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دانسفهان:شهرقناتهاوباغها

جامائیکا یک جزیره بسیار زیبا وسط 
دریای کارائیب است که سفر به آن 
را می توان سـفر به بهشت دانست. 
سـواحل زیبـا و امکانات مناسـب 

تمام مواردی هسـتند که سـفر به جامائیکا را لذت بخش تر 
می کنند. این شـهر با مناظر زیبا، سـواحل شـگفت انگیز، 
آبشـار های دوست داشـتنی و اقامت هـای سـاحلی لوکس 
معروف شده است و گردشگران نیز در این منطقه می توانند 
از گردش های آبی و خاکی متنوع لذت ببرند. جامائیکا یک 
مقصد عالی به شـمار می رود که در تمام سـال آب و هوایی 
گرمسـیری دارد و این شـرایط آب و هوایـی باعث خواهد 
شد که یک سفر دلپذیر داشته باشید. جامائیکا جاذبه های 
گردشگری بسـیار زیادی دارد که کنجکاوی در آنها بسیار 
خوشـایند اسـت و البته در طول این سـفر نیز حتماً توجه 
داشته باشید که آسیبی به محیط وارد نشود تا گردشگران 
دیگر بتوانند همچنـان از زیبایی های جامائیکا لذت ببرند. 
در جامائیکا برخی از جاذبه های گردشگری بسیار پربازدید 

هستند و اکنون تصمیم داریم شما را با آنها آشنا کنیم. 
 Doctor’s در بخشـی از پـارک دریایی مونگوبِی، سـاحل
Cave قرار دارد که یکی از قدیمی ترین، پر رفت و آمد ترین 
و معروف ترین سواحل جامائیکا به شمار می رود. گردشگران 
در این ساحل می توانند از آب زالل و زیبای دریا لذت ببرند 

و نکتـه جالـب درخصـوص آن نیز به دمـای آب باز 
می گردد که در تمام طول سال در حدود 2۶ درجه...

جاذبه های گردشگری 
جامائیکا
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دانِس��ِفهان از ش��هرهای اس��تان قزوی��ن و از توابع 
شهرس��تان بویین زهرا است. دانسفهان در دامنه رشته 
ک��وه رامند  )از چین خورد گی های ارومیه-دختر( واقع 
شده  است و جمعیتی بالغ بر 30000 نفر در آن زندگی 
می کنند. این ش��هر در زلزله س��ال ۱3۴۱ بویین زهرا 
خس��ارات ش��دیدی از نظر جانی و مالی متحمل شد، 
به ط��وری ک��ه قس��مت هایی از آن به کل وی��ران و در 
دوران ساخت و س��از به قس��مت های دیگری از منطقه 
انتقال داده ش��ده که در زب��ان محلی به باقی مانده آثار 
زمین لرزه  »کهنه ده«  )ده قدیم( و به قسمت های تازه 
س��اخت  »ن��و ده«  )ده جدید( می گویند. دانس��فهان، 
امروزه مرکزیت تجاری بین شهرها و روستاهای اطراف 
دارد. ازجمل��ه: انواع فروش��گاه های موادغذایی-لباس- 
فرش و موکت- کیف وکفش- طال و جواهر و…قدمت 
دانس��فهان به بیش از دو هزار س��ال می رسد. دردوران 
مختل��ف دانس��فهان حوادث مختلفی را ب��ه خود دیده 

اس��ت، ازجمله زلزله سال ۱3۴۱ و سال ۱255 هجری 
خورشیدی.

 دانسفهان 
خمیرمای��ه حیات در دانس��فهان قدیم، وابس��ته به 
قنات الو بوده که قدمت آن به دو هزار س��ال می رسد. 
دردامنه های کوه رامند در باالی دانسفهان، قله ای است 
ک��ه مردم به آن ماجاو ک��وه می گویند و در نزد نیاکان 
دانس��فهانی ها دارای ارزش و احترام بوده اس��ت، مردم 
ای��ن منطقه و مناطق اط��راف آن به زبان تاتی صحبت 
می کنند. گرداگرد دانس��فهان را روستاهای تات زبان و 

ترک زبان احاطه کرده  است. 

تپه دانسفهان: دونسبون تپه
تپ��ه دانس��فهان در باالی دانس��فهان ام��روزی و در 
ش��رق دانسفهان قدیم  )قبل از زلزله( قرار دارد. قدمت 

تپه دانس��فهان به دوران حکومت هخامنش��ی و دوران 
ساسانی برمی گردد و آثاری از همین دوران مورد اشاره 

یعنی قبل از اسالم در آن به دست آمده است. 

قاالبونی: قلعه ای از پس هزاره ها
داخل دانس��فهان قدیم قلعه ای مخروبه قرار داش��ته، 
به ن��ام قاالبون��ی ی��ا قالبون��ی )ghalaboni(، یعنی 
قلعه بانی و مرکز حکومت دانسفهان در هزاره های دور. 
وجود آثاری از این دس��ت به خوب��ی ثابت می کند که 
قدمت دانسفهان و تاریخ تمدن دانسفهان به هزاره های 

گذشته باز می گردد. 

شهرچند دروازه
دارای  گذش��ته  در  ای��ران  ش��هرهای  از  بس��یاری 
دروازه ه��ای گوناگونی بوده اند که ب��ا توجه به موقعیت 
اقتصادی و جغرافیایی شهر ساخته می شدند. دانسفهان 

نی��ز دارای چندین دروازه گوناگ��ون بوده که از جهات 
مختل��ف ش��هر را در بر گرفته بودند. دانس��فهان قدیم 
دارای چن��د دروازه در اط��راف بوده اس��ت به قرار زیر: 
۱- راه ق��م -دروازه قم، 2- خیاره راهه- دروازه خیارج، 
3- خوزنی��ن راه��ه- دروازه خوزنی��ن، ۴- الو راه��ه - 
دروازه قنات الو، 5- س��یرزاوه راهه- دروازه س��گزآباد، 
6- بیرماوه راه��ه- راه ودروازه ابراهی��م آباد و چندین 
راه و دروازه دیگ��ر. از این دروازه ها به طورش��بانه روزی 

مراقبت و از افراد ناآشنا تفتیش می شده است. 

قنات الو
شهر دانسفهان که از پس هزاره ها سر بر آورده است، 
ممل��و از اماکن تاریخ��ی و یافته های باستان شناس��ی 
اس��ت ک��ه ب��رای ه��ر گردش��گری، ج��ذاب و دیدنی 
خواه��د بود. قنات  الو از جمله همین اماکن اس��ت که 
قدمتی2000س��اله دارد و از جمله اماکن بسیار دیدنی 
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این شهر اس��ت که روزگاری حیات اقتصادی شهر روی 
آن قرار داش��ت. این ش��هر عالوه بر قنات الو، قنات های 
دیگری نیز دارد، مانند قنات نوران با قدمت ۸00 س��ال 
و قنات سرهنگ آباد که مربوط به ۸0 سال پیش است. 

در کوچه باغ ها دانسفهان
کوچ��ه باغ ه��ای دانس��فهان از دیگ��ر مناط��ق بکر و 
دیدنی های طبیعی این ش��هر محسوب می شود که قدم 
زدن در زیر درختان گردو و بادام و چیدن خوش��ه های 
انگور آنها، بس��یار دلنشین است. دانسفهان را با گردوی 
مرغوب آن می شناسند و باغستان های انگور و بادام آن، 
یکی از بهترین تفرجگاه های این شهر است. کوچه هایی 
ب��ا دیوارهای گلی که ج��وی باریک آبی از وس��ط آنها 
می گذرد و از دو طرف آن دیوارها، ش��اخه های درختان 

گردو خم شده اند. 

ماجاو کوه: یادگاری از گذشته
یک��ی از مهم ترین آث��ار تاریخ��ی و همچنین مناظر 
طبیعی دانس��فهان، قله کله قندی است که اهالی به آن 
ماجاو کوه نیز می گویند. از آنجایی که در نوک این کوه 
آثار مربوط به دوره ساس��انی از جمله آتش��کده دان سه 
پندان  )دانسفهان( در آن دیده می شود، این کوه عالوه 
ب��ر جاذبه طبیعی خ��ود، یکی از مهم تری��ن جاذبه های 
گردش��گری این شهر نیز محس��وب می شود که ساالنه 

گردشگران زیادی را به سوی خود می خواند. 

رامند و دامنه های زیبای آن
ارتفاع��ات رامن��د از جمل��ه زیباتری��ن مناطق ش��هر 
دانس��فهان اس��ت که با جلگه ه��ا و دش��ت های زیبای 
خود چش��م هر بیننده ای را مس��حور می کند. همچنین 
گونه ه��ای مختلف جان��وری نی��ز در ارتفاع��ات رامند 
دیده ش��ده اس��ت، جانورانی مانند گرگ پاسفید، گرگ 
خاکستری، کفتار، س��گ وحشی، شغال، روباه، سنجاب 
زمین��ی )خدنگ(، موش صحرایی، بزکوهی، خارپش��ت، 
هوبره، کبک، کالغ سیاه، کالغ خاکستری، عقاب، قرقی، 

و. . . از جمل��ه گونه های جانوری این منطقه محس��وب 
می شوند و به گفته برخی اهالی، گونه ای از پلنگ نیز در 

ارتفاعات رامند دیده شده است. 

منطقه حفاظت شده دانسفهان
ای��ن منطقه با مس��احت 27 ه��زار هکت��ار در غرب 
شهرستان بویین زهرا در اراضی جنوب جاده بویین زهرا 
واقع ش��ده اس��ت. این منطق��ه جهت حف��ظ جمعیت 
پرن��دگان منطقه و احیای گونه های منقرض ش��ده آن، 
منطقه حفاظت ش��ده اعالم شده است. در گذشته شکار 
بی روی��ه گونه های آهو، ق��وچ و میش در ای��ن منطقه، 
س��بب انقراض این جانوران ش��ده است. در حال حاضر 
خوش��بختانه جمعی��ت پرن��دگان ای��ن منطق��ه در اثر 

مدیریت زیست محیطی افزایش یافته است. 

لباس مردم دانسفهان درگذشته های دور
مردان دانسفهان پوششی خاص داشتند که هنوز هم 
رگه هایی از آن در لباس های محلی آنها دیده می ش��ود. 
استفاده از کاله در گذشته بین مردان بسیار متداول بود 
و هر ش��خص به فراخور شغل و نیز وضعیت اقتصادی از 
نوعی کاله اس��تفاده می کرد. پیراهن ها معموال به رنگ 
س��فید و ساده تهیه می شد و دکمه یقه آن بر شانه چپ 
بس��ته می شد. در میان س��ینه چپ از شانه تا زیر سینه 
چاکی داشت. پس از آن پیراهن هایی با یقه های بلند به 
نام یقه قزاقی متداول ش��د و سپس یقه مالیی جای آن 
را گرفت. تن  پوش دیگری که مردان دانسفهانی استفاده 
می کردن��د، ارخالق بس��یار بلندی بود که ت��ا انتهای پا 
می رس��ید. یقه آن ایستاده و جلو باز بود. در ناحیه کمر 
تنگ و دامن آن بس��یار گش��اد بود و در دو پهلو دارای 
چاکی بود که تا کمر می رس��ید. ش��لوار افراد کم درآمد 
از کرب��اس به رنگ آبی یا مش��کی بود. بلند و گش��اد و 
در لیفه آن از بند اس��تفاده می کردن��د. بند تنبان از نخ 
پنبه بافته می شد. اشخاص اعیان از شلوارهای دکمه ای 
استفاده می کردند. اغلب مردان در گذشته گیوه ای به پا 
داش��تند به نام پجار که در فصل تابستان مورد استفاده 
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ق��رار می گرفت. اش��خاص اعیان گیوه های بس��یار 
ظریف و مرغوب تری می پوشیدند که به گیوه ملکی 

معروف بود. 
پوش��اک زنان دانس��فهان نیز رنگ و بویی زیباتر 
داش��ته و هنوز هم در لباس ه��ای محلی آنها همان 
رنگ و زیبایی را حفظ کرده اس��ت. در گذشته زنان 
دانس��فهانی زیر پیراهن خود شلیته به پا می کردند، 
به طوری که یک وجب یا حتی کمتر از دامن بیرون 
می آمد. جنس پارچه آن اغلب ململ، چیت کرباس 
و در انواع س��اده و متنوع گلدار یا مش��کی انتخاب 
می ش��د. جوانان اغلب روی ش��لیته با نخ های رنگی 
گل��دوزی می کردند. ش��لیته گلدار جوان��ان دارای 
سجاف پهن بوده است و انواع دیگر به جای سجاف 
لیف��ه دار بوده و برای ش��لیته لیف��ه دار از پارچه ای 
ضخیم و سنگین مانند مخمل ترمه و تافته ابریشمی 
و … اس��تفاده می کردند. قسمت پایین شلیته را با 
دست دوخته و به حالت تزیین بوده که به آن دالبر 

و دندان موشی گفته می شد. 
یل ی��ا نیم تنه دانس��فهان که حدودا صد س��ال 
پیش در بین مردم متداول بوده با استفاده از پارچه 
ترمه با آس��تری از پارچه تافته ب��ه رنگ کرم تهیه 
می ش��ده که در قس��مت جلو هج��ده دکمه فلزی 
پی در پ��ی روی آن دوخته می ش��د. پاپوش زنان نیز 
ب��ه فراخور وضع مالی خان��واده دارای انواع مختلف 
بوده که در تابس��تان گیوه های ظریف می پوشیدند. 
زنان از کفش های چرمی با مدلهای متداول در زمان 

خویش استفاده می کردند. 

