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در فصل زمستان به كرانه هاي خليج فارس سفر كنيد
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ريل كشى ميان نصف جهان
ــود لرزه به اندام  هنوز هم كه حرف از راه اندازى متروي اصفهان مى ش
دوستداران ميراث اين شهر مى افتد. متروي اصفهان حاال سال هاست كه 
ــئوالن ميراث  ــت و هنوز هم مس ــكالت راه اندازى اش اس درگير و دار مش
ــان به همه  ــدازى متروى نصف جه ــاى راه ان ــد زيان ه ــى معتقدن فرهنگ
ــد بايد فاتحه ميراث  ــن كه اگر اين اتفاق بيفت ــناتش مى چربد و اي  محس

با ارزش اين شهر را خواند.
ــته هم رسول زرگرپور، استاندار اصفهان در نشست خبرى  هفته گذش
ــده است  ــكالت متروى اصفهان حل ش ــانه گفت كه مش خود با اهالى رس
ــتان، داراى قطار  ــتين اس و به اين ترتيب اصفهان بزودى به عنوان نخس
ــد. همين خبر واكنش فعاالن ميراث فرهنگى را  ــير خواهد ش سريع الس
ــيون حمل و  ــر چند پيش از او فتح اهللا معين، عضو كميس ــت. ه برانگيخ

نقل، محيط زيست و فناورى اطالعات شوراى اسالمى شهر اصفهان گفته بود جلب رضايت مسئوالن ميراث فرهنگى الزمه راه اندازى خط 
2 متروى اصفهان است. به اين ترتيب دوباره مترو اصفهان وارد كالف سردرگم خود شد.

موضوع  راه اندازى خط يك متروى اصفهان تير امسال به يونسكو هم كشيده شد. آن هم در جلسه شوراى ثبت جهانى مقرر شد كه مسئوالن، 
شهردارى و شوراى عالى ترافيك كشور قبل از هر گونه اجراى خط دو متروى اصفهان گزارش كاملى از تمامى عمليات ازجمله امكان سنجى هاى 
ــازمان ميراث فرهنگى ارسال كند تا گزارش نهائى به كميته شوراى ثبت جهانى ارسال  ــت را به س ــير و مواردى از اين دس خود، جانمائى ها، مس
شود.  در اين ميان متوليان ميراث  فرهنگى با اعالم اين كه مترو از زير نقش جهان مى گذرد مرتب هشدار خطر خروج نقش جهان را از فهرست 
آثار جهانى مى دهند.   هرچند بسيارى هم معتقدند ميراث فرهنگى مى تواند به جاى رسانه اى كردن مترو و معضالتش به دنبال مسير جايگزينى 
براى عبور مترو باشد. به هر حال اصفهان را جاذبه هاي گردشگري، ازجمله گردشگري مذهبي و تاريخي اش اصفهان كرده است و اگر قرار است 

اصفهان بماند، بهتر است حفظ ميراث فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري از مهم ترين اولويت هاي اين شهر باشد.

بازگشت كشتى خاطره ها به عكس هاي گردشگران
شايد اغراق نباشد كه بگوييم در تمام عكس هاى يادگارى آنهايى كه به كيش سفر كرده اند مى توان رد كشتى 
يونانى را هم ديد. كشتى به گل نشسته اى كه حاال جزوى از خاطره جمعى مسافران كيش است. تير سال گذشته 
بود كه خبرگزارى ها با انتشار تصاويرى اعالم كردند كه كمر اين كشتى به گل نشسته، شكسته است و اگر كسى 
به دادش نرسد تا چند ماه بعد كشتى در آب غرق مي شود و جزيره كيش يكى از جاذبه هاى مهمش را از دست 
مى دهد. گاليه رسانه هاـ  مثل بيشتر اوقاتـ  به جايى نرسيد تا نه سازمان ميراث فرهنگى وقت و نه سازمان مناطق 
آزاد و نه هيچ ارگان و نهاد ديگرى زير بار تعمير آن برود  تا مسافