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سفر

قهــوه یا چــای؟ در ایران این ســؤال آنقدرها
هــم رایــج نیســت ،آنچــه درون قــوری در
آشــپزخانهها آمــادهشــده در بیشــتر مواقع
چای است .شاید کمی عجیب بهنظر برسد
اما ایران کشــوری اســت کــه قهوهخانههای
ن چای میفروشــند ،و این در حالی اســت
آ
کــه ســابقه حضــور قهوهخانههــا در ایــران
قدیمیتــر از چــای اســت .نوشــیدن قهــوه،
نوشــیدنی پرطرفــدار و مشــهور خاورمیانــه
سابقه بیشــتری از چای در ایران دارد .پیش
از آنکــه چــای از چین و هندوســتان به ایران
وارد شــود یا در قرن  13خورشــیدی در ایران
کشــت شــود قهــوه رواج بیشــتری در میــان
مــردم ایــران داشتهاســت .اگرچــه تاریــخ یا
شــاید اقتصــاد ذائقــه ایرانیها را بهســمت
چــای بــرد ه امــا قهوههــای ســنتی و بومــی
وآیینها و آداب و رســوم مربوط به تهیه آن
در برخی قســمتهای کشور همچنان باقی
ماندهاســت .ایــن روزهــا شــیوههای غربــی
تهیه قهــوه در ایران بیشــترین رواج را دارند
اما ایرانیها هم شیوههای خودشان را برای
تهیــه قهــوه دارنــد و نتیجــه آن هــم طعــم
متفاوتی نسبت به قهوههای غربی است.
ëëآیینقهوهخوریدرخوزستان
هموطنــان عــرب در خوزســتان ،آییــن
قهوه خوری بسیار مشهوری دارند که رعایت
تمام آداب آن به مهارت بســیاری نیاز دارد.
در ایــن آییــن ،دانههــای قهــوه در ظرفی به
نام«المحماس» روی زغال ،برشته (ُرست)
و سپس با هاون کوبیدهمیشوند ،عربهای
خوزســتان به ازای هر نفر یک فنجان آب در
ظرفی بهنام گمگم میریزند و روی حرارت
زغــال ،آب را جــوش میآورنــد .بعــد از آن
بــه مــدت  ۳۰ثانیــه ظــرف را از روی حرارت
ک شود ،سپس قهوه
برمیدارند تا کمی خن 
را بهانــداز ه یــک قاشــق غذاخوری بــرای هر
نفــر درون آب میریزنــد و صبــر میکنند تا
قهوه بیستدقیقه خوب جوش بخورد و دم
بکشد .سپس قهوه را در ظرف مسی و قوری
مانندی بهنام دله میریزند و  10دقیقه صبر
میکننــد .پــس از آن قهــوه آماده نوشــیدن
اســت .ســرو کننــده قهــوه از ســمت راســت
مجلس ،شروع به دادن قهوه به میهمانها
میکند .او فنیــان را که فنجان کوچک بدون
دســتهای اســت و در حــدود یک ســوم آن از

آرزو تهرانی

سالمت

تکنولــوژی همــه چیــز را تغییــر داده اســت .ســفر هم
بینصیــب نمانده و هر روز خدمات نوینی در حوزه ســفر
به راه میافتد که مبتنی بر تکنولوژی است زمانهای است
که اپها و فناوریها زمان تصمیم به ســفر و شــروع سفر
را به حداقل رســاندهاند .دیگر کســی منتظــر چاپ بلیت
توســط آژانسهــای گردشــگری نمیمانــد ،هرســاعت از
شــبانه روز و در هــر نقطــهای که کاربران بتوانند به شــبکه
اینترنت متصل شــوند ،همه برنامهریزیهای یک سفر با
کمترین زمان ممکن امکانپذیر شده است.
اپهــا بهترین قیمــت بلیتها را به لیســت میکنند،
مناســبترین هتلهــا را پیشــنهاد میدهنــد و حتــی در
طول ســفر همراه شــما هســتند .اپها کافی است حضور
شــما در یک منطقه توریســتی را تشخیص دهند تا عنوان
پیشــنهادها را از طریــق ایمیل ،پیام و هشــدار برای شــما
بفرســتند تا از خدمات فالن رســتوران و مرکز گردشــگری
مطلع شوید.
زمانی که برای هر ســفر باید از قبل برنامهریزی جدی
میکردیم ،همراه خود نقشــه ،دوربین ،راهنمای مســیر و
جاذبههــا و بلیتهــای چاپی میبردیم و گاهی در مســیر
گم میشــدیم ،تمام شــده اســت .اپها و تکنولوژی سفر
را متحــول کردهانــد و تجربه و دریافت آدمها از ســفر نیز
بهخاطر حضور آنها تغییر کرده اســت .راهنماهای مسیر
کار را راحت کردهاند اما فرصت گم شدن ناگهانی ،کشف
چیــزی ناشــناخته و برخورد بیشــتر با جامعــه محلی را از
ما گرفتهاند.
دایرههــای ســیاه پشــت گوشــیها همچــون ســیاه
چالههــای فضایــی همــه چیــز را در خــود میبلعنــد و
بســیارند کسانی که مثالً در طول مســیر یک موزه بهجای
دیدن اشــیا با کیفیت چشــم خــود ،صفحههــای نمایش
بیکیفیت گوشــیها را واســطه قرار میدهنــد .منظرهها،
دیدنیهــا ،خوراکیهــا حــاال بیــش از اینکه بهعنــوان یک
تجربــه لمــس و حــس شــوند ،چنــد مگابایتــی اطالعات
روی حافظــ ه گوشــیها میشــوند و گاهــی هرگــز دوبــاره
کســی آنهــا را همچــون آلبومهــای قدیمــی عکسهــای
چاپ شــده ،مرور نمیکند .خوش ذوقهایی که سفرنامه
مینوشــتند ایــن روزها کم هســتند و بســیارند کســانی که
به خیال دیده شــدن ســفر نویس اینســتاگرامی شــدهاند.
ســفر بــا تکنولوژی راحت شــده اســت امــا تجربــه ادراک
محیطی ما از ناشــناختهها در ســفر را هم تحت تأثیر قرار
داده اســت .عکسهای خوش رنگ و لعاب اینستاگرامی
این روزها ترندهای ســفر را تعیین میکنند و کمتر کســی
بــرای لمــس و تجربــه خاصــی ،مقصــدی را روی نقشــه
انتخاب میکند.