دانسفهان، شهر دانش
آنچه مس��لم است این است که دانسفهان قدمتی 
دیری��ن دارد. بی��ش از 2000 س��ال در زمان دورة 
پادش��اهی مادها که س��گکان و تازی��ان هم در آن 
دوره زندگی می کردند که از باقیماندة سگکان مردم 
خونگرم س��گزآباد را می توان نام برد. دانس��فهان در 
آن زمان جنبة ش��هری داش��ته که به آن ِده عثمان 

می گفتن��د و ب��ه نقلی در آن زم��ان دو مرکز علمی 
و دانش��گاهی وجود داش��ته که یکی جندی شاپور 
کنونی اس��ت و دیگر دانش��مان بود که دانس��فهان 
کنونی اس��ت. دانس��فهان قدیم در دوران زرتش��ت 
مرکز تعلیم و تربیت دین زرتش��ت بوده اس��ت و به 
همین خاطر آنجا را دان س��ه پندان می گفته اند که 
اش��اره ای است بر سه پند زرتشتیان که کردار نیک، 
پندار نیک و گفتار نیک. می توان گفت که روزگاری 
زرتش��تیان اهالی دانسفهان را تش��کیل می داده اند، 
حتی اگر ام��روز نیز به ارتفاعات رامند س��فر کنید 
روی قله ای که در اصطالح مردم دانس��فهان به کله 
قندی یا  )ماجاوء کوه( مشهوراس��ت، آثارمربوط به 

آتشکده را می توان دید. 

زبان دانسفهان: میراث هزاره ها 
بنا بر پژوهش های اس��تاد ابراهیم پورداوود، اوستا 
ش��ناس معروف، زبان تاتی بازمانده زبان اوس��تایی 
است که زرتشت پیامبر در۱2هزار سال پیش اشعار 
آیینی خود را که مش��هور به اوستا بود به این زبان 
سروده است و تنها زبانی است که واژه های گمشده 
اوس��تایی را در آن می توان پیدا کرد. استاد احسان 
یارش��اطر نیز درکتاب دایره المعارف ایرانیکا یادآور 
می ش��ود که زبان تاتی، مادر زبان های شمال غرب 

ایران است. 

سوغاتی چی ببریم؟ 
دانسفهان شهر میوه هاس��ت، انگور، بادام، گردو و 
بسیاری میوه های دیگر که مرغوب و طبیعی هستند 
از جمله بهترین س��وغاتی هایی اس��ت که می تواند 
رهاورد س��فر شما باشد. س��اعاتی قدم زدن در زیر 
درختان باغ های این ش��هر که در ه��ر فصلی میوه 
خاص خود را دارند، هم فال اس��ت و هم تماشا و در 
پایان نیز می توانید با اطمینان کامل گردو و بادامی 
مرغوب را خریداری کنید و خاطره یک خرید خوش 

را برای خود رقم بزنید. 
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جامائیکا یک جزیره بسیار زیبا وسط دریای کارائیب 
اس��ت که سفر به آن را می توان سفر به بهشت دانست. 
س��واحل زیبا و امکانات مناس��ب تمام مواردی هستند 
که س��فر ب��ه جامائی��کا را لذت بخش ت��ر می کنند. این 
ش��هر با مناظر زیبا، س��واحل ش��گفت انگیز، آبشار های 
دوست داش��تنی و اقامت ه��ای س��احلی لوکس معروف 
ش��ده است و گردش��گران نیز در این منطقه می توانند 
از گردش های آبی و خاکی متنوع لذت ببرند. جامائیکا 
یک مقصد عالی به شمار می رود که در تمام سال آب و 
هوایی گرمس��یری دارد و این شرایط آب و هوایی باعث 
خواهد شد که یک سفر دلپذیر داشته باشید. جامائیکا 
جاذبه های گردشگری بسیار زیادی دارد که کنجکاوی 
در آنها بس��یار خوشایند است و البته در طول این سفر 
نیز حتماً توجه داش��ته باشید که آسیبی به محیط وارد 
نشود تا گردشگران دیگر بتوانند همچنان از زیبایی های 
جامائیکا لذت ببرن��د. در جامائیکا برخی از جاذبه های 
گردش��گری بس��یار پربازدید هس��تند و اکنون تصمیم 

داریم شما را با آنها آشنا کنیم. 

سواحل جامائیکا
در بخش��ی از پ��ارک دریای��ی مونگوبِ��ی، س��احل 
Doctor’s Cave ق��رار دارد که یکی از قدیمی ترین، 
پ��ر رفت و آمد ترین و معروف ترین س��واحل جامائیکا به 
شمار می رود. گردشگران در این ساحل می توانند از آب 
زالل و زیب��ای دریا لذت ببرند و نکته جالب درخصوص 
آن نیز به دمای آب باز می گردد که در تمام طول سال 
در حدود 26 درجه سانتی گراد است. گردشگران در این 
ساحل می توانند اقدام به شنا و غواصی کنند. طول این 
س��احل ۸ کیلومتر بوده و در بخش های مختلف آن نیز 
رس��توران ها و اقامتگاه های مختلف به چشم می خورد. 
البته باید بدین نکته نیز توجه داشته باشید که غذاهای 
این منطقه بس��یار لذیذ هستند و بهتر است مزه آنها را 
هم بچشید. نام این س��احل نیز از یک دکتر محلی که 
زمین این س��واحل را اهدا کرده، گرفته ش��ده اس��ت و 

همین موضوع باعث ش��د که گردش��گران بسیار زیادی 
ب��ه اقامتگاه Montego Bay بیایند و باعث مش��هور 

شدن آن شوند. 
زیب��ای  در س��واحل  را  روز خ��ود  اینک��ه  از  بع��د 
Montego Bay گذراندید، بهتر اس��ت که به بازدید 
از بناهای تاریخی شهر بپردازید یا در پارک ها و مناطق 
طبیعی، گردشی داش��ته باشید. در جامائیکا آبشار های 
مختلفی وجود دارند و گردشگران می توانند از تور های 
گردشگری و هیجان انگیز استفاده کنند. جامائیکا جایی 
اس��ت که افراد در آن می  توانند از خدمات درمانی این 
ش��هر برای دس��تیابی به آرامش هرچه بیشتر استفاده 

کنند و از لحاظ جسمی و روحی لذت ببرند. 

Dunn’s River، Ocho Rios آبشار
 Ocho در نزدیکی Dunn’s River آبش��ار زیبای
Rios واق��ع ش��ده اس��ت و ی��ک اقامت��گاه دیگ��ر در 
جامائیکا است. این آبشار یکی از اصلی ترین جاذبه های 

گردش��گری در کارائیب به ش��مار می رود و شاید بتوان 
گفت یکی از گنجینه های این جزیره به حساب می آید 
و همیشه در لیست بهترین آبشار های جهان قرار دارد. 
آب این آبشار سرد و خوشایند است و درختان مختلف 
مربوط به جنگل های بارانی نیز روی این آبش��ار س��ایه 

انداخته اند. 
می توانن��د  منطق��ه  ای��ن  اط��راف  در  گردش��گران 
اقامتگاه های مختلفی را پیدا کنند و به انجام فعالیت های 
گوناگ��ون بپردازند. از فعالیت های جالب در این منطقه 
می  ت��وان به ب��اال رفتن از آبش��ار   )به هم��راه تور های 
گردش��گری ی��ا به تنهای��ی(، جس��ت وجوی مکان های 
مختلف این آبش��ار، چش��مه های آن و استراحت کردن 
در س��واحل زیبا اش��اره کرد. البته باید بدین نکته نیز 
توجه داش��ت که برای بازدید از این آبش��ار هر نفر باید 
20دالر بپردازد و از همی��ن قیمت باال نیز می توان پی 
برد که چرا آبش��ار Dunn’s River همیشه به عنوان 
یکی از بهترین آبش��ار های جهان ش��ناخته می ش��ود. 

جاذبههایگردشگریجامائیکا

دوشنبه 30 آذر 1394ضمیمه شمــاره 399



8www.forsatnet.irسفروگردشگری
البت��ه جامائیکا محافظ��ت زیادی را برای این آبش��ار انجام 
می ده��د. البته برای باال رفتن از آن نیز بهتر اس��ت که یک 
لباس مناس��ب داشته باش��ید، زیرا امکان ندارد که از آبشار 

Dunn’s River باال بروید و خیس نشوید. 

)Bob Marley(   موزه باب مارلی
ش��اید بتوان گفت که س��فر به جامائیکا ب��دون بازدید از 
 Hope موزه باب مارلی کامل نمی شود. این موزه در مسیر
واقع ش��ده اس��ت. ش��اید برای تان جالب باش��د که بدانید 
آهنگ معروفNo Woman, no cry توس��ط باب مارلی 
اجرا ش��ده اس��ت و این فرد یک��ی از افراد بس��یار خبره در 
موس��یقی های Rastafari و Reggae به حساب می آمد. 
ای��ن م��وزه در حقیقت خانه باب مارلی اس��ت و وی در این 
مکان چش��م به جهان گش��وده اس��ت. البته قبر وی نیز در 
ای��ن موزه قرار گرفته که با یک س��نگ مرمر زیبا پوش��انده 
ش��ده است. گفتنی است که در این موزه لباس معروف باب 
نیز نگهداری می ش��ود و یک نمایش��گاه بزرگ از تصاویر نیز 
در آن وج��ود دارد. این تور گردش��گری با یک ویدئوی 20 
دقیقه ای از زندگی باب مارلی به پایان می رسد. گفتنی است 
ک��ه نمایش این فیلم در اس��تودیو Tuff Gnong صورت 
می گیرد و این استودیو در حال حاضر تبدیل به یک سینما 
با ۸0 صندلی ش��ده اس��ت ک��ه از طری��ق آن می  توانید پی 
ببرید که چگونه موس��یقی یک ملت کوچک نظیر جامائیکا 

می  تواند جهان را تحت تأثیر قرار دهد. 

)Green Grotto(   غار های گرین گروتو
حدود 25.۹ هکتار از زمین های س��احلی شمال جامائیکا 
را غار هایی زیبا تش��کیل داده اس��ت که بین اس��تراحتگاه 
Ocho Rios و Montego Bay واقع شده اند. این غار ها 
۱525مت��ر طول دارند و عمق آنها نیز ۱2متر اس��ت. گرین 
گروت��و پیچ و خم ه��ای زیادی دارد و س��نگ های آن نیز از 
جنس آهک هس��تند. بازدید از این غار ها نیز می تواند برای 
گردش��گران بس��یار هیجان انگیز باش��د. یکی از اصلی ترین 
ویژگی ه��ای غ��ار گری��ن گروتو دریاچ��ه ای ش��فاف با نام 
GreenGrotto   )هم نام با غار( اس��ت که عمق آب آن از 
سطح، 36 متر است. در این منطقه نیز ستون ها و سنگ های 

بس��یار زیبایی وجود دارد که با نورپ��ردازی، جالب تر نیز به 
نظر می رسند. البته باید در سفرتان به این غار توجه داشته 
باش��ید که در گرین گروتو هفت نوع خف��اش وجود دارد و 
بازدید از این غار از طریق تور های گردشگری می  تواند بسیار 
آموزنده باش��د. البته اس��تفاده از کفش های محکم در طول 

این بازدید بسیار ضروری است. 

