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اولين وعده معاون گردشگرى عملى شد
بعد از گذشت بيش از يك ماه از معرفى مرتضى رحمانى موحد به عنوان معاونت گردشگرى باالخره او تصميم گرفت در نشستى خبرى 
با خبرنگاران برنامه هاى خود را اعالم كند. او از زمانى كه در مراسم معارفه به روزنامه ها قول داد  به زودى  نشستى برقرار مي كند تا هفته 
گذشته كه اولين وعده اش عملى شد در رسانه ها هم خبرى از او نبود. رحمانى موحد يكى از اولين برنامه هاى خود را ارائه سيستم آمارى 
ــگرى اشاره  كرد تا همه بدانند اشاره او به ارائه  ــتباه در گردش ــپس به آمارهاى اش ــگرى عنوان كرد.  او س مبتنى بر روش علمى در گردش
سيستم آمارى علمى به همه اطالعات و آمارى برمى گردد كه در دوره هاى قبل اعالم مى شد و البته رسانه ها هم   زير بار آن نمى رفتند.  
اما نكته اى كه در ميانه بحث ها و برنامه هاى معاونت گردشگرى سوال شد اين بود كه تفاخر به رتبه هاى ايران در گردشگرى چندان 
سنديتى ندارد. خبرنگارى نسبت به جايگاه و رتبه هاى پنجم و دهم ايران كه بارها بدون ارائه  مستندات واقعى از طرف مسئوالن نقل 
شده است، تذكرى داد كه در اين باره، هيچ مستنداتى براى اين رتبه هاى ايران وجود ندارد و بايد اين موضوع اصالح شود كه رحمانى 
در اين بين از آن خبرنگار خواست مستنداتش را مبنى بر اين  كه چنين جايگاهى براى ايران وجود ندارد، ارائه كند كه پس از سخنان 
برخى خبرنگاران درباره  اين  كه اين رتبه ها از زبان دبيركل سازمان جهانى جهانگردى نقل شده و در هيچ رنكينگى ثبت نشده است، 

او پاسخ داد: منابع، استعدادها و ظرفيت هاى تمدنى و فرهنگى ايران گوياى چنين جايگاهى است.

گردشگري ايران؛ تيتر يك رسانه ها
ــگري در  ــطه رونق گردش ــت. به واس ــانه هاي خارجي ارزش خبري بااليي پيدا كرده اس ــگري ايران اين روزها براي رس گردش
ــگري ايران زوم كرده اند، به طوري كه رسانه هاي معتبري چون  ــانه ها روي گردش ــي حاال اين رس ــده سياس ايران و توافقات انجام ش
ــر كرده اند.  ــرزمين را منتش ــگري در اين س ــت و... گزارش هايي از تاريخ و تمدن ايران و وضع گردش ــنگتن پس  ديلي تلگراف، واش
ــتور دفتر امور خارجه بريتانيا و لشكركشي هاي جهاني عليه ايران كه  ــد: باوجود دس ــگري ايران مي نويس ديلي تلگراف درباره گردش
تاكنون صورت گرفته، انتخاب دكترحسن روحاني به عنوان رئيس جمهور، در ميان موسسات گردشگري اين كشور، نوعي اميدواري به 
ايجاد پل هاي ارتباطي در زمينه تقويت توريسم ميان ايران و كشورهاي غربي را ايجاد كرده است.  روزنامه ايتاليايي «كوريره دالسرا» 
نيز در گزارشي با عنوان «گنجينه هاي پارسي در كنار زندگي عادي، جهانگردان خارجي مجذوب ايران مي شوند» نوشت: گردشگردان 
ــاهدات خود سهيم مي كنند.  اين روزنامه به نقل  ــوند و ديگران را در مش ــته مجذوب ايران مي ش خارجي در دوره روحاني مانند گذش
ــت از ايران در وبالگ خود به نام «انسان اهل نيويورك» تصاوير و تفسيرهاي  ــهروند آمريكايي كه در بازگش ــتانتون، ش از براندون اس

جالبي را در خصوص ايرانيان منتشر كرده است، نوشت: «ايراني ها به شما لبخند مي زنند و شما را به شام دعوت مي كنند.»

آب از سر مشاهير ايران گذشت
ــت. البته خيلي نبايد در بند ركوردها و آمارها ماند چرا كه فاصله اين موزه با نمونه  ــم صاحب دومين موزه زيرآب جهان اس حاال قش

ــتباه است، اما بايد گفت احداث اين موزه در قشم يكي از بهترين خبرهايي  ــه اش اش ــت كه مقايس اولش در مكزيك آنقدر زياد اس
است كه مي شد از اين منطقه آزاد شنيد. منطقه اي كه با وجود ظرفيت هاي بااليش هميشه در كش و قوس سوءمديريت ها مانده 
است.  در اين موزه تنديس پرفسور محمود حسابي، زكريا رازي، استاد محمد حسين شهريار، ابوالقاسم فردوسي، غالمرضا تختي، 
ميرزا محمدتقي خان اميركبير و محمدحسين فهميده در عمق تقريبي شش متري آب هاي خليج فارس در كنار پارك زيتون قشم 
نصب شده است.  انتقال تنديس مشاهير بزرگ ايران در حوزه هاي شعر و ادب، رياضي، ورزشي، سياسي، پزشكي و دفاع مقدس 
به موزه زير آب در قشم با هدف آشنا كردن گردشگران داخلي و خارجي با مشاهير عرصه هاي مختلف ايران شكل گرفته است.  
نكته مهم و گفتني درباره اين موزه، هزينه ساخت تنديس هفت مشاهير است كه بدون دريافت كمك از هيچ دستگاه و ارگاني و 
به صورت شخصي و فقط با مشاركت چهار نفر از جانبازان استان فارس طي مدت يك ماه ساخته شده است.  پس از گذشت سه 
ــتين موزه زير آب ايران بازديد  ــفر به زير آب از نخس ــم، چند  گروه غواصي با س ــاهير در جزيره زيباي قش روز از نصب تنديس مش

كردند. شما هم اگر مي خواهيد با مشاهير، نه روي زمين كه زيرآب ديداري تازه كنيد ، راهي اين جزيره رويايي شويد.

جهانگردان در روياي كار
ميثم اسماعيلي  � 

ــراي فارغ التحصيالن هر  ــازار كار ب ــه ب هميش
ــت. دغدغه اي كه  ــته ، موضوع مهمي بوده اس رش
ــجويان را در انتخاب رشته مردد مي كند  گاه دانش
و دليلي مي شود تا آنها رشته هاي مورد عالقه خود 
را كنار بگذارند و در رشته هايي تحصيل كنند كه 
بازار كار آن تضمين شده باشد. تازه اين هم راهگشا 
ــت چراكه برخي از رشته ها در دوره اي مورد  نيس
ــته ديگري به  اقبال قرار مي گيرند و مدتي بعد رش
ــول  معروف «توي بورس» مي آيد و امكان تغيير  ق
رشته هم كه نيست. اين مشكل وقتي شكلي تلخ 
به خود مي گيرد كه مي بينيم كارشناس ارشدهاي 
مهندسي به عنوان مثال راننده آژانس مي شوند و 

دانشجويان تئاتر، كافه دار!
ــگري هم  ــردي و گردش ــته هاي جهانگ رش
ــب ميان  ــود تناس ــت. نب ــكل اس ــه همين ش ب
ــازار كار ، هم براي آنها  ــجويان ورودي و ب دانش
ــد هاي اين  ــناس ارش ــود تا كارش دليلي مي ش
ــوند. در  ــته ها در نهايت ليدر و تورگردان ش رش
صورتي كه حوزه گردشگري پر از مشاغلي است 
ــته  كه به تخصص نياز دارد. به عنوان مثال رش
ــداري كه با توجه به تعداد هتل هاي ايران و  هتل
ــه مهمان پذيرها و تخصصي كه مي طلبد پر  البت
ــه تنها تخصصي كه از آنها  ــت ك از كاركناني اس

مي خواهند زبان انگليسي است.
 به عنوان مثال يكي از همين فارغ التحصيالن 
ــته تحصيلي اش  مدت ها   دنبال كار مرتبط با رش
ــد  ــي موقعيتي در هتلي پيدا ش ــت و وقت مي گش
ــود كه تنها چيزي كه  ــش رئيس هتل اين ب واكن
ــي را  ــت  اين بود كه زبان انگليس از او مي خواس
ــته هيچ  ــد و تخصص هاي ديگر اين رش ــد باش بل
ــن معضلي  ــداران ندارد و اي ــراي هتل ــي ب اهميت
ــرخوردگي كارجويان و البته  ــت كه باعث س اس
ــاي كار مرتبط  ــود كه با روي ــجوياني مي ش دانش
ــت  ــال را پش ــته تحصيلي چهار تا هفت س با رش

صندلي دانشگاه مي نشينند.
ــگاه هاي خصوصي و  ــه دانش ــر اين ك جالب ت
ــته ها دانشجو  نيمه دولتي هم حاال در همين رش
ــته ها  مي پذيرند و تعداد فارغ التحصيالن اين رش
ــان با  ــش مي يابد و بازار كارش ــه روز افزاي روز ب
ــدت بيشتري تهديد مي شود. جالب تر اين كه  ش
ــرد ارگان هاي مرتبط  ــارت بر عملك ــه جاي نظ ب
ــجويان و فراهم كردن اين  ــا بازار كار اين دانش ب
ــتر به تعداد زيرمجموعه هاي اين رشته ها در  بس

دانشگاه ها افزوده مي شود.
ــكده  علوم گردشگري، نخستين دانشكده   دانش
ــگري در كشور است كه دو سالي  تخصصي گردش
ــي، كارشناسي  ــود در سه مقطع كارشناس مي ش
ارشد و دكتري و در هفت رشته  تخصصي دانشجو 
مي پذيرد. اين دانشگاه در مقطع كارشناسي رشته  
مديريت جهانگردي 42 نفر، در مقطع كارشناسي 
ارشد در رشته هاي طبيعت گردي 15 نفر، جغرافيا 
و برنامه ريزي توريسم 11 نفر و مديريت بازاريابي 
ــته   ــگري 22 نفر و در مقطع دكتراي رش و گردش

مديريت گردشگري شش نفر دانشجو دارد.
ــته هاي مديريت  همه اينها را بگذاريد كنار رش
شهري در دانشگاه هاي سراسر كشور و رشته هايي 
كه در بازار كار چندان تفاوتي با رشته هاي مرتبط با 
گردشگري ندارند و مي رسيد 
ــه روزگار فارغ التحصيالن  ب
در  ــردي  جهانگ ــته  رش
در كار  ــه  ك ــران   اي

 رشته مرتبطشان 
تبديل به رويايي 
ــت نيافتني  دس

شده است.