دمنوشهای فصل سرد

آیینهای تهیه قهوه ایرانی؛

همنوایی بوی قهوه با عطر هل

قهوه غلیظ و تلخ پرشــده ،با دســت راست
به میهمانها میدهد و میهمانها هم باید
آن را با دســت راســت بگیرند و بدون زمین
گذاشــتن قهــوه را بنوشــند ،اگر میهمــان باز
هم قهوه بخواهد بدون هیچ کالمی فنجان
را به ســاقی باز میگردانــد اما اگر دیگر قهوه
نخواهــد فنیانــش را به چپ و راســت تکان
ی میدهد .فنیان
داده ،ســپس آن را به ساق 
بســیار شــبیه فنجان اسپرسو اســت و مقدار
قهوهای که درون آن ریخته میشود تقریباًبه
اندازه « 1شــات» اسپرسو است .برخی پیش
از ســرو قهوه ادویههایی مانند میخک درون
دله میریزنــد .فنجان اول قهــوه «الهیف»
است ،که ساقی آن را میخورد تا میهمانان
از ســالم بــودن آن مطمئــن شــوند ،فنجان
دوم «الضیف» نامیده میشود که میهمان
موظــف بــه خــوردن آن اســت« ،الکیف» و
«السیف» فنجانهای سوم و چهارم هستند
کــه در صــورت در خواســت میهمــان بــه او
داده میشــود .این آیین با رســومات خاص
دیگری هم همراه اســت مثالً تعارفکننده
بایــد بــرادر بزرگتــر خانــواده میزبان باشــد.
این آییــن نوعی خوشآمد گویی و میهمان
نوازی به حســاب میآید .در خوزســتان این
قهوه به شــکل دیگری هم ارائه میشود .در
بازارهــا و گذرهای شــلوغ ،افــرادی این قهوه
را روی زغــال درســت میکننــد و بــه عابران
میفروشــند و تا زمانی که مشــتری فنیانش

را بــه چپ و راســت تکان نــداده بــرای او در
فنجان قهــوه میریزنــد .خــوردن این مدل
قهوه نه تنها درمیان بومیان رواج دارد بلکه
به یکی از جاذبههای گردشــگری هم تبدیل
شدهاست .این آیین در فهرست میراث ملی
به ثبت رسیدهاست.
ëëقهوهیزدی
قهوه بومی و مشهوردیگر در ایران ،قهوه
یزدی اســت کــه آیین تهیه آن در فهرســت
میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده است.
این شــیوه تهیه قهــوه در یزد بــه دوره قاجار
برمیگردد و همچنان هم در این شهر رواج
دارد .بــرای تهیــه ایــن قهــوه عالوه بــر پودر
قهوه ترک از هل ،گالب و نبات هم استفاده
میشــود و مــدت آمادهســازی آن بســیار
طوالنی و حدود  7ساعت است.
برای تهیه این قهوه تمامی این مواد را به
همراه آب درون کتری مســی یا ظرف مسی
میریزنــد و روی حرارت قرار میدهند .ارائه
ایــن قهــوه در یزد در مراســم روضه ،ختم و
بویژه در مراســم ســوم درگذشــتگان بســیار
مرسوم است.
ëëقهوهانوشه؛قهوه انوشه نوشیدنی دیگری
اســت که آیین تهیه آن در فهرســت میراث
ملی به ثبت رسیدهاست .این قهوه در شهر
نوش آباد در نزدیکی کاشان تهیه میشود و
در آیینهای شــادی یا ســوگ مورد استفاده
قــرار میگیــرد .بــرای تهیــه این قهــوه ،پودر