دلفین ها
اگر دوس��ت دارید که در س��فر خود به جامائیکا کمی هم 
س��رگرمی و تفریح را تجربه کنی��د، Dolphin Cove که 
یک اس��تخر بزرگ ب��ا چندین دلفین اس��ت، می  تواند یک 
روز عال��ی را برای ت��ان رقم بزن��د. Dolphin Cove یکی 
 Lucea از جالب ترین مکان های دیدنی جامائیکا است و در
واقع شده است. این مکان 20هکتاری در حقیقت بزرگ ترین 
مکان در جهان است که دلفین ها در آن نگهداری می شوند. 
اطراف این مکان نیز توسط پنج هکتار جنگل بارانی پوشانده 
شده اس��ت. در Dolphin Cove گردشگران می  توانند با 
دلفین ه��ای باهوش تفریح کنن��د و از حرکات این حیوانات 
دوست داش��تنی لذت ببرند. به دین نکته نیز توجه داش��ته 
باش��ید که Dolphin Cove در واقع بخشی از دریا است 
که توسط س��نگ های مختلف جدا ش��ده و به مکانی برای 

نگهداری دلفین ها تبدیل شده است. 
در کنار دلفین های دوست داشتنی، یکی دیگر از حیواناتی 
که در این مکان می توانید مش��اهده کنید، سفره ماهی هایی 
هس��تند که با غواصی در آب Dolphin Cove می توانید 
به تماش��ای آنها بپردازید. یکی دیگر از س��رگرمی های این 
منطقه ک��ه می  تواند یک روز کامل ش��ما را س��رگرم کند، 
گردش در جنگل ها است. مسیر این جنگل توسط نرده های 
مختلف پوش��انده شده است و گردش��گران در آن می توانند 
حیوان��ات جنگل های گرمس��یری نظیر طوط��ی و ایگوانا را 
مش��اهده کنند. از سایر س��رگرمی های این منطقه می  توان 
به س��فر با قایق هایی که کف شیش��ه ای دارن��د و گردش با 
قایق های کوچک در آب های آبی رنگ کارائیب اش��اره کرد. 
از ویژگی ه��ای ای��ن منطق��ه می توان به وج��ود 20دلفین، 
رودخانه های زیبا، گردش در جنگل های حرا و تماشا کردن 

تمساح ها اشاره کرد.

ضمیمه شمــاره 399 دوشنبه 30 آذر 1394



9 www.forsatnet.ir سفروگردشگری

افرادمناسببرایسفر
افراد مناسب برای سفربه نقل از  های برگ: با این هزینه های میلیونی سفر! 
باید همس��فرهایی را انتخاب کنید که هم پول از جیب تان نرود و هم روح و 
روان تان آزار نبیند و چند جانبه اعصاب تان خرد نشود. بنابراین نخستین نکته 
برای اینکه سفر خوبی داشته باشید، انتخاب همسفر خوب است. این انتخاب 
هم سخت است و هم آسان، اما وقتی بتوانید همپا و همقدم تان را پیدا کنید 
معنایش این اس��ت که برای س��فر خوب خیال تان تا حد زیادی راحت است. 
هرچند به نظر می رسد افرادی که از نظر سنی به هم نزدیک ترند، بیشتر همپا 
و همقدم هستند اما همیشه این طور نیست. به قول معروف بعضی افراد، اهل 
سفر هستند و بعضی دیگر نیستند. بنابراین برای اینکه از مسافرت لذت ببرید، 
اول از همه به این نکته دقت کنید که گروهی که قرار اس��ت با آنها مسافرت 
بروید، چقدر همپا و همقدم شما هستند. برای اینکه افراد را درست برگزینید، 
رفتار آنها را در جمع های دوستانه و مهمانی ها مرور کنید. مطمئن باشید به 
سرعت جواب تان را پیدا خواهید کرد. بنابراین الزاما به سن افراد دقت نکنید 
و افرادی را که بیش��تر در دورهمی ها از حضور و مصاحبت شان لذت برده اید، 

برای سفر انتخاب کنید. 

با بی هدف ها همسفر نشوید
اگر می خواهید چند روز استراحت کنید و دغدغه گرما و سرمای هوا، جای 
خواب و استراحت راحت، غذای گرم و سالم و در یک کالم تفریح و استراحت 
به معنای واقعی را نداش��ته باش��ید، بدون رزرو جا از منزل حرکت نکنید. در 
تعطیالت نوروز به راحتی نمی توانید مکان مناسب پیدا کنید. این نکته به ویژه 
اگر کودک یا سالمند همراه شماست، بسیار مهم است. بنابراین با افراد باری 
به هر جهت و بی برنامه، برنامه سفر نگذارید؛ مگر اینکه شما هم با این شرایط 
راحت باش��ید و احس��اس ناراحتی نکنید. س��طح تفکر و طبقه یکسان اصال 
شوخی نیست؛ این مسئله فقط به بحث انتخاب همسر مربوط نمی شود! اگر 
شما با افرادی همسفر شوید که دیدگاه و ساختار ذهنی شان با شما متفاوت 
اس��ت، اذیت خواهیدش��د. به این مثال ها دقت کنید؛ تصمیم گرفته اید برای 
اینکه همس��رتان چند روز استراحت کند، هزینه کرده و وعده ناهار و شام یا 
یکی از آنها را حتما در رس��توران میل کنید اما همسفر شما اعتقادی به این 

نوع خرج ها ندارد. این نخستین قدم اختالف نظر بوده و طبیعی است که باید 
یکی از طرفین حرف دیگری را بپذیرد و این پذیرش س��فر را به کام طرفی 
که برنامه اش تغییر کرده، تلخ خواهدکرد. بنابراین افرادی را برای سفر انتخاب 
کنید که از دیدگاه تقریبا یکسانی با شما برخوردارند. این بحث اصال ارتباطی 
به توان مالی افراد نداشته و مسئله ای کامال فرهنگی است. در یک کالم با هم 

فرهنگ خودتان سفر بروید. 

با اسکروچ حرکت نکنید
مسافرت هم مانند هر برنامه دیگری هزینه های خودش را دارد. برای اینکه 
سفر به شما خوش بگذرد، باید برای آن در حد مناسب هزینه کنید. از خرید، 
خ��ورد و خ��وراک، بازدید از مکان های تاریخی گرفت��ه تا میل کردن یکی از 
تنقالت معروف شهر یا کشوری که به آن سفر کرده اید همگی نیاز به صرف 
هزینه دارد. اگر تصمیم به سفر گرفته اید حتما باید این هزینه ها را نیز محاسبه 
کنید. بنابراین با فرد خسیسی که حاضر نیست برای بازدید از موزه، خوردن 
خوراکی معروف شهر یا کشوری که به آن سفر کرده اید تا خریدهای ساده و 
کوچک دیگر هزینه کند، مسافرت نروید. این سفر به جز آزار و اذیت و شنیدن 
کنایه های مختلف مبنی بر اینکه ش��ما فرد ولخرجی هس��تید، چیز دیگری 
برای تان نخواهد داشت. در سفر، دور فرد خسیس را خط بکشید، مرگ اینکه 

شما هم خسیس باشید! 

برون گرا با درون گرا هرگز
اگر اهل ش��یطنت، شوخی، گپ و گفت و خالصه همه ویژگی های یک فرد 
برون گرا هستید به هیچ وجه برای مسافرت سراغ افراد درون گرا که هر یک 
ساعت یک بار از زبان شان به زور بله یا نه می شنوید، نروید. اگر قرار باشد با 
فرد یا افرادی همس��فر شوید که در مقابل هر شش جمله ای که می گویید یا 
هر س��ه لطیفه ای که تعریف می کنید یک لبخند نصفه نیمه تحویل بگیرید، 
چطور می خواهید یک مسافرت حداقل دو، سه روزه را تحمل کنید؟ باور کنید 
که س��فر به کام تان تلخ می شود و تازه شما را فردی پرحرف و غیرعادی هم 
تصور می کنند! بنابراین با هم تیپ خودتان همسفر شوید. با معلم ها سفر نروید. 

چند روز قرار اس��ت فارغ از همه بگیر و برندهای این دنیا، همه خط کشی ها 
و محدوده ه��ا و زمان بندی های س��ال، برای خودت��ان زندگی کنید و خوش 
بگذرانید. درس��ت اس��ت که بی نظمی در هر شرایطی رفتار خوبی نیست اما 
اگر قرار باشد در سفر هم مانند خانه سر ساعت هفت صبح صبحانه بخورید و 
سر ساعت ۱2 ناهار و ساعت ۱0 شب هم بخوابید پس چرا مسافرت آمده اید 
تا حال و هوای تان عوض شود؟ بنابراین سعی کنید با افرادی که اصطالحات 
معلم اخالق هس��تند و بابت هر ۱0 دقیقه دیرش��دن وقت قانونی! هرچیزی 
پشت چشم نازک کرده یا جمله معترضانه می گویند، مسافرت نروید. بخشی 
از لذت س��فر بس��ته به جا به جا ش��دن زمان های همیشگی زندگی و تغییر 
شرایط است. جسم و روان گاهی به کمی بی نظمی نیاز دارند تا بتوانند دوباره 

نظم را بپذیرند. 

مسافرت با معتادان به اینترنت، هرگز
کافی است همسفر یا همسفران شما به اینترنت معتاد باشند. آن وقت است 
که به جای لذت بردن از هم صحبتی با یکدیگر باید هرچه زودتر امکان ارتباط 
اینترنتی فراهم شود تا همسفرتان به آرامش برسد! تازه این نخستین مرحله 
ماجراس��ت، بعد از آن دائما درگیر اینترنت بوده و حضور ش��ما اصال برایش 
اهمیتی ن��دارد. البته که حاال امکان برقراری ارتباط اینترنتی در هر لحظه و 
همه جا برقرار است اما اعتیاد به این ارتباط، سفر با این افراد را سخت می کند. 
جمعی را در نظر بگیرید که همگی با موبایل، تبلت یا لپ تاپ درگیر هستند 
و قرار اس��ت چند روز را کنار هم باش��ند و از حضور و هم صحبتی هم لذت 
ببرند، آیا این مس��ئله امکان پذیر است؟ با خودمحورها سفر نروید، این افراد 
هیچ کس غیر از خودش��ان را نمی بینند. در سفرهای گروهی باید افراد کمی 
از »من« بودن دست بردارند و تا حدی که به آزادی شان ضربه وارد نشود، با 
دیگران همراه شوند. دوستان خودمحور اصال توجهی به این نکته ندارند. زمانی 
که همه در تدارک ناهار ظهر هستند، هدفون شان را در گوش شان گذاشته و 
برای پیاده روی پیش از ناهار اقدام می کنند! به این ترتیب دس��ت یه سیاه و 
سفید نمی زنند. دور این افراد خط بزرگی بکشید و با آنها همسفر نشوید. باور 
کنید با هر بار دیدن رفتار این افراد در سفر خودتان را سرزنش خواهید کرد. 
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کلم��ه ای که بس��یاری حت��ی از به زب��ان آوردن آن 
وحشت دارند چه برس��د به آنکه آن را تجربه کنند اما 
تنهایی گاهی نه تنها بد نیس��ت بلکه برای بی حس��اب 
شدن با خودمان، خوب هم است!  سفر بهترین فرصت 
برای این تجربه است اما برای آنکه کوله بار تنهایی تان 
را ایمن ببندید باید به نکته هایی دقت کنید تا سفرتان 
خاطره انگیز ش��ده و با انرژی مضاع��ف بازگردید. وقتی 
با گروه س��فر نمی کنیدتاریخی را انتخ��اب کنید ، هم 
از نظ��ر زمان بندی وقت بیش��تری دارید و هم راحت تر 
می توانید برای بازدید از مکان های مختلف اقدام کنید. 
بنابراین نخستین گزینه برای سفر تک نفره، شهرهایی 
اس��ت که آثار باس��تانی دارند. در کش��ور خودمان این 
مکان ها کم نیس��تند و تقریبا همه شهرهای کشورمان 
مکان ه��ای دیدنی دارند. برای اینکه بتوانید از وقت تان 
بهتر اس��تفاده کنید، پیش از س��فر م��روری روی این 
مراکز داش��ته باشید. در طول س��فر نیز بهتر است هر 
ش��ب برای برنامه فردا صبح برنامه ریزی کنید تا هم به 
تفریح تان برس��ید و هم بتوانید از مکان های دیدنی سر 

فرصت بازدید کنید. 
خبر به خانواده

به محض رسیدن به شهر یا کشور موردنظر با خانواده 
تم��اس بگیری��د و اطالعات الزم مانند ن��ام هتل یا هر 
مح��ل اقامت دیگر، نام راهنمای تور  )اگر با تور س��فر 
کرده اید(، شماره تلفن هتل و شماره اتاق محل اقامت 
را به خانواده بگویید. بهتر اس��ت نشانی محل اقامت را 
نی��ز به طور کامل برای یک��ی از اعضای خانواده پیامک 
بزنید، عالوه بر این بهتر اس��ت هر روز صبح برنامه کلی 
روزانه ت��ان را به یکی از اعضای خانواده اطالع بدهید تا 
به ش��کلی از برنامه شما آگاه باش��ند. این اطالعات به 
آنه��ا کمک می کند تا در صورت بروز هرگونه حادثه ای 

س��ریع تر و راحت تر برای کمک رس��انی به ش��ما اقدام 
کنند. 

