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پلنگ زخمي، مي ميره 
ــه به گونه هاي نادر  ــتند ك ــگري  حيات وحش، حيواناتي هس ــي از جاذبه هاي گردش  يك
ــت و زندگي و زاد و ولد اين  ــده اند. به عبارت ديگر بازديد از نحوه زيس ــهور ش حيواني مش

حيوانات  امروزه در جهان جاذبه اي پولساز براي صنعت گردشگري محسوب مي شود ، اما در 
سراسر ايران زمين، ديگر جايي براي در امان ماندن پلنگ  اين گونه نادر حيواني،  نمانده است. 
شيريني بخشش نوروز حيدريـ  چوپان لرستانيـ  چند هفته اي بيشتر نگذشت و دوباره طبيعت 
ايران داغدار گونه جانوري منحصر به فرد شد. داغ كشتار بيرحمانه پنج قالده از گونه ارزشمند و 

در معرض انقراض كشورمان در هفت ماه اخير هنوز تازه است كه يك قالده پلنگ ديگر در لرستان 
ــدن همين تعداد پلنگ البته در  ــال 91 كشته ش ــد؛ در حالي كه در س ــته ش به دليل تصادف با اتومبيل كش

ــيون محيط زيست مجلس، پاسخگويي مسئوالن سازمان محيط زيست  ــاند و قرار شد فراكس ــال موضوع را به مجلس كش يك س
ــازمان محيط زيست به عنوان متولي حفاظت از  ــكوت س ــتار بي رويه پلنگ پيگيري كند. اين ماجرا در نهايت با س را درخصوص كش

حيات وحش و تنوع زيستي به اتمام رسيد تا پلنگ ها كماكان در ايران كشته شوند و هيچ مرجعي نتواند از اين كشتار جلوگيري كند. 
البته آمار غير رسمي خبر از كشتار ساالنه بيش از 15 قالده پلنگ در كشورمي دهد. به هر حال اين دومين پلنگي است كه ظرف يك 

هفته كشته مي شود. مورد پيش در استهبان اتفاق افتاد، جايي كه يك پلنگ به خاطر مسموميت و احتماال مسموميت با طعمه 
مسموم، تلف شده بود.  اين رخدادها و بيش از همه، تصادف حيوانات وحشي با خودروهاي عبوري از تجاوز انسان به زيستگاه 

اين جانوران حكايت دارد. اين تصادف نشان مي دهد تجاوز انسان به محدوده پلنگ ها تنها به از بين رفتن قلمرو و طعمه آنها 
كه موجب تمايل اين جانور به نزديك شدن به آبادي ها و سكونتگاه هاي انساني مي شود، تا كشته شدن آنها در جاده ها 

نيز گسترده شده است.زنده گيري توله هاي پلنگ براي فروش يا شكار پلنگ هاي بالغ براي فروش پوست را نيز 
ــرايط اقتصادي  ــدن ش بايد به ديگر عوامل موثر در كاهش جمعيت اين گونه اضافه كرد. بخصوص با سخت ترش
ــفيات امسال به فروش پوست يا  ــتري يافته به نحوي كه سه  مورد از كش ــدت بيش ــد اين مورد ش  به نظر مي رس

توله زنده پلنگ مربوط بوده است.

فرار از توالت هاي ايران
ــود، اما يكي از مهم ترين معضالت گردشگري ايران، دستشويي است. اين نكته آنقدر مهم  ــايد باورتان نش ش
ــازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايران حل اين  ــايي، رئيس پيشين س ــفنديار رحيم مش ــت كه حتي اس هس
موضوع را جزئي از برنامه هايش اعالم كرد و حتي رفع اين مشكل را تحولي در گردشگري ايران  ناميد. هر چند 

هنوز هم گردشگري ايران معطل يك دستشويي بين راهي است.
ــرويس هاي بهداشتي بين  ــته س ــت وقتي يك گروه خارجي به جاده هاي ايران مي رود، يا به در بس  سال هاس
راهي برخورد مي كنند يا به دستشويي هاي خراب. اين در حالي است كه گردشگران خارجي به نظافت اهميت 
ــت. اين كه در هيچ كجاي كرمانشاه  ــفانه محدود به جاده هاي بين راهي نيس خاصي مي دهند. اين معضل متاس
ــياري چنين برآيد كه خيلي  ــايد در اذهان بس ــتثناي هتل ها) حتي يك توالت فرنگي هم وجود ندارد ش (به اس
موضوع مهمي نيست، اما وقتي بگوييم در مجموعه ثبت جهاني شده بيستون نيز چنين امكاني براي گردشگران 
خارجي وجود ندارد، واقعا جاي تاسف است. اين هفته مهدي حجت، قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي،  صنايع 
دستي و گردشگري در نخستين نشست رسانه ا ي اش باز هم به اين موضوع اشاره كرد. او در بخشي از سخنانش 
ــگران خارجي كه به ايران وارد مي شوند مي گويند  ــگري در ايران بود، گفت: به گردش كه درباره معضالت گردش
بين شهرهاي ايران قرص ضد ادرار مصرف كنيد تا نخواهيد از سرويس هاي بهداشتي بين راهي استفاده كنيد! 

و اين يعني ضد تبليغ براي گردشگري ايران و زنگ خطر براي شخص آقاي مهدي حجت. 

مردم، جاذبه گردشگري اند
ميثم اسماعيلي  � 

ــرزمين براي گردشگران  ديدن مردمان هر س
ــت. در مفهومي كلي تر، مردم و  انگيزه مهمي اس
شيوه برخوردشان، سبك زندگي و آيين هايشان 
ــام فرهنگ قرار  ــيع تر به ن ــه اي وس در مجموع
ــن معيارهاي  ــي از مهم تري ــه يك ــد ك مي گيرن
ــت. همين  ــگران اس انتخاب مقصد براي گردش
ــود مي تواند  ــگ زندگي مردم خ ــت كه فرهن اس
دليلي موجه براي حضور گردشگران بيشتر در اين 

سرزمين باشد. 
مهمان نوازي و مهرباني ايرانيان هميشه اولين 
ــگران خارجي آن  ــت كه گردش ــه اي بوده اس نكت
ــده از  ــوان كرده اند. صفتي كه همواره مي ش را عن
ــنيد، كمك بي دريغ مردمان ايران به  زبان آنها ش
ــت، اما چنين فهمي اين  ــگران خارجي اس گردش
ــت مي آيد،  ــه ايران به دس ــفر ب ــا فقط با س روزه
ــون همه آنها كه ايرانيان را مهربان مي پندارند،  چ
ــته اند؛  ــفر ذهنيتي متفاوت از آنها داش پيش از س
ــه  ــدي خصمان ــا ح ــتانه و ت ــتي غيردوس برداش
ــداد زياد ــطه وجود تع ــت به واس ــه بديهي اس  ك

رسانه ها و سلطه نادوستان بر آنها ست. 
ــد بپذيريم امروز جهانيان، ايران را از طريق  باي
ــانه ها مي شناسند و اين اتفاق خيلي بديهي و  رس
ــناخت ما هم از  ــت. چرا كه ش ــويه اس البته دو س
مردمان كشور هاي ديگر به واسطه اطالعاتي است 

كه از رسانه ها داريم. 
ــانه ها  ــران بايد بپذيرد رس ــگري اي پس گردش
ــن مردمان دنيا  ــي در ارتباط بي ــيار مهم ابزار بس
ــتند و وقتي خبري منفي از ايران روي تلكس  هس
ــد مي تواند مقصد  ــا مي رود تا چه ح خبرگزاري ه
ــورهاي ديگر تغيير  ــه كش ــران ب ــافران را از اي مس
ــادوي فوتبال در  ــطه ج ــي به واس  دهد. ليونل مس
ده كوره هاي دورافتاده چين هم شناخته شده است 
ــي منفي نسبت به ايرانيان نشان  و وقتي او واكنش
ــداد زيادي از  ــت كه تع ــد به اين مفهوم اس مي ده
ــبت  جهانيان همراه با واكنش او ذهنيتي منفي نس
به ايران و به تبع آن آمدن به ايران پيدا مي كنند.

ــوي ديگري هم دارد كه  ــن اتفاقات البته س  اي
ــود. آن هم اقدام  ــته مربوط مي ش ــه هفته گذش ب
ــگري  ــراث فرهنگي و گردش ــنديده اداره مي پس
ــگر  ــاره دلجويي از يك گردش ــرز درب ــتان الب اس
ــرقت در اين استان قرار  ــت كه مورد س آلماني اس
گرفته بود؛ در حالي كه كريستين ايوان (گردشگر 
ــرقت  آلماني همراه خانواده اش) اذعان كرد اين س
ــان ــه ايراني ــبت ب ــت او را نس ــد ذهني  نمي توان

تغيير دهد. اين كه تنها زيرساخت هاي گردشگري، 
ــراي طبيعت  ــار، تبليغات ب ــاي جهاني آث ثبت ه

ــه تنهايي نمي تواند  ــل و... ب چهارفص
گردشگران را ترغيب به 

سفر كند، فرهنگ 
ــم يكي  ــردم ه م
ــت،  از جاذبه هاس

جاذبه اي كه نه ثبت 
ــود و  جهاني مي ش

ــت  ــه در فهرس ن
ميراث ناملموس 

ــا  ــي رود، ام م
ــش  ت ا ثير تا
شايد از همه 
ــتر  آنها بيش

باشد. 

از دانه هاي انار 
تسبيحي برايت مي سازم
تا در لحظه هاي قنوتت بوزم

جامعه شناسي جهانگردي و مسافرت
در اين كتاب، جامعه شناسي جهانگردي و مسافرت ذيل 
ــده است: تعطيالت زمان جهانگردي  چهار فصل  بررسي ش
ــافرت آثار فرهنگي  انگيزه ها و ارزش هاي جهانگردي و مس
ــناختي  ــاي جامعه ش ــردي و روش ه ــي جهانگ ـ اجتماع
ــي از پيشگفتار آمده است: بدون شك  جهانگردي. در بخش
جامعه شناسي جهانگردي از نظر و محتوا، رشته نسبتا تازه اي 

است و به گفته آلن تورن بايد سختي مرحله شكل گيري خود را پشت سر بگذارد، 
ــته را بدون انكار آن به خدمت بگيرد. اين كتاب نوشته ترانه  ــت گذش زيرا ناگزير اس
ــط مركز انتشارات  ــت كه توس اميرابراهيمي، صالح الدين محالتي، روبر النكوار اس

دانشگاه شهيد بهشتي كه چاپ اول آن سال 1381 منتشر شده است.