... پشت دريا ها شهريست
كه در آن وسعت خورشيد به اندازه چشمان سحرخيزان است
 شاعران وارث آب و خود و روشنى  اند
پشت درياها شهريست
قايقى خواهم ساخت
سهراب سپهرى

گردشگري روستايي
ــي و ارزيابي پتانسيل هاي  اين كتاب با محوريت بررس
ــور منتشر شده است. فصل  ــگري روستاهاي كش گردش
نخست كتاب به مطالبي در كليات گردشگري روستايي 
ــي در زمينه آن مي پردازد. در فصل دوم،  و مفاهيم اساس
مسائل كليدي گردشگري روستايي و منطقه بندي آن و 
ــده است.  اثرات و اهميت آن در دنياي كنوني تحليل ش

ــتايي در كشور براساس خدمات  ــگري روس در فصل بعدي برنامه ريزي گردش
ــت. چاپ نخست كتاب  ــتان ها بررسي شده اس ــتايي در اس ــگري روس گردش
ــتايي ايران» نوشته جعفر كريمي و محمدرضا محبوب فر از  ــگري روس «گردش

سوي انتشارات اركان  دانش امسال  روانه بازار كتاب شد.

طبيعت گردي در ايران
ــترش صنعت طبيعت گردي،   يكي از راهكارها ي گس
ــتعد گردشگري  ــايي هر چه كامل تر مناطق مس شناس
ــردي در ايران» تاليف  ــت. كتاب «طبيعت گ طبيعت اس
مشترك نسرين صالحي و محمدعلي فياضي در دو فصل 
با عناوين «فعاليت ها» و «جاذبه هاي گردشگري» تهيه و 
تنظيم شده  و توسط نشر ميرماه  سال 92 روي پيشخوان 

كتابفروشي ها رفته است. فصل نخست كتاب كه شامل فعاليت هاي گردشگري 
ــاخه هاي عمده طبيعت گردي در ايران و پتانسيل هاي آن را بررسي  ــت، ش اس
ــتان به صورت جداگانه مورد  مي كند و  در فصل دوم جاذبه هاي طبيعي هر اس

بررسي قرار مي گيرد.

 پيشخوان

چهره هفته

اتفاق هفته

تيتر هفته
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ــت  ــرت از دس ــينيم و حس چوگان هم از كف ايران رفت، بنش
داده ها را بخوريم يا بگرديم و مقصر را پيدا كنيم؟ يا فكرى كنيم 
ــورمان تا اين  ــده از فرهنگ و تمدن كش ــت آثار باقيمان ــراى ثب ب

حسرت صدچندان و هميشگى نباشد؟ 
ــنيده مى شد. ماجرا از اين  زمزمه اين اتفاق از مدت ها پيش ش
ــئوالن فرصت طلب  ــوع كار مديران اين حوزه، مس ــرار بود كه ن ق
آذربايجان را به فكر ثبت اين بازى به نام كشور خودشان انداخت. 
ــت آثار جهانى  ــاس قوانين ثبت ميراث ناملموس در فهرس براس
يونسكو هم هر پرونده اى كه قرار باشد به ثبت برسد از هشت ماه 
قبل روى سايت سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى سازمان ملل 
ــته مى شود؛ در اين راستا  متحد (UNESCO) به نمايش گذاش
پرونده چوگان نيز روى سايت اين سازمان تخصصى قرار گرفت، 
ــئوالن  ــفانه اين موضوع مورد بى توجهى و بى مهرى مس اما متاس
ــتى و گردشگرى قرار  ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس وقت س

گرفت تا نهايتا آذربايجان اين بازى را به نام كشورش ثبت كرد.
ــن بازى در دنيا  ــئوالن جمهورى آذربايجان مي گويند اي مس
ــيونى فعال  ــى كه نه تنها فدراس ــت؛ در حال ــال نابودى اس در ح
ــت اين بازى در  ــازى وجود دارد بلكه قدم ــراى اين ب ــران ب در اي
ــبت به تاريخچه  آن در  ــيار دور نس ــال هاى بس ــور ما به س  كش

جمهورى آذربايجان برمى گردد.
ــت پارسى زدايى آذربايجان را دليلى مى دانند  برخى اين سياس
ــيطنت آنها براى جدايى طلبى شان، برخى اين كار را شأن و  در ش

منزلت بخشيدن واهى اين كشور به خود به واسطه ميراث 
ــت اين كه  ــن اس ديگران مى دانند، اما چيزى كه روش
ــت ميراث ناملموس  ــت پرونده چوگان در فهرس ثب

ــوى  ــور آذربايجان نافى ثبت اين پرونده از س ــكو به نام كش يونس
ــكو نخواهد بود و ما مى توانيم پرونده ثبت جهانى  ايران در يونس
بازى چوگان را سال هاى آينده به نفع كشور خودمان براى يونسكو 
ــراث ناملموس مانند ميراث  ــال كنيم، چراكه قواعد ثبت مي ارس

ملموس محدود و مختص شرايط زمانى و مكانى خاص نيست.
ــى براي مديران  ــر اين باورند كه وقت ــر عده اى ب ــرف  ديگ از ط
ــت، چرا بايد  ميراث اين موضوع از اهميت چندانى برخوردار نيس
ــعى  ــتاى حفظ اين بازى س به آذربايجان اعتراض كرد كه در راس
ــدن اين موضوع به افكار عمومى هم  ــيده ش در ثبت آن دارد. كش
ــت و بيش از هر چيز برخى از خصلت هاى  از نكات قابل توجه اس
ــى از  ــان مى دهد. اين كه تا چند ماه پيش كس ويژه ايرانيان را نش
سرنوشت چوگان اطالعى نداشت و اين روزها راننده هاى تاكسى 
هم از كمپين هاى اعتراض عليه اين تصميم مى گويند. گمانه زنى 
و داليل اين اتفاق به كنار، چيزى كه معلوم است اين كه مسئوالن 
ميراث فرهنگي ايران دومين نبرد را به آذربايجان باخته اند، اولين 
آن ثبت ساز «تار» به نام اين كشور بود كه خيلى زود هم فراموش 

شد و حاال چوگان را به نام آذربايجانى ها مى شناسند. 
ــت بادگيرهاى ايرانى  ــن روزها زمزمه هايى مبنى بر ثب همي
ــوي اماراتى ها  به گوش مى رسد يا مدت هاست كه نقاشى  از س
ــايد بهتر باشد  ــت، ش ــدن اس قهوه خانه اى در خطر دزديده ش
ــت به جاى جمع كردن امضا و  حاال كه اقدامات اداري كند اس
اعتراض به يونسكو، كمپينى تشكيل بدهيم و شاهكار معمارى 
ــى قهوه خانه اى را ثبت كنيم تا بعدها حسرت اين  ايران و نقاش

غفلت مان را نخوريم. 

نبرد ايران در ميدان چوگان
دنبال مقصر بگرديم يا از داشته هايمان حفاظت كنيم؟

مليت ايرانيان را نشانه گرفته اند
على آزاده � 

رهبر معظم انقالب در روزهاى پايانى سال گذشته فرموده بودند: «من 
ــتان ورزشى اينجا آمدند و مالقات  ــال قبل از اين كه همين دوس چند س
كردند، مثال از چوگان اسم آوردم. خب، چوگان ورزش ما ايرانى هاست، 
ــت؛ ورزش خوبى هم هست، ورزش سرگرم كننده و شادى هم  مال ماس
هست. استعداد اين ورزش در ايران وجود دارد؛ اگر وجود نداشت، پيش 
نمى آمد. در طول تاريخ، ورزش چوگان در ايران چيز معروفى بوده است.» 
اشاره ايشان به سخنان و تاكيدات دو دهه پيش بود كه پاييز سال 1375 
در جمع مديران ورزشى تاكيد كرده بودند: «من ورزش چوگان را ديده ام. 
يك ورزش ايرانى است. االن هم در دنيا معمول است. ولى ما اصال بازى 
چوگان را بلد نيستيم. اصال نمى دانيم چوگان چيست! بياييد اينها را احيا 

و زنده كنيد چون جزو فرهنگ شما و اصال جزو مليت شماست.»
اما ما با وجود تاكيدات ويژه ايشان براى اين ورزش، براى اين بخش 
ــيون  از مليتمان، چه كرديم؟ آن گونه كه آقاى دهخدايى دبير فدراس
چوگان گفته جمهورى آران (آذربايجان) دو بار در مقر يونسكو جلسه 
ــته، اما از ايران كسى حضور نداشته تا  ــى پرونده چوگان را داش بررس
ــازمان ميراث فرهنگى در  ــفانه س از حقانيت ما دفاع كند. يعنى متاس
ــده  يا آن را مسكوت نگه داشته  دولت قبلى يا از اين موضوع مطلع نش
ــن مدت البى هاى خود را انجام داده اند و براى اين  ــود و آذربايجانى ها در اي ب
كار نيز هزينه كرده اند تا در اجالسى كه اتفاقا ميزبان آن هم هستند، بتوانند 

چوگان را به نام خود ثبت كنند.
واقعيت آن است كه در دولت گذشته رئيس فدراسيون چوگان دو بار نزد 
رئيس دفتر رئيس جمهور وقت رفته و وي گفته : «ولى مشغله سياسى وى به 
ــد و تنها كارى كه صورت گرفت ثبت  قدرى زياد بود كه اين كار پيگيرى نش
ملى چوگان بود، ولى ما مدارك خودمان را به طور كامل در اختيارشان قرار 
ــانيم، ولى اتفاقى رخ نداد و هر چقدر  ــكو به ثبت برس داديم تا آن را در يونس
ــال نكردند تا كار به اينجا كشيده  ــكو ارس هم تالش كرديم مدارك را به يونس
ــگرى براى  ــاز و فعال حوزه گردش ــود.»  تالش محمدعلى اينانلو مستندس ش
ــتندى ده دقيقه اى به زبان انگليسى و معرفى اين ورزش ايرانى  ــاخت مس س
به جهان نيز با استقبال فدراسيون چوگان و سازمان ميراث فرهنگى روبه رو 
ــد و تالش ايران براى جلوگيرى از ثبت چوگان به نام ديگران محدود به  نش