گاوصندوق امن تر است
به محض رس��یدن به هتل مح��ل اقامت تان مدارک 
مهم اعم از هویتی و مالی را داخل گاوصندوق کوچکی 
ک��ه در اتاق ت��ان هس��ت، ق��رار دهید. بهتر اس��ت دو 
عدد عابربانک داش��ته باش��ید. مبلغی را که برای سفر 
همراه ت��ان می برید داخل دو کارت جدا تقس��یم کنید. 
یک��ی از آنه��ا را همراه تان برده و دیگ��ری را در همان 
گاوصندوق کوچک بگذارید. از کارت ملی تان هم کپی 
بگیری��د و آن را همراه ت��ان ببرید و اص��ل آن را همراه 

با شناس��نامه داخل گاوصندوق اتاق بگذارید. همچنین 
پی��ش از خروج از اتاق هتل در چمدان را بس��ته و رمز 
آن را تغییر دهید. نخس��تین شخصی که باید ایمنی را 

رعایت کند، خود شما هستید. 
سبک حرکت کنید

ضمن اینکه باید در س��فر شیک و مرتب بود، باید به 
راحت بودن هم توجه کرد. در طول سفر بهتر است یک 
کوله پش��تی همراه تان باشد. به این ترتیب همه وسایل 
را به راحتی داخل آن گذاش��ته و بدون اینکه وسیله ای 
مزاحم تان شود، راحت به گشت و گذارتان می پردازید. 

منطقه را بشناسید

نخس��تین روزی ک��ه ب��ه مقص��د رس��یدید حتم��ا 
موقعیت ت��ان را شناس��ایی کنی��د. ام��کان دسترس��ی 
به نقاط مختلف ش��هر با وس��ایل نقلی��ه عمومی را یاد 
بگیرید. نزدیک ترین ایس��تگاه تاکس��ی، اتوبوس، مترو، 
نزدیک ترین بیمارس��تان، داروخانه، غذاخوری خوب را 
یاد بگیرید. آش��نایی با این مکان ها و امکانات به ش��ما 
آرام��ش می ده��د و احس��اس غریبه بودن ش��ما را در 
شهر یا کش��ور جدیدی که به آن سفر کرده اید، کمتر 
می ش��ود. بهترین راهنماها مس��ئوالن هتل هستند. به 
افراد محلی کمتر اطمینان کنید به هر حال ش��ما تنها 

سفر کرده اید و باید جانب احتیاط را رعایت کنید. 
اطالعات الزم را همراه ببرید

اگ��ر ب��ه بیم��اری خاصی دچار هس��تید یا ب��ه غذا، 
نوش��یدنی ی��ا دارویی حساس��یت دارید یا هر مس��ئله 
خاص دیگری که ممکن اس��ت در امدادرس��انی به آن 
نیاز باش��د، روی کاغذی نوش��ته و داخل کیف پول یا 
کوله پش��تی که همراه ت��ان می بری��د، بگذارید. به این 
ترتیب در صورت بروز هرگونه حادثه ای امدادرسانی به 
شما راحت تر و سریع تر انجام خواهدشد. تغذیه مناسب 
مسافرت فرصتی برای تجربه های جدید حتی در زمینه 
غذاخوردن و آشنایی با نوشیدنی ها و خوردنی های شهر 
یا کش��وری است که به آن سفر کرده اید، اما در این باره 
دقیق و حس��اس باشید. به هر فروش��نده یا رستورانی 
اطمینان نکنید. به این دلیل که ممکن اس��ت کیفیت 

غذا یا نوشیدنی آن مناسب نباشد. 
فرصت جدید، دوستان جدید

سفر فرصتی برای آشنا شدن با دوستان جدید است 
بنابراین درست است که تنها سفر کرده اید اما می توانید 
با یافتن دوس��تان جدید، فرصت معاشرت و همراهی با 

افراد و افکار تازه را برای خودتان فراهم کنید. 

راهنمایسفریکنفره
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قیمت )تومان(مقصد مبد اعنوان

2۴,000کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع اول(

2۴,۴۸0کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع دوم(

2۴,500کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع سوم(

3۴,500کرمانشاهتبریزتبریز-کرمانشاه)نوع چهارم(

۱۱,000اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع اول(

۱۴,000اصفهاناراکاراک-اصفهان)نوع دوم(

۱5,000کرجاراکاراک-کرج)نوع اول(

۱۸,700رشتتبریزتبریز-رشت)نوع اول(

۱۸,720رشتتبریزتبریز-رشت)نوع دوم(

26,6۴0رشتتبریزتبریز-رشت)نوع سوم(

30,000رشتتبریزتبریز-رشت)نوع چهارم(

۱0,000تهراناراکاراک-تهران)نوع اول(

۱2,000تهراناراکاراک-تهران)نوع دوم(

۱5,000تهراناراکاراک-تهران)نوع سوم(

۴0,000خرم آبادتبریزتبریز-خرم آباد)نوع اول(

5,000قماراکاراک-قم)نوع اول(

۱5,500کرمانشاهاراکاراک-کرمانشاه)نوع اول(

۴۸,000ساریتبریزتبریز-ساری)نوع اول(

36,000اراکتبریزتبریز-اراک)نوع اول(

20,000همدانتبریزتبریز-همدان)نوع اول(

26,000همدانتبریزتبریز-همدان)نوع دوم(

۱0,000همداناراکاراک-همدان)نوع اول(

۱6,000اردبیلارومیهارومیه-اردبیل)نوع اول(

۴0,000اصفهانارومیهارومیه-اصفهان)نوع اول(

۴۸,000اصفهانارومیهارومیه-اصفهان)نوع دوم(

2۴,000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع اول(

32,000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع دوم(

33,000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع سوم(

۴۱,000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع چهارم(

۴۴,000تهرانارومیهارومیه-تهران)نوع پنجم(

۱2,500تهرانرشترشت-تهران)نوع اول(

۱7,500تهرانرشترشت-تهران)نوع دوم(

20,500تهرانرشترشت-تهران)نوع سوم(

36,500مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع اول(

52,000مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع دوم(

6۴,000مشهدرشترشت-مشهد)خراسان()نوع سوم(

۴5,000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع اول(

65,000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع دوم(

۸2,000مشهدارومیهارومیه-مشهد)نوع سوم(

36,000اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع اول(

5۴,000اهوازارومیهارومیه-اهواز)نوع دوم(

قیمت بلیط اتوبوس قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پرواز

قیمت )ریال(واگنمقصد مبد ا

۸3,000معمولی خوابپل سفیدتهران

20,500معمولی صندلیپیشواتهران

۱20,000معمولی صندلیجاجرمتهران

206,500درجه یک شش تختهجاجرمتهران

۴0,000ارمجمکرانتهران

۱۸2,000درجه یک شش تختهخراسانکتهران

۱۴۸,000معمولی خوابخراسانکتهران

۸3,500درجه یک شش تختهخرم درهتهران

67,500معمولی خوابخرم درهتهران

6۴3۴,000تخته لوکس مهتابخرمشهرتهران

565,000پلور سبزخرمشهرتهران

67,500درجه 2 اتوبوسیدامغانتهران

۸0,500معمولی صندلیدامغانتهران

۱37,500درجه یک شش تختهدامغانتهران

2۱0,000لوکس۴نفره اکسپرسدامغانتهران

۱۱۸,000اتوبوسی تهویه داردورودتهران

622۱,500تخته لوکس مهتابدورودتهران

۱۱3,000معمولی صندلیدورودتهران

۸۸,500دو اتوبوسیدورودتهران
5۴5,000لوکس شش نفریزاهدانتهران

55,500معمولی خوابزرین دشتتهران

۱65,000پردیسزنجانتهران

75,000اتوبوسی دو طبقهزنجانتهران

۱۱7,000درجه یک شش تختهزنجانتهران

۹۴,500معمولی خوابزنجانتهران

۹۹,000معمولی صندلیساریتهران

۱۱0,500معمولی خوابساریتهران

۱56,000لوکس 6نفریساریتهران

7۹,000اتوبوسیساریتهران

۱26,500درجه 2 اتوبوسیسبزوارتهران

۱50,000معمولی صندلیسبزوارتهران

36۹,000لوکس۴نفره اکسپرسسبزوارتهران

۱2۹,500اتوبوسی تهویه دارسپید دشتتهران

62۴0,500تخته لوکس مهتابسپید دشتتهران

325,000درجه یک شش تختهسلماستهران

۴2,500درجه 2 اتوبوسیسمنانتهران

50,500معمولی صندلیسمنانتهران

۸6,000درجه یک شش تختهسمنانتهران

۸5,000ارمسمنانتهران

500,500غزال بنیادسیرجانتهران

32۴,500لوکس شش نفریسیرجانتهران

500,500غزال وانیاریلسیرجانتهران

قیمت قیمت بزرگسال مقصد مبد ا
خرد سال 

قیمت نوزاد  

000رشترشت

۱۹0,۴00۹۸,۹0025,۴00بندرعباسرشت

۱7۴,500۹0,۹0023,۸00تهرانرشت

۱7۴,500۹0,۹0023,۸00شیرازرشت

000عسلویهرشت

266,700۱37,00033,000مشهدرشت

26۱,۴00۱3۴,۴0032,500اصفهانزاهدان

30۹,۱00۱5۸,20037,300تهرانزاهدان

۱7۱,300۸۹,30023,500چابهارزاهدان

000شیراززاهدان

337,۸00۱72,600۴0,۱00گرگانزاهدان

۱۹6,300۱0۱,۸0026,000مشهدزاهدان

۱7۱,300۸۹,30023,500کرمانزاهدان

۱5۹,700۸3,50022,300اهوازساری

207,500۱06,2500بندرعباسساری

۹7,3005۱,۱50۱۴,230تهرانساری

۱57,700۸۱,35020,270شیرازساری

۱۴2,۱00۱0۸,۴0020,600مشهدساری

۱۴3,۸0075,60020,700آبادانشیراز

۱27,۹0067,600۱۹,۱00اصفهانشیراز

۱7۱,300۸۹,30023,500اهوازشیراز

۱۴5,۴0076,30020,۹00بندرعباسشیراز

۱7۱,300۸۹,30023,500بندرلنگهشیراز

000بوشهرشیراز

25۸,300۱32,۸0032,200تبریزشیراز

2۴6,۸00۱27,۱003۱,۱00تهرانشیراز

2۱۸,500۱۱2,۹002۸,200رشتشیراز

20۱,000۱0۴,20026,۴00زاهدانشیراز

206,300۱06,۸0027,000ساریشیراز

۱۱5,۹006۱,600۱۸,000عسلویهشیراز

۱۴۸,60077,۹002۱,300قشمشیراز

000الرشیراز

۱2۴,70066,000۱۸,۸00المردشیراز

2۴0,۸00۱2۴,00030,500مشهدشیراز

۱۴2,2007۴,70020,600کرمانشیراز

۱۴5,۴0076,30020,۹00کیششیراز

000اصفهانعسلویه

000اهوازعسلویه

2۴5,500۱26,۴0030,۹00تهرانعسلویه

000رشتعسلویه

۱۱5,۹006۱,600۱۸,000شیرازعسلویه
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اگر با اصطالحات مربوط به انتخاب اتاق هتل آش��نا نباش��ید، کمی 
گیج کننده اس��ت. نوع یک اتاق به منظره  پش��ت پنجره، تعداد و اندازه 
اتاق ها، کیفی��ت مبلمان، محتویات یخچال و این جور چیزها بس��تگی 
دارد. در اینج��ا ب��ه انواع اتاق ه��ای مختلف و امکان��ات آنها در هتل ها 

می پردازیم. 
 )Standard( اتاق استاندارد

معمول ترین اتاقی است که در یک هتل پیدا می شود و امکانات و اسباب 
و اثاثی��ه اش هم از حد معم��ول فراتر نمی رود. البته باید یادآوری کنیم که 
ات��اق اس��تاندارد یک هتل چهار فص��ل، معموال از یک اتاق اس��تاندارد در 
یک مهمانخانه امکانات بیش��تری دارد و تر و تمیز تر است. پنجره های اتاق  

استاندارد، معموال نمای خوبی ندارند. 
 )Moderate( اتاق مادریت

این نوع اتاق ها، معموال از اتاق اس��تاندارد کیفیت بهتری دارند. این بهتر 
بودن کیفیت هم مربوط می ش��ود به منظره پش��ت پنجره، مساحت اتاق و 

نوع مبلمان. 
 )Superior( اتاق سوپریور

این اتاق باید هم اندازه و هم کیفیت مبلمان بهتری داش��ته باش��د؛ اما 
بیشتر وقت ها به اتاقی که نمای بهتری داشته باشد می گویند اتاق سوپریور 

و این جور چیزها را در نظر نمی گیرند. 
 )Deluxe( اتاق دلوکس

اتاق دلوکس، باید از هر نظر دلوکس یا به زبان خودمان مجلل باشد؛ چه 
از نظر منظره  پش��ت پنجره، چه از نظر موقعیت مکانی اش در هتل، چه از 
نظر مبلمان و چه اندازه. جالب است بدانید که در بعضی هتل های منطقه  
کارائیب، کیفیت اتاق سوپریور از دلوکس بهتر است؛ بنابراین بد نیست که 

قبل از رزرو نهایی، حتما در این مورد سوال کنید. 
 )Junior suite( جونیور سوئیت

جونیور س��وئیت، معموال یک اتاق بزرگ اس��ت که ی��ک بخش اش را با 
وس��ایل اتاق نش��یمن پر کرده اند. گاهی البته بین این دو بخش یک دیوار 
نصفه نیمه می گذارند تا از هم جدا باش��ند، اما به هر حال جونیور سوئیت 

همیشه یک اتاق دارد، نه دو اتاق. 