جلوه هاي جهانگردي عشاير ايران
ــي ييالق و  ــينه تاريخ ــروي پيش ــاب قلم ــن كت در اي
ــاك، مسكن، صنايع  ــيرهاي كوچ، زمان، پوش ــالق مس قش
ــتي، موسيقي عشاير براي ايرانگردان معرفي مي شود.  دس
بيست و نهمين جلد از مجموعه راهنماي جامع ايرانگردي 
با اطالعاتي درباره ايالت و عشاير ايران تدوين شده است. 
در مطالب كتاب براساس قلمروهاي جغرافيايي يا شهرت و 

بزرگي همچنين تمايزات قومي ايالت فراهم شده است. كتاب با عكس هايي رنگي 
از جلوه هاي مختلف زندگي ايالت عشاير گوناگون كشور همراه است و با فهرست 
منابع به پايان مي رسد.  جلوه هاي جهانگردي عشاير ايران نوشته حسن زنده دل، كه 

چاپ اول توسط انتشارات ايرانگردان در سال 1379 منتشر شده است. 
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حكايت: خانه طباطبايي ها آيين: آق قويون تركمن 

بكر و زيبا: درياچه شهيون

جشني براي 63 سالگي مردان 
رسم شصت و سه سالگي يا آق قويون كه در ميان تركمن هاي ايران رايج است، تبلور احترام فراواني 
است كه آنان براي پيامبر بزرگ اسالم، حضرت محمد(ص) قائل اند. در رسم مزبور تقارن و همسن 

بودن با حضرت محمد(ص) نشانه اي از كمال و تعالي تلقي مي شود.
ــته  ــالمندان بوده و در گذش ــانه اي از احترام به س اجراي اين آيين نش

ــت. طي سال با رسيدن هر فرد  ــته اس بيش از دوران كنوني رواج داش
ــن سنتي و آييني در  ــصت و سه سالگي اين جش ــن ش تركمن به س

گوشه و كنار گلستان برگزار مي شود.
اين جشن كه نمادي از رفتار شايسته و فاصله گرفتن از تيرگي ها 
و بدي هاست، در گذشته همراه با مراسم خاصي اجرا مي شد. مردان 

ــفندي سفيد وليمه  ــدند، با ذبح گوس تركمن كه به آق آش نايل مي ش
مي دادند و غذاهايي به رنگ سفيد طبخ مي كردند.

ــبك زندگي تركمن هاي اوليه كه وابسته  ــته براساس س در گذش
ــل جنگ هاي  ــود و همچنين به دلي ــوچ روي و دامداري ب ــه ك ب

ــتي و تهاجمات  ــب اقتصادي و بهداش پي درپي، وضع نامناس
ــن  ــايگان به اقوام تركمن ها، كمتر فردي به س مكرر همس
ــيد. از طرف ديگر اين سن  ــالگي مي رس ــصت و سه س ش
منطبق با سن بابركت پيامبر اسالم(ص) است، بنابراين هر 

فردي كه به اين سن مي رسيد براي وي جشن آق قوين برپا 
مي كردند. تركمن ها قبل از اسالم پيرو دين «شامانيسم» بوده 

ــان مي دهد كه برگزاري جشن آق آش يا آق قوين  و يافته ها نش
ريشه در گذشته هاي دور نداشته و  بعد از پذيرش اسالم توسط 
ــبت  ــن مناس ــت. اين جش اقوام تركمن، بين آنها رواج يافته اس
خاصي ندارد و فقط در سالروز شصت و سه سالگي مردان تركمن 
اجرا مي شود و اكنون نيز بيشتر در مراكز و مناطقي رايج است كه 

هنوز شهرنشيني در آن بخوبي رواج نيافته است.
ــتاهاي  ــون اين آيين در برخي مناطق هوتن، برخي روس اكن
ــيم  ــمال آق قال كه هنوز نس ــتاهاي ش ــش تپه، برخي روس گمي
مدرنيسم شهري به آنها نرسيده و جدايي از سنت ها در آن شكل 

نگرفته، به چشم مي خورد.

رنگ آميزي روي بوم جاده
ــت، به سمبوسه هاي داغ و آتشين و قليه ماهي هاي  ــهره اس جنوب ايران به مردمان خونگرمش ش
ــت  ــورده و داغش، گل كوچيك هاي گاه و بيگاهش. اما هس ــه كوچه هاي خاك خ ــش. ب خوش طعم
ــده  است. جاذبه هايي كه  ــت نش جاذبه هاي فراواني در اين خطه از ايران كه هنوز جزيي از اين فهرس
براي مردمان ايران زمين ناشناخته مانده، چون كمتر از آنها گفته شده است. درياچه «شهيون» يكي 

از آنهاست كه در فاصله حدود 15 كيلومتري شهر دزفول در استان خوزستان قرار گرفته است.
ــم  ــد جزيره كوچك و بزرگ كه روى آنها انبوهى از درختان ُكنار و بادام كوهى به چش ــود چن وج
ــط درياچه با مساحتى  ــيده، به گونه اى كه جزيره بزرگ وس مي خورد، جلوه ديگرى به درياچه بخش
ــن درياچه يكي از زيباترين  ــت. اي ــم انداز زيبايى را به وجود آورده اس ــغ بر 60 هزار مترمربع چش بال
ــمال غربي دزفول و پشت دو كوه شاداب و تنگوان به وجود آمده و  ــت كه در ش درياچه هاي ايران اس

چهره زيبايي به منطقه شهيون بخشيده است.
اين منطقه تنها به درياچه شگفت و زيبايش مشهور نيست. بافت طبيعي شهيون يكي از پاتوق هاي 
ــت، يا حتي روستاي مشرف به اين درياچه؛ يعني روستاي پامنار.  ــتان اس مردم دزفول و البته خوزس
آنجا همه چيز هست، هر آنچه بايد باشد؛ از كوه، درياچه و مرغزار تا فرهنگ، هنر، اصالت و سكوت. 
اصال خود جاده منتهي به درياچه هم انگيزه اي است براي سفر. براي رسيدن به اين درياچه بايد از 
ــفالته  ــير كرد. اين جاده تا پاي درياچه به صورت آس ــهيون تا جاده انحرافي درياچه طي مس جاده ش
است. در قسمتي مشخص از كنار درياچه شهيون يك پاركينگ مناسب به همراه تعداد زيادي قايق 
ــبز و  ــيار زيبا و سرس ــاعت پياده روي مي توانيد به منطقه بس ــگران وجود دارد. با يك س براي گردش

پوشيده از درختان نخل برسيد.

رنگواره هاي فراموش شده
ــهري خودش را آرام آرام به سنت هاي پيشينيان  زندگي ش

تحميل كرده است. يكي از مصاديق آن از ميان رفتن پيشه هاي 
ــت كه اين روزها ديگر كاربردي ندارد، يا اگر دارد  مختلفي اس

ــيوه هاي پخت نان در شهرهاي  ــان، ش ــغربافي در كاش ــت. ش ــكل امروزين آن رواج پيدا كرده اس ش
مختلف، عبادوزي و... نمونه هايي از اين پيشه ها هست. حناسابي هم يكي از اين پيشه هاست كه در 
ــت. البته هنوز كارگاه هاي حناسابي در يزد هست، اما  ــته و اين روزها از رونق افتاده اس يزد رواج داش
برخي از آنها تغيير كاربري داده  و به عنوان مثال رستوران شده  است تا حداقل فضاي اين شغل دچار 
تغيير نشود.  در يكي از خيابان هاي اين شهر سنگ آسيابي به چشم مي خورد كه در ميان مردم به 
سه راه مازاري مشهور است. سنگ حناسابي سه راه مازاري يادگار روزهايي است كه در همين محل 
كارگاه هايي بود و شترهايي به اين سنگ بسته مي شدند و سنگ را مي چرخاندند و مي چرخاندند تا 

برگ هاي سبز حنا زير سنگ، آسياب شود.
ــابي مي گذرد ولي هنوز هم  ــال از آن زمان و كارگاه ها و كارخانه هاي حناس حاال چندين و چند س
ــهر پيرمرداني كارگاه هاي حناسابي خود را سراپا نگه داشته اند و پيشه خود  ــه و كنار اين ش در گوش

را ادامه دادند.
ــود چون حنا هم جاي گرم مي خواهد و هم مرطوب براي همين هم در  ــت نمي ش حنا در يزد كش

بم، جيرفت و ايرانشهر كاشته مي شود كه در سه دوره برداشت مي كنند.
معموال كارگاه هاي حناسابي 5 سنگ براي سابيدن حنا دارد، البته بعضي از كارگاه هاي كوچك تر 
تعداد سنگ كمتري دارند. وقتي برگ حنا خريداري مي شود زير اين سنگ ها قرار مي گيرد. به طور 
ــاعت حنا پودر شود. نيم ساعت  ــود كه در طي 3 س ــنگي 300 كيلو حنا ريخته مي ش كلي زير هر س
ــود تا به آن جال دهد. اگر اين تخم ها زودتر  آخر 20 كيلو تخم گل آفتابگردان در حنا ريخته مي ش

ريخته شوند، حنا چرب شده و ديگر پودر نمي شود.