اعتراض سازمان ميراث فرهنگى به يونسكو شد.
ــهروند همين خاك  ــترك ما و مردم آران كه تا چندى پيش ش ــينه مش پيش
ــيده نيست، اما فراموش نكنيم كه جمهورى  ــمار مى رفته اند بر كسى پوش به ش
آذربايجان همان كشورى است كه به تالش ايران براى ثبت جهانى نوروز اعتراض 
ــيق ها و ساز «تار» را به نام خود به ثبت رسانيد و تالش هاى  ــيقى عاش كرد، موس
ــترده اى نيز براى آرانى دانستن مليت نظامى، شاعر بزرگ ايرانى انجام داده  گس
است تا جايى كه ضمن تخريب كاشى هاى زيباى آرامگاه نظامى كه شعر او به زبان 
فارسى در معرض ديد جهانيان گذاشته بود، مجسمه اى از او را در رم نصب كرده 
ــى زبان را به عنوان «شاعر آذربايجانى» معرفى  ــاعر بزرگ ايرانى و فارس و اين ش
كرده است.  حاال نيز در اسناد پيوست درخواست ثبت چوگان، از لفظ مجعول و 
واهى آذربايجان جنوبى استفاده كرده و رواج اين بازى در ايران را به رواج آن در 
شهرهاى «آذربايجان جنوبى» و البته خيالى نسبت داده است. اسنادى كه بخوبى 
نشان مى دهد كه اين كشور در پيگيرى ثبت پرونده  چوگان در فهرست جهانى به  
نام خود، اهداف تجزيه طلبانه و البته گستاخانه را مورد نظر دارد و مليت ديرين 
و يكپارچه ايرانيان را هدف گرفته است.  بايد از دولتمردان وقت پرسيد كه حاال 
در مقابل ثبت چوگان و تهديد بخش ديگرى از هويت ملى ايرانيان با وجود توجه 

ويژه رهبر معظم انقالب چه پاسخى به ايشان و ملت شريف دارند؟

«تار»ى كه  از پود فرهنگ رفت 
ــاز، ايرانى بودن بودنش  ــر قدر كه نام اين س ه
ــئوالن ميراث  ــى مس ــد، كوتاه ــاد مى زن را فري
ــت درازى مسئوالن  ــو و دس فرهنگى ما از يك س
ــود تا  ــر، كافى ب ــوى ديگ ــور ها از س ــر كش ديگ
ــوى ديدگان  ــورمان در جل ــراث تاريخى كش مي
ــا براى ما ــه يغما رفته و تنه ــئوالن ايرانى ب  مس

 آه بماند و افسوس!
درست يك سال پيش بود يعنى در آذر 91 كه 
يونسكو ساز ايرانى تار را به نام كشور آذربايجان 
ــان روزها با واكنش  ــند زد. اين اتفاق در هم س
ــران هم روبه رو  ــتداران فرهنگ اي ــديد دوس ش
ــيقى  ــد. يكى از اولين ارگان ها هم خانه موس ش

ــود را عنوان  ــه در بيانيه اى اعتراض خ ــود ك ب
ــته و تار به نام  ــرد هر چند كار از كار گذش  ك

جمهوري آذربايجان ثبت شد.

مفاخر ايرانى؛ عرب شدند!
ــتفاده از برنامه هاى  ــابقه، با اس ــك اقدام بى س ــتان در ي عربس
ــوان كانال هاى تلويزيونى  ــن در برنامه هاى كودك و نوج انيميش
ــبكه  هاى تلويزيونى و ماهواره اى عربى، دانشمندان  خود و ديگر ش
ــام ايرانى را به نفع جهان عرب مصادره و به كودكان عرب اين  ــه ن ب

گونه القا مى كند كه اين دانشمندان اجداد عربى شما هستند!
اين برنامه هاى انيميشن براى نخستين بار در شبكه تلويزيونى 
كودكان «ام بى سى» متعلق به عربستان پخش شده است. در اين 
برنامه كه به صورت آموزشى تدوين شده است، ابوريحان بيرونى، 
خوارزمى، ابونصر فارابى، شيخ الرئيس بوعلى سينا و ده ها دانشمند 
ــده اند و در پايان  ــر ايرانى، با مليت عربى معرفى ش ــق ديگ  و محق
ــه، راوى اين برنامه به كودكان جهان عرب مى گويد كه ما  هربرنام
ــنا شويم؛ هر چند مصادره مفاخر  ــمند خود آش بايد با اجداد دانش
ــورهاى عربى در حوزه هاى  ــط برخى كش علمى و ادبى ايران توس
ــبوق به سابقه بوده است، اما اين براى نخستين بار است  ديگر مس

كه در حوزه كودك  و نوجوان جهان عرب رخ مي دهد.

بادگيرهاى ايرانى اماراتى مي شوند!
ــت كه اعراب حوزه خليج فارس و به خصوص كشور  ــال اس چند  س
امارات متحده عربى چشم طمع به آب و خاك سرزمين ايران دوخته اند 
اين رفتار نابجا از تغيير نام خليج فارس گرفته تا جزاير سه گانه بود، اما 
اين زياده خواهى به همين جا ختم نشد و اين بار، اعراب  قصد دارند يكى 
از قديمى ترين و بومى ترين دانش ايرانى را به يغما برند.  بادگير ايرانى 
را مي توان يك نمونه عالي هنر مهندسي به شمار آورد كه در حالي كه 
هواي بيرون بسيار گرم است و از آسمان آتش مي بارد، بدون صرف هيچ 
گونه انرژي و صرفا با طراحي مناسب سيستم هدايت هوا، شرايط خنك 
ــاوت دماي حدود 30 درجه با بيرون را فراهم مي كند. اين نمونه  ــا تف ب
عالى معمارى ايرانى در  شهرهاى مختلفى از كشورمان بنا شده است، 
اما حاال اماراتى ها درصدند اين شاهكار ايرانى را به نام خود سند بزنند. 
جالب اين كه تا به حال هيچ كشورى پرونده اى با موضوع «بادگيرها» 
در يونسكو ثبت نكرده است. اين نكته هم گفتنى است كه چند سالى 
ــت امارات اقدام به برگزارى مسابقات بين المللى معمارى كرده كه  اس

تنديس اهدايى به برگزيدگان، نماد بادگير ايرانى است.

هشدار
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ــت كه به واقع دل  ــگراني اس ــته از گردش محمد تاجران از آن دس
ــه گرد جهان ركاب بزند. او  ــت و قصد دارد با دوچرخ ــه دريا زده اس ب
ــياري از جاده هاي اين سرزمين  ــت و بس از همين ايران آغاز كرده اس
ــه  ركاب زدن هاي او را به ياد دارند. خودش مي گويد هر وقت به نقش
ــود از اين همه گستردگي بيكراني كه او  ــرده مي ش نگاه مي كند افس
شايد روزي حسرت نديدنش را بخورد. به گواه وبسايت شخصي اش او 
حاال در كره جنوبي است و دارد جاده هاي اين كشور را ركاب مي زند. 
ــت  ــا بخش هايي از خاطرات و مخاطرات اين جهانگرد ايراني اس اينه
ــخصي اش در فيسبوك و گفت وگوي سال گذشته اش  كه از صفحه ش

با چمدان نقل مي شود. 
ــت كنم و بروم،  ــتم كه حرك ــه خيلي عجله داش ـ  قبال هميش
ــت كه آن  ــفر دارم اين اس ولي مهم ترين تفاوتي كه با ابتداي س
ــتابي را كه ابتداي سفر داشتم، ندارم. خيلي منطقي تر  عجله و ش

با آن برخورد مي كنم و ديگر به عنوان يك سفر به آن نگاه 
ــم. نه با يك بخش خاص زندگي، بلكه به عنوان  نمي كن

خود زندگي دارم با آن برخورد مي كنم و در اين فضا 
خيلي راحت تر شده ام.

ــفر مي كند كه اعتماد را ياد بگيرد.  ــان س ـ انس

ــتي و خالق آن. من وقتي از ايران خارج  ــت به هس پس بايد اعتماد داش
شدم البته بعد از يك سالي كه قبال گفتم فكر مي كردم  اگر بي پول شدم 
چه كار كنم و اميدم به كارت اعتباري همراه خودم بود تا اين كه به اين 
نتيجه رسيدم كارتم را باطل كنم ببينم چه اتفاقي خواهد افتاد؛ البته 

يك سال طول كشيد تا به اين نتيجه رسيدم. 
ــن تصميم را زماني گرفتم كه در نيوزيلند بودم و آخرين  اي
ــكناس 50 دالري خودم را با دوستم رفتيم شام خورديم  اس
و باالخره پولم تمام شد و من با دو دالر سفرم را ادامه دادم. 
براي رسيدن به مقصد خودم بايد روزانه 120 كيلومتر ركاب 
ــي زدم. غذايم تنها روزي دو عدد تخم مرغ بود. البته  م
ــيدند كه  ــن راه درختان ميوه هم به دادم رس بي
ــتم ميوه بخورم تا اين كه به منزل يكي  توانس

از دوستانم رسيدم و ادامه راه. 

يك سال بدون زبان انگليسي
ــكات يانگ يك پژوهشگر انگليسي است  اس
ــگاه، جهت  ــس از فارغ التحصيلي از دانش كه پ
آشنايي با فرهنگ ها و شيوه هاي مختلف زندگي 
ــي  رود. جديدترين پروژه  ــفر م ــان به س در جه
سفر اين پژوهشگر جوان «يك سال بدون زبان 
ــت. يانگ تصميم دارد در طول  ــي» اس انگليس
يك سال به چهار كشور با زبان ها و فرهنگ هاي 
ــورها زندگي كند و  ــفر كرده و همچون مردمان اين كش مختلف س
ــورهايي كه  ــي صحبت نكند. كش به هيچ عنوان نيز با زبان انگليس
يانگ قصد سفر به آنها را دارد، اسپانيا، پرتغال، تايوان و كره جنوبي 
ــفرش ويدئوهايي تهيه كرده  ــت. او در حال حاضر از هر روز س اس
ــت. گفتني است يانگ ــر كرده اس ــخصي اش منتش  و در وبالگ ش

 هشتاد و پنجمين روز از سفر يكساله خود را سپري مي كند.

ميثم اسماعيلي � 
ــفت  ــت كه اتفاقا هواداران س ــفر اس ماجراجويي نوعي دليل براي س
ــواداران هم مي دانند  اين نوع دل  ــختي هم دارد، اما همه همين ه و س
ــاله  ــفر مي خواهد. نمونه اش روزنامه نگار پنجاه س ــه جاده زدن مرد س ب
آمريكايي كه قصد كرده است از اتيوپي و با شتر 34 هزار كيلومتر مسير 
ــد. در اين  خود را طي كند تا به جنوبي ترين نقطه آمريكاي التين برس

ميان   از كشورهايي مثل چين و ايران هم مي گذرد. 
ــگري ماجراجويانه مقاصد  ــه اهالي گردش ــترك ميان هم نكته مش
ــت و اتفاقات  ــفرها نيس ــفر به همواري همه س ــت. اين كه راه س آنهاس
ــت كه آنها را  ــت. همين ويژگي هاس غيرقابل پيش بيني در انتظار آنهاس

دچار گردشگري ماجراجويانه مي كند.
ــه خود  ــت ك ــكل اس ــدر صعب و مش ــگري آنق ــه گردش ــن گون  اي
ــخت و نرم  ــته س ــه دو دس ــه را ب ــن گون ــوزه اي ــن ح ــان اي  كارشناس

تقسيم كردند.
ــگري ماجراجويانه نرم فعاليت هاي تفريحي و سفري   در گونه گردش
ــود، اما همه ما خوب مي دانيم  ــون جنگل پيمايي هم ديده مي ش همچ
ــدم زدن در جنگل چندان  ــد ق ــه عالقه مند ماجراجويي باش ــي ك  كس
هيجاني براي او ندارد و مي داند  ماهيت اين نوع از گردشگري در ترشح 

آدرنالين و هيجان تنيده به ترس و لذت اتفاق مي افتد. 
ــدن  ــي دي ــه حت ــكا ك ــون آمري ــد كاني ــدن از دره گرن ــل پري مث
ــنا كردن  ــدازد يا ش ــه دل مي ان ــت ب ــب و وحش ــم رع ــرش ه تصاوي
ــن در ــه داروي ــنه درياچ ــاح هاي گرس ــور تمس ــا حض ــتخري ب  در اس

كشور استراليا.
هيجان؛ مد سفر

ــلوغي پيدا  ــرفته و ش ــگري ماجراجويانه، بازار پيش  اين روزها گردش
ــاي ماجراجويانه، افزايش  ــعه هر روزه توره ــت. همراه با توس كرده اس
ــي و روزنامه هاي  ــاپ مجالت تخصص ــزات تفريحي و چ ــروش تجهي ف

ــن روزها همين  ــفر اي ــد مد س ــن موضوع به نظر مي رس ــا اي ــط ب  مرتب
ماجراجويي باشد.

