در برابر هم واکنش نشان می دهند .نجال در ابتدای فیلم خواهری بود
دلسوز و به فکر برادر ،ا ّما به تدریج می فهمیم که وی از سر ناچاری و اینکه این هتل
سهم او نیز هست ،در آن جا به سر می برد .نهال زنی است که رابطه اش با شوهرش به
هر دلیلی رو به اضمحالل است و دل به کارهای خیریّه بسته است و برای خودش اسم
و رسمی به هم زده است ،ا ّما به محض اینکه پای آیدین به این کار باز می شود ،با او
برخورد می کند و البتّه که آیدین با آن لبخند و نگاه عاقل اندر سفیه و نگاه از باال به پایین
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خود به نهال ،به جای نقش شوهر ،نقش پدر او را بازی می کند .در این
سکانس استفاده از جایگاه دوربین و نورپردازی حالت خدا گونة آیدین
را ق ّوت می بخشد و باعث رنجش بیش از پیش نهال می شود .نهال
بعد از رفتن آیدین به خانة اسماعیل می رود و شاید برای آزار آیدین یا
تسکین غرور زخم خوردة خودش و نه از سر دلسوزی مبلغ زیادی پول
را به او می دهد ،ولی اسماعیل که مرموزترین شخصیّت فیلم و با ثبات
ترین آن هاست ،تمام پول را در آتش می اندازد و غرور نهال را به آتش
می کشد تا غرور خودش و پسرش را حفظ می کند .درست در سکانس
بعد ،معـ ّلم از قول شکسپـیر در مورد وجـدان این گونـه می گویـد که
می توان آن را سنگ بنای داستان خواب زمستانی دانست« :وجدان چيزي
جز يک واژه که ضعيفان براي ترساندن قدرتمندان استفاده مي کنند،
نيست» .از طرفـی به تدریـج آیدین آن اثر خداگـونة خود را از دست
می دهد .دیگر زنش از او صراحت ًا متن ّفر است و خواهرش کاری به کار
او ندارد .آیدین درست شبیه همان اسبی شده که در رودخـانه دست و
پا می زد و او صـدای نفـس هایـش را می شنید .آیدین شاید خیلی دلش
می خواست جای آن مهمان هتل باشد که با موتورش به جایی بی مکان
سفر می کند ،ا ّما دیگر وقتش را ندارد و شاید برای همین آن اسب را آزاد
می کند .نهایت ًا در انتهای فیلم آیدین ساز رفتن می زند .او می خواهد به
استانبول برود؛ جایی که خودش هـم می داند در آن جا دوام نمی آورد.
پس منصرف می شود و شبی را در کنار دوستش و مع ّلم که آیدین زیاد
دل خوشی از او ندارد ،به عیّاشی می گذراند و تمام آن اراجیفی را که تا
به حال گفته ،باال میآورد و فردای آن روز باالخـره بعد از مدّ ت زیادی
پیـاده روی می تواند خرگوشی را شکار کند و نفس راحتی می کشد.
شاید خرگوش همان غرور اوست که او به آن پی برده و او را می کشد.
برای همین در راه بازگشت آن روستایی را که در ابتدای فیلم دخترکی از
اهالی آن ،از او درخواست کمک کرده بود ،می بیند؛گویی حاال چشمانش
باز شده و اطراف را بهتر می بیند .به خانه باز می گردد .این بار نهال از
باال به او نگاه می کند .هر دو تغییر کرده اند و ظاهرا ً پذیرفته اند که با
هم کنار بیایند .آیدین به جای نوشتن مقاالت در مورد مسایل مختلف
تصـمیم می گیرد کار نیمه تمامش را تمام کند« :نوشتن تاریخ تئاتر
ترکیه» .هر چند ممکن است خودش سهمی در آن نداشته باشد.
در تصویر آخر فیلم برف چشمان صخره ها را بسته است و هتل ظاهر
آرام خود را حفظ کرده است و به خواب رفته است؛ به خوابی زمستانی.