عاشقيت 130 ساله 
ــهرهاي مختلف  ــگري در ش جاذبه هاي گردش
ــت طبيعي،  ــه معماري، باف ــران تنها محدود ب اي
ــت. گاه جاذبه اي  زيبايي يا قدمت و تاريخ آن نيس
ــطه روايت ها و حكاياتي كه با آن است  تنها به واس
ــود. حكايت هايي  ــدا مي كند و زيبا مي ش معنا پي
ــي آن منطقه رواج دارد و گاه  ــه ميان مردم بوم ك
ــگران آن منطقه  ــان براي گردش ــان راهنماي از زب
ــتاني  ــود. يكي از اين حكايت ها داس ــو مي ش بازگ
ــت كه درباره خانه هاي تاريخي طباطبايي ها و  اس

بروجردي هاي كاشان نقل مي شود.
ــخصي حاج سيدجعفر  خانه طباطبايي ملك ش
ــت؛ تاجري خوش نام و  طباطبايي نطنزي بوده اس
ــهرت نامش در  ــروف در دوران قاجار كه ش مع
صنعت فرش از مرزهاي ايران هم فراتر بوده 

است. مساحت خانه را 4730 متر نوشته اند كه به سه بخش اندروني، بيروني و بخش خدمه 
ــود. حكايت مي كنند زماني كه مرحوم حاج سيدحسن نطنزي (مشهور به  ــيم مي ش تقس
ــان دختر همكارش، مرحوم حاج سيدجعفر نطنزي را  بروجردي) تاجر معروف فرش كاش
براي پسر خود سيدمهدي خواستگاري كرد، خانواده دختر (كه در خانه فعلي طباطبايي هاي 
ــأن و موقعيت اجتماعي شان را براي محل  ــاخت خانه اي در ش ــان زندگي مي كردند) س كاش

زندگي دخترشان شرط اين ازدواج قرار دادند.
ــتادعلي مريم كاشاني) خواستند كه خانه  ــهر (اس خانواده بروجردي از معروف ترين معمار ش
ــفت كاري خانه براي انجام نازك كاري و  ــاندن س ــتاد بعد از به پايان رس ــازد. اس مورد نظر را بس
تزئينات از برجسته ترين هنرمندان نگارگر شهر دعوت به عمل آورد. اين هنرمندان داستان ها 
ــه نظامي و هفت پيكرجامي را در همه جاي طاق ها و رواق ها به تصوير  ــقانه خمس و روايات عاش
كشيدند. ساخت اين خانه حدود 18سال، توسط 25 معمار و هنرمند به طول انجاميد. (در زمان 
حكومت ناصرالدين شاه، از سال 1280 تا 1292ساخته شد.) اكنون حدود 130 سال از عمر اين 
خانه سپري شده است. البته در روايتي ديگر اين داستان ادامه پيدا مي كند؛ به  اين قرار كه وقتي 
ازدواج صورت مي گيرد تنها پس از شش ماه عروس اين خانه به دليل ابتال به بيماري العالجي از 

دنيا مي رود. هرچند اين ادامه تلخ ماجرا در برخي روايت هاي اين منطقه نقل نمي شود.

مشاغل: حناسابي يزد
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ــان كويرها ــفر مي كويـر مرنجـاب: مرنجاب براي اهالي س
ــه در فاصله ــت. كويري ك ــنا اس ــران نامي آش ــاي اي و بيابانه
50كيلومتري شمال شرق آران و بيدگل شهر كاشان قرار گرفته
ــرايش (در حاشيه اين كوير) محل خوبي براي اقامت و كاروانس
ــرق كاروانسرا چاه آب شيريني ــت. در فاصله 4 كيلومتري ش 4اس
قرار دارد كه به چاه دستكن شهرت دارد. وجود آبشيرين در اين
چاه به دليل وجود فيلترهاي عظيم ماسهاي است كه شورابههاي
ــبتا گوارايي با درصد نمك ــه كرده و آب نس ــي را تصفي زيرزمين

دهد.  ا پايين در دسترس قرار ميا
ــوب نگاه كنيد، ــمت جن ــرا به س نزديكي كاروانس ــوب نگاه كنيد،ان از ــمت جن ــرا به س چنانچه از نزديكي كاروانس
ــهاي احاطه شده ــط تپههاي ماس كوهي را خواهيد ديد كه توس
ــهرت دارد. فاصله اين كوه تا كاروانسرا ــت و به كوه كلنگ ش اس
ــه ميتواند يك پيادهروي دلپذير و ــت ك حدود پنج كيلومتر اس
سبك را در ميان ماسهها فراهم كند. مناظر كوير از فراز اين كوه
بسيار زيباست. همچنين به كساني كه به ماجراجويي و رانندگي

در كوير عالقهمندند اين مسير پيشنهاد ميشود.

لليلومتري شرق اصفهان يي ك 0كوير خارا در 100 ككوير خارا (ورزنه): 
و 150 كيلومتري غرب يزد در استان اصفهان قرار دارد. كوير خارا
ــيه جنوبي خود با نام خارا گرفته ــتايي در حاش نام خود را از روس
است. اين منطقه در سالهاي اخير با اين نام شناخته ميشود. از
ديگر نامهاي اين منطقه ميتوان به كوير ورزنه و كوير حسنآباد
اشاره كرد. مناظر تاالب گاوخوني از فراز تپههاي شرقي آن بسيار
ــنآباد ــت. نمكزار تاالب از طريق جاده خاكي حس زيبا و بديع اس
ــي است. همچنين تپههاي ماسهاي به معدن نمك قابل دسترس

منطقه قابليت مناسبي براي «آفرود» و «كمپينگ» دارد.

ر ينرو م ي ب ي ل ــيد احتماال نام اين روستا رار ــينما باش اگر اهل س تا ا نا اال ت ا د اش ا ن ل ا گ ر :كوير مصر:وير ااك
شنيدهايد؛ چرا كه فيلم به يادماندني «خيلي دور خيلي نزديك»
ــتا فيلمبرداري و زيباييهاي طبيعت اين منطقه در در اين روس
5اين روستا در45 كيلومتري افيلم ميركريمي به درستي ثبت شد. 
ــتان جندق و در 30 كيلومتري شمال شهرستان ــرق شهرس ش
خور اصفهان است. منطقه اميرآباد در فاصله دو كيلومتري روستا
ــني و پوشش گياهاي غني از درختچههاي گز داراي تپههاي ش
ــت كه مناظر ــاغ و نخلهاي زيباس و ت
ــتاي ــيار زيبايي را پديد آورده، روس بس
ــتاي مصر ــمال روس ــزاد نيز در ش فرح
ــتانهاي زيباست كه ــار از نخلس سرش
ــنهاي روان محصورشده و ــط ش توس
ــافاري است. نيزار محل خوبي براي س
مصر هم در شش كيلومتري شرق  اين
ــتا قرار دارد كه بر اثر آب چشمهاي روس
ــن نيزار داراي ــت. اي زيبا پديد آمده اس
ــه ارتفاع بعضي از ــت ك نيهاي بلند اس

آنها به چهار متر ميرسد. 

بيارجمند: كوير كوچكي در استان
سمنان كه در بخش شرقي كوير دامغان
ــن كوير بهصورت ــت. اي قرار گرفته اس
ــده هرچند بركههاي فصلي خشك ش
ــش ــدهاي گاه  در بخ ــي پراكن باتالق
ــرقي آن  ديده ميشود. از شهرستان ش
بيارجمند به سمت جنوب غربي راه خاكي وجود  دارد كه پس از
5 حدود 45كيلومتر از داخل اين كوير ميگذرد و به طي مسافتي

«طرود» منتهي ميشود.

كوير شهداد:  شهداد  تا كرمان صد كيلومتر فاصله و تا شهر
ــانهاي «كلوتها» 40 كيلومتر فاصله دارد. اين منطقه در بين افس
زمينشناسان به يكي از «قطبهاي گرمايي زمين» معروف است. 
اين كوير كمپ خوب و مجهزي هم دارد كه كار را براي دوستداران 
ــادهتر و البته ايمنتر ميكند. براي رسيدن به كمپ  ــافاري س س
ــهداد به ماهان وارد  ــهداد بايد از دو كيلومتري جاده ش كويري ش
ــد و پس از طي مسافت 15 كيلومتر  5 نهبندان ش ــهدادـ  ـجاده ش
ــمت شرق جاده) بعد از ورود به  ــد. (س وارد جاده كمپ كويري ش
حجاده كمپ پس از طي مسافتي حدود  دهكيلومتر به كمپ كويري 

شهداد ميرسيد.

سميه نيكانلو � 
ــداران ورزش هاي هيجاني مثل  ــي تواند  طرف ــت كويري ايران م ظرفي
ــافاري را به ايران جذب كند و از اين طريق هم نام ايران بار ديگر  و س آفرود 

در جهان مطرح شود و هم گردشگري نيمه جان ايران رونقي بگيرد.
سافاري حتي در واژه هم براي گردشگري ايران تازه است. تفريحي جذاب 
ــتدارانش باز مي كند؛ لذت  ــاال آرام آرام دارد جاي خود را ميان دوس ــه ح ك

سرعت ميان شن هاي كويريا راندن در پيستي طبيعي بي هيچ مانعي.
ــه اش براي اين هيجان   طبيعت ايران هم ظرفيت بااليي در گوشه گوش

دارد. از رمل هاي شاهرود گرفته تا كوير مرنجاب. 
ــي از مهيج ترين تورهاي  ــدرور و لندكروز يك ــردي با فوربيل، لن كويرگ
ــابقه برگزاري چنين تورهايي تحت عنوان تور  ــرد است هر چند س فصل س
ــت. ويژگي اصلي تورهاي سافاري، هيجان  ــافاري در ايران بسيار كم اس س
زياد و كويرنوردي حرفه اي است كه شما را به گوشه هاي پنهان اين طبيعت 

خاموش مي برد. 
ــين  ــه سرنش در اين گونه از تورها از مبدا تا مقصد، لندرورها با حضور س
ــخص شده حركت مي كنند و اعضاي تور با رعايت نظم كلي،  ــير مش در مس
ــف مي برند. اصل كلي در اين  ــو را به ديدن مقاصد مختل ــافران ماجراج مس

تورها، تجربه زندگي در طبيعت و كمپينگ چند روزه در آن است. 
براي برگزاري تورهاي سافاري استانداردترين وسيله نقليه لندرور است 
ــت.  ــور برخوردار اس ــتيباني فني خوبي در داخل كش كه از قدرت باال و پش
ــي براي برگزاري اين تورها، حضور رانندگان حرفه اي و كاربلد  ــه اصل دغدغ
ــت. بنابراين مهم ترين مساله براي برگزاري چنين تورهايي جمع كردن  اس

ــالم براي جابه جايي  ــش تا هفت اتومبيل س رانندگان حرفه اي و حدود ش
20 تا 30 نفر است. 