ــگري ماجراجويانه همچنين باعث  ــه در حوزه گردش ــش عالق  افزاي
تخصصي شدن شوهاي سفر، نمايشگاه هاي تخصصي سفر ماجراجويانه 
ــده  كه در كل اتفاق مثبتي است هر  ــكيل انجمن هاي حرفه اي ش و تش

چند گاهي قرباني هم مي گيرد! 
ــگري ماجراجويانه در فاصله زماني سال هاي 2009 تا 2010   گردش
ــفر  ــفر، يك س اقبال ويژه اي پيدا كرد آنقدر كه اين روزها از هر چهار س

ماجراجويانه است. 
به نظر مي رسد اين ميزان همچنان در حال افزايش است چرا كه اين نوع 
گردشگري با ورزش گره خورده و ورزش نيز طرفداران خاص خود را دارد. 
همچنين براساس تحقيقات مجمع ATTA در سال 2011 مشخص شده  
  گردشگري ماجراجويانه در آينده 50 درصد و تا سال 2050 تمام سفرها را

 در بر خواهد گرفت!
آمپر هيجان باال مي زند

ــگري «نيوز تراولر پديا» در گزارشي به معرفي  ــايت معتبر گردش س
ــگري جهان پرداخته كه كوير پهناور ايران  12 منطقه خطرناك گردش

نيز در اين فهرست جا دارد.
ــگري ماجراجويانه ارائه  ــايت در توضيحي كه درباره گردش ــن س  اي
ــت كه  ــت وار معرفي كرده اس مي كند چندين منطقه در جهان را فهرس

در رتبه نخست آن كوير لوت ايران قرار دارد.
 اين سايت در اين باره مي نويسد: كوير لوت در ايران به عنوان يكي از 
گرم ترين نقاط جهان كه درجه حرارتش گاهي به 70 درجه سانتي گراد 
ــگران ماجراجو مي توانند با سفر  ــت كه گردش ــد، محلي اس نيز مي رس
ــكل  ــنجند. البته تنها مش به آن ميزان تحمل خود در برابر گرما را بس
ــت كه پس از اين سفر گردشگران براي تجديد قوا نيازمند يك   اينجاس

تعطيالت جديد هستند.

   پاول سالوك قرار است با همين شترها 34 هزار كيلومتر را از اتيوپي تا آمريكاي التين بپيمايد / عكس : نشنال جئوگرافي

مرد سفر باش
وقتي «هيجان» انگيزه اي براي سفر شما مي شود

تنها بر ِگرد جهان
دوچرخه سوار ايراني هنوز هم گرد جهان به تنهايي ركاب مي زند

دور دنيا با ويلچر
ــك معلول  ــي وانگ ي جروم
ــت كه به همراه  ــتراليايي اس اس
ــرش قصد سفر از لندن به  همس
كيپ تاون استراليا را دارد. وانگ 
كه اكنون يك ماه از سفر خود را 
ــر گذاشته، اين سفر را با  پشت س
هدف حمايت از جامعه معلوالن 
ــتراليا انجام مي دهد.  نخاعي اس
ــين تويوتا سفر  ــياي مركزي و با يك ماش ــرش از آس وانگ و همس

خود را انجام مي دهند. 
ــزار كيلومتري را با ديدن  ــافت 335 ه ــا قصد دارند اين مس آنه

40 كشور در طول يك سال به پايان برسانند.

دور دنيا با قايق
ــال 2008 خانه خود را  ــواده پنج نفره آمريكايي از س ــك خان ي
ــان، سفر به  ــنگتن ترك كرده و با قايق شخصي ش در بين بريج واش
ــفر خانواده بيهان نه يك سفر تفريحي  دور دنيا را آغاز كرده اند. س
ــفر اين خانواده از طرف «جامعه  ــافي است. س ــفر اكتش كه يك س
ــتانداران  ــه تحقيقاتي درخصوص پس ملي آدابون» كه يك موسس
دريايي است مورد حمايت قرار دارد. اعضاي اين خانواده در طول 
سفرشان درخصوص پستانداران دريايي، انواع صدف ها و نرم تنان، 
ماهي ها، جانوران عجيب زيردريا به اكتشاف و مطالعه مي پردازند. 
ــتان نيز مورد مطالعه  در كنار جانداران دريايي پرندگان و دوزيس
ــتند اكنون  ــفر هس  قرار گرفته اند. اين خانواده كه همچنان در س

به مالزي رسيده اند.
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علي محزون � 
رقص نور ها و تأللوشان در آب هاي دانوب، در كنار آوازخوان هاي 
ــيه اين رود رويايي  از  ــبانه فقط  در كافه هاي نمور و خلوت حاش ش
ــاخته  كه هر گردشگري را به اين  ــتان، شهري س پايتخت مجارس

تصميم مي رساند كه يك بار ديگر بايد به اين شهر بيايد .
ــوند و بعضي ها  ــت مي ش خيلي ها در نگاه اول دلباخته بوداپس
ــهر و ديدن جاذبه هاي خيره كننده اش، اما هر  ــف ش هم بعد از كش

ــك چيز توافق  ــروه درباره ي دو گ
دارند؛ بوداپست يكي از زيباترين، 
ــرزنده ترين و شگفت انگيزترين  س
ــهرهاي جهان است. رود دانوب  ش
ــهر مي گذرد و  ــت از ميان ش درس
ــاي دلفريب رود،  ــم انداز انحن چش
در غروب هاي بوداپست، فراموش 

نشدني است.
ــم نوازش، آرامش  معماري چش
مردمانش، جشنواره هاي رنگارنگش، 
ــمزه اش، لباس هاي  غذاهاي خوش
رنگينش، سنگفرش هاي خيابان ها 
و كوچه هايش و باالخره نورپردازي 
ــهر هميشه روشن  ــبانه اين ش ش
همگي دليلي است براي پرسه زني 
ــت، «شهر  ــت. بوداپس در بوداپس
ــره»، از قديمي ترين و البته  دوچه

جوان ترين شهرهاي اروپاست. هرچند رومي ها از قرن اول ميالدي 
ــال 1837  ــت مدرن از س اينجا زندگي مي كردند، اما قصه بوداپس
شروع مي شود؛ زماني كه شهر تاريخي بودا در ساحل غربي دانوب 

با شهر صنعتي «پ ست» در ساحل شرقي اين رود يكي شد. 
ــت، با خيلي از معيارهاي امروزين شهرها، چندان  ــايد بوداپس ش
بزرگ نباشد، اما از نظر گزينه هاي سرگرمي و تفريح چيزي از شهرهاي 
ــيك باشيد و چه اهل  ــيقي كالس بزرگ كم ندارد؛ چه اهل اپرا و موس

گشت زدن در بازارهاي سنتي، اينجا حوصله تان سر نمي رود. اين شهر 
مراكز خريد و مغازه هاي رنگارنگي دارد و معموال هم كيفيت كاالهايي 
كه مي خريد باالست. براي خريد مي توانيد به بازارهاي سنتي، مراكز 
امروزي و عظيم خريد يا بازارچه هاي خياباني برويد و در بوتيك هاي 
ــي را مي توانيد  ــهر هم همه برندهاي معروف جهان ــطح باالي ش س
ببينيد. سوغاتي هاي سنتي اين شهر شامل گلدوزي ها و قالب دوزي 
ــراميك و سفال، اسباب بازي ها و جعبه هاي چوبي  ــنتي، ظروف س س
ــده، عروسك هاي سنتي،  رنگ ش
انواع حصيرباف ها و ظروف چيني 
ــا هم ترجيح  ــوند و خيلي ه مي ش
ــد بعضي مواد غذايي مثل  مي دهن
ــاي زردآلو  ــواع مرب ــر غاز و ان جگ
ــد. براي  ــوغات ببرن ــا س را از اينج
ــت، انتخاب هاي  اقامت در بوداپس
متنوعي داريد كه براي هر سليقه 
ــتند.  ــب هس و هر بودجه اي مناس
ــت و  ــاي ارزانقيم از مهمانخانه ه
ــا يا اتاق هاي خصوصي  آپارتمان ه
ــاي بين المللي  ــا هتل ه گرفته ت
ــاي  ــر از ميانه ه ــتاره. اگ ــج س پن
ــا نوامبر تا مارس (يعني از  اكتبر ي
ــان و آذر تا بهار البته بجز  اواخر آب
كريسمس و تعطيالت سال نو) به 
ــت برويد، مي توانيد هزينه  بوداپس
كمتري براي محل اقامت تان بپردازيد، اما در بقيه سال، تقاضاي زياد 
گردشگران براي اقامت در شهر قيمت ها را باال نگه مي دارد. هر جايي 
را كه انتخاب كنيد، معموال رسم اين است كه هزينه كرايه اتاق شامل 

صبحانه هم مي شود. 
ــاي طلوع و غروب  ــت و تماش قدم زدن در خيابان هاي بوداپس
ــه اي است كه هر  ــيد از روي پل هاي رودخانه دانوب، وسوس خورش

گردشگري را مجاب مي كند دوباره به اين شهر برگردد.