 )Suite( سوئیت
س��وئیت معموال دو اتاق یا بیش��تر دارد: اتاق خواب و اتاق نشیمن که با 
در کامال از هم جدا می شوند. بعضی هتل ها اسم هر اتاقی را که یک کاناپه 
داشته باشد، می گذارند سوئیت، که نوعی کاله گذاشتن سر مشتری است. 

نمای اتاق
منظره  پش��ت پنجره اتاق هتل، یکی از عوام��ل تعیین کننده قیمت آن 
است و ربط مستقیمی هم دارد به اینکه تعطیالت تان را چه طور بگذرانید. 
گاهی مس��ئوالن هتل در انتخاب نام منظره  پشت پنجره، قدری شیطنت 
ب��ه خرج می دهند و مس��افران را گمراه می کنند. ب��رای جلوگیری از این 
اتفاق، خوب است که هم با عبارات مورد استفاده آشنا باشید و هم اگر این 
مسئله برای تان خیلی اهمیت دارید، تلفنی با هتل چک کنید تا اشتباهی 

در گرفتن اتاق دلخواه تان پیش نیاید. 
Suite

 )Partial Ocean View( نمای نصفه- نیمه  اقیانوس
گرفتن اتاقی با این نما، متاسفانه به معنای این نیست که چندتا درخت، 
یک گوشه از راه منظره  اقیانوس را سد کرده اند؛ بلکه یعنی اگر روی بالکن 
بروی��د و خودت��ان را تا جایی که جا دارد، به یک طرف خم کنید، یک لکه  
آبی بین باقی ساختمان ها به چشم تان می خورد. اگر خوش شانس باشید، 
بعضی از این اتاق ها، در آن س��مت س��اختمان هس��تند ک��ه رو به دریا یا 

اقیانوس نیست، اما نمای خوبی از گوشه اش دیده می شود. 

 )Ocean View( نمای اقیانوس
گرفت��ن ای��ن ات��اق به دو معناس��ت: ی��ا در ط��رف عمود ب��ه اقیانوس 
س��اختمان قرار گرفته اید و نمای آن را دارید، اما رو به اقیانوس نیس��تید؛ 
ی��ا در هتل��ی دورت��ر از اقیان��وس و در طبقه باال هس��تید ک��ه اقیانوس 
را می بینی��د، ام��ا با فاصل��ه. اگر مطمئن هس��تید که هتل کنار س��احل 
اس��ت، این اتاق ها حتما در ضلع کناری س��اختمان واقع ش��ده اند. به هر 
 ح��ال داش��تن اتاقی با نم��ای اقیانوس، به معن��ای اتاقی رو ب��ه اقیانوس 

نیست. 
 )Ocean Front( رو به اقیانوس

بهترین نمایی اس��ت که در یک هتل کنار دریا پیدا می ش��ود و معنایش 
هم از اسم اش پیداست: اتاقی که پنجره اش رو به اقیانوس است. 

 )Beach Front( رو به ساحل
این جور مناظر، فقط در هتل هایی که به ساحل نزدیک اند پیدا می شود. 
داش��تن اتاقی رو به س��احل به معنای این اس��ت که می توانید از در اتاق 

بیرون بروید و به ساحل قدم بگذارید. 
 )City View( نمای شهر

معنای نمای ش��هر برای یک اتاق هم می تواند اش��اره به این باش��د که 
اتاق در طبقات باالی س��اختمان اس��ت و نمای خوب��ی دارد، هم می تواند 
این منظور را برساند که نه انتظار منظره  دریا و کوهستان را داشته باشید 

و نه چیز دیگر. 
 )Mountain View( نمای کوهستان

منظره  کوهس��تان پش��ت پنجره ها. مخصوصا اگر طرفدار اسکی باشید، 
گرفتن اتاقی با منظره  کوهستان، لذت بخش است. 

 )Water View( نمای آب
داش��تن نمای آب، به این معناس��ت که پنجره اتاق رو به یک منبع آب 
اس��ت یا نمای آن را دارد. این نوع منظره را گاهی دقیق تر هم مش��خص 

می کنند: نمای رودخانه، نمای دریاچه و... 
 )Garden View( نمای باغ

معنای س��اده  این نما این اس��ت که اتاق در طبقات پایین واقع ش��ده و 
چندتا بوته هم جلوی پنجره اش کاشته اند. 

شیوههایانتخاباتاقدرهتل
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دوبی جزو یکی ازش��هرهایی اس��ت ک��ه از لحاظ 
گردش��گری و توریس��م در رتبه باالیی ق��رار دارد و 
ب��رای همه جهانگ��ردان دنیا دوبی نامی آشناس��ت. 
چنانچ��ه در رده بندی س��ایت یاهو در س��ال 20۱۱ 
اشاره ش��ده دوبی از لحاظ جاذبه خرید و 20 مکان 
بهتر و شهرهای معروف دنیا برای خرید مکان اول را 

داراست  و بهترین مکان برای خرید است. 
بهترین زمان سفر به دوبی

بهترین زمان س��فر به دوبی فصل پاییز و زمستان 
اس��ت بین ماه نوامبر تا مارچ ی��ا همان ماه های آبان 
تا اواخر اس��فند. دمای هوا در این زمان از 20 درجه 

بیشتر نمی شود و از گرمای کشنده خبری نیست. 
به یاد داشته باشید که ماه رمضان اصال ماه خوبی 
برای س��فر به دوبی نیست. مردم دوبی بسیار به این 
م��اه و آداب آن پایبندند. کلیه فس��ت فود ها، کافی 
ش��اپ ها و رس��توران ها تا موقع اذان تعطیل است و 
کمت��ر جایی ب��رای خرید غذا حتی برای مس��افران 
پیدا می ش��ود. ضمنا خوردن و آشامیدن در مأل عام 
قدغن اس��ت حتی برای مس��افران و توریس��ت ها و 
پلیس با این مورد جدا برخورد می کند. حتی فس��ت 
فود های س��الن بیرونی فرودگاه ها هم تعطیل است. 
معموال دوبی در ماه رمضان خیلی خلوت است چون 
توریس��ت ها خیلی کم می آیند و افراد مقیم اروپایی 

هم معموال در این ماه دوبی را ترک می کنند. 
همراه داش��تن وی��زا برای ورود ب��ه دوبی ضروری 
است. تنها افراد با پاس��پورت چند کشور خاص نیاز 
به ویزا ندارند مانند ش��هروندان آمریکایی، انگلیسی، 
اس��ترالیایی و. . . پس الزم است حتما قبل از سفر با 

سفارت مربوطه کشور خودتان تماس داشته باشید. 
تلفن های ضروری را در دوبی همراه داشته باشید. 
از پاس��پورت و وی��زای خود حتما کپ��ی به همراه 
داشته باشید تا اگر آنها را گم کردید سفارت راحت تر 

کمک تان کند. 
پول رسمی در دوبی

پول رسمی امارات درهم است اما اکثر فروشگاه ها 
دالر ه��م قب��ول می کنن��د ولی س��ایر ارزه��ا اینجا 

کاربردی ندارد. 
کرایه تاکسی در دوبی

کرای��ه تاکس��ی ها در دوبی گران اس��ت و معموال 

مق��رون ب��ه صرفه نیس��ت، قبل از س��فر ب��ا آژانس 
توریس��تی خ��ود می توانی��د جه��ت ترانس��فر خود 

هماهنگ کنید. 
زبان محاوره ای در دوبی

ب��ا اینک��ه زبان مح��اوره در دوبی عربی اس��ت اما 
خیل��ی هم به عربی نی��از ندارید. هم��ه جای دوبی 
به صورت وسیع انگلیس��ی و اردو صحبت می شود و 
اگ��ر کمی هم انگلیس��ی بدانید به مش��کل عمده بر 
نمی خورید تقریبا همه جا زبان انگلیس��ی کار ش��ما 

را راه می اندازد. 
تعطیالت در دوبی

از تعطیلی ه��ا در دوبی آگاه باش��ید. مخصوصا اگر 
برای کار تجاری یا اداری به دوبی می آیید، جمعه ها 
دوبی تعطیل رسمی است و شنبه ها هم ادارات دولتی 
و مدارس و دانشگاه ها تعطیل هستند. روزهایی چون 
ش��ب معراج پیامبر)ص( یا تولد پیامبر و روز اول ماه 
رمضان تعطیل هس��تند. همچنی��ن روزهایی چون 
اعیاد بزرگ مثل عید قربان یا عید فطر یا عید وطنی 
)روز ملی امارات( یا روزهای آغازین سال میالدی از 
مناس��بت هایی هستند که گاهی چندین روز تعطیل 

رسمی است. 
آگاهی از شماره ترمینال های دوبی

از ش��ماره ترمین��ال ورودی و خروج��ی خود آگاه 
باش��ید. دوبی س��ه س��الن فرودگاه و ترمینال دارد 
که مسافت ش��ان هم زیاد به هم نزدیک نیست و هر 
پرواز و هر شرکت هواپیمایی در یک ترمینال خاص 
پذیرش مس��افر و فرود دارند. پس این را حتما قبال با 
آژانس تان هماهنگ کنید. معموال پروازهای آسمان 
و کی��ش ای��ر از ترمینال 2 انجام می ش��ود. ماهان و 
ایران ای��ر ترمینال یک هس��تند و هم��ه پروازهای 
هواپیمای��ی ام��ارات از ترمین��ال 3 انجام می ش��ود. 
همچنین پروازهای ایر عربیا نیز از فرودگاه ش��ارجه 

است. 
جریمه های رانندگی در دوبی

جریمه ه��ای رانندگی در امارات بس��یار س��نگین 
هس��تند. پس بدون گواهینامه در ام��ارات رانندگی 
نکنید. برای داش��تن اجازه رانندگی در دوبی دو راه 

دارید: 
۱- گواهینامه بین المللی

قبلازسفردوبیایننکاترابدانید
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2- گواهینامه صادر شده در یکی از این کشورها: 
اس��ترالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، قبرس، جمهوری 
چ��ک، دانمارک، فنالند، فرانس��ه، کش��ورهای عضو 
ش��ورای همکاری خلیج فارس، آلمان، یونان، ایسلند، 
ایرلن��د، ایتالیا، ژاپن، لوکزامب��ورگ، هلند، نیوزیلند، 
نروژ، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلوواکی، آفریقای 
جنوبی، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوییس، ترکیه، 
انگلس��تان و آمریکا. دارن��دگان یکی از این دو نمونه 
گواهینامه مجاز به رانندگی در دوبی هس��تند. برای 
داش��تن گواهینام��ه بین المللی در ام��ارات از طریق 
آژانس های مس��افرتی در ایران می توانید اقدام کنید 
و گواهینام��ه ایران را بین الملل��ی کنید اما به خاطر 
داشته باش��ید که با این گواهینامه فقط می توانید با 

ماشین اجاره رانندگی کنید. 
اجاره ماشین در دوبی

برای اجاره ماش��ین ارائه پاس��پورت الزامی است. 
از جای��ی ماش��ین اج��اره کنید که مطمئن باش��ید 
ماش��ین های مطمئن و س��الم به همراه بیمه کامل 
بدنه به ش��ما ارائه می دهند و برگه اجاره نامه را همه 

جا با خودتان در ماشین داشته باشید. 
وارد کردن و حمل داروهای غیر مجاز

دولت امارات در مورد حمل و وارد کردن داروهای 
ممنوعه قوانین بسیار س��خت گیرانه ای دارد. لیست 
ای��ن داروها را در زیر ارائه می کنیم. مواظب باش��ید 
ک��ه اگر مجبورید این داروه��ا را با خود حمل کنید 
و بای��د حتما مصرف کنید نس��خه پزش��ک تان را با 
خود همراه داشته باش��ید، البته نسخه باید معتبر و 
تایید ش��ده باشد. در صورتی که مس��افران با همراه 
داشتن داروهای مورد اشاره به همراه نسخه معتبر و 
تایید شده در فرودگاه های امارات با مشکلی برخورد 
کردند سریعا باید با سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در ابوظب��ی یا کنس��ولگری جمهوری اس��المی در 
دوب��ی تماس حاصل کنند. براس��اس ای��ن گزارش، 