ــرقي و  ــتاني را مناطق البرز ش ــده، مقاصد تابس در تورهاي طراحي ش
ــاالي 2000 متر و مقاصد  ــل منطقه جهان نما و بوال با ارتفاع ب ــزي مث مرك
پاييزي را كه از مهر و آبان تا اوايل زمستان ادامه دارد مناطق كوير مركزي 

تشكيل مي دهد. 
ميانگين سني متقاضيان اين تورها 20 تا 30 سال 
است ، اما افراد ميانسال( بين 40 تا 50 سال) هم 
ــدت استقبال مي كنند.  از هيجان اين تورها به ش
ــامل برنامه هاي  ــافاري كه ش ــه تورهاي س هزين
ــي در زمينه هاي مختلف از جمله معرفي  آموزش
ــي يا جغرافياي طبيعي  گونه هاي حيواني، گياه
ــوادث و هزينه  ــه ح ــي و بيم ــاي غذاي و وعده ه
ــود براي هر نفر حدود   راهنمايان حرفه اي مي ش
ــوال تورهاي دو تا  ــت. معم ــزار تومان اس 150 ه
ــافاري را بازديد از دره رود، گرمسار  چهار روزه س
و مرنجاب تشكيل مي دهد و براي بيشتر از چهار 
روز، حركت به سمت كوير ورزنه، نائين، بازديد از 
باتالق گاوخوني و بازديد از منطقه انارك تدارك 
ــده كه مهم ترين ويژگي تورهاي سافاري  ديده ش
ــا اتوبوس هيجان و  ــبت به تورهاي گروهي ب نس

لذت وصف نشدني آن  است. 

   ميانگين سني گردشگران تورهاي سافاري 25 تا30 سال است ، اما ميانساالن بين (40 تا 50 سال) هم از هيجان اين تورها به شدت استقبال مي كنند

ماشين بازي در پيست كوير
گردشگري هيجاني با تورهاي سافاري، آرام آرام در ايران جان مي گيرد

ــافاري تونس براي خود حال و هواي عجيبي دارد. اين  تورهاي س
ــهر تونس آغاز مي شود و اولين مقصد بازديد  ــافاري با حركت از ش س
ــت كه نمونه سالمي از  آمفي تئاتر بزرگ رومي در منطقه« الجم» اس
ــهر بسيارند و به قرن سوم  ــهر رم است. آثار رومي اين ش ــئوم ش كلس
ــپس با گذر از باغ هاي زيتون و دهكده  پس از ميالد باز مي گردند. س
ــاحلي اسفاكس به شهر «متمتا» مي رسيم. شهري كه بخش هايي  س

از فيلم جنگ ستارگان در آن ساخته شده است.
در ادامه مسير به سمت جنوب با گذر از استپ هاي بياباني به عشاير 
بيابان نشين بربري مي رسيم! جايي كه در كنار چادرهاي باديه نشينان 

گله هاي بز و شتر در حال چرا هستند. 
روز دوم صبح زود و بعد از صبحانه،  پس از گذشتن از دهكده هاي 

كويري، روانه درياچه بزرگ نمك «شط الجريد» در «توزر» مي شويد. 
ــهر توزر  ــما را گمراه مي كنند. در ش ــراب هاي بياباني ش مكاني كه س
ــهر و بازديد از موزه  ــنتي در دور ش ــكه هاي س ــواري با كالس اسب س

«دارشريط» را فراموش نكنيد. 
يادتان نرود كه صبح زود بايد برخيزيد، چون طلوع خورشيد روي 
درياچه نمك منظره شگرفي را براي مسافران كويري رقم مي زند كه 
اگر آن را از دست بدهيد،  شايد فرصت دوباره اي برايتان ايجاد نشود.

ــد، در اين جا مي توانيد دو گونه  ــهر هيجان فرا مي رس بعد از اين ش
سافاري را امتحان كنيد؛ يكي سافاري با ماشين هاي دو ديفرانسيل در 
ميان كوهستان هاي اطلس و بين روستاهاي اين منطقه و ديگري سفر 
به اعماق كوير و گذر از رمل ها و تپه هاي شني صحراي بزرگ آفريقا. 
ــاده روي در كنار باتالق هاي  ــفر پي ــاي ماجراجويانه اين س از بخش ه

درياچه نمك است. 

سافاري در تونس 

هيجان ميان شن هاي روان
براي سافاري كجاهاي ايران مناسب است؟



علي محزون  � 
ــان، اين شايد  ــتان، آدم ها را كوچ مي دهد كنج خانه هايش زمس
ــفرها در اين فصل  ــد. همين است كه تعداد س ــرما باش خصلت س
بشدت كم مي شود و افراد ترجيح مي دهند به جاي راهي جاده هاي 
ــوند و در كنار خانواده باشند. هستند  ــدن، روانه خانه ش ــرد ش س
ــتان است؛ زيرا شمايلي را كه  ــان زمس افرادي هم كه فصل سفرش
ــد، نمي توانند در هيچ فصل  ــا از طبيعت در اين فصل مي بينن آنه

ديگري مشاهده كنند.
همين ويژگي دليلي شد تا بسياري به اين فكر بيفتند كه مي توان 

از اين ظرفيت استفاده كرد؛ ظرفيت فصل زمستان براي 
ــگري. به همين دليل بسياري از نقاط سردسير  گردش
ــتاني رونقي  ــنواره هاي زمس ــان با راه اندازي جش جه

ــگري دادند و  ــب و كار گردش به كس
ــان كنج  ــراد را از هم ــياري از اف بس
ــرد بيرون  ــان در فصل س خانه هايش
ــرما  ــيدند و به مهماني برف و س كش

ــا توجه به طبيعت  ــد.  ايران هم ب آوردن
چهارفصلش از ظرفيت بااليي 
ــنواره ها  ــراي اين گونه جش ب
برخوردار است. ناگفته نماند 
ــگري زمستاني در  كه گردش

ــورد توجه  ــال م ــن چند س اي
ــت اندركاران  دس و  ــئوالن  مس

ــران هم قرار  ــگري اي صنعت گردش
ــتان ها  ــاله در برخي  اس گرفته و هر س
چنين جشنواره هايي برگزار مي  شود. 

نوستالژي كودكي: آن وقت ها كه بچه بوديم، برف برايمان اتفاق 
ــم مي افتاد نتيجه اش اين  ــي كه اگر مي افتاد و خوب ه ــود؛ اتفاق ب
مي شد كه صبح از خواب بيدار شويم و در حالي كه با قيافه پكر و 
خواب آلود داشتيم يكي يكي لباس هايمان را مي پوشيديم ناگهان 
راديو بگويد: مدارس ابتدايي و راهنمايي تعطيل... همين كافي بود 
تا درس و مشق تبديل شود به آدم برفي و گلوله برف و صداي جيغ 
و خنده. به همين راحتي! شايد جرقه اوليه جشنواره هاي زمستاني 
از همين جا آغاز شد، اين كه بشود هر سال و با هر برف زمستاني 

اين شادماني قديمي را دوباره تكرار كرد. 
رونق گردشگري در شهرهاي سرد: فارغ از همه 
شادي و نشاطي كه اين جشنواره ها به گردشگران 
ــرات اقتصادي  ــوان از تاثي ــه مي كند، نمي ت هدي
ــنواره اي زمستاني  ــهرها با برگزاري جش اين ش
ــن  ــي كه گاه به اندازه جش ــت؛ تاثيرات گذش
ــت محصول براي  برداش

منطقه سودآور است. 
سرمايه گذاري و 
رونق گردشگري زمستاني 
ــكي،  ــت هاي اس در پيس
ــيار  ــرم و طبيعت بس ــاي آبگ درياچه ه
مناسب استان هاي غربي كشور، بهترين 
ــتغال زايي  و مطمئن ترين منبع اش
ــت و  ــاكنان منطقه اس ــراي س ب
ــگري  ــخ زده گردش صنعت ي
شهرهايي همچون شهركرد 

را جاني دوباره مي بخشد.  

سرماي زمستاني
و جشن هاي ايراني

ــتان همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران، با  ــهر و اس ش
توجه به داشتن موقعيت ويژه جغرافيايي در دامنه زاگرس و امكانات 
ــتاني دارد. دراين استان هر  ــگري زمس آن، جايگاه ويژه اي در گردش
ساله جشنواره زمستاني برگزار مي  شود. زمان برگزاري اين جشنواره 
در سال گذشته پنجم تا دهم بهمن بود كه در آن عالوه بر ورزش هاي 
ــكي، يخ نوردي و برف بازي، برنامه هاي متنوعي  مرسوم همچون اس
ــابقه عكس تنديس هاي يخي هم  ــون اجراي تئاتر خياباني و مس چ

برپا بود. 
برگزاري كوهنوردي، صعود سرعتي به قله الوند، برپايي مسابقات 
ــنگ نوردي، مسابقات سراسري تيراندازي به اهداف  يخ نوردي يا س
ــواري و ساخت بزرگ ترين تنديس  ــابقات دوچرخه س پروازي و مس
برفي ايران، از برنامه هاي اين مجتمع در ايام جشنواره است. از ديگر 
نكات قابل توجه در اين جشنواره زمستاني، خدمات ويژه اي است كه 

به اقشار خاص از جمله دانش آموزان و فرهنگيان ارائه مي  شود.
جشنواره زمستاني سرعين 

در استان اردبيل  جشنواره زمستاني از بهمن تا نيمه اسفند در خلخال و 
سرعين برگزار مي  شود. براي اين جشنواره برنامه هاي متنوعي تدارك ديده 
شده است تا گردشگران داخلي و خارجي از زيبايي هاي صنعت گردشگري 
ــتفاده  ــبالن و مناطق برفگير اس ــتان بويژه آب هاي گرم و دامنه هاي س اس
ــنواره با محوريت بازي هاي برفي و يخي و تنديس سازي در  كنند. اين جش

منطقه نمونه گردشگري اردبيلـ   خلخال برگزار خواهد شد.
ــته جشنواره زمستاني برف و يخ از عالقه مندان،  ــال گذش در فراخوان س
گردشگران و هنرمندان تنديس ساز و مجسمه ساز براي شركت در مسابقات 
 دعوت شده بود. برنامه هاي اسكي بازي در پيست اسكي آلوارس در سرعين

ــورـ  نيز از ديگر برنامه هاي اين جشنواره  ــت هاي شاخص در كش ـ  از پيس
است.

ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  ــتر س ــگر بيش براي جذب گردش
ــنواره  ــتان اردبيل در نظر دارد طي زمان برگزاري جش ــگري اس و گردش
زمستاني تخفيف هاي 30 تا 50 درصدي به خدماتي اعم از مراكز اقامتي، 

پذيرايي و آب هاي گرم سرعين اختصاص دهد.  
شهر برفي در كوهرنگ

شهرستان كوهرنگ   در استان چهارمحال و بختياري براساس دسته بندي 
كه سازمان هواشناسي دارد، جزو مناطق با بارش برف فوق سنگين محسوب 
ــود به گونه اي كه بارش برف در ارتفاعات زردكوه در برخي نقاط به  مي ش
ــديد كه گاه به 30 درجه  ــرماي ش ــد. بارش برف و س حدود ده متر مي رس
ــده كه فرصت هاي خوبي براي گردشگري  ــد، باعث ش زير صفر هم مي رس

زمستاني در شهرستان كوهرنگ به وجود آيد. 
ــود در اين استان جشنواره شهر  ــت كه حاال چند سالي مي ش همين اس
ــال هم بايد منتظر  ــود. از خبرها چنين برمي آيد كه امس برفي برگزار مي ش
برگزاري اين جشنواره همزمان با دهه فجر در شهر كوهرنگ باشيم. در اين 
جشنواره، مجسمه هاي برفي ساخته مي شود و مانند سال هاي گذشته 35 
ــه روز رقابت مي كنند. زمينه سازي براي طراحي  گروه پنج نفره به مدت س
و اجراي بين المللي برف آورد ساالنه، نگرش ويژه به جاذبه هاي چهارمحال 
ــگري زمستاني كشور، جذب گردشگران  و بختياري به عنوان مقصد گردش
ــت اسكي مجهز از  ــراها و پيس ــتاني با بهره مندي از هتل ها، مهمانس زمس

مهم ترين اهداف برگزاري جشنواره شهر برفي كوهرنگ است. 
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ـ  انگلستان جشنواره يخ پليموت 
ــه روزه است كه هر ساله در روزهاي  ــنواره رويدادي س اين جش
دهم تا دوازدهم نخستين ماه از سال ميالدي در شهري به همين 

نام در انگلستان برگزار مي  شود. 
ــنواره كه در سطح و اندازه هاي رويدادي جهاني برگزار  اين جش
ــود، با هدف غناي هر چه بيشتر شهر پليموت در حوزه هاي  مي ش
ــت. برنامه هاي اين  ــكل گرفته اس اقتصادي، اجتماعي و هنري ش
جشنواره بسيار متنوع و سرگرم كننده است؛ اما آنچه به جشنواره 
يخ پليموت ارزش و اعتبار فراوان بخشيده، رقابت حكاكي روي يخ 
است كه از سوي تيم هاي 
دانشگاهي انجام مي شود، 
ــن  هيجان انگيزتري ــا  ام
ــنواره،  جش ــن  اي بخش 
ــهر  ــاني مركز ش نورافش
ــا تركيباتي از  پليموت ب

يخ و آتش است.

جشنواره يخ جادويي ـ كانادا
اين جشنواره از هفدهم تا بيست و ششم ژانويه (اواخر دي) در پارك ملي بَنف كانادا برگزار مي شود. 
اما آنچه جشنواره يخ جادويي را از ديگر جشنواره هاي مشابه جدا كرده، خالقيت در آن است. خالقيت 
ــركت كنندگان در اين جشنواره رقابتي  ــوب مي شود. ش ــنواره جادويي مهم ترين عنصر محس در جش
ــاخته  ــد و به آثار معمولي كه از يخ س بايد بتوانند آثاري از يخ و برف خلق كنند كه ابتكاري و تازه باش
مي شود، شبيه نباشد. گردشگراني كه به بازديد از جشنواره يخ جادويي مي روند اين امكان را دارند تا 

منحصربه فردترين و جالب ترين مجسمه هاي يخي جهان را نظاره كنند و در كنارشان عكس بگيرند.

ـ  چين جشنواره برف هاربين 
اين جشنواره را مي توان  هيجان انگيزترين رويداد زمستاني در جهان لقب داد. جشنواره بين المللي 
ــال 1963 هر ساله در شهري به همين نام در چين برگزار  ــمه هاي يخ و برف هاربين كه از س مجس
ــده و يك ماه پذيراي گردشگران بي شماري از سراسر جهان  ــود از پنجم ژانويه (دي) آغاز ش مي ش
است. در جشنواره هاربين مجسمه هاي بي نظيري از يخ و برف به دو شيوه مدرن و سنتي به نمايش 
ــنواره با استفاده از ليزر تراش مي خورند، اما مجسمه هاي  ــمه هاي مدرن اين جش در مي آيند. مجس

سنتي حال و هواي ديگري دارند و با دست و ابزارهاي سنتي و قديمي شكل گرفته اند. 

گرماي گردشگري در فصل سرد
جشنواره هاي زمستاني رونق دوباره اي به سفر در فصل سرد داده اند
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آيسا اسدي � 
خبرنگار كانال پي بي اس، آخرين غروب پاييزي سال گذشته را 
در خيابان هاي تهران و هياهوي مردم براي رسيدن يلدا، گذرانده 
است. اين خبرنگار خاطراتش را از جشن شب يلداي ايراني در 27 
ــامبر 2012، در سايت پي بي اس منتشر كرده است. گزيده اي  دس

از اين خاطرات ترجمه شده و از اين قرار است:
ــت. امروز  ــب يلداس آفتاب در تهران غروب مي كند؛ اين آغاز ش
ــامبر برابر با آخرين روز از ماه آذر در تقويم  ــنبه بيستم دس پنجش
ــت، امشب  ــيدن اس ــتان در حال فرا رس ــت. چله زمس ايراني اس

طوالني ترين شب سال است. امشب شب يلدا است.
ــين ها تمام خيابان هاي تهران را احاطه كرده  و ترافيك هر  ماش
روزه اين شهر را سنگين تر از معمول كرده  است. مردم از اوايل عصر 
براي خريد مهماني هاي يلداي خود در مراكز خريد مي چرخند تا 
ــن هاي خانوادگي شركت  ــته و در جش هر چه زودتر به خانه برگش
كنند. قفسه هاي شيريني فروشي ها تقريبا خالي شده  است. قيمت 
آجيل در هفته گذشته بسيار باال رفته است. كافه ها و رستوران ها 
ــركت مردم در جشن شب يلدايشان  آگهي هاي تبليغاتي براي ش
ــن ملي به  داده اند. براي يك ناظر خارجي، يلدا به عنوان يك جش

نظر مي رسد.
ــتارخان در غرب تهران  ــي در خيابان س از مرتضي راننده تاكس
ــت؟ او معتقد  ــم كه آيا يلدا يك هنجار در ايران مدرن اس مي پرس
است  نه و يلدا طي سال هاي اخير آنقدر مهم شده؛ در گذشته تنها 
ــنت كوچك بوده است، اما نوشين، روان شناسي در جنوب  يك س
ــن ها و  ــري خالف او دارد. او مي گويد يلدا از جمله جش ــران نظ ته
سنت هاي مهم ايراني است و يكي از مهم ترين بهانه هاي ايراني ها 
ــاره فيزيكدان  ــت. به ــدن دورهم و با هم  بودن اس ــراي جمع ش ب

ــدا زماني براي  ــاله نظر زيبايي دارد. او مي گويد يل ــش س سي وش
جمع شدن سنت هاي كهن با عادت هاي مدرن امروزي است. بهاره 
از كودكيش مي گويد كه همه خانواده در خانه پدربزرگشان جمع 
ــگذراني  ــدند و در كنار عموزاده ها و عمه زاده ها بازي و خوش مي ش
مي كردند، اما يلداي اين روزها برايش كمي فرق كرده و مي گويد 
ــال هاي تكراري گذشته با اقوام، شب  ــت ندارد مثل س ديگر دوس
يلدا را سپري كند. بهاره از شركت در تورهاي گردشگري شب يلدا 
ــافرتي برگزار مي شود، بيشتر استقبال  ــط آژانس هاي مس كه توس

مي كند و با برادرش به سفر مي رود.
ــي در نزديكي  ــيريني فروش ــاني فردي كه داراي يك ش كاش
ــت آيين شب يلدا براي كسب و  ــت، معتقد اس ميدان وليعصر اس
ــاني مي گويد مردم از يك يا دو  ــود است. كاش ــيار پرس كارش بس
ــيريني مي دهند تا هم در شب جشن  ــفارش ش روز پيش از يلدا س
ــان  ــند و هم از فراهم بودن شيريني ش ــته باش ــيريني تازه داش  ش

مطمئن باشند.
كانال هاي تلويزيون براي اين شب چند فيلم سينمايي نمايش 
ــينماي جهان نيز وجود  ــان فيلم هاي روز س مي دهند كه در بينش
دارد. در برخي كانال ها سفره هايي با تزئينات مرتبط با يلدا نمايش 
ــينما و ورزش  ــهور از حوزه هايي چون س مي دهند و مهماناني مش
ــيرازي حافظ نيز در  ــاعر معروف ش ــعاري از ش ــور دارند. اش حض
ــعارش در شب يلدا يكي از  ــت كه گويا خواندن اش بين برنامه هاس

سنت هاي مهم است.
ــران همچنان  ــت، اما خيابان هاي ته ــده اس ديگر دير وقت ش
پرهياهو و شلوغ است. شب يلدا تازه آغاز شده است. تهران به زير 
حجابي از تاريكي فرورفته اما روح شكست ناپذير آيين يلدا، شوري 

در اين شب به پا كرده است.

يلدا؛ تكامل سنت ايراني
نگاهي به برخي  سنت هاي شب يلدا 

در نقاط مختلف ايران
ــب يلدا همچون ديگر مراسم ملي  ــياري از نقاط ايران در ش در بس
ــنت در ميان  ــتند، اما اين س و مذهبي براي نو عروس ها هديه مي فرس
ــمالي ها، آذربايجاني ها و قزويني ها بسيار پررنگ تر است. اين هدايا  ش
بيشتر در خونچه هايي تزئين شده به خانه تازه عروس فرستاده مي شود. 
آذربايجاني ها در ميان هداياي خود حتما هندوانه اي تزئين شده با شال 
قرمزي به دورش مي گذارند، در حالي كه مردم خطه شمال رسم دارند 
يك ماهي سفيد بزرگ با تزئين سبزيجات را همراه هدايا بفرستند. چرا 
كه معتقدند باعث خير و بركت و فراواني روزي زوج جديد و همچنين 

سالمت و باروري نوعروس مي شود.
ــوي   قزويني ها به اين هديه «خونچه چله» مي گويند و آن را از س
ــتاني براي عروس مي فرستند. قزويني ها با  داماد به عنوان هديه زمس
خونچه چله عروس، پارچه، جواهر، كله قند و هفت نوع 

ميوه مي فرستند.