دل بدهيد و راه برويد
گشتن به دور بوداپست 

پيشنهادهاي ويژه يك ايراني ساكن  پايتخت مجارستان
فرض را بر اين مي گيريم كه شما يك هفته مهمان هستيد و من براي 
اين هفت روز برنامه ريزي مي كنم. خواب و خستگي را هم بگذاريد براي 

شهر و خانه تان. اينجا بايد از روز و شب هايش استفاده كرد.
ــما وارد  ــه رايگان بگيريد. ش ــل يك نقش ــرش هت روز اول: از پذي
ــردش با منطقه  ــروع گ ــده ايد. ش پايتخت تاريخ، تمدن و معماري ش
ــرمن باستين» چند عكس به ياد  ــت، حتما از «فيش قلعه ها و قصرهاس
ماندني بگيريد. اگر جوان هستيد و سرحال كمي تپه نوردي كنيد و به 
ــيتادل» برويد، باور كنيد وقتي به آنجا برسيد ، مي بينيد كه واقعا  «س
ارزشش را داشته است. االن بخش اعظمي از شهر زير پاي شماست. 
ــي براي  ــت برنامه هاي ــاي بوداپس ــام هتل ه ــوال تم روز دوم: معم
ــتيد از تورهاي  ــت نداش ــهري دارند. ولي اگر دوس ــت ش تورهاي گش
ــايت هاي Yellow Zebra و ــه س ــري ب ــد س ــتفاده كني ــل اس  هت

ــاي  ــايت ها توره ــن س ــد. اي  Absolute Walking Tours بزني
ــاده روي و...  ــواري، تور پي ــه مي دهند. تور دوچرخه س ــهري را ارائ  ش

به صورت روزانه و شبانه.
ــتر فصل ها كافه  ــت در بيش ــي از جاذبه هاي بوداپس روز سـوم: يك
ــهر  ــتر در ناحيه پايين ش ــت كه بيش ــهر اس ــتوران هاي قديمي اين ش رس
ــبك  ــاختمان هايي مربوط به جنگ جهاني دوم كه به س ــوند. س پيدا مي ش
هنرمندانه اي بازسازي و راه اندازي شده اند. اگر بتوانيد شب هاي اين مكان ها 

را ببينيد، زيبايي شان چند برابر است. 
ــت، ولي از نظر  ــت اگر چه يكي از پايتخت هاي اروپاس روز چهارم: بوداپس
ــود با يك  قيمت ها با ديگر پايتخت هاي اروپايي خيلي فرق دارد. اينجا مي ش
ــتيد غذاي مجاري را امتحان  هزينه معقول يك غذاي عالي خورد. اگر خواس
 Menza ــنيا» برويد. رستوران ــي پكس كنيد حتما به «بوركني ها» يا «الس
ــيكي دارد و اگر هم هوس فست فود  ــت و فضاي مدرن و ش خيلي امروزي اس
كرديد حتما به «واپيانو» سري بزنيد. اگر هم خواستيد به كافه رستوران هاي 

سبك قديم برويد، به Most يا  Jelen   سر بزنيد.
روز پنجم: امروز روز آب است. يكي از جاذبه هاي شهري بوداپست استخر 
آبگرم هاي اين شهر است. همان طور كه در اتاقتان نشسته ايد، نقشه را برداريد 
ــتخرها  ــه نمونه از بهترين اين اس و نزديك ترين حمام آبگرم را پيدا كنيد. س
Széchenyi، Gellért و Rudas هستند. سعي كنيد صبح اول وقت برويد 

چرا كه احتماال تا شب از آبگرم بيرون نمي آييد!
ــن كه بازديد از  ــته به اي ــت. بس روز ششـم: امروز روز بازديد از موزه هاس
ــد. يكي از  ــه موزه را دي ــايد بتوان دو تا س ــد، ش ــوزه چقدر طول بكش ــر م ه
ــتم دوران  ــت كه ظلم و س پربازديد ترين موزه ها House of Terror اس
ــت بازديد از موزه  ديكتاتوري را تصوير مي كند. البته بايد گفت كه ممكن اس
ناراحتتان كند، اما اين بخش خيلي مهمي از تاريخ كشور مجارستان است، اما 
اگر شيفته هنر هستيد Museum of Fine Arts پيشنهاد اصلي ماست. 
ــتان را آنجا مي توانيد ببينيد.  ــتم مجارس ــت نقاش معروف قرن بيس آثار هش

بهترين موزه آثار عكاسي هم Ludwig Museum است.
روز هفتم: در اين چند روز بيشتر وقت تان را در منطقه پايين شهر گذرانديد، 
حاال وقتش رسيده كه سري هم به باالي شهر بزنيد، جايي كه بيشتر بوداپستي ها 
ــت دارند آنجا زندگي كنند، به خاطر آرامش منطقه، خيابان هاي تميز و  دوس
ــد. برويد به  ــيد، با مناظر بي نظيري روبه رو خواهيد ش هواي پاكش. آماده باش
ــته  ــمال منطقه Buda . به ياد داش ــاتار» در ش «يانوش هيل» يا تپه «هارماش

باشيد  در اين منطقه پياده روي و دوچرخه سواري را حتما تجربه كنيد. 

عشقتان را قفل كنيد
كسي نمي داند كه اين قفل هاي آويزي بخت برگشته، چرا نماد 
عشق و عاشقي شده  است . به نظر مي رسد كار اصلي شان نشان دادن 
ميزان عالقه دو نفر به يكديگر است و تامين امنيت خانه ها و در ها 
ــياي گرانبها جزو كارهاي فرعي و غيرضروريشان  و محافظت از اش
شده!  در بعضي كشورها اين قفل هاي عاشقانه به يك سنت تبديل 

شده و در هر جا نمونه اي از آنها را مي توان يافت.  
تاريخچه اين قفل ها خيلي مشخص نيست، ولي بنا به رواياتي به 
دهه 80 ميالدي برمي گردد، زماني كه دانش آموزان فارغ التحصيل 
در  ــتاني  دبيرس
ــي اين ميدان  نزديك
ــاي  كمده ــل  قف
مدرسه را به حصاري 
ــتند، به نشانه  مي بس
ــه تا ابد به هم  اين ك

تعلق دارند.

پلي از خاطره ها 
ــت پلي 160 ساله باشد كه  ــده است كه نماد بوداپس ــهر باعث ش ــط اين ش عبور رودخانه دانوب از وس

استوار و پابرجا اولين پل سنگي اين رودخانه لقب گرفته است. 
روزگاري اين پل با طول 202 متري اش از طوالني ترين پل هاي جهان محسوب مي شد، پلي كه چهار 
شير سنگي زيبا نيز در دو سر آن نصب شده است. Chain bridge همچون مردمان اين شهر زخم جنگ 
ــيني اين پل را منفجر  ــربازان آلماني هنگام عقب نش ــت. چراكه در جنگ جهاني دوم س را به خود ديده اس

كردند و تقريبا تمام پل بجز پايه هايش كامال ويران شد، اما دوباره سال 1974 مرمت و بازسازي شد.

طعم ايراني در شهر 2 چهره 
اگر در بوداپست دلتان براي غذاهاي ايراني تنگ شد، مي توانيد سري به رستوران شيراز اين شهر 
ــتوران  ــتوران دربند برويد و چاي و قهوه تان را هم در كافه تهرون نوش جان كنيد. رس بزنيد يا به رس
شيراز يكي از قديمي ترين و زيباترين رستوران هاي ايراني در بوداپست است. اين رستوران دو طبقه با 
دكوراسيون بسيار زيبا همراه نمادهاي ايراني است و همه غذاهاي ايراني هم در منوي اين رستوران پيدا 
 مي شود.  رستوران ايراني دربند در مركز شهر بوداپست هم  محل  ديگري است كه مي شود در آن غذاي

 ايراني خورد. رسيدن به اين رستوران در مركز شهر به سادگي قابل دسترس است.

شهرشب هاي روشن
پرسه اي در بوداپست، پايتخت مجارستان، شهر 2 چهره اروپا

قطار تهران - بوداپست روى ريل افتاد
ــت - تهران از سال  ــگرى بوداپس حركت قطار ويژه گردش
ــگر اروپايى در نخستين  2014 ميالدى با انتقال 120 گردش
ــده و مدل كار  ــود. اين قطار كامال چارتر ش مرحله آغاز مى ش
ــت. طبق توافقى كه با بخش  ــبيه كشتى هاى كروز اس آن ش
ــگر از  ــت 120 گردش ــده، در مرحله نخس خصوصى ايران ش
مليت هاى مختلف اروپايى با اين قطار از بوداپست (مجارستان) 
به سمت ايران حركت مى كنند و 20 روز هم در كشور خواهند 
ماند. به گفته ابراهيم پورفرج، رئيس جامعه تورگردانان ايرانى 
اين گردشگران كه سفر خود را از مجارستان آغاز مى كنند در 
مسيرشان در كشورهايى مانند روسيه و تركيه توقف خواهند 
ــمت ايران حركت  ــورها به س ــت و پس از ديدن اين كش داش
ــير  ــهرهاى مختلف ايران كه مس خواهند كرد. در ادامه، در ش

ريلى دارند توقف  مى كنند تا جاذبه هاى آن را ببينند. 
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ــم  ــعى كردي ــماره س ــن ش در اي
معروف ترين اين جشنواره ها را با ذكر محل 

ــان معرفى كنيم. فقط الزم است بدانيد  و زمان تقريبى برگزارى ش
ــنواره ها در پراكندگى مناطق هم بوده  معيارهاى انتخاب اين جش
است و آنها كه وجهه مردمى دارند و به جشن ها و شادى ها بيشتر 
نزديكند در اولويت انتخاب بوده اند. ضمن اين كه جشنواره هاي ميوه 
ــت كه جشنواره هاي خارجي از قبيل  در ايران فاقد جاذبه هايي اس
ــود از جاذبه هاي الزم  ــي و... دارند  و  اين خ ــنواره گوجه فرنگ جش
براي گردشگران مي كاهد. از اين رو به نظر مي رسد برگزاركنندگان 
ــنواره در كنار آيين هاي تشريفاتي و رسمي فكري براي فعال  جش

كردن مردم و افزايش جاذبه اين جشنواره بكنند.
جشنواره سيب و گالبى 

زمان و محل برگزارى: پنجم مهر در گلزار بردسير كرمان 
اين جشنواره همراه با پياده روى خانوادگى برگزار مى شود. اين 
پياده روى معموال از امامزاده گلزار آغاز و به سايت گردشگرى محل 
ــنواره ختم مى شود. همچنين بخشى از جشنواره به  برگزارى جش

نمايش بازى هاى بومى و محلى منطقه اختصاص دارد.
 جشنواره انگور 

 زمان و محل برگزارى: هفدهم تا نوزدهم مهر در روستاى هزاوه در
18 كيلومترى شهرستان اراك 

ــتاى هزاوه زادگاه اميركبير،  درباره هزاره و ديدنى هايش: روس
ــت. عالوه بر  ــم قائم مقام اس ميرزا بزرگ قائم مقام و ميرزا ابوالقاس
ــتا وجود  ــتاى هزاوه آثار ديگرى در اين روس معمارى زيباى روس
ــيارى دارد. به عنوان مثال  ــه ارزش تاريخى و فرهنگى بس دارد ك
ــرو كهنسال و حمام  ــتان دار، درخت س ــجد شبس مى توان از مس