فهرس��ت داروه��ای ممنوع��ه عبارتن��د از متادون، 
فنتانیل، مورفین، پتیدین، کدئین، دکسترومتورفان، 
فنوباربیتال، باربیتال ها، دیفنوکسیالت، آمفتامین ها، 
متیل فنیدی��ت، مپربامات، آتینامات، پنتازوس��ین، 
آلپ��رازوالم، کلنازپام، کلوبازام، دیازپام، اس��تازوالم، 
فلورازپ��ام، لورازپام، می��دازوالم، اگزازپ��ام، تمازپام، 
کلودیازپوکس��اید، اس��تامینوفن کدئینه، آلپرازوالم، 
آمانتادی��ن، آم��ی تریپتیلی��ن، آس��پرین کدئین��ه، 
آتراکوری��م، باکلوفن، بی پریدین، بی پریدین )قرص(، 
کلونازپام، دکسترومتورفان، کلرپرومازین، کلیدینیم 
دیفنوکس��یالت،  دیازپ��ام،  کلومیپرامی��ن،  س��ی، 
دکس��پین، فلووکس��امین، فلوکس��تین، فلوفتازین، 
فلوفنازی��ن، هالوپری��دول، هیدروکس��ی زین، ایمی 
پرامین، کتامین، لیتیوم کربنات، لورازپام، مپروبامات، 
اگزازپام،  نورتریپتیلی��ن،  می��دازوالم،  متوکاربامول، 
پانکورونی��وم، تونیم کمپاند، پریمی��دون، پروپوفول، 

رمیرون، تیوپنتال، تیوریدازین، تیوتیکس، ترامادول، 
 تری فلوپرازی��ن،  تری هگزیفنیدی��ل، تریمیپرامین، 

والپروات سدیم. 
حمل داروها 

در کش��ور امارات به همراه داش��تن مواد مخدر و 
داروهای روانگردان دارای مجازات های س��نگینی در 
دادگاه های این کش��ور اس��ت حتی حمل و مصرف 
هرگون��ه داروهای مس��کن کدئی��ن دار و قرص های 
آرامبخش ک��ه در داروخانه های کش��ورمان به وفور 
یافت می ش��ود نیز جزو موادمخدر محس��وب شده و 
دارای محکومیت ه��ای قضایی زن��دان، حبس ابد و 
در م��واردی حکم اعدام اس��ت؛ لذا توصیه می ش��ود 
مس��افرانی که به دالیل پزش��کی، مجبور به مصرف 
قرص های آرامبخش هس��تند قبل از ورود به کشور 
امارات نسخه پزش��ک معالج رابه زبان عربی ترجمه 
و به تایید وزارت بهداش��ت، قوه قضاییه، وزارت امور 

خارجه ایران و س��فارت امارات در تهران رس��انده و 
همراه داشته باشند. 

ورود به خاک امارات
زمانی که وارد خاک امارات می شوید با شما طبق 
قوانین امارات برخورد خواهد ش��د. اگر مشکلی برای 
دولت امارات ایجاد کنید شما باید تابع قوانین امارات 
باش��ید و در این مورد ملیت ش��ما کمک چندانی به 
شما نمی کند... بسیاری از ایرانیان و حتی شهروندان 
انگلیسی سال هاست در زندان های امارات بالتکلیف 
هس��تند. جریمه بعد از اتمام ویزادر موقع سفر تاریخ 
ورود و خ��روج خ��ود را به دقت بررس��ی کنید. اگر 
ویزای ش��ما توریس��تی یا خدماتی است برای اقامت 
در دوبی محدودیت دارید و اگر بیش��تر از آن تاریخ 
بمانید ب��ه ازای هر روز باید بین 200 تا 250 درهم 
جریمه پرداخت کنید ضمن اینکه اگر روزهای اضافه 
شما خیلی زیاد باشد برای سفر بعدی و دریافت ویزا 

کمی مشکل پیدا خواهید کرد. 
امنیت در دوبی

دوبی ش��هر امنی اس��ت، اگر هتل یا محل اقامت 
ش��ما در نواحی س��طح پایین و پر تردد ش��هر است 
و مخصوصا اگر ش��ما یک خانم تنها هستید از پیاده 
روی در س��اعات دیر وقت شب پرهیز کنید هر چند 
که س��ایر مکان های دوبی اگر نیمه های شب هم به 
تنهایی بیرون بروید کس��ی برای تان مزاحمتی ایجاد 
نخواه��د کرد. ضمنا اش��یای قیمتی خ��ود را در بدو 
ورود ب��ه هتل بس��پارید و س��عی کنی��د در اتاق جا 

نگذارید. 
هتل ها در دوبی

هتل ه��ای دوب��ی از لحاظ کیفی و قیمتی بس��یار 
متفاوتن��د. در انتخ��اب هت��ل و مح��ل اقامت خود 
مخصوص��ا اگ��ر خانم هس��تید خیلی دق��ت کنید. 
محله ه��ای دوبی خیلی با ه��م متفاوتند، مکانی که 

هتل شما در آن قرار دارد بسیار با اهمیت است. 
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جشن کریس��مس که از راه می رسد در بسیاری از 
کشورهای جهان، ش��ور و حال عجیبی برپا می شود. 
همین ش��ور و حال و تعطیلی هایی که به مناس��بت 
کریسمس در این کشورها وجود دارد، زمینه سفرها 
و گش��ت و گذارهای زمس��تانی را مهی��ا می کن��د. در 

این گ��زارش نگاهی داریم به ۱0مقصد گردش��گران 
در کریس��مس، غذاهایی که به مناس��بت کریسمس 
در کش��ورهایی مس��یحی سرو می ش��ود و همچنین 
زیربنای تاریخی جش��ن کریس��مس و قدمت آن. در 
ابتدا می پردازیم به معرفی این جشن و روزشماری از 

تولدش تاکنون را ارائه می کنیم. 

کریسمس؛ جشنی چند میلیارد نفری در سراسر 
جهان

کریسمس جشنی زمس��تانه، مخصوص مسیحیان 

جهان است که در تحویل سال نو میالدی این جشن 
را برگزار می کنند. در این جش��ن س��نت های زیبا و 
کهنس��الی وجود دارد که کمابیش اکثر مردم جهان 
حتی غیرمسیحیان هم با آن آشنایی دارند. پاپانوئل، 
جشن شکرگزاری و... کریس��مس درواقع تعطیالتی 
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اس��ت که به ط��ور کلی در 25دس��امبر ی��ا روزهای 
جایگزین آن 6، 7 و ۱۹ژانویه به یادبود تولد عیس��ی 
مسیح، ش��خصیت بنیادی مسیحیت برگزار می شود. 
کریس��مس به جش��ن میالد خداوند و نجات دهنده 
مسیحیان، عیس��ی مسیح، روز سنت نیکالس و عید 
ظهور و تجلی مس��یح مشهور اس��ت. این جشن، در 
صدر مسیحیت جزو تعطیالت مهم محسوب نمی شد. 
ام��ا تدریجا و به س��رعت به عنوان یک��ی از مهم ترین 
تعطی��الت و اعیاد مس��یحی، مورد قبول واقع ش��د. 
امروزه در این تعطیالت، مس��یحیان با غیر مسیحیان 

بیش از هر تعطیلی دیگری مشترک هستند. 
نگاه تاریخی

در دوران ما قبل تاریخ، مردم سرزمین های مختلف، 
فرا رسیدن نیمه زمستان را که شب ها به تدریج کوتاه 
می شد و طول روزها افزایش می یافت، با آتش افروزی 
و آیین های قربانی و مراسم سنتی جشن می گرفتند. 
رومیان این روزها را جشن »ساتورنالیا« می نامیدند و 
در ماه دسامبر، چند هفته را به شادمانی می گذراندند. 
قبایل ژرمن شمال اروپا نیز نیمه زمستان را با مراسم 
مذهبی جشن می گرفتند. پاپ ژولیوس اول، در سده 
چه��ارم میالدی، روز 25 دس��امبر را برای تجلیل از 
میالد مس��یح اعالم کرد و بدین ترتیب، جش��ن های 
دیرینه زمس��تانی را ب��ا یک عنصر مس��یحی درهم 

آمیخت. 
ایام ۱2روزه کریس��مس با سالروز میالد مسیح در 

25دسامبر آغاز ش��ده و تا جشن خاج شویان در روز 
6ژانویه ادامه می یابد. هرچند مهم ترین عید مذهبی 
در گاهش��مار مس��یحی، روز عید پاک )روز مصلوب 
شدن و رستاخیز عیس��ی( است، بسیاری به خصوص 
در کش��ورهای ایاالت متحده و کانادا، کریس��مس را 
مهم ترین رویداد س��االنه مسیحی محسوب می کنند. 
ب��ا وجودی که ای��ن روز، یک عید مذهبی ش��ناخته 
می ش��ود، از اوایل سده بیستم میالدی به بعد به طور 
گس��ترده ای به عنوان یک جش��ن غیر مذهبی برگزار 
شده و برای بیشتر مردم، این ایام فرصتی است برای 
دور هم جمع ش��دن اقوام و دوستان و هدیه دادن به 
هم. کریس��مس با آیین های وی��ژه ای به عنوان مثال 
آراس��تن یک درخت کاج، برگزار ش��ده و شخصیتی 

خیالی به نام بابانوئل در آن نقشی مهم دارد. 
کریسمس، جشن خورشید

بیش��تر محقق��ان معتقدن��د که ای��ن روز به عنوان 
جایگزین��ی ب��رای جش��ن »روز می��الد خورش��ید 
شکست ناپذیر« اس��ت که به هنگام انقالب زمستانی 
به عن��وان نم��اد نوزایی خورش��ید، ب��ه دور افکندن 
زمس��تان و ن��دای تولد دوب��اره بهار و تابس��تان، در 
امپراتوری روم برگزار می ش��د و درواقع کریس��مس، 
صورت »مس��یحی ش��ده« این جش��ن بود. پیش از 
پذیرفتن آیین مس��یحیت به عنوان دین رس��می روم 
در ق��رن چهارم می��الدی، رومیان هر س��اله در روز 
۱7دسامبر در جشنی به ایزد باستانی زراعت احترام 

می نهادند. این جش��ن تا هف��ت روز ادامه می یافت و 
انقالب زمستانی را که طبق گاهشمار یولیانی باستان 
حدودا در 25دس��امبر واقع می ش��د، شامل می شد. 
هنگام این عید، رومی ها اقدام به برپاداش��تن جشن 
و س��رور، به تعویق انداختن کس��ب و کار و منازعات، 
هدیه دادن ب��ه یکدیگر و آزادک��ردن موقتی برده ها 
می کردن��د. همچنین آیین رازَورزی میترائیس��م، بر 
پایه پرس��تش ایزد باس��تان ایران زمین یعنی میترا، 
در سرزمین های تحت فرمانروایی روم باستان اشاعه 
زیادی یافته بود و بس��یاری از رومیان، رویداد بلندتر 
ش��دن روزها به دنبال انقالب زمس��تانی را با شرکت 
کردن در مراسمی به منظور بزرگداشت زادروز میترا، 
در 25دسامبر جشن می گرفتند. این جشن ها و سایر 
مناس��ک تا اول ژانویه ادامه می یافت که رومیان این 
روز را نخس��تین روز ماه و س��ال جدید می دانستند. 
کلیسای کاتولیک روم نیز، روز 25دسامبر را به عنوان 

زادروز مسیح برگزید. 
بابانوئل، پیرمرد مهربان

ش��خصیتی که امروزه به شکل پیرمردی مهربان و 
چاق اس��ت و با لباس س��رخ رنگ و ریش��ی سفید و 
بلند، هنگام کریس��مس در میان برگزارکنندگان این 
جشن ظاهر می شود به چندین اسم شناخته می شود 
 Santa( س��انتا کلوز ،)Papa noel( ک��ه بابانوئ��ل
از    )Saint Nicola( نیک��وال  س��نت  و   )claus
معروف ترین این اس��امی اند. در سده چهارم میالدی، 