شب چراغاني خراساني ها 
جالب است بدانيد در خراسان از گذشته هاي دور 
تاكنون هرگز به اين جشن ، جشن يلدا گفته نمي شود، 

بلكه خراساني ها همواره اين جشن را به نام هاي «شبچله» 
يا «چله نشيني» مي خوانند. مهم ترين مراسم خراساني ها 
ــب چراغاني» است. اين  ــبچله، «شب چراغ» يا «ش در ش
است كه در گذشته ديدو بازديد زياد بود. مردم در نبود برق 
براي رفتن به خانه اقوام فانوس به دست مي گرفتند و همه جا 
ــد و در واقع به سبب تردد  ــن مي ش از زيادي چراغ ها ، روش
 زياد مردم  چراغ  به دست در شب يلدا، به شب  چراغ معروف 

شده است.

فال  سوزن همداني ها 
همداني ها در شب يلدا فالي 
ــوزن» مي گيرند  به نام «فال س
همه دور تا دور اتاق مي نشينند 
ــعر  ــي به طور پياپي ش و پيرزن
ــرزن،  ــار پي ــد. در كن مي خوان
ــه اي پارچه اي قيچي  دختر بچ
نخورده و آب نخورده به دست 

مي گيرد و با هر بار شعرخواني به آن سوزني مي زند. مهمانان بر اساس ترتيب 
نشستن هر شعر را فال خود مي گيرند و تعبير مي كنند.

طبق خوراكي براي نوعروسان 
ــت در شب يلدا  ــم اس در گيالن رس
ــوس» را  ــام «آوكون ــي اي به ن خوردن
ــب  ــار ديگر خوراكي هاي اين ش در كن
ــه آوكونوس از  ــل تهي ــد. مراح بگذارن
ــز در خانه هر گيالني  ــل فصل پايي اواي
ــود. به اين ترتيب كه ازگيل  آغاز مي ش
خام را در خمره اي ريخته، رويش را پر 
از آب كرده و كمي نمك نيز به آن مي افزايند. سپس در خمره را محكم بسته 
و آن را در داخل اتاقي گرم قرار مي دهند. ازگيل هاي سفت و خام تا شب يلدا 
پخته، آبدار و خوشمزه مي شود. گيالني ها معموال آوكونوس را با گلپر و نمك 
مي خورند. خانواده هايي كه در همان سال پسرشان را داماد يا نامزد كرده اند، 

در طبقي كه براي خانواده نوعروس مي فرستند، آوكونوس را نيز مي گذارند.

شب انتظار قارون
كرماني ها در شب يلدا عالوه بر 
ــاير نقاط ايران  مراسمي كه در س
ــم جالب و  ــود، رس ــزار مي ش برگ
متفاوتي دارند. كرماني ها در طول 
ــه انتظار  ــحرگاه ب ــب يلدا تا س ش
ــينند.  ــانه اي مي نش ــارون افس ق
قارون در افسانه ها پيرمرد متمولي 

است كه ثروتش قابل شمارش نيست. در افسانه هاي محلي كرمان اين گونه 
گفته شده كه قارون در شب يلدا در لباس مبدل هيزم شكن به خانواده هاي 
فقير سر زده و به آنها تكه هاي چوب هديه مي دهد. در اين افسانه ها تكه هاي 
چوب با طلوع خورشيد به طال تبديل شده و سبب ثروت و بركت خانواده هاي 

فقير مي شود.

توري به اندازه طوالني ترين شب
ــت، اما اين دليلي نمي شود كه تورها برنامه اي  ــنت هاي شب يلدا دورهم نشيني و قصه گويي اس ــت كه يكي از س ــت اس اين درس
ــند. بسياري از تورها برنامه هاي خود را در كنار جاذبه هاي گردشگري شهر ها تدارك ديده اند، تا به اين  ــته باش ــب نداش براي اين ش
واسطه يك تير و دو نشان كرده باشند. زمان اين تورها هم معلوم است كه نهايتا به دو روز مي رسد. در اينجا به برخي از اين تورها 

اشاره مي كنيم. 
شب نشيني در خانه هاي قديمي:  اقامتي به ياد ماندني در خانه سنتي خانه ايراني، تپه هاي شن روان، كوير پر رمز و راز، درياچه 
ــي، شهر زيرزميني اويي (نوش آباد)، مراسم شب يلدا، پذيرايي مخصوص  ــراي عباس نمك و چند ضلعي هاي درياچه نمك، كاروانس

شب يلدا همراه با موسيقي زنده. دو روزه: 210000 تومان 
ــوله، طبيعت پاييزي جنگل هاي گيالن، قلعه تاريخي رودخان،  ــاي آبشار ماس ــوله، تماش ــهر ماس قصه گويي در قلعه:  ديدار از ش

پذيراي شب يلدا و جنگل پيمايي چهار ساعته (رفت و برگشت) سبك در مسير قلعه رودخان. دو روزه: 165000 تومان
ــيني بلندترين شب سال در خانه اي در شهرستانك در محيطي گرم با سفره ويژه  آجيل خوري در كاخ ناصرالدين شـاه: شب نش

شب يلدا به همراه صرف شام و آجيل شب يلدا، مراسم حافظ خواني، تكنوازي ساز. يك روزه: 69000 تومان.
ــيقي زنده سنتي به همراه سخنان  ــهرري، حافظ خواني و موس ــكده ش ــتان، آتش يلداگردي در پايتخت: بازديد از موزه ايران باس

استادان به نام ايران شناسي و ستاره شناسي. يك روزه: 54000 تومان .

يلدا به ايران رسيد
روايتي از پرسه زدن يك گردشگر خارجي در شب يلداي تهران
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پايان هفته، آغاز سفر
تعطيالت آخر هفته را جدي بگيريد

ــوال  ــرا ايراني ها تعطيالت آخر هفته را جدي نمي گيرند؟ اين س چ
ــد، اما وقتي آمار سفر ايرانيان  ــياري داشته باش مي تواند علت هاي بس
ــه مي كنيم همه آن علت ها  ــاالي تعطيالت  ايران مقايس ــا تعداد ب را ب

كمرنگ مي شود.
ــر مي كند  ــه صورت فصلي آماري را منتش ــار ايران ب ــز آم اول: مرك
ــل دارد. در اين طرح با  ــفر ايرانيان در آن فص ــه حكايت از ميزان س ك
ــفر از جمله تعداد  مراجعه به خانوارهاي نمونه، در مورد ويژگي هاي س
سفر، نوع سفر (با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه)، هدف اصلي سفر 
ــتگان و آشنايان، اقامتگاه هاي عمومي، چادر،كمپ شخصي  (ديدار بس
ــفر، اطالعاتي جمع آوري مي شود. هر چند اين آمار  و...) هزينه هاي س
ــته تا به حال منتشر نشده است، اما مي توان از آمار سفر  ــال گذش از س
ــتان 91 هم نتايج كاربردي را استخراج كرد. بر اساس  ايرانيان در تابس
ــور كه معادل 12 ميليون و  ــن آمار حدود 57 درصد خانوارهاي كش اي

ــفر داشته اند. در مقابل  ــت، حداقل يك س 485 هزار و 316 خانوار اس
ــون و 263 هزار و 684 خانوار در اين  ــد، يعني 9 ميلي ــدود 43 درص ح
فصل سفري نداشته اند. اين در حالي است كه تابستان  پر سفرتر از هر فصلي 

براي ايرانيان است و رقم 43 درصد با توجه به ميزان تعطيالت باالي 
ــفر  ــان از س ــت. رقمي كه نش ايران، رقم قابل توجهي اس

نرفتن حدود ده ميليون ايراني دارد.
ــتر كشورهاي جهان  دوم: در حالي كه  بيش

بين 9 تا 11 روز از سال را تعطيل هستند، 
ــورمان ساالنه 25  در تقويم رسمي كش

روز تعطيل رسمي (شامل پانزده روز 
ــي و ده روز  ــبت هاي مذهب مناس

مناسبت هاي ملي) داريم كه بايد 
به اين رقم، 52 جمعه را اضافه 

ــه تعطيل   ــم. كه البت كني
از  پنجشنبه هاي بسياري 

اداره ها و نهادهاي دولتي هم اضافه مي شود. 

مهم ترين دليلي كه مي توان براي بيرون  رفتن از خانه در تعطيالت 
ــدن از فضاي روزمره و كار است  آخر هفته در نظر گرفت، همان جداش
ــه اينكه  اين كه  ــات افراد دارد. از جمل ــرات فراواني در روحي ــه تاثي ك
ــتري براي آغاز هفته كاري فراهم  ــفر، آمادگي بهتر و بيش س
ــگرف و  ــازده كاري افراد هم تاثير ش ــد و در ب مي كن

قابل توجهي دارد. 
ــل  آخر هفته  ــا دو روز تعطي ــراي يك ي ب
گزينه هاي بسياري براي سفر وجود دارد؛ 
گزينه هايي كه اغلب از لحاظ اقتصادي 
مقرون به صرفه است. چرا كه بسياري 
ــه دليل توجيه اقتصادي  از افراد ب
ــفرهاي يكروزه، قيد  نداشتن س
ــفرها را مي زنند، در  اين نوع س
ــايد ماندن  صورتي كه حتي ش
ــه از لحاظ اقتصادي هزينه  در خان

بيشتري براي افراد داشته باشد!

جايي غير از خانه
نگاهي به مهم ترين مقاصد سفرهاي يكروزه 

كوير بادرود: بازديد از كاروانسراي عباسي، پياده روي در تپه هاي شني 
و عكاسي روي رمل هاي منطقه.