قديمى روستاى هزاوه نام برد. 
نكته درباره جشنواره: هر سال در حاشيه برگزارى اين جشنواره 
مسابقه سنگين ترين خوشه انگور هم برگزار مى شود كه سال گذشته 

فردى با خوشه اى به وزن 1635 گرم به مقام اول رسيد. 
جشنواره توت فرنگى

ــتاى صوفيان ده  ــوم خرداد در روس زمان و محل برگزارى: س
شهرستان صومعه  سرا 

درباره ديدنى هاى صوفيان ده و صومعه سـرا: 
زيارتگاه پير موذنان در صوفيان ده يكى از ديدنى هاى 

اين روستاست. 
جشنواره هندوانه 

ــتاى آبكنار  ــم مهر در روس زمـان و محـل برگـزارى: چهارده
بندرانزلى 

درباره ديدنى هاي آبكنار: اين روستا داراى مرداب و بخش هاى 
ــاليزارهاى برنج، باغ هاى  ــزار و ماهروزه و همچنين ش ــى م ديدن

كشاورزى و استخرهاى پرورش ماهى است. 
نكته جشنواره: در اين جشنواره عالوه بر معرفى اين محصول 
پرارزش از هنرمندان آبكنارى  براي اجراى زنده موسيقى محلى 
ــيقى محلى و سنتى، نمايش  ــتفاده مى شود؛ اجراى موس نيز اس
ــت كه در اين  ــورى ازجمله برنامه هايى اس ــابقه هندوانه خ و مس

جشنواره اجرا مى شود.
جشنواره خرما 

زمان و محل برگزارى: مهر ماه در شهر خشت در كازرون فارس
درباره خشت و ديدنى هايش: بازمانده هاى شهر قديمى خشت 

مجاور خشت كنونى از مكان هاى ديدنى آن است.
نكته جشنواره: در اين جشنواره، پخت غذاهاى سنتى منطقه، 
ــنتى و شروه خوانى به اجرا  ــيقى س بازى هاى بومى و محلى، موس

گذاشته شد.
جشنواره گردو

زمان و محل برگزارى: تير ماه در شهميرزاد سمنان
درباره شهميرزاد و ديدنى هايش: چشمه هاى بى نظير اين شهر 
ــود و از  ــد و جارى مى ش ــاي جنوبي البرز مى جوش ــه از دامنه ه ك

بهترين آب هاى معدنى به حساب مى آيد. 
ــا و نان هاى محلى  ــنواره غذاه نكتـه جشـنواره: در اين جش
ــود. اين  ــته مى ش ــه نمايش گذاش ــده ب ــردو تهيه   ش ــا گ ــه ب ك
ــهميرزاد  ــردوى جهان در ش ــاغ گ ــن ب ــنواره در بزرگ تري جش
ــى و  ــاى محل ــر آيين ه ــاى ديگ ــود. از برنامه ه ــزار مى ش برگ
ــار  ــهميرزاد 900 هكت ــت . در ش ــى اس ــابقه گردوچين  مس

باغ گردو وجود دارد. 

جشنواره سيب آركانزاس ـ آمريكا
جشنواره سيب آركانزاس هر ساله در هفته اول  اكتبر (نيمه آبان) 
ــنواره  ــود. در طول اين جش در لينكلن ايالت آركانزاس برگزار مى ش
ــده در اندازه و وزن هاى مختلف به نمايش  ــيب هاى توليد ش انواع س

گذاشته مى شوند و به صورت عمده و تك فروشى عرضه 
مى شود. براى جذب بيشتر گردشگران، در 

طول برگزارى جشنواره سيب، انواع 
ــى و فراغتى  ــاى تفريح برنامه ه

براى سنين مختلف مهياست. 
ــن  ــن اي ــى از جذاب تري يك
ــاى فراغتى گردش  فعاليت ه
ــركت  ــيب و ش در باغ هاى س

ــت.  در چيدن اين محصول اس
ــاله بيش از 22 هزار نفر از  هر س

ــيب آركانزاس بازديد  جشنواره س
مى كنند.

جشنواره هندوانه ميالن ـ ايتاليا
ــت تا  ــت و نهم آگوس ــال از بيس ــنواره هندوانه ميالن هر س جش
ــهر ميالن برگزار مى شود. اين  ــهريور) در ش ــپتامبر (نيمه ش دوم س
ــاله دارد،  طى سه روز برگزارى بيش از ــنواره كه قدمتى پنجاه س  جش

ــگر را به خود جذب مى كند. جشنواره هندوانه ميالن  50 هزار گردش
ــت، چراكه در  ــيار جذاب اس بخصوص براى كودكان بس

ــنواره  ــن جش ــول اي ط
ــواع تفريحات، بازى ها  ان
ــه همراه  ــرگرمى ب و س

متنوعى  محصوالت 
ــا،  از خوراكي ه
و  ــــرها  دس
ــتى ها كه با  بس

ــه  ــه تهي هندوان
 مى شود، در دسترس

 است.

بفرماييد ميوه
آيسا اسدى � 

تا به حال شده  كوله بار سفر را ببنديد و برويد  زردآلو بخوريد؟! معلوم 
ــت كه اولين پاسخ به اين پرسش اين است كه زردآلو خوردن سفر  اس
ــى  كردن نمى خواهد و مى توان براحتى با زنبيل به اولين ميوه فروش
ــت،  ــه اين گونه نيس ــر زد و دلى از عزاى زردآلو درآورد، اما هميش س
ميوه ها هم براساس جغرافياى شگفت اين سرزمين و همچنين اقليم 
و طبيعت چهار فصلش هر كدام در گوشه اى از ايران معروف مى شوند؛ 

گالبى نطنز، انار ساوه، خربزه مشهد و... .
ــهرى به اين نتيجه  ــئوالن استانى و ش ــالى است  مس حاال چند س
ــيده اند كه مى توان براى اين ميوه هاى خوش طعم ايرانى جشنواره  رس
ــاورزى به  ــتقيم محصوالت كش ــم برگزار كرد. تا عالوه بر ارائه مس ه
ــتريان، تعداد زيادى هم گردشگر به آن منطقه كشاند تا نه تنها از  مش
ــنواره استفاده كنند و ميوه هاى تازه را بچشند بلكه از جاذبه هاى  جش
ــنواره هاى  ديدنى آن مناطق هم بهره ببرند. هر چند همه جش
ــده در مناطقى نيست كه آن ميوه معروف است، اما  برگزار ش
ــت آن محصول در منطقه  ــت محصول، باغ هاى زير كش كيفي
ــا در آن مناطق ايجاد  ــى كه اين محصول ه و خرده فرهنگ هاي
كرده اند دليلى بود بر  برگزارى جشنواره هاى 

شاد كه اتفاقا استقبال خوبى هم از آن شد. 
ــنواره ها  مخاطب هدف اصلى اين نوع جش
ــگران داخلى بودند و  ــك گردش هم بدون ش
هستند. اين كه گردشگران ايرانى (و البته 
ــطه و به روز بودن نوآورى تورها)  به واس
ــران را  ــوه در اي ــنواره هاى مي جش
ــد و حتى آنها  جدى بگيرن
ــا  ــت توره را در فهرس
ــود قرار  ــفرهاى خ و س
ــن ها  ــد، اين جش بدهن
ــذب  ج ــه  ب ــد  مى توانن
ــى هم  ــگران خارج گردش

فكرى كنند. 
يكى از مهم ترين تاثيراتى 
ــنواره ها  كه برگزارى اين گونه جش
ــران به همراه  ــگرى اي براى صنعت گردش
دارد، رونقى است كه به گردشگرى روستايى 

مى دهد.
ــان برگزارى چنين  ــه اين معنا كه زم  ب
ــگران طبيعت و  ــراى گردش ــنواره اى ب جش
ــفر به آن منطقه است  ــتايى بهترين زمان س روس
چراكه در طول برگزارى كوتاه مدت اين جشنواره ها 
ــتا و  ــگ مردمان آن روس ــان از فرهن ــوان همزم مى ت
منطقه، سبك و شيوه زندگى شان و راه هاى امرار معاش و 
 همچنين بافت روستا و جاذبه هاى كوچك و بزرگ آن 

هم ديدن كرد.
ــنواره ها هر كدام مى توانند  عالوه بر آن، اين جش
ــن هاى  با پروار كردن خود از لحاظ برنامه ريزى ، جش
ــنواره هاى  ــطح ملى باال ببرند و همچون جش خود را در س
ــازمان ها و  ــاالنه س ــان، خود را در تقويم س ــرى كاش گالبگي

آژانس هاى سفرى قرار بدهند. 

دعوت به مراسم ميوه خورى

ميوه هايى كه شما را  به سفر مي برند

جشنواره انبه ـ هند
ــت كه از سال 1987  ــنواره اي بين المللى اس ــنواره انبه   جش جش
ــاله به مدت دو روز در ماه جوالى (تير) براي  (1366) تاكنون هر س
ــود. در طول  ــيرى برگزار مى ش نمايش انواع مختلف اين ميوه گرمس

ــدود 550 نوع مختلف  ــنواره  ح برگزارى اين جش
انبه در شكل، رنگ و اندازه هاى 

مختلف به معرض نمايش 
گذاشته مى شود كه از اين 
ــن 50 نوع آن مختص   بي

اقليم هند است. 
ــه در اين  ــن اين ك ضم

ــنواره محصوالتي كه از  جش
انبه تهيه مى شود، همچون 
ــواع مربا، خوراك، آبميوه،  ان
ترشى و كنسرو نيز به نمايش 

درمى آيد.