یکی از اس��قف های آس��یای صغیر )ترکیه امروز( به 
خاطر رفت��ار مهربانانه اش با کودکان ش��هرت یافت. 
این ش��خص که بعدها به سنت نیکوالس )نیکوالس 
قدیس( ش��هرت یافت، در نقاش��ی های قرون وسطی 
و عصر رنس��انس به ش��کل مردی بلندباال با چهره ای 
جدی و نجیبانه نشان داده شده  است و تا حدود قرن 
شانزدهم، جش��ن مخصوص او در روز ششم دسامبر 
در سراس��ر اروپا برگزار می ش��د. ام��ا از آن پس، این 
جش��ن، تنها به پروتس��تان های هلند منحصر ش��د. 
بچه های هلندی، ش��ب کریس��مس کفش های  خود 
را کنار بخاری دیواری خانه هایش��ان می گذاش��تند و 
کم��ی علوفه هم برای اس��ب نیکوالس قدیس بیرون 
در خانه می گذاشتند و سنت نیکوالس، سوار بر اسب 
خود، بر باالی بام خانه ها می گذشت و از راه دودکش 
خانه ه��ا، آب نبات و ش��یرینی در کفش های کودکان 
می انداخ��ت، همزمان معاون او-  پیتر س��یاه-  نیز از 
لول��ه دودکش ها پایین می رفت و هدایایی را که برای 

بچه ها آورده بود، در خانه ها می گذاشت. 
آیین های کریسمس

برگزاری کریسمس در کشورهای مختلف مسیحی 
بنا به س��نت و رسم و رس��وم آنان، تفاوت هایی نیز با 
یکدیگر دارد. اما مش��ترکات این مراسم این است که 
مس��یحیان برای جش��ن گرفتن میالد عیسی مسیح 
ب��ه کلیس��اها می روند، در منزل ی��ک درخت کاج را 
تزیی��ن و چراغانی می کنند و در خیابان ها و کوچه ها 
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دسته دسته س��رودهای پرستشی و شکرگزاری اجرا 
می کن��د. همچنین در ایام کریس��مس حراجی هایی 
برپا می ش��ود و در روز باکس��ینگ در 26 دس��امبر، 
کارمنده��ا از کارفرم��ای خوی��ش هدی��ه دریاف��ت 

می کنند. 
غذا، دوس��تی پ��اک، قطعه ای از درخت اره ش��ده  
کریس��مس، کیک، س��الم و درود، درخت��ان صنوبر 
و همیش��ه س��بز یا شمش��اد، هدایا و... همه مناظر 
مختلفی از این جش��ن هس��تند که همیش��ه هم در 
میان مسیحیان به فستیوال زمستانی اختصاص داده 
شده است. کریس��مس به طور سنتی به عنوان جشن 
خانوادگ��ی، جش��ن بچه ها، تحت نام حامی، س��نت 
نیکالس، سنت کلوز برگزار می شود و در آن هدایایی 

بین افراد رد و بدل می شود. 
مراسم عید کریسمس

برگزاری کریسمس در کش��ورهای مختلف، میان 
مسیحیان بنا به سنت و رس��وم آنان، تفاوت هایی با 
یکدیگر دارد. اما از جمله اش��تراکات این مراس��م در 
بین ایش��ان، جشن گرفتن میالد عیسی مسیح است 
که مسیحیان به کلیس��اها می روند و در منازل خود 
ی��ک درخت کاج را با ویفر )نان مقدس، اس��تعاره از 
نان در مراس��م عشاء ربانی اس��ت که سمبل قربانی 
شدن مس��یح و بازخرید مسیحی است(، شمع )نماد 
عیس��ی به عنوان نور نهایی جهان اس��ت(، زنگ های 
کوچک، تمثال فرش��تگان، هدایا، آب نبات، س��تاره، 
کیک های کوچک و شیرینی، تاج گل، کاغذهای آرزو 
)کاغذهایی که آرزوهای خود را بر آن می نویس��ند و 
به درخ��ت می آویزند یا در کنار درخت کریس��مس 
آرزو می کنند و معتقدند که مسیحیان راستین حتما 

به آرزوهای شان می رسند( و... تزیین می کنند. 
همچنی��ن در خیابان ه��ا و کوچه ها، دسته دس��ته 
سرودهای ش��کرگزاری اجرا می کنند. این تعطیالت 
۱2روزه کریس��مس نه تنه��ا ب��ه لح��اظ دین��ی نزد 
مس��یحیان دارای اهمیت و ارزش واالیی است، بلکه 
در نزد غیر مسیحیان نیز به لحاظ اقتصادی از اهمیت 
باالیی برخوردار است، به طوری که این فصل را فصل 
فروش و کس��ب نیز می خوانن��د. همچنین در میان 
برخی از مسیحیان مرس��وم بوده که در سال جدید 
همه  درها باز باش��د و ب��رای خوش یُمنی خانه، باید 
ابت��دا مرد جوانی وارد خانه ش��ود. حتی در آس��تانه  
جل��وی خانه، قطع��ه ای از نقره، ن��ان و نمک، چوب 
افروخته، گل و بوته سبز و همچنین پر طاووس قرار 

می دادند. 
رنگ های س��نتی و مرس��وم این عید، سبز-  نماد 
زندگی ابدی است-، قرمز-  نماد خون عیسی مسیح 
اس��ت که در مصلوب ش��دنش ریخته ش��د، سفید، 
نقره ای و طالیی اس��ت. عالوه بر درخت کریسمس، 
مس��یحیان خانه های خود را با گیاهان دیگری چون 
هال��ی، دارواش، گل نرگس، کاکتوس، ش��اخ و برگ 
درخت همیش��ه س��بز و تابلوهایی ک��ه بیانگر تولد 

عیسی مسیح است، می آرایند. 
درخت کریسمس

درختی همیش��ه س��بز و بی خزان، معموال درخت 
کاج، بلس��ان ی��ا درخت آتش که به عنوان قس��متی 
از جش��ن های کریس��مس ب��ا چراغ ه��ا و زیورهایی 
تزیین می ش��ود. اس��تفاده از درخت همیش��ه سبز 
و تاج گل، س��مبل زندگی غایی و ازلی بوده اس��ت. 
در ق��رن ش��انزدهم هرم های کریس��مس و درخت 
بهش��تی تلفیق ش��ده و تبدیل به درخت کریسمس 
فعلی ش��دند. این س��نت در میان کلیس��ای لوتری 
آلمان در قرن هجدهم انتش��ار یافت و این در حالی 
است که سنت تزیین درخت کریسمس تا زمانی که 
ریشه  عمیقی در س��نت آلمانی نیافت، پیروی نشد. 
درخت کریسمس در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان 
به وس��یله پرن��س آلب��رت، ش��وهر ملک��ه ویکتوریا، 
مرس��وم ش��د. درخت ویکتوریا با ش��مع، آب نبات، 
کیک های کوچک و... که از ش��اخه ها به وسیله  روبان 
و زنجیرهای کاغذی آویزان ش��ده بود آراسته شد و 

این سنت توس��ط مهاجران آلمانی به شمال آمریکا 
برده ش��د. از همین ق��رن، ارتفاع بلن��د درخت های 
کریس��مس در برخ��ی نق��اط اروپا مثل س��وییس، 
هلند، اس��ترالیا و... مرس��وم ش��د. در قرن نوزدهم و 
بیستم، درختان کریسمس از سوی مبلغان دینی به 
چین و ژاپن برده ش��د. آنها آرزوها و نیت های ش��ان 
را در کاغذهای��ی نوش��ته، می پیچیدند و درخت را با 
آنه��ا تزیین می کردند. عید بزرگ کریس��مس چنان 
گس��ترش یافت که حتی کارت های��ی برای آن تهیه 
شد و نخستین کارت کریس��مس توسط هنری کل 

در سال ۱۸۴3 طراحی شد. 
10 گزینه برای سفرهای زمستانی به مناسبت 

کریسمس
تعطیالت کریس��مس نزدیک است و ممکن است 
تع��دادی از هموطن��ان تصمیم بگیرند ب��ه بهانه آن 
مدت��ی را در مکان های��ی ب��ا حال و هوای زمس��تانی 
سپری کنند. از این رو اگر دنبال رویداد ها، نمایش ها، 
کنس��رت ها و س��رگرمی های مختل��ف دیگ��ری در 
کریسمس هستید، بهتر است گزینه های زیر را برای 

سفر خود انتخاب کنید. 
1-  بوداپست، مجارستان

 ،Vörösmarty در طول زمستان، میدان تاریخی
گردشگران و محلی ها را به بازار خود جذب می کند. 
عطر کریس��مس همراه با نوش��یدنی ها، کوکی های 
عس��لی، درخت ن��راد و دارچین ه��وا را پر می کند 
و از راه دور ه��م می ش��ود آن را استش��مام ک��رد. 
بازدیدکنندگان با اجرای موزیک  های متنوع سرگرم 
می شوند. همچنین پیس��ت اسکیت سواری، فرصتی 
فوق الع��اده را برای تجربه س��رگرمی های زمس��تانی 
فراهم می کند. ش��هر زیبای بوداپست نقطه ای عالی 
برای تفریحات زمس��تانی به ش��مار م��ی رود و بازار 
کریس��مس آن با ۱22 غرفه، همچنی��ن ترامواهای 
پوش��یده با ه��زاران چراغ، این ش��هر را به تجربه ای 

فراتر از کریسمس تبدیل کرده اند. 
2-  بلفاست، ایرلند شمالی

ش��هر بلفاس��ت دارای نمایش��گاهی است که یک 
جعبه پُس��ت جادویی دارد. بچه ها نامه های ش��ان را 
برای بابانوئل در قطب ش��مال، درون آن می اندازند. 
جل��وی تاالر این ش��هر، ب��ازاری وج��ود دارد که در 
آن می ت��وان انواع خوراکی ه��ای بین المللی از جمله 
ن��ان بادامی ایتالیایی، ش��کالت بلژیک��ی، تارت های 
فرانسوی، برتورست آلمانی، پائیای اسپانیایی و حتی 
گوش��ت های عجیب و غریبی مانند گوشت تمساح، 
ایمپ��اال، کانگورو و گراز وحش��ی را پیدا کرد. جدا از 
بازار، تعدادی رویداد و نمایش مخصوص کریس��مس 
در این ش��هر برگ��زار می ش��ود، در ضم��ن نباید از 
تزیینات زیبایی را که سراسر بلفاست می پوشاند نیز 

غافل شد. 
3-  گالسکو، اسکاتلند

ش��هر گالس��کو نمونه اولیه ای بود ک��ه تعدادی از 
ش��هرهای آمریکایی براساس آن ساخته شدند. بازار 
این ش��هر در سراسر خیابان آرگایل برپا می شود که 
فروش��ندگان مختلفی از سراس��ر جهان را کنار هم 
جمع می کند. ش��ما می توانی��د محصوالتی از الپلند 
)منطق��ه ای در فنالند( و حتی اکوادور به عالوه انواع 
نوش��یدنی و کاالهای مکمل محل��ی را در این بازار 
پیدا کنید. ش��هر گالسکو با یک پیست اسکیت زیبا، 
میزبان رویدادها و نمایش های مخصوص کریسمس 

و مهمانی شب عید است. 
4-  هلسینکی، فنالند

فنالند کش��ور برف و یخ، جایی اس��ت که بابانوئل 
در آن زندگی می کند و همیش��ه انتخاب خوبی برای 
تعطیالت زمس��تانی به شمار می رود. شهر هلسینکی 
فعالیت ه��ای متنوع و مختلط زیادی را ارائه می دهد. 
چراغ های کریس��مس در هلسینکی روشن می شود و 
حال و هوای آن قبل از دس��امبر کامال مش��هود است. 
در ط��ول زمس��تان این ش��هر میزبان جش��نواره ها، 
آواز کارول و کنس��رت های مختل��ف اس��ت. در این 
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مدت، رس��توران ها غذاهای مخصوص فصلی را سرو 
می کنن��د، در همان حال می توانی��د در مارکت ها از 
خودتان با نوش��یدنی های خوش��مزه پذیرایی کنید. 
همچنین هلسینکی را جنگل هایی احاطه کرده اند که 
یک مس��یر 200 کیلومتری فوق العاده را برای انجام 
ورزش هیجان انگیز اس��کی فراهم می کنند. تپه های 
ای��ن ناحیه برای تفریحات محب��وب خانوادگی مانند 
سورتمه س��واری عال��ی به نظر می رس��ند. در ضمن، 
پیس��ت اس��کیت  درون شهر همیش��ه پر از جمعیت 

مشتاق است. 
5-  لیسبون، پرتغال

هرس��اله درخت کریس��مس زیبا و خیره کننده ای 
در می��دان Praça posited Comércio ش��هر 
لیس��بون قرار داده می ش��ود. اگر چه آب و هوای این 
شهر در تمام طول سال معتدل است، اما این موضوع 
مانع این نمی ش��ود که پرتغالی ها آغوش شان را روی 
تعطی��الت ب��از نکنن��د. عالوه  بر این مس��ئوالن، یک 
روس��تای کریسمس زیبا س��اخته اند که مکانی عالی 
را برای بازدید خانوادگی فراهم می کند. اگرچه ش��هر 
لیسبون مقصدی واضح برای بازدید در طول زمستان 
به ش��مار نمی رود، با این وجود آنها در تالش هستند 
تا حال و هوای کریس��مس را در سراس��ر آن نمایان 

کنند. 
۶-   مادرید، اسپانیا

بازار ش��ب عید مادری��د، در بزرگ ترین میدان این 
ش��هر یعن��ی Plaza Mayor برپا می ش��ود که به 
تزیینات با ش��کوه و اصیلش مش��هور اس��ت. هرساله 
چراغ ها، اش��کال و پیکره ه��ای مختلفی باالی میدان 
آویزان می ش��وند و هیچکس به این فکر نمی کند که 
اسپانیایی ها می دانند چگونه جشن بگیرند! در ضمن، 
می توانید هدای��ای مختلفی را در بیش از ۱00 غرفه 
ب��ازار پیدا کرده و یکی از اصیل ترین تزیینات ش��هر 
شلوغی همچون مادرید را در این میدان تماشا کنید. 