ــان را  ــد فاصله 230 كيلومتري اتوبان تهرانـ  قمـ  كاش ــران باي  از ته
طي كنيد تا در فاصله 60 كيلومتر بعد از كاشان به بادرود برسيد. هزينه 

تور: 45 هزار تومان.
ده تنگه و قله  قلعه دختر: پياده روي در حاشيه رودخانه و عبور از ميان 
ــه ده تنگه، صعود اختياري به قله  ــتاي نيمه متروك باغ ها، بازديد از روس

زيباي قلعه دختر (قزل ماما) و ديدار از قلعه ساساني. 
ــت. هزينه تور: 32  ــه اين منطقه تا تهران حدود 30 كيلومتر اس فاصل

هزار تومان.
ــور از تنگه اللون  ــت در امتداد رودخانه اللون، عب تنگـه اللـون: حرك
ــم نواز طبيعي، غارهاي برفي،  ــان)، مناظر چش ــور از رودخانه خروش (عب
ــار خلنو. تنگه اللون در  ــمه گازدار تلخ آب، آبش ــمه هاي پر آب، چش چش

منطقه فشم تهران است. هزينه تور: 35 هزارتومان.
پياده روي در راش: بازديد از روستاهاي جنگلي، تماشاي چشم اندازهاي 
ــبز و سر به فلك  ــاهده جنگل هاي متراكم درختان س زيباي منطقه، مش
ــير حركت تهرانـ  فيروزكوهـ  فريم  ــيده راش. اين جنگل ها در مس كش

قرار دارد. هزينه تور: 40 هزار تومان. 
ــيب  ــير هموار و كم ش روسـتاي هرانـده تـا خمره: پياده روي در مس
ــد از مناظر زيباي  ــش كيلومتر)، بازدي ــتاي هرانده تا خمده (حدود ش روس
ــور از باغ هاي هرانده و صرف ناهار كنار رودخانه نمرود.  ــت منطقه، عب طبيع

مسير تهرانـ  فيروزكوه. هزينه تور: 49 هزارتومان.
آبشار سنگان، قله پهنه حصار: پياده روي در دره زيباي سنگان، عبور از ميان 
ــار مرتفع و يخ زده  باغ ها و جويبارها، ديدن مناظر زيباي پاييزي، بازديد از آبش
سنگان، صعود به قله 3300 متري پهنه حصار (اختياري). آبشار سنگان در 20 

كيلومتري شمال غرب تهران واقع است. هزينه تور: 40 هزار تومان. 
روستاي ابيانه: بازديد از روستاي سرخرنگ ابيانه، مسجد و كوه حاجتگاه، آتشكده 

هارپاك، مسجد جامع، دامنه هاي كوه كركس،ديدن البسه سنتي مردم ابيانه .
 ابيانه در فاصله 260 كيلومتري تهران است. هزينه تور: 50 هزار تومان. 
ــبك به سمت آبشار و تنگه رندان،  روسـتا و آبشـار رندان: كوه پيمايي س

عبور از بين باغ ها و مزارع داراي مناظر زمستاني بسيار زيبا.
 روستاي رندان در 20 كيلومتري تهران قرار دارد. هزينه تور: 49 هزار تومان.

ــيه رودخانه، عبور از  ــك و حاش دره شموشـك: پياده روي در دره شموش
رودخانه شموشك،  عبور از باغ ها و مزارع، صرف ناهار در طبيعت و گشت وگذار 
در منطقه. شموشك در حد فاصل تهران و چالوس قرار گرفته است. هزينه 

تور: 450 هزار تومان.
ــنگي، خروج از  درياچـه حـوض سـلطان: بازديد از بناي تاريخي قلعه س
اتوبان به سمت درياچه، توقف براي تعويض لباس و كفش همسفران، شروع 
ــاده تهران ـ  قم.  ــير ج ــه به صورت آزاد يا گروهي. مس ــاده روي در درياچ پي

هزينه تور: 35 هزار تومان. 

«آخر هفته كجا مي ري ِهنري؟» اين سوال ديالوگ پاياني سريال 
ــه 70 از تلويزيون ايران پخش  ــط ده ــود كه اواس «كارآگاه درك» ب

مي شد. 
سريالي كه هواداران بسياري هم داشت و جالب اين كه ميان همه 
موضوعات جنايي اش به اين ديالوگ معروف شده بود. هر چقدر اين 
ــم بود براي ايراني ها چندان  ــوال براي كارآگاه باهوش آلماني مه س
ــفر  ــان برنامه س اهميتي ندارد. چرا كه آنها معموال براي آخر هفته ش

ندارند و سفر براي آنها كمتر از يك هفته معني نمي دهد.
ــل قديم ايراني ها كه چنين بر مي آيد، اما سوي  ــت كم از نس  دس
ــل  ــت كه اتفاقا ميان نس ــفرهاي يكروزه اس ديگر اين ماجرا رونق س
ــياري پيدا كرده و همين موضوع باعث  جديد ايراني ها طرفداران بس

رونق تورهاي سفري يكروزه شده است.
ــود و تا نيمه شب ادامه  ــفرهايي كه معموال از بامداد آغاز مي ش س
دارد. با لحاظ كردن مبدا تهران اين سفرها نهايتا با فاصله هاي 300 
كيلومتري طراحي مي شود. هزينه اين سفرها هم معموال از 30 هزار 

تومان شروع و به 60 هزارتومان هم مي رسد.
ــخص است  ــفرهايي هم معلوم و مش ــايل مورد نياز چنين س وس
ــافران اعالم  ــق برگزاركننده اين تورها به مس ــه معموال از طري البت
مي شود با اين حال هميشه توصيه مي شود قدري خوراكي در كوله 
ــت لباس اضافه، كمك هاي اوليه، بند،  ــته باشيد. يك دس خود داش
چسب نواري، كاغذ، قلم، ساعت، عينك دودي، زيرانداز، پتو مسافرتي 
و احيانا  دوربين از لوازمي است كه  گردشگران حرفه اي طي سال ها 

سفر پيشنهاد مي كنند.
ليدرها مهم تر از تورها: در سفرهاي يكروزه چيزي كه مهم به نظر 

مي رسد «تورليدر»ها هستند. بسياري از اين تورهاي سفر يكروزه به 
نام اين تورليدرها شناخته مي شوند تا آژانس ها. بسياري بعد از سفر 
ارتباط خود را با تورليدرها حفظ مي كنند و سفرهاي يكروزه شان را 
به عنوان يك برنامه ثابت در تقويم ساالنه زندگي خود مي گنجانند. 
ــفر ايرانيان نقش  ــن تورليدرها مي توانند در تغيير فرهنگ س بنابراي
بسيار موثرتري نسبت به آژانس ها و نهادهاي دولتي و حتي تشويق 

رسانه ها داشته باشند.
نكات مهم سفر يكروزه: اما اگر آخر هفته قصد كرديد راهي سفر 

شويد، سه نكته اساسي را حتما در نظر بگيريد.
 اول اين كه پيش از پرداخت پول از نوع وسيله نقليه مطمئن 
ــويد. ميني بوس هاي سايز كوچك شايد هزينه كمتري داشته  ش
ــد مازندران  ــافرت 600 كيلومتري مانن ــراي مس ــند ولي ب  باش
ــت) شايد لذت  سفر  را  (300 كيلومتر رفت، 300 كيلومتر برگش

به كامتان تلخ كند.
ــت. پيش از انتخاب نوع  ــفر اس  دومين نكته در رابطه با مقصد س
ــت بياوريد.  ــات جغرافيايي و بومي آن را به دس ــل تور، اطالع و مح
جنگل نوردي در فصل زمستان و كوهنوردي در فصل تابستان خيلي 
هم نمي تواند جذاب باشد. آب و هوا، برف و باران بر نوع زيبايي مناظر 

اطراف تاثير بسزايي دارد.
 سوم تحقيق كنيد كدام محل در كدام فصل زيبايي بيشتري پيدا 
ــت اين كه احتمال وقوع حادثه را جدي بگيريد. از  ــد و در نهاي مي كن
ــويد. از وجود  ــر برگزاركننده تورها صحت بيمه افراد را جويا ش دفات
پكيج  كمك هاي اوليه كه آن را معموال دستيار تورليدر حمل مي كند 

نيز اطمينان حاصل كنيد.

يك روز با سفر
آنچه بايد درباره سفرهاي يك روزه بدانيد
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هستي يزدان پناه � 
برخـي كم كردن هزينه هاي سـفر را با سـفرهاي ارزان قيمت كه 
سـبب آزردگي هاي فراوان مي شود، اشتباه مي گيرند. نيازي نيست 
بـه قيمت از بين رفتن راحتي و آسـايش خود و خانواده تان ارزان تر 
سـفر كنيـد. كافي اسـت با به كار بـردن تعدادي راهكار سـاده هم 
ارزان تر سـفر كنيد و هم در آسـايش باشيد. در اينجا به برخي از اين 

راهكارها اشاره مي شود.

از خبرنامه هاي الكترونيكي بهره ببريد
بسـياري از آژانس هاي مسـافرتي و برگزاركننـدگان تور  هنگام 
كم بودن تعداد مسـافران كه به اصطالح آن را «بسـته نشـدن تور» 
مي خواننـد، اقـدام بـه فروش تورهاي مسـافرتي در لحظـه آخر به 
قيمت هـاي بسـيار ارزان مي كننـد. كافي اسـت با عضو شـدن در 
تارنماهاي اين آژانس ها و شبكه هاي اجتماعي آنان از اين تخفيف ها 
مطلع شـده و براحتي اقدام به خريد بسـته مسـافرتي در روزهاي 

نزديك به عزيمت كنيد.

ايـن تخفيف هـا درخصـوص پروازها نيز بسـيار اتفـاق مي افتد. 
به عنـوان مثـال پروازهايي كه در سـاعات اوليه روز و يا نيمه شـب 
هسـتند، معموال در لحظه آخر با قيمت هايي بسـيار پايين تر، حتي 
گاه نيم بها نيز فروخته مي شـوند. پس اسـتفاده از اين تخفيف ها را 

از دست ندهيد.
سـفر در فصل ركود: اگر زمان سفرتان محدود به عواملي چون 
تعطيالت رسمي، مدرسه كودكان، مرخصي از محل كار و... نيست و 
ايـن امكان را داريد كه خود تصميم بگيريد  كي به مسـافرت برويد، 
بهتر است به جاي فصل رونق، در طول فصل خلوتي و ركود به مقصد 
مورد نظرتان سـفر كنيد. سـفر در طول فصل ركود شرايط استفاده 
از تمامي امكانات سـفر، چون مراكز اقامتي، رسـتوران ها و كافه ها، 
وسـايل حمل و نقل، و وروديه ها را با قيمتي ارزان تر برايتان فراهم 

مي آورد.
استفاده از تورهاي رايگان درون شهري: در بسياري از مقاصد 
شـهري  هنگام رويدادهاي خاص فرهنگي، مذهبي، سياسـي، ملي 
و...، تورهاي گشت درون شهري جهت نمايش جاذبه هاي گردشگري 

شهرها برگزار مي شود. كافي است پيش از عزيمت از نگاهي به تقويم 
مقصـد مورد نظر خود بيندازيد تا بسـادگي بتوانيـد در يكي از اين 

تورها ثبت نام كنيد.
راهكارهايي ديگر

بهتـر اسـت براي كم كـردن هزينه ها به جاي اجاره ماشـين در 
مقصد، كه معموال بسيار هزينه بر است، از تاكسي استفاده كنيد.