ربای اولین بار رد اریان و هب عنوان نو آوراهن رتین و
جسوراهن رتین طرح هتل داری کشور هتل نیب المللی
قصر مشهد هب عنوان زندیک رتین هتل جنپ ستاره هب

حرم امام مهربانی اه و واحد نموهن گردشگری کل کشور رد
سـال 1394هبپاسقدردانیازمیهمااننوافدارش
تصمیمگرفتهاستربایکلیهمهمااننمقیمخودصبحاهن،
ً
اناهروشامکامالرای گانوهبصورتبوهفرااجراکنـد.
در هـر وعده بیش از  150قلم غذای سـرد و گرم که توسـط حرفه ایی ترین آشـپزهای ایرانی

و فرنگـی تهیه شـده اسـت به صـورت رایـگان به کلیـه مهمانان هتـل هدیه داده می شـود.
اقدامی که در هیچ هتل دیگر در ایران تا کنون اجرا نشده است.

جهت کسب اطالعات رتشیب می توانید رد تمام مدت 24

ساعت با شماره  38007ـ  051تماس حاصل فرمادیی.
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سحر ولدبیگی متولّد سال  1356و بازیگر سينما و تلویزیون است .او دختر مسعود ولدبیگی(چهره
پرداز) و همسر نیما ّ
فلح(بازیگر) است .اين هنرمندکشورمان دانش آموختة دورة بازیگری در
کارگـاه آزاد بازيـگري است و کارهـاي متن ّوعي در کارنامة هنري اش به چشـم مي خورد؛ آثاری
مثل باغ مظ ّفر ،شـب های برره ،جنگ  77و ...که بیشـتر آن هـا با چاشنی طنز وشوخی همراه
بوده اند .سحر ولدبیگی با ما دربارة سفر و هیجان هایی که در سفر وجود دارد ،صحبت کرده
است .گفتگوی ما را بخوانید.

سفر به اعماق
اقیانوس ها
گفتگو با سحر ولد بيگي ،بازيگر
سينما و تلويزيون
مليحه پژمان