عليرضا موسوي
ــى، ناآرامى هاى  ــى، بهار عرب ــاى مردم جنبش ه
ــوده اى و ... هر چه كه نامش  ــى، اعتراضات ت سياس
ــد و هر تاثيرى در اوضاع اجتماعى مردمان آن  باش
ــرزمين ها بگذارد، مشخص است، قربانى همه اين  س
ــگرى است.  اتفاقات (حداقل در كوتاه مدت)، گردش
ناآرامى هاى سياسى اين روزها اولين دليل كسادى 
ــوى ديگر اين ماجرا هم  ــگرى است. البته س گردش
ــورهايى است كه  ــگرى در كش رونق گرفتن گردش

امنيت مسافرانشان را تضمين مى كنند. 
ــوك محل اعتراضات  ــن روزها خيابان هاي بانك اي
ــديد مردمي  عليه دولت است. فارغ از تمام داليل  ش
اين اعتراضات در همين هفته اول ناآرامي ها، اقتصاد 
ــت، اقتصادي كه  ــكل شده اس ــور دچار مش اين كش
ــگري است  ــته به صنعت گردش تا حدودي هم وابس
ــگران  ــور يكي از مقاصد مهم گردش  چرا كه اين كش
ــت و همين هفته  ــزي و خاورميانه اس ــياي مرك آس
ــه اين  ــان را ب ــد سفرش ــاي تايلن ــياري از توره  بس

كشور لغو كرده اند.  
ــوي ديگر كى يف پايتخت اكراين هم ناآرام  از س
ــت. هر چند اقتصاد كى يف چندان وابسته  شده اس
ــگران  ــت، اما همين گردش ــگري اش نيس به گردش
ــفر  ــور هم چندان رغبتي براي س ــدود اين كش  مح

به اوكراين ندارند.
ــگري  ــته به صنعت گردش ــورهايي كه وابس كش
ــب مي كنند  ــتند و درآمد كالني از اين راه كس هس
ــايد مهم ترينش  ــكل شده اند.  ش هم دچار اين مش
ــال  ــد كه با وقوع ناآرامي ها در س ــور مصر باش كش

2011 اقتصادش از عرش به فرش رسيد.
بهار عربي، خزان گردشگري  

ــتاني مصر در  در حالي كه درآمد وزارت آثار باس
ــال هاي 2009 و  ــگري در س ــش صنعت گردش بخ
ــه يك ميليارد و 482 ميليون جنيه معادل  2010 ب
ــيده بود، در سال هاي 2012  200 ميليون دالر رس
ــاهد كاهش اين درآمد به 482 ميليون  و 2013 ش

جنيه معادل 70 ميليون دالر هستيم.
بحران سياسي مصر، خسارت سنگيني به صنعت 
ــگري اين كشور وارد كرده است و با بي ميلي  گردش
ــفر به مصر، شركت هواپيمايي  ــگران براي س گردش

مصر نيز همچنان متحمل خسارت شده است.
ــه 2011، صنعت  ــالب 25 ژانوي ــل از انق ــا قب ت
ــگري، يكي از منابع اصلي درآمد كشور مصر  گردش
ــال هاي اخير ساالنه بيش از ده  ــور س بود و اين كش
ــته كه  ميليارد دالر از محل اين صنعت درآمد داش
اين رقم حدود  11 درصد توليد ناخالص داخلي مصر 

بوده است.
جاذبه هايي كه تنها ماندند

ــي در تركيه بر صنعت گردشگري  تحوالت سياس
ــه اعتقاد  ــود. گرچه ب ــز تاثيرگذار ب ــور ني اين كش
ــدت  ــد كوتاه م ــر مي توان ــن تاثي ــان اي كارشناس
ــارت هاي  ــي توام با خس ــرايط كنون ــود؛ اما در ش  ب

سنگيني بوده است.
ــزب حاكم  ــين چليك، معاون ح ــه گفته حس ب
عدالت و توسعه تركيه و سخنگوي اين حزب، ميزان 
ــارت وارده به صنعت گردشگري اين كشور در  خس
ــيار  ــه هفته ابتدايي اعتراضات در تركيه بس طول س

سنگين بوده است.
صنعت گردشگري تركيه با ادامه ناآرامي ها ضربه 
سختي خورد و گفته مي شود گردشگران 40 درصد 
ــود در هتل ها را لغو كرده يا  ــده خ اتاق هاي رزرو ش

زمان آن را به تاخير انداخته اند!

بسياري از پروازها به اين كشور لغو شدند و پخش 
ــك آور و استفاده  ــليك گاز اش تصاوير مربوط به ش
ــين هاي آب پاش براي مقابله با معترضان در  از ماش
ــهرهاي مختلف از جمله استانبول و آنكارا مقصد  ش

بسياري از گردشگران تركيه را تغيير داد.
گاوبازها باال و پايين مي شوند 

ــورهاي  ــپانيا هر چند كه همواره يكي از كش اس
ــت، اما اعتراضات  ــورد عالقه جهانگردان بوده اس م
ــكل بزرگ  ــور و البته مش به اقتصاد ضعيف اين كش
ــپانيا را هم دچار  ــگري اس ــكاري، صنعت گردش بي
ــپانيا  ــت. اما نكته جالب درباره اس اختالل كرده اس
ــت كه درصد بااليي از گردشگراني كه قصد  اين اس
ــل ناآرامي هاي آن  ــتند به دلي ــفر به مصر را داش س
ــدند. اين رقم آن قدر باال بود  ــور روانه اسپانيا ش كش
ــگران اسپانيا  كه توربونيوز گزارش داد: تعداد گردش
ــه با زمان مشابه سال 2012  در ماه ژوئن در مقايس
ــان  حدود 730 هزار نفر افزايش يافت كه كارشناس
علت اصلي آن را جايگزين كردن اين كشور به جاي 

مصر از سوى گردشگران مي دانند.
درآمدهاي حاصل از صنعت گردشگري اسپانيا  
ــص داخلي اين  ــد از توليد ناخال ــدود  11 درص ح

كشور را به خود اختصاص داده است.
سرخ ها گردشگران را فراري دادند

ــك  ــد در ي ــا در تايلن ــراض پيراهن قرمزه اعت
ــون دالر به صنعت  ــش از  300ميلي ــاه اخير بي م
ــت. از چند  ــور زيان زده اس ــگري اين كش گردش
ــگري بانكوك در اختيار  روز پيش، منطقه  گردش
ــت كه  گروه هاي تظاهركننده  «پيراهن قرمز» اس
ــت وزير اين كشور به  به  دنبال مجبور كردن نخس

پذيرش خواسته هاي خود هستند.
ــع اصلي درآمد  ــگري يكي از مناب صنعت گردش
ــت و حدود يك  ميليو ن و  800هزار نفر از  تايلند اس
نيروي كار اين كشور در اين صنعت يا صنايع مرتبط 

با آن شاغل  هستند.
ــگري بانكوك  در  ــغال منطقه  گردش از زمان اش
ــور را  ــگر اين كش ــزاران گردش ــته  ه ــه گذش هفت
ــد تايلند  ــادي به مقص ــاي زي ــرده و توره ــرك ك  ت
ــوط هوايي چين  ــن خط ــت. همچني ــده اس لغو ش
ــد تايلند  ــه مقص ــود را ب ــاي خ ــياري از پروازه  بس

لغو كرده  است.
ــگري  ــوك مركز ثقل گردش ــب اين كه بانك جال
ــادي از اين  ــگران زي ــت و تاكنون گردش منطقه اس
ــفر كرده اند، از اين نظر اوضاع  منطقه به كامبوج س
كنوني تايلند تاثيري مستقيم بر كاهش گردشگري 

كامبوج هم خواهد داشت.
ــگران  ــه 30 درصد از گردش ــروز نزديك ب ــا ام ت
بين المللي كامبوج با آمار روزانه 1500 نفر از طريق 

ــده اند و فرودگاه هاي  ــور وارد ش ــد به اين كش تايلن
بين المللي دو كشور بيش از ده پرواز در طول روز به 
ــد يكديگر انجام مي دادند كه با آغاز ناآرامي ها  مقص

اين پروازها نيز لغو شد.
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نگاه دوباره به گردشگري ايران 
ــت هاى جديد  ــگرى و اجراى سياس ــران و به تبع آن تغيير مديران حوزه  گردش ــت در اي ــر دول تغيي
ــد. توجه به زيرساخت هاى  ــورمان باش مى تواند نويد بخش تحرك اين حوزه فرهنگى و اقتصادى در كش
گردشگرى،  ارائه تسهيالت الزم در بخش رواديد، تبليغات در خارج از كشور براى جذب توريست و ... 

از جمله اقداماتى است كه بايد در اين فرآيند انجام پذيرد.

 رونق گردشگري برزيل 
با امنيت 

ــال پيش  ــور آمريكايي تا همين چند س اين كش
ــت. ناآرامي ها در برزيل  از  ــكالت فراواني داش مش
جنس ديگري بود و ارتباطي به جنبش ها و نهادهاي 
ــود امنيت در  ــكل نب ــت. چرا كه مش مردمي نداش
ــاي مواد مخدر و  ــور به دليل حضور باند ه اين كش
ــگران  خيابانگرد هايي بود كه نه فقط امنيت گردش
ــور  ــهروندان اين كش را مختل مي كرد كه  براي ش
ــكل ساز بود. حاال بعد از انتخاب اين كشور  هم مش
براي بزرگ ترين تورنمنت هاي ورزشي جهان يعني 
ــئوالن اين كشور  جام جهاني فوتبال و المپيك، مس
ــكل امنيتي اين كشور  ــدند تا مش ــت به كار ش دس
ــامان دهند. همين فعاليت ها باعث شده است  را س
ــور  حتي پيش از برگزاري اين تورنمنت ها اين كش
سود بااليي از گردشگري به خزانه خود واريز كند.

جنبش كسادي گردشگري 
جهانگردان به مقصدي سفر مي كنند كه امنيت  داشته باشد 

AP : يكي از اولين مكان هايي كه از ناآرامي هاي مصر آسيب ديد موزه ها بود/ عكس    
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هستي يزدان پناه � 
ــت. جدا از  ــياري يك چالش بزرگ اس ــفر براي بس خوابيدن در س
ــرايطي براحتي به خواب  ــا و با هر ش ــدودي كه در هر كج ــراد مع اف
مي روند، عده زيادي از افراد با عوض شدن جاي خوابشان دچار دردسر 
ــتگي، كالفگي و نبود  ــبب ايجاد خس ــوند كه خود س بي خوابي مي ش
ــفر مي شود. عوامل بسياري سبب اين بي خوابي و  آرامش در طول س
ــفر، شرايط آب و  ــود؛ تفاوت زمان در مبدا و مقصد س بدخوابي مي ش
هوايي، محل خواب و تغذيه از مهم ترين اين عوامل به شمار مي رود. 
ــفرتان خوابي آرام را تجربه كنيد، به  براي آن كه بتوانيد در طول س

اين توصيه ها عمل كنيد:
انتخاب اتاق مناسب:شايد برخي بگويند كه يكي از سخت ترين 
كارها در طول سفر انتخاب اتاقي مناسب است، اما اگر در لحظه ورود 
به هتل يا هر نوع اقامتگاه ديگري، كمي دقت و حوصله به خرج دهيد، 
ــر و صدا انتخاب  ــادگي مي توانيد اتاقي آرام و با كم ترين تردد و س بس
ــتند    ــعي كنيد اتاق هايي  را كه در طبقات بااليي هس كنيد. همواره س
ــي،  ــا از مراكز تفريحي چون اماكن ورزش ــد. اين اتاق ه ــاب كني انتخ
ــه دارد و در نتيجه آرام تر  ــاالر همايش و مهماني فاصل ــتوران ها، ت رس
ــت  و از راه پله ها،  ــت . همچنين اتاق هايي كه در انتهاي راهروهاس اس
ــورها و اتاق هاي خانه داري فاصله دارد، نيز كم ترين سروصدا را  آسانس

دارد. مسئوالن پذيرش و دربان ها كه معموال وظيفه نشان دادن اتاق ها 
را به مهمانان دارند معموال به همه جاي هتل اشراف داشته و از وضع 
تمام اتاق ها اطالع دارند. پس بهتر است مشكل خود را با آنها در ميان 

بگذاريد تا بهترين پيشنهاد را در اين زمينه به شما ارائه دهند. 
آسودگي محل خواب: بالش و ساير لوازم خواب معموال در بهتر 
به خواب رفتن افراد تاثير زيادي دارد. پس اگر با وسيله شخصي سفر 
ــر و گردن خود را  ــب با وضع س ــي مناس مي كنيد و امكان بردن بالش

ــايل غيرضروري صرف نظر كرده و بالش يا  ــاير وس داريد، از بردن س
ــريع تر به خواب مي رويد  با خود برداريد.  پتويي را كه به كمك آن س
ــكل  ــايل دچار مش در غير اين صورت اگر  هنگام خواب با اين گونه وس
بوديد، با بخش خانه داري هتل كه وظيفه رسيدگي به اين گونه امور را 
دارند، تماس بگير يد و از آنها بخواهيد لوازم خوابتان را تغيير دهند.