در مراكز اقامتي زياد سختگير نباشيد، نيازي نيست چشم انداز 
اتاقتـان حتما منظره اي ويژه  به شـما نمايش دهد. كافي اسـت تنها 
اتاقي راحت اجاره كنيد تا در طول سـفر به آسـاني در آن استراحت 

و تجديد قوا كنيد.
در طـول سـفر بـه تبليغـات اهميت دهيـد. بسـياري از مراكز 
تفريحي و رسـتوران هاي تازه تاسـيس تخفيفات ويژه اي را در كنار 

خدمات عالي به مشتريان ارائه مي دهند.
در طول سفر براي تماس با اعضاي خانواده و دوستان، مي توانيد 
به جاي استفاده از خدمات تلفن مقصد، از طريق اينترنت كه معموال 
در همـه جـا رايگان در اختيار مسـافران قـرار دارد، بهره بگيريد و 
با اسـتفاده از نرم افزارهاي موجـود براحتي از طريق اينترنت تماس 

تلفني برقرار كنيد.

شگردهاي كاهش هزينه سفر

ــتم و پدر و  من متولد تهران هس
مادرم اصالتا مشهدي هستند. به 
ــهد را نه فقط  همين جهت مش
ــه در جايگاه  ــراي زيارت، بلك ب
ــيار ديده ام.  خانه پدري ام بس
ــارت كه در  ــدف زي ــر از ه غي
ــكي  ــي آن هيچ جاي ش نيك
ــدارد، از ديدني هاي  وجود ن
زيباي مشهد مي توان به ييالقات 
ــه هنوز در ذهنم  ــاره كرد ك آن اش

باقي مانده است. 
ــاي منحصر به  ــن ييالقات مكان ه اي
فردي هستند كه از قديم نيز معروف 
بوده اند؛ مثل طرقبه و وكيل آباد كه 
معموال مسافران به ديدن آنها بسنده 
مي كنند. البته  ُزشك ،  اَبَرده  و  اَخلََمد  
ــم از ديگر جاهاي  ــّد كارده ، ه و  س
ــتند كه كمتر مسافران  ديدني هس
به سراغشان مي روند و مشهدي ها 
ــارج از  ــت وگذار در خ براي گش
ــراغ اين مناطق  ــتر س ــهر، بيش ش
ــد منطقه براي  ــد. اين چن مي رون
مسافران هم چندان دور نيستند. 
ــافت هاي  ــراي تهراني ها كه مس ب
ــنگين  طوالني و ترافيك هاي س
ــوند، اين مسيرها  را متحمل مي ش
بسيار كوتاه است، ولي براي كساني 
ــوت زندگي  ــهرهاي خل ــه در ش ك
مي كنند شايد كمي طوالني به نظر 

برسد.
ــفر برايم  ــت با هم بودن در س فرص
بيش از هر چيز مهم است. زمان برايم 
ــن مقصد  ــدارد، همچني ــي ن اهميت
سفر. يكي از حسن هاي سفر همين 
با هم بودن است. مادر كمتر گرفتار 
كارهاي آشپزخانه است و مي تواند 
ــي كند. مرد  ــراي خودش زندگ ب
ــم از كار بيرون از خانه اش فارغ  ه
ــود. بچه ها هم سراغ درس و  مي ش
تلويزيون و كامپيوتر نمي روند. سفر 
ــيني دور  ــا را از زندگي روزمره ماش م
ــفر با قطار  ــد. بخصوص اگر اين س مي كن
ــد، زيرا كه ما براي يك بازه زماني مشخص  باش

ــويم و  همگي دور هم در يك كوپه كوچك، جمع مي ش
ــراي خودش جايي  ــت كه هركس ب ديگر اين طور نيس
ــد. مجبور مي شويم با هم باشيم. براي هم سرگرمي  باش
ايجاد كنيم. لذت بيشترش در خوابيدن است. چه خوب 
ــم در يك كوپه قطار مي خوابيم. حتي  ــه ما در كنار ه ك
ــفرهايمان يك اتاق اجاره كنيم يا در  چه خوب كه در س
ــي  ُخرُخر مي كنيم، در  ــك چادر بخوابيم. تا حتي وقت ي

كنار هم باشيم.
ــار هم بودن، ديدن آثار طبيعي  ــد از اولويت در كن بع
ــه  ــتاني برايم اهميت دارد. من هميش و تاريخي و   باس
دوست داشته ام خانواده ام را به سمت كويرهاي مركزي 
ــدودا يك هفته اي  ــفري ح ــران ببرم. مثال يك بار، س اي
داشتيم كه از مشهد راه افتاديم به سمت تربت حيدريه 
ــهر گشتيم. يك  ــهر به ش و بعد كرمان و يزد. خالصه ش
بار ديگر زميني به سمت بندرعباس رفتيم. معموال افراد 
ــتند، ولي من خيلي دوست  ــبز هس دنبال جاهاي سرس
ــورم را  ــري، كوه ها و طبيعت بكر كش ــق كوي  دارم  مناط

نيز ببينم.
ــفرهايم هتل هاي مختلف را تجربه كرده ام.  من در س
ولي هدفم از سفر رفتن، ديدن هتل و انتخاب يك هتل 
ــبيه هتل است. من در  ــت. خانه من ش گران قيمت نيس
ــپزخانه مجهز دارم، تخت  ــه ام، اتاق خواب دارم، آش خان
ــان دارم، حمام دارم.... چرا بايد از خانه هتل  دارم، مبلم
مانندم، به يك هتل ديگر بروم؟ مي خواهم به يك جاي 
متفاوت بروم. ما يك بار به آستارا رفته بوديم و شب يكي 
ــاده مي گويند  منزل منزل،  ــه كنار ج ــي را ك از خانه هاي
ــنتي و قديمي بود. بدون هيچ  اجاره كرديم. يك اتاق س
تخت و وسايل مدرن خاص و ما سبك زندگي سنتي در 

آنجا را تجربه كرديم.
حتي براي غذا نيز، زياد اهل غذا خريدن نيستم. خيلي 
خوش مي گذرد وقتي  در خانه غذايي را درست مي كنيم 
ــرم مي كنيم.  ــك گ ــد در راه آن را روي گاز پيك ني و بع
ــت دارم. مثال  ــين را هم دوس حتي غذاخوردن در ماش
ــبزي يا كوكو  وقتي يك غذاي جمع و جور مثل كوكوس
ــت فرمان ماشين مي خورم، يا وقتي  سيب زميني را پش
همسرم برايم لقمه مي گيرد و به من مي دهد، يا وقتي  در 
همان ماشين ميوه اي پوست مي كنيم يا چاي مي نوشيم، 
تمام اينها خيلي خوب است و تمام خوشي سفر به همين  
با هم بودن هاست. بنابراين، مي توانم گاهي اوقات 15 يا 
ــاعت رانندگي كنم و انرژي ام را از خانواده ام و اين  16 س
با هم بودن دريافت مي كنم. يادمان باشد، زندگي مدرن 

امروز، ما را از   با هم بودن  دور كرده است.
ــته كوه هاي زاگرس  ــم   مي خواهم رش ــن نمي گوي م

ــم. من مي گويم   ــم و در كنارش با خانواده ام باش را ببين
ــم و در كنارش رشته كوه هاي  مي خواهم با خانواده ام باش
ــا كه با  ــن خاطر هر ج ــم. به همي ــم ببين ــرس را ه زاگ
خانواده ام بروم، برايم زيباست. از طرف ديگر، آنقدر كشور 
ــت بخواهم از يك قسمت  ــت كه بي انصافي اس ما زيباس
آن بسيار تعريف كنم و از قسمت ديگر خير. به نظر من 
منطقه كويري و بي آب و علف يزد و كرمان به همان اندازه 

زيباست كه مازندران ، گيالن ، اصفهان و شيراز.
البته در سفر به يك چيز بسيار حساسم و آن شلوغي 
ــم نمي آيد. به همين  ــلوغي خوش ــت. من اصال از ش اس
ــفر نمي روم. من چند بار در  ــر، اصال در نوروز به س خاط
ــوخي و جدي گفته ام    ــانه، به ش برنامه هاي مختلف رس
ــم بودن و ديد و  ــم، عيد نوروز زمان دور ه ــا نفهميدي م
ــفر؟ گرچه مي دانم  زندگي پر از  ــت يا زمان س بازديد اس
ــتراحت، خود به خود  كار و بدون مرخصي و فرصت اس
ــفر بروند. غير از  ــود  افراد در اين ايام به س موجب مي ش
ــد، حداقل جاده هاي منتهي  آن، اگر دو روز تعطيلي باش
ــود و آدم بايد حدود سه  ــلوغ مي ش ــمال بسيار ش به ش
ــاعت در كرج ابتداي جاده چالوس در ترافيك معطل  س
ــه كجا بروند؟ مگر هدف  ــود. واقعا افراد مي خواهند ب ش
ــيم. در خانه هم مي شود با هم  ــت كه با هم باش اين نيس
بود. حالت بيرحمانه ترش اين كه آيا هر كدام از ما واقعا 
ــهر خودمان را گشته ايم؟ مثال آيا تهراني ها به  اطراف ش
ديدن الموت در استان قزوين رفته اند؟ فقط چند ساعت 
راه است تا به يكي از زيباترين مناطق طبيعي و تاريخي 
كشورمان برويم. آيا مي دانيم  قزوين پايتخت خط ايران 
بوده و زماني اولين خيابان ايران در اين شهر احداث شده 
است؟ يا مثال آيا شيرازي ها تمام مناطق شهر خودشان 
ــاال همين افراد  ــر، ولي احتم ــاال خي ــد؟  احتم را ديده ان
ــيع تر مي خواهم بگويم   ــطح وس كيش را ديده اند. در س
ــنگاپور و مالزي مي رود، ايران  ــي كه به ديدن س آيا كس
ــت؟ من سفر خارجي را نفي نمي كنم. خودم  را ديده اس
ــفر خارجي رفته ام، ولي مي گويم بايد ايران را   هم به س

هم ديد....
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با هم بودن، ارزش  سفر را بيشتر مي كند
كاظم احمدزاده، مجري تلويزيون، در سفرهاي زميني اش عرض زندگي با خانواده اش را وسعت مي بخشد