• مهم ترین آرزویی که برای سفر در ذهن شما نقش بسته و هنوز مح ّقق نشده ،چیست؟
سفر به اعماق دریاها و اقیانوس ها یکی از بزرگ ترین آرزوهای من است که هنوز برآورده نشده،
ا ّما برای رفتن به این سفر تالش می کنم.
• از اب ّهت و بزرگی دریاها و اقیانوس ها نمی ترسید؟
ّ
نه .به نظرم سفر به اعمـاق اقیانوس و دریا آن قدر شگفتی و جذابیت دارد که ترس فرامـوش
می شود؛ درست مثل غ ّواص هایی که مستند دریایی تولید می کنند و بدون هیچ ترسی حتّی به
کوسه ها و نهنگ ها نزدیک می شوند.
• به نظر شما سفر جمعی بهتر است یا فردی؟
من فکر می کنم در هر دو صورت قشنگ است ،ا ّما اگر همسفرهای خوبی داشته باشیم ،جاذبة
سفر جمعی بیشتر خواهد بود.
• بیشتر سفرهای داخلی را دوست دارید یا خارجی؟
برایم تفاوت چندانی ندارد ،ا ّما عقیده دارم که باید برای دیدن همة شگفتی های تاریخی و طبیعی
دنیا به هر نقطه ای که می توانیم سفر کنیم .بخشی از این ّ
جذابیت ها را در کشور خودمان داریم،
ولی دیدن جاذبه های سیاحتی کشورهای خارجی هم خالی از لطف نیست.
• تا به حال به کدام کشورهای خارجی سفر کرده اید؟
چین ،هند ،روسیه ،آلمان و هلند را دیده ام.
• و کدام یک از این سفرها برای شما شگفت انگیزتر بوده است؟
چین با عجایب و شگفتی های زیادش خیلی در خاطرم مانده؛ به خصوص اینکه مردمی بسیار
تمیز و ّ
منـظم دارد .جلـوه های نظم و حفظ حرمـت توریست و گردشـگر در این کـشور موج
می زند .مردم چین بسیار مبادی آداب هستند و احترام والدین برای آن ها یک رکن اصلی است.
در این کشور با خانواده هایی روبه رو شدم که جوان هایشان در نهایت ادب و احترام ،کنار والدین
پیر خود زندگی می کردند و این یک درس بزرگ برای من و همة ماست.
• همسرتان هم مثل شما اهل سفر هستند؟
بله .در همة سفرها کنار هم بوده ایم.
• به نظر شما سفرکردن چه تأثیری بر روحیّة ما می گذارد؟
سفر فرصتی برای کسب آرامش و دیدن جاهای جدید و تازه است .ضمن اینکه سفر انسان
را نوسازی می کند و خستگی های روحی و جسمی با سفر از بین می رود .من عقیده دارم با
کمترین امکانات هم می توان سفر کرد .در کشور ما زیبایی های زیادی برای دیدن وجود دارد که
می توانیم با برنامه ریزی خوب و کمترین هزینه این نقاط را ببینیم.
• میانه تان با سفر به مشهد چطور است؟
مشهد را خیلی دوست دارم با آن مردم مهربان و دوست داشتنی اش که مهمان نوازی را از برکت
امام رضا(ع) یاد گرفته اند و البتّه زیارت حرم باصفای آقا و رفتن به طبیعت زیبای طرقبه و شاندیز
نشاط ویژه ای برایم
دارد .معموالً برنامه ریزی می کنیم که هر چند وقت یک بار به مشهد بیاییم و از انرژی مثبت این
شهر استفاده کنیم.
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شرکتتعاونیمسکنکارکنانهتلبينالمللیقصر
در سال  1391به همت آقای دکتر سزاوار و با سرمایه اولیه یک میلیارد و دویست میلیون ریال تمام
به شماره ثبت  45479تأسیس شد.
این شرکت تعاونی با هدف خانهدارکردن کارکنان هتل بینالمللی قصر که تاکنون صاحب خانه
نشدهاند شروع به کار کرد که سرمایه اولیه آن توسط هتل تأمین و الباقی در تعهد تک تک پرسنل
عضو آن است.
برای این منظور زمینی در حوالی شاندیز تهیه شده و مقرر گردیده که پس از مطالعات اولیه و تهیه
نقشه و طرح های ساختمانی ،عملیات اجرایی ساخت و ساز آغاز گردد.
به عنوان فاز اول ،این شرکت تعاونی تعداد  65واحد مسکونی برای  65نفر از کارکنان هتل که فاقد
مسکن می باشند ،در متراژهای  60تا  120متری و به صورت یک و دو خوابه خواهد ساخت.
نشانی دفتر مرکزی :مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ بین امام رضا  14و  16ـ هتل بین المللی قصر
تلفن / 051 - 38542124 :همراه 09154783004 :
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به صرف
خدمت و سرويس به کليــه همشهريان و
عشق و ارائـه
طبیعت

زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) با مجهزترين
«ماهی ها به صورت شـبانه روزی با نرخ مصوب
تحلیلی بر فیلماتومبيل

1383
عاشق می شوند» ،محصول
خيابـان امـام رضـا (ع) ـ نــبش خيابـان عنــصری 2
مشـهد ـ
تلفن 0 5 1 - 38 53 3 3 4 0 :و 0 5 1 - 38 59 9 7 8 0
احمد نوری
همـراه0915 617 6009 :