ــي كه اقامت  بـه حداقل رسـاندن عوامـل مزاحم:اگر در اتاق
مي كنيد، ساعت زنگ دار يا هر نوع هشداردهنده ديگري وجود دارد، 
پيش از خواب آن را قطع كنيد. در بسياري از هتل ها، انواع زنگ هاي 
هشدار از طريق تلفن موجود در اتاق مخابره مي شود. پس بهتر است 
ــتفاده از كارت «لطفا مزاحم نشويد»  ــيد. اس تلفن را هم از پريز بكش
ــه خانه دارهايي كه صبح  ــتگيره بيروني در اتاق، ب ــب آن بر دس و نص
ــما  ــد تميز كردن اتاقتان در مي زنند، به رعايت خلوت ش ــه قص زود ب

كمك مي كند.
ــخصي، گرفتن  ــرايط ش ــتم تهويه اتاق مطابق با ش ــم سيس تنظي
ــيدن پرده هاي تيره پنجره ها براي  دوش آب گرم پيش از خواب، كش
ــيقي آرام و كشيدن چند نفس  ــدن، گوش دادن به موس تاريك تر ش
عميق قبل از خواب، همگي به خوابي راحت تر و آرام تر كمك مي كند. 
ــر همچنان از كمترين صداها و ضعيف ترين نورهايي  ــا همه اينها اگ ب
كه در اطرافتان هست، آزرده مي شويد، بهتر است از چشم بند و كمي 
پنبه در گوش هايتان استفاده كنيد تا بتوانيد خوابي آسوده را تجربه 

كرده و خود را براي ادامه سفر آماده كنيد.

خوابتان در سفر خوش

ــو در رفتن، با دود  ــده رفتن. از هياه همه وجودم ش
ــان، هوا، كالغ، تنور داغ  زندگي نكردن. بوي خوش انس

نان و كلي تعارف بي پروا. بي چشمداشت برداشت.
دلم هواي باران ناب خدا را داشت. نون عباسعلي كه با 
كلي شير محلي و آرِد به دسِت خاله كبري آسياب شده... 
واي اصال حواسم نبود. هوا االن در مشهد اردهال سردتر 
ــي... جانم حال و هواي شب  ــت. جانم كرس ــرد اس از س

نشيني. جانم بوي زغال و تنباكوي قليان عزيز.
ــم  ــدام راه بايد فرار كنم تا برس ــردم از ك ــر مي ك فك
ــت اردهال. ماشينم از جاده قم،  ــت هميشه بهش به دش
ــان مي دويد. تابلويي هدايتم كرد به آن  ــمت كاش به س
ــك خدا نزديك تره! چون  ــوي كوه ها. جايي كه بي ش س
ــتاره هاش نزديك ترند. اطراف اتومبيلم تا  ــب ها  س در ش
ــم كار مي كرد تپه بود و كوه. احساسم اين بود خدا  چش
ــاده و تپه و... جا  ــاي دل انگيز كوه و ج ــي از تابلوه بخش

گذاشته اينجا.
ــيني از ــي ماش ــردد. گاه ــوت و كم ت ــير خل  مس

ــالم خوش  ــه رو مي  آمد و چراغي مي زد كه يعني س رو ب
آمدي به ده دل.

از دور گلدسته هاي امامزاده سلطان علي معلوم شد. 
ــالم  دادم. صداي پاي آب. نزديك و نزديك تر مي شد!  س
ــهر من گم شده است». پاي  ــانم، اما ش آري؛ «اهل كاش
ــهراب خوابيده!  ــاط كنار حوض، س ــزاده، توي حي امام

(سهراب سپهري)
ــد فارغ از ديده و آمال  گاهي حس مي  كنم اگر مي ش
ــي دادم به اين  ــا مي داد و وا م ــا زنجير به پا، پ ــزار ت و ه
ــه و كنار اين ده  ثبات. يقينا كنار رود جاري كه در گوش
ــه، مي نوشتم چند خط، خط دلي... سهراب  ديده مي ش
ــدم، الهام كه بودم. الاقل خسته نبودم! بگذريم...  نمي ش

.
ــگار هواپيمايي بر زمين  ــيبي تند كه ان از يك سراش
ــيند، قلبم هّري ريخت روي آسفالت نو و ماشين  مي نش
ــته ها  نديده. روي نم باران، تصوير گنگ و بارونِي گلدس

نمايان بود.
ــالم عليك يا حضرت سلطان علي بن محمدباقر  الس

(عليه السالم)
سالم سهراب جان.

ــورهاي ديگر آمده اند اينجا.  از همه جاي ايران و كش
ــت. اصال فكر نمي كردم روستاي مادري ام لو  عجيب اس
ــت  ــد. وااااااي همه پيدايش كرده اند اين بهش رفته باش
ــده را. يعني به واسطه قاليشويان، يا گالبگيران يا  گمش
ــهراب يا پاكي دل و جان مردمش  نان داغ و زيارت و س
ــرار كرده اند.  ــا هم ف ــتند؟ يا كه اينه ــا هس ــه اينج هم

نمي دانم!
ــم در پاركينگي خلوت. مردي با لهجه  پارك مي كن
ــان مهربان و  ــتقبالم مي آيد. زن ــاي اردهالي به اس زيب

ــاي معمارگونه  ــه اي در داالن ه ــختكوش، در گوش س
ــته اند تا نان ها و  ــي زير طاق نشس ــبك طاق ضرب به س
ــود از  ــان خيس نش ــيرمال ها و برگه هاي زرد آلويش ش
ــوم. پيش دستي مي كنم براي  بركت خدا. نزديك مي ش
سالم. آنها نه به واسطه اندك شناختي كه مردم بر من 
داشته اند بل براي دل آهنگ گونه يشان، زالل استقبالم 

كردند.
وارد حياط مي شوي. نخل چوبي قديمي كه قدمتش 
ــنگ بزرگ گود تراشيده  ــال و يك س بيش از 1200 س
ــت، تو را مجنون اين ابهِت  ــت در جلوي در اس كه درس

ــفر مي كني.  قدمت و اصالت مي كند. به ناخودآگاهت س
وقتي به خود مي آيي كه با ظرفي روي مزار شهيدان آب 
ــه اي كه از اقوامند. همه يا كوچه بااليي يا پاييني  ريخت
 يا رو به رو يا در همان خانه مادربزرگي ات پرواز كرده اند.

(شهيدان اردهال)
ــه اي از آن نام  ــده از نم باران. با گوش چادرم خيس ش
سهراب را كه خواسته: نرم و آهسته بروم تا ترك برندارد 
ــي نازك تنهايي اش را كه حال زير ِگل و باران قايم  چين
است پاك مي كنم و به آهستگي زير لب مي گويم: آب را 

گل نكنيد، سهراب تشنه است هنوز... .

مشهد كوچك
ــهد اردهال، اگر هم خيلي به گوش آشنا نبود  مش
قاليشويانش آن را جهاني كردند. ثبت ميراث معنوي 
ــويي در يونسكو حاال نشاني خانه مادري الهام  قاليش
چرخنده را به دنيا داده است، اما اين روستاي كوچك 
در حاشيه كاشان جذابيت ديگري هم دارد و آن هم 
مقبره سهراب سپهري در يكي از صحن هاي آن است. 
همه اينها به كنار، فقط هشت كيلومتر پايين تر از اين 
منطقه نياسر قرار دارد؛ شهري كه هميشه بوي بهار 
مي دهد. ديدن آبشار و البته چهارطاقي سالمش را به 
شما پيشنهاد مي كنيم. در اين منطقه روستاهاي ديگري 
ــت، «برزك» كه عطر گل هاي محمدي اش  نيز هس
ــتاي ــتانه ورود دلبري مي كند يا روس ــان آس  از هم

«   مرق » كه ييالق قاجاري ها بوده و عارف بزرگ و نامي 
قرن هفتم يعني بابا افضل در آنجا مدفون است. 

يا حتى روستاى كمال الملك كه تنها 20 كيلومتر 
با مشهد اردهال فاصله دارد و محل تولد نقاش معروف 
ــت، هر چند نشانى از اين نقاش معروف در  ايرانى اس
ــود به جز خانه اى كه محل  ــتا ديده نمى ش اين روس
تولد اين نقاش بوده و حاال درمانگاه روستاست و البته 
معمارى آن به شكلى است كه خود مى تواند جاذبه اى 
ــى از ويژگى هاى  ــد. يك ــتا باش ــم براى اين روس مه
ــتاهاى اطراف كاشان اين است كه فصل خاصى  روس
ــان اقليم چهارفصل را  ــدارد، به اين مفهوم كه هم ن
ــتاهاى اطراف اين شهر ديد؛ هرچند  مى توان در روس
اين ويژگى مختص كاشان نيست و بسيارى از نقاط 
ــهرهاى ايران اين خصيصه  را دارند. بنابراين اگر  و ش
ــتاگردى داريد و مقصدتان كاشان است و  قصد روس
ــد و بند آب و هوا  ــتاهاى اطرافش، خيلى در قي روس
ــيد چرا كه در چله تابستان كاشان روستايى در  نباش
ــت كه دماى هوايش در روزها به زحمت  اطرافش اس
به 20 درجه مى رسد و شب هايش 8-7درجه است. از 
طرف  ديگر در سوز و سرماى زمستان هم روستاهايى 
در اطراف اين شهر قرارگرفته كه در سردترين حالت  

دمايشان به ده  درجه مى رسد.

نظر و پيشنهاد خود را به نشاني: 
تهران، بلوار ميرداماد،  جنب مسجد الغدير  

 روزنامه جام جم يا پست الكترونيكي  
  chamedan @jamejamonline.ir
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