قهــوه و شــکر را بــه آب جــوش درون ظرف
مســی اضافــه میکنند و صبــر میکنند تا 3
ســاعت بجوشد سپس حدود  3ساعت هم
اجازه میدهند که قهوه دم بکشد .برخی در
مراحــل آخر به این قهوه دارچین و هل هم
اضافــه میکنند .در چند دهه گذشــته تهیه
این قهوه بهصورت گســترده منســوخ شــده
بــود اما بــه تازگی در ورودی شــهر زیرزمینی
نوشآباد یک کافه اقدام به احیای این قهوه
کرد هاست.
ëëخیراتقهوه
عــاوه برآیینهــای یــاد شــده که بســیار
گســترده و مشــهور هســتند در آیینهــای
کوچکتــری هم ردپای قهــوه در ایــران دیده
میشود ،مثالً خاندان صفا در تکیه تجریش
در شمیران حدود  200سال است که در ایام
محرم قهوه خیرات میکنند .قدمت خیرات
آنها تقریبــاً به اندازه قدمــت تکیه تجریش
است.
این خاندان هم در ظرفهای مسی قهوه
را آماده میکنند .در حســینیه سادات اخوی
هم که از جمله قدیمیترین حســینیههای
ایــران اســت و در دوره قاجار احداث شــد ه و
بیشتر عزاداران آن را زنان تشکیل میدهند،
از دوره قاجــار مرســوم بودهاســت کــه برای
پذیرایی از قهوه و قلیان اســتفاده میکردند.
این حسینیه در نزدیکی چهارراه سیروس در
تهران قرار دارد.

زمســتان فصل ســرماخوردگیهای متعدد است و عالوه
بر آن خشــکی ناشــی از ســرما در پوســت بدن از نشــانههای
نفوذ کردن ســرما تا مغز اســتخوان آدمیزاد اســت .اگر شــما
یکی از شــاکیان این وضعیت هســتید به شــما دمنوشهای
گیاهی ویژه فصل ســرد را که اکثراًَ از عصاره گلها به دســت
میآید پیشنهاد میکنیم.
نوشــیدنیها بــه دو طریق ،دم کردنی یا جوشــیدنی تهیه
میشوند .اگر بخواهیم دارویی با اثر قوی داشته باشیم ،گیاه
را میجوشانیم.
ëëزنجبیل
زنجبیــل را میتــوان در شــیر به همــراه عســل و دارچین
جوشاند .این ترکیب برای افرادی که دچار درد آرتروز و ورم
مفاصل هســتند ،بسیار مفید است .این نوشیدنی را میتوان
بهعنــوان صبحانــه و بــا چنــد تکــه نان صــرف کرد .اگــر این
معجون معجزه آسا به مدت  ۴۰روز استفاده شود ،دردهای
زانو به طور کامل برطرف میشوند.
ëëبنفشه
گل بنفشــه را بهصــورت دمنــوش درســت میکننــد .این
گل مــزه بســیار خوبــی دارد و بهصــورت شــربت دارویــی در
داروخانهها به فروش میرســد .به این دمنوش میتوان گل
سرخ هم اضافه کرد .گل بنفشه در درمان سرفههای خشک
بسیار مناسب است.
ëëنیلوفر
به افرادی که پوستشــان در فصلهای ســرد ســال دچار
حساســیت و خشــکی میشــود ،مصرف دمنوش گل نیلوفر
را توصیه میکنیم .دم کرده این گل در رفع خشــکی پوســت
بسیار مؤثر است.
ëëگل گاوزبان
گل گاوزبــان گلــی اســت کــه اگــر بخواهیــد به قــدر کافی
تأثیرگــذار باشــد بایــد نیم ســاعت جوشــانده شــود و بعد از
آن به مدت یک ســاعت هم دم بکشــد .دمنــوش این گل با
ترکیب لیموعمانی استفاده میشود.
ëëبازهم زنجبیل
یکی از نوشــیدنیهای مهمی که برای افراد ســرماخورده
تجویــز میشــود ،دمنوش زنجبیل اســت .زنجبیل تــازه را به
میــزان یک قاشــق غذاخــوری در ظرفی مناســب رنده کنید.
ســپس بــا آب جــوش به مــدت  10دقیقــه دم کــرده و داخل
صافــی ریختــه و تفالــه آن را بگیرید .این دمنــوش بدن را به
یک بخاری سیار تبدیل کرده و از ویروسهای سرماخوردگی
در امــان نگــه مــیدارد .زنجبیــل به نوعــی پیشــگیریکننده
قوی برای ســرماخوردگی اســت .از این نوشیدنی در مناطق
خیلی ســرد یا برای افرادی که بدنشان ایمنی کمتری دارد،
استفاده میشود.