w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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خدمات انحصاري و اختصاصي هتل پنج ستاره بين المللي قصر مشهد
تنها هتل ايران که خدمات صبحانه و ناهار بوفه و شام آن کام ً
ال رايگان است و هيچ هزينه ای بابت آن دريافت نمی شود
ايام غير پيک
1ـ نزديکترين هتل پنج ستاره مشهد به حرم امام مهرباني ها (پياده  7دقيقه بدون نياز به سرويس حرم مطهر)
2ـ 15درصد تخفيف ويـژه از قيمت اتاق براي رزروهاي اينترنتي.
3ـ 10درصد تخفيف ويژه از قيمت اتاق براي زوج هاي جواني كه بر اساس مستندات شناسنامه اي بيش از يك سال از تاريخ
ازدواجشان نگذشته باشد.
4ـ از  10تا  20درصد تخفيف ويژه از قيمت اتاق براي ميهماناني که کارت اشتراک هتل را در رنگ ها و سطوح مختلف دريافت
نمودند و جزو مشترکين گروه هتل هاي بين المللي قصر محسوب مي شوند.
 5ـ استفاده از تسهيالت (اقامت بيشتر = پرداخت كمتر):
الف :شش شب اقامت = دو شب اقامت رايگان (شب هفتم و هشتم)
ب :نه شب اقامت = سه شب اقامت رايگان (شب دهم ،يازدهم و دوازدهم)
7ـ تهيه بليط هواپيما و تحويل درب اتاق با تخفيف ويژه هتل بين المللي قصر
 8ـ تخفيف ويژه براي تمامي پزشکان  ،پيراپزشکان به ميزان  10درصد از نرخ روز اتاق (به شرط عدم استفاده از ساير آفرها)
9ـ استفاده از مزاياي حواله پرداخت بدون وجه با  20درصد تخفيف ويژه
 10ـ استفاده از مزاياي کارت تخفيف ويژه مديران با  20درصد تخفيف ويژه
 12ـ صبحانه به صورت بوفه آزاد و رايگان با بيش از  156قلم غذاهاي سرد و گرم ايراني و فرنگي (مطابق ليست پيوست)
10ـ ناهار به صورت بوفه با بيش از  137قلم غذاهاي ايراني و فرنگي رايگان (مطابق ليست پيوست)
11ـ شام به صورت بوفه رايگان براي کليه ميهمانان در تمام روزهاي اقامت (مطابق ليست پيوست)
12ـ پذيرايي بدو ورود يا ولکام درينک توسط ميزبان سنتي هتل
 13ـ ترانسفر استقبال به صورت رايگان ميهمانان از فرودگاه و راه آهن با اتومبيل هاي تشريفات هتل به صورت  24ساعته به هتل
 14ـ اشتراک وي آي پي تمامي ميهمانان متقاضي در باشگاه ميهمانان قصر با تخفيف هاي استثنائي و امکان اقامت رايگان در روز
خروج تا ساعت  16براي کليه مشترکين باشگاه
 15ـ اينترنت واي فاي رايگان براي کليه مشترکان هتل در طول اقامت
16ـ روزنامه صبحگاهي رايگان براي تمامي اتاق هاي هتل به همراه شاخه گل رز تقديمي به ميهمانان همه روزه
17ـ تور رايگان موزه هاي حرم مطهر حضرت رضــا(ع) براي کليه ميهمانان هتل
18ـ  15درصد تخفیف ویژه از قيمت روز اتاق براي کليه ميهماناني که کارت پرواز از شرکت هواپيمايي ماهان به مقصد مشهد را
داشته باشند (به شرط عدم استفاده از ساير آفرها)
19ـ تحويل يک بليط پرواز رايگان برگشت به شهر محل اقامت تان به شرط  4شب اقامت در اتاق دبل يا باالتر و عدم استفاده از ساير
آفرها و تخفيف هاي هتل و انجام عمليات رزرو فقط از طريق دفاتر اختصاصي هتل در تهران و يا دفتر رزرو مشهد يا فرودگاه مشهد
20ـ بیمه مسئولیت مدنی کلیه میهمانان ایرانی و خارجی هتل در طول اقامتشان داخل هتل و بیمه حادثه و درمان کلیه
میهمانان ایرانی و خارجی در تمام سطح شهر مشهد در طول مدت اقامتشان.
“ استفاده از دو یا چند تخفیف هم زمان در هتل بین المللی قصر امکان پذیر نیست”
می توانیـد جهت کسب اطالعات بیشتر از تخفیفات فوق به صورت شبانه روزی با
شــماره  051 - 38007تماس حاصـل فرمایید.
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همجرت
Translation
مانهامSocial,
ملع یربخ هcultural,
ا یگنهرف یscientific
یعامتج
رامــشnews
 ه88  و9magazine
8  نــمهب و ید ــ39
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Sistan and Baluchestan shares borders with neighboring countries Afghanistan and
Pakistan. Therefore, the products of the mentioned countries boom in the market.
Zahedan historic bazaar, which dates back to 1887 A.D. (Pahlavi period), is located
on the corner of Imam Khomeini and Ayatollah streets in the city of Zahedan. The
historic market is lidded with domed roofs made with brick, mud and mortar. The
market is one of the most significant business centers of Zahedan which is recently
.renovated
Khajeh Mountain, Mochi castle, Dahan-e Gholaman, Se Kuhe castle, Zahak dam,
Chah Nimeh are among natural and historic attractions of Sistan and Baluchestan
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Vast, expanded, warm and kind is standing on the eastern south of Iran, Sistan
and Baluchestan comes with patient and hard-working people who are used to
the 120-day gale-force winds. Living in Hamoon territory in filled with pat.terns and colors
Needlework and hand weaving are among the highlighted handicrafts belonging to Baloch women which is their bread and butter. A mixture of both, breeds
clothing, tablecloth, hats, vests and decorating objects. The ancient, lovely
art of pottery in Sistan and Baluchestan province, especially in the village of
Kalporgan, dates back to six to seven thousands years. The female villagers
make dishes and clay objects without potter’s wheel merely by hand, which is a
sign for their exceptional ability. Carpet and rug weaving are other highlighted
arts which are widespread due to the existence of purebred cattle in the region;
the rugs and carpets of the city of Zabul come with the highest quality due to
the type of knot; traditional rugs, adorned with eye-catching patterns, are woven
.in Khash and Saravan