7-  واشنگتن دی سی، ایاالت متحده آمریکا
درخت درخشان کریس��مس در مقابل کاخ سفید، 
به تنهای��ی نم��ای زیبایی مانند یک کارت پس��تال را 
فراهم می کند. واشنگتن با هزاران چراغ رنگی نورانی 
پوشیده می ش��ود و آوای زیبای سرود کریسمس در 
سراسر آن به گوش می رسد. همچنین پیست اسکیت  
و برگزاری رویدادهای ویژه عید، سرگرمی های زیادی 
را فراهم می کند، در همان حال رستوران ها، غذاهای 
خوش��مزه مخصوص تعطی��الت را آم��اده می کنند. 
می توانی��د به دی��دن برخی نمایش های تماش��ایی و 
اجراهای موزیکال بروید که هردوی آنها هم به صورت 

روباز و هم در فضای بسته اجرا می شوند. 
9-  پاریس، فرانسه

مرکز خرید مش��هور، یعنی گالری الفایت، هرساله 
درخت کریس��مس باش��کوهی را در معرض نمایش 
می گذارد. ق��رار گرفتن این درخ��ت در محیط هایی 
فانتزی آن را حتی باشکوه تر جلوه می دهد. همچنین 
پیست اسکیت  درون گران پاله به سادگی می درخشد. 
ام��ا بهترین تزیینات تمام طول س��ال را می توان در 
اطراف نم��اد پاریس، یعنی برج ایفل مش��اهده کرد. 
زمس��تان همیش��ه زمان خوبی برای س��فر به ش��هر 
پاریس است، شهری رمانتیک، همراه با غذاهای عالی 
و پر از شور و شوق برای هر چیزی که زیباست. پس 

از تعطیالت کریسمس در پاریس لذت ببرید. 
۹-  رم، ایتالیا

ش��هر ابدی رم و واتیکان خیلی نیازی به تزیینات 
خ��اص کریس��مس ن��دارد، چرا ک��ه این ش��هر پر از 
معماری های تاریخی اس��ت. با وج��ود این، تزیینات 
درخش��ان و س��رگرم کننده ب��ه ع��الوه نمایش های 
متنوعی را می توان در میدان های مختلف این ش��هر 
مشاهده کرد. صحنه پردازی های نمایش تولد مسیح، 
بازارهای شب عید، درختان زیبا، پیست های اسکیت 
و مهم تر از همه حال وهوای معنوی کریس��مس، شهر 
رم را ب��ه یکی از بهترین مقصدهای تعطیالت تبدیل 
کرده اند. نیازی به گفتن نیست که موزه های بیشمار 

واتیکان، مکان مقدس��ی برای مس��یحیان به ش��مار 
می رود. 

10-  لندن، انگلستان
لندن بدون ش��ک یکی از بهترین شهرهای جهان 
است که هرگز به خواب فرو نمی رود و در تمام طول 
س��ال برای بازدید مناسب اس��ت. در ضمن لندن در 
طول عید کریسمس به مقصدی نهایی برای مسافرت 
تبدیل می شود و شامل محدوده وسیعی از تفریحات 
سرگرم کننده فضای باز است. از پیست های بی شمار 
اس��کیت  گرفت��ه ت��ا فعالیت های تفریح��ی دیگر که 
برای همه افراد خوش��ایند خواهد ب��ود. می توانید در 
رویدادهای این ش��هر شرکت کنید، به تماشای تئاتر 
و کنسرت بروید، مشغول خرید شوید، از پیست های 
چن��د منظوره اس��کیت بازدید کنید و به س��ادگی از 
فصل تعطیالت خود در شهر خیره کننده ای همچون 

لندن لذت ببرید. 
غذاهای کریسمس

ب��ه  ای��ام کریس��مس، تنه��ا  گش��ت و گ��ذار در 
سرگرمی هایی که در باال ذکر شد، محدود نمی شود، 
این جش��ن بزرگ که بخش های زی��ادی از دنیا را با 
خود همراه می کند، س��نت های خوراکی خاص خود 
را نی��ز دارد که ش��ما می توانید در گذر از ش��هرها و 
مناط��ق مختلف، طع��م آنها را بچش��ید. ام��روزه با 
تفاوت ه��ای بس��یار فرهنگ��ی، س��نتی و همین طور 
وضعیت جغرافیایی کشورها، تنوع بسیاری در غذای 
مخصوص کریس��مس دیده می ش��ود که می توان از 

همه آنها لذت برد. 
یکی از قدیمی ترین غذاهایی که امروز به عنوان یک 
سنت در کریسمس خورده می شود، بوقلمون است و 
تقریبا در همه کشورهای مسیحی نشین، به عنوان یک 
غذای سنتی در این جشن تناول می شود. به طوری که 

گفته می ش��ود در حدود س��ال ۱650 میالدی، پس 
از اس��تعمار اروپ��ا و ش��مال آمریکا، ش��خصی به نام 
سباستین کبوت در بازگشت از دنیای جدید، آن را به 
اروپا معرفی ک��رد. بعدها بازرگانان با آوردن بوقلمون 
این پرنده را به غذایی معروف در کریس��مس تبدیل 
کردن��د. پیش از این قو، غاز، ط��اووس یا گراز غذای 
جشن کریسمس بودند. در مناطق مختلف جهان در 

این عید غذاهای مخصوص تهیه می شود.
اس��ترالیا: در استرالیا کریس��مس در تابستان است 
و ناهاری که در آنجا برای این منظور س��رو می شود، 
اغلب کباب میگو و اس��تیک همراه ب��ا جوجه کباب 
است و بس��تنی. البته ممکن اس��ت گاهی غذا را در 

کنار ساحل بپزند. 
جمهوری چک: به طور س��نتی، در ش��ب عید، غذا 
خورده می شود و شامل سوپ ماهی، ساالد، تخم مرغ 
و ماه��ی کپور اس��ت. تعداد افرادی ک��ه در میز غذا 
حضور می یابند، باید زوج باشد، زیرا طبق یک عقیده 
س��نتی اگر کسی تنها باشد، تا کریسمس سال آینده 

خواهد مرد. 
فنالند: غذای سنتی شب کریسمس ماکارونی  است 
که همراه با نوعی کلم، هویج و سیب زمینی و ژامبون 
یا بوقلمون درس��ت می شود. دیس مخلوط گوشت و 
ماهی نیز در این کش��ور مش��هور است. پس از صرف 
غذا، س��نت دیگری است و آن این است که به سونا و 

پس از آن بر سر مزار اموات می روند. 
آلمان: غاز در فر طبخ ش��ده به همراه سیب زمینی، 
کلم، هویج، هویج وحش��ی و ترش��ی و شوری، غذای 
مورد عالقه آنهاس��ت. غذا معموال در شب کریسمس 
خ��ورده می ش��ود. همچنین در این ایام یک جش��ن 
روس��تایی نیز در جن��وب آلمان برگزار می ش��ود که 

شامل بازی گوزن همراه با گراز وحشی است. 

گرینلند: در این کش��ور جشن کریسمس با غذایی 
سرو می ش��ود که ش��امل نوعی مرغ دریایی کوچک 
اس��ت که آبزی بوده و تا حدودی ش��بیه به پنگوئن 
اس��ت و آن را در پوست خوک آبزی می پیچند و در 

زیر خاک می گذارند تا به عمل بیاید. 
ایتالی��ا: در این کش��ور ناهار کریس��مس می تواند 
معم��وال تا هفت بار س��رو ش��ود که ش��امل غذاهای 
زیر است: آنتی پاس��تو، یک وعده کوچک ماکارونی، 
گوش��ت کباب ش��ده )در فر(، دو مدل ساالد مختلف 
و دو ت��ا پودینگ ش��یرین که به هم��راه پنیر خورده 

می شود؛ به همراه میوه، براندی و شکالت. 
جامائیکا: غذای مخصوص کریس��مس شامل برنج 
است که آن را به همراه نخود، مرغ و دم گاو نر و بزی 
که با ادویه کاری درست شده باشد، صرف می کنند. 
لتونی: غذای کریس��مس ش��امی است که در شب 
سرو می شود و شامل نخود فرنگی قهوه ای رنگی است 
که با سس بیکن پخته شده و به همراه لوبیا و کلم و 

سوسیس خورده می شود. 
ن��روژ: در ن��روژ نی��ز غذای کریس��مس، در ش��ب 
کریس��مس خورده می ش��ود. در مناطق س��احلی به 
طور س��نتی ماهی کاد، ماهی هدوک و لوته فیس��ک 
تن��اول می ش��ود، به همراه غذای گوش��تی که به آن 
لوف میت گفته شده و در نهایت سوسیس مخصوص 

کریسمس، تزیین کننده غذای آنهاست. 
پرتغال: غذای مخصوص کریسمس ماهی کاد شور 
اس��ت که به همراه س��یب زمینی آب پز طبخ شده و 
جالب است بدانید که در نیمه شب کریسمس خورده 

می شود. 
روسیه: غذای کریس��مس شامل کیک کریسمس، 

پای مخصوص کریسمس و دامپلینگ است. 
آفریقای جنوبی: اگرچه کریسمس آفریقای جنوبی 
در هوایی گرم و تابس��تانی اس��ت، ولی ب��ا این حال 
ش��ام سنتی همان بوقلمون اس��ت که به همراه تمام 

تزییناتش خورده می شود! 
س��وئد: غذای مخصوص کریسمس در سوئد شامل 
انواع صدف است به همراه گوشت خوک پخته شده و 

شاه ماهی خام، خاویار، پنیر و لوبیا قهوه ای. 
اوکرای��ن: در اوکرای��ن یک غذای گوش��تی که به 
آن »بورش« می گویند، در ش��ب کریس��مس خورده 
می ش��ود، البته بعد از آنکه پ��در جنگلی، بچه ها را از 

انتظار در آورد! 
بریتانی��ا: از جمل��ه غذاه��ای کریس��مس در ای��ن 
کشور، می توان به پای گوشت چرخ کرده و پودینگ 
مخصوص کریسمس اش��اره کرد. جالب است بدانید 
وزن بزرگ تری��ن پودینگ 723۱ پاوندس یا حدود 3 
و نیم تن بوده است که در آقتون در النکاشایر در ۱۱ 
جوالی ۱۹۹2 درست شده اس��ت و بزرگ ترین پای 
گوش��ت چرخ کرده به وزن 2.260 پاوندس یا حدود 
ی��ک تن بوده و در ازای آن ش��ش متر در یک متر و 

نیم بوده است. 
در بریتانیا غذای کریسمس را بعدازظهر می خورند 
که ش��امل بوقلمون یا غاز یا مرغ روس��ت شده است 
ک��ه به هم��راه س��بزیجات و س��یب زمینی روس��ت 
ش��ده، سوسیس و بیکن، اس��تافین و دسر مخصوص 
کریس��مس خورده می ش��ود. این دسر مخصوص نیز 
که با میوه های مختلف درس��ت شده و گرم است، به 

همراه بستنی خورده می شود.  
ایاالت متح��ده آمریکا: در ای��االت متحده غذای 
کریس��مس در وع��ده ناهار خ��ورده می ش��ود. در 
اغلب شهرهای کوچک و روس��تاهای آمریکا غاز یا 
بوقلمون، گوش��ت روست شده در فر، انواع کالباس، 
انواع س��بزیجات، اسکواش همراه پای کدو تنبل به 
طور سنتی خورده می شود. کیک هویج و پای سیب 
و کیک می��وه ای را نیز می ت��وان به عنوان بعضی از 
دسرها نام برد. به طور کلی در ایاالت متحده آمریکا 
به علت پراکندگی و گوناگونی فرهنگ های مختلف، 
غذاه��ای گوناگونی برای کریس��مس می توان پیدا 

کرد. 
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