Translation
Social, cultural, scientific
news magazine

The Land
of Sea and
Desert
Soheil Sadrzadeh
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افتــخارات قصـــر
به صرف
عشق و طبیعت
بیست و نهمین جایـزه
جایـزه چشم
ها
المــاسفیلم «ماهی
تحلیلی بر
بیـنالمـــللی صنعت
دستیابی به کیفیت برتر
توریســـم هتـــلداری و
و برنامـــه اعتـــباری
1383
شوند»2004،محصول
رستوران  /اسپانیا 2004 /
عاشق می / TQCSبرلین /

کـــــاپ طالیـــــی
اروپـــــا  /کیفــیت و
پرستیـــژ اقتصـــادی
پاریـــــــس 2004 /

جایزه فـنآوری بهخاطـر
بهترین کیفیــت و نام
تجــاری و اعتبـــارنامه
 / TQCSلبنـان 2003 /

بیست و هفتمین جایـزه
بیـنالمـــللی صنعت
توریســـم هتـــلداری و
رستوران  /اسپانیا 2002 /

بیسـت و ششـمین جایــزه
بیـنالمــــللی صنعـت
توریســــم هتـــلداری و
رسـتوران  /اسـپانیا 2001 /

احمد نوری

سی و ششمین جایـزه
صنعت
بیـنالمـــللی
توریســـم هتـــلداری و
رستوران  /اسپانیا 2011 /

جایـزه چشم المــاس
دستیابی به کیفیت برتر
و برنامـــه اعتـــباری
 / TQCSپاریس 2007 /

جایـزه جهــانی تکامـل
و انقــالب در جــهت
دستیـابی به افقهای نو
پاریـــــس 2006 /

سی و یکمیــن جایـزه
بیـنالمـــللی صنعت
توریســـم هتــلداری و
رستوران  /اسپانیا 2006 /

جایـزه چشم المــاس
دستیابی به کیفیت برتر
و برنامـــه اعتـــباری
 / TQCSپاریس 2006 /

جایزه فـنآوری بهخاطـر
بهتریـن کیفیـــت و نـام
تجــاری و اعتبـــارنامه
 / TQCSپاریس 2005 /

کاپ طالیی کیفیت و
پرستیژ هزاره جدید
لبنـان /
2007

جایزه فـنآوری بهخاطـر
بهترین کیفیــت و نام
تجــاری و اعتبـــارنامه
 / TQCSسویس 2008 /

کــــاپ طالیــــــی
کیفیـــــــــــــت و
خدمـــــــــــــــات

کاپ اولین همایش سراسری
بانوان صنعتگر و بازرگان
ایــران  / 1389 /مرکـز
همایـشهای صداوسـیما

جایزه فـنآوری بهخاطـر
بهترین کیفیــت و نام
تجــاری و اعتبـــارنامه
 / TQCSرم 2008 /

جایزه بیـنالمللی کیفیت
قـرن ERA
سویـس/
2008

کالیفرنیـــــا 2010 /
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باالتریـن استانـدارد کیفیـت در کسب رضایت مشتری = TQCS

گواهینامه بیــــنالمللی
خدمـــات باکیـــفیـت

نشــان عالــی مدیریــت
نوآورانــه آفیســیر اروپــا
در صنعــت هتلــداری
بروکســــل 2014 /

برگزیده انحصـاری نشان
زرین مدیریت برتر در ارتقا
کیفیت خدمات هتلداری
تهــــــران 1393 /

جايــزه بیـنالمــــللی
بهتـــــرین
روشهـــای کیفیـــت
هلنـــــــد 2012 /

جايــزه بزرگ پنج قاره
به خاطــر کیفیــــت و
ارائه بهتـــرین خدمات
ایـتالیــــــا 2011 /

کـــــاپ طالیـــــی
اروپـــــا  /کیفــیت و
پرستیـــژ اقتصـــادی
برلیـــــــن 2007 /

از ســوی اتحـادیه اروپـا

برگزیـــده انحصــاری
نهمیـــن اجالس سران
و مدیــــران ناپــــک
تهــــــران 1392 /

جايـــــزه طـــــالیی
تعــــــهد بــــــرای
کیــــفیت جـــــهانی
فرانـــــسه 2013 /

برگزیـده دریافـت جایزه
نـــوآوری در مـدیریـت
اجـالس رؤسـای آیتـک
تهــــــران 1392 /

جایـــــزه طالیـــــی
کیفیـــت و برتــری و
برنامه اعتبارنامه TQCS
پاریــــــس 2005 /

جايـــــزه طـــــالیی
تعــــــهد بــــــرای
کیــــفیت جـــــهانی
فرانـــــسه 2012 /

استانــدارد بیـــنالمللی
ایـــزو 2010-10668
تأییـــد ارزش برنــــد
از ســوی اتحـادیه اروپـا

جايــزه بین المللـــی
کیـفیــــت هتـــــل
و رســــــــــــتوران
اسپانیـــــا 2015 /

واحد نمونــه گردشــگری
کشـور به انتخاب سـازمان
میــراث فرهنگی ،صنـایع
دستی و گردشگری 1394 /
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1

افقی

1ـ از جاذبه های طبیعی خاص و بی نظیر چابهار 2ـ عضویت
در کابینه ـ زاپاس ـ سیاه رنگ 3ـ بی سوادـ لحظه ـ باران اندک ـ
پارچة مشبّک 4ـ پس از پشتک می زنند! ـ آتشکده ای در
روستایی به همین نام از توابع زابل که از آتش آن برای روشن
نگهداشتن بقیّة آتشکده ها استفاده می شده ـ طالیه دار اعداد!ـ
راست ایستاده 5ـ نگاه خیره ـ بروز کردن ـ پایتخت اندونزی
6ـ گاز تن ّفسی!ـ قلعه ای تاریخی در 19کیلومتری جنوب غرب
زابل ـ نیمه «فوری»! 7ـ امیدوارـ مح ّوطة تاریخی عهد مفرغ در
57کیلومتری جا ّدة زاهدان به زابل که از مهم ترین مراکز تمدّنی
هزاره های سوم و دوم پیش از میالد بوده 8ـ عددی دورقمی ـ
چه وقت؟ـ بخشی از خاک لرستان را در بر می گیرد 9ـ کشت
به امید خداـ روح ـ پس ندادنی خسیس! ـ گرداگرد دهان
10ـ احصاـ دیار مرد مردان بوده و هست 11ـ یل پرآوازة
ایرانی که زادة سیستان است ـ مکتوب فرستادنی12ـ انس
گرفتن ـ قبله گاه مسلمانان ـ تن ـ آسمان غرنبه 13ـ مهارت و
چیره دستی ـ عالمت جمع مؤن ّث ـ دشنام دادن ـ مادر ورزش ها
14ـ سیستان و بلوچستان رکورددار پرورش این حیوان
صحراگرد در کشور است ـ زبانة قفل ـ نام قدیم سیستان
15ـ شهری در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان ـ سیستان
و بلوچستان را مخترع آن در حدود  10قرن پیش نامیده اند
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1ـ آثاری از شهیدان پرافتخار جنگ تحمیلی در آن نگهداری
و نمایش داده می شود ـ شهر پادگان سیستان و بلوچستان
2ـ رودخانه ای در ایتالیا ـ میوة تلفنی! ـ جسم ـ خروس در
گویش توریست لندنی! 3ـ بلبل ـ غوطه ورشدن در آب ـ
دیوار بلند 4ـ دریاچة پربرکت سیستان و بلوچستان ـ یک و
یک!ـ بالش  5ـ جواب مثبت ـ در  3کیلومتری شرق سراوان
واقع شده و احتماالً مربوط به دوران صفوی است 6ـ پسوند
مصدر جعلی ـ جبلی ـ سابق ًا به آن داراالرشاد می گفتند
7ـ پرندة شناگرـ شهر توت ـ عدد خیطی!ـ نت میانی
 8ـ آدرس اینترنتی ـ جامة نگارین ـ واحد ورزش تنیس ـ
نومید 9ـ نام آذری ـ آبروداشتن ـ جانشینی 10ـ اندیشه ـ شهری
آذری ـ تکیه گاه ـ بوی ماندگی 11ـ لوکس ـ پسوند شباهت ـ
خویشاوند 12ـ عزیز عرب ـ عابدان و پارسایان بودند و یکی
مخرب 13ـ بیرون زدن
از طبقات در ایران باستان ـ جنگ افزار ّ
نامطلوب مایعات از ظرف ـ آتشدان ح ّمام ـ میوة آتشین!ـ
عالمت مفعول بی واسطه 14ـ تنها آتشفشان نیمه ف ّعال ایران با
فوران دود و گوگرد که در سیستان و بلوچستان واقع شده است ـ
اندک شمار 15ـ شهری در سیستان وبلوچستان به معنی ّ
محل
زندگی میرـ از صنایع دستی ارزشمند سیستان و بلوچستان

با ارائه این قســمت (به صورت سالــم و بدون هرگـونه مخـدوششـدگی)
با در نظر گرفتن عدم همزمانی و یا همراه نبودن با سایر تخفیفهای هتل ،از

 5درصد تخفیف قیمت روز اتاق
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بهرهمند  شوید.

بدون هولوگرام
فاقد اعتبار است


میهمــان گرامی :شبكه سراسري رزرواسيون قصر با چندین مركز اختصاصي رزرو به شرح ذيل آماده رزرو اتاق د ر
هتل بينالملليقصر و تمامی هتلهاي ايران و همچنين بسـیاری از هتلهاي معتبر دنيا به طور رايگان ميباشـد.

مشـهد ـ خيابـان امام رضـــا (ع) ـ هتلبينالمللي قصـــر ـ دپارتمان رزرو  /تلفـن / 051 - 38007 :مدیریـت0915 617 4001 :
مشهد ـ فرودگاه بينالملليشهيد هاشمينژاد ـ سالن ورودي پروازهاي داخلي  /تلفن /051 - 33400601 :مدیریت0915 617 4002 :
مشهد ـ فرودگاه بینالمللی شهیـد هاشمینژاد ـ سالن پروازهای خارجی  /تلفن / 051 - 33400322 :مدیریت0915 617 4003 :
تهران ـ بلوار ميرداماد ـ برجآرين  /تلفن 7 :و  021 - 22256226دورنويس /021 - 22256225 :مدیریت0915 617 4005 :
تهران ـ خيابانجردن ـ بلوار گلشهر ـ شماره  / 133تلفن / 021 - 22905860 :مدیریت0915 617 5007 :
تهران ـ میدان تجریش ـ خیابان فناخسرو ـ مجتمع تندیس  /تلفن / 021 - 22905859 :مدیریت0915 617 5008 :
تهران ـ سعادت آباد ـ میدان کاج ـ خیابان سرو شرقی ـ شــماره  / 232تلفن / 021 - 88306882 :مدیریت0915 478 4001 :
تهران ـ خيابانكريمخانزند ـ بينخردمند و مدیری  /تلفن / 021 - 88306882 :دورنويس / 021 - 88325473 :مدیریت0915 617 4006 :
شیراز ـ بلوار معالی آباد ـ کوی خلبانان  /تلفن / 071 - 37380706 :مدیریت0915 617 4007 :
رشت ـ خیابان گلسار ـ بین  102و  / 104تلفن /013 - 33252306 :مدیریت0915 617 4008 :
کیش ـ شهرک صدف  /مدیریت0915 617 4009 :
کرمانشاه ـ خیابان شریعتی  /تلفن /083 - 38235567 :مدیریت0915 617 5001 :
بجنورد ـ چهارراه امیریه  /تلفن /058 - 32234962 :مدیریت0915 617 5002 :
تبریز ـ خیابان ولی عصر(عج)  /تلفن  / 041-32372468 :مدیریت0915 617 5004 :
ارومیه ـ خیابان امام خمینی (ره)  /تلفن  / 044-32251110 :مدیریت0915 617 5006 :
بندرعباس ـ خیابان گلشهر جنوبی  /مدیریت0915 617 5003 :
اهواز ـ خیابان امام خمینی (ره)  /تلفن  / 061-33736242 :مدیریت0915 478 4002 :
امارات متحده عربی ـ دبی ـ شرکت قصر الشمس ـ صندوق پستی  / 62374 :تلفن / +9714 - 3514166 :مدیریت+97150 598 4745 :
ایاالت متحده آمریکا ـ واشنگتن  /تلفن+1 - 940 - 2355630 :
ایاالت متحده آمریکا ـ لوس آنجــلس  /تلفن+1 - 310 - 9822023 :
کانادا ـ تورنتو  /تلفن+1 - 64 - 74794200 :
آلمان ـ برمن ـ خیابان هامسبکر  /تلفن +49 - 3222213011 :
فرانسه ـ پاریس ـ خیابان ماروی ـ شماره  / 10تلفن+33 - 980130518 :
انگلستان ـ لندن ـ خیابان آکسفورد  /تلفن+44 - 2035192772 :
استرالیا ـ سیدنی  /تلفن+61 - 280149833 :
ژاپن ـ توکیو  /تلفن+81 - 345793489 :
چین ـ پکن  /تلفن+86 - 1057980709 :
مالزی ـ کواالالمپور  /تلفن+60 - 1548403853 :
بحرین  /تلفن+97 - 316196786 :
روسیه  /تلفن+74 - 996435753 :
ترکیه ـ استانبول  /تلفن+90 - 2129327058 :
عربستان سعودی ـ ریاض  /تلفن+96 - 6115102654 :
ترکمنستان ـ عشق آباد ـ خیابان  1945ـ شماره  / 60تلفن  / +99-312941144 :مدیریت +99-365555363 :

رزرواسیون آنالین / www.hotelghasr.com :پست الکترونیکیinfo@hotelghasr.com :

دفتر خدمات مسافرتی قصر

پيـشگام در ايرانگردي و جهانگردي
مشاورشمابرايمسافرتهايداخليوخارجي
برگزارکننده انواع تورهای داخلی و خارجی
نماينده فروش بليت تمامی خطوط هواپيمايي داخلی و اکثر خطوط هوايی معتبر خارجی
اخذ انواع ويزای کليه کشورهای جهان
صدور گواهينامه بين المللی
دارای مجوز بند الف از سازمان هواپيمايی کشوری
دارای مجوز بند ب از سازمان ميراث فرهنگی  ،صنايع دستی و گردشگری
نماينده رسمی فروش بليت قطارهای رجا (راه آهن جمهوری اسالمی ايران)
نماينده رسمی فروش بليط های اتوبوس های بين شهری
مشهد ـ خيابان امام رضا (ع) ـ هتل بين المللي قـصر
تلفـن  / 051 - 38 54 93 16 :نمابــر  / 051 - 380 91 :همـراه 0915 617 5009 :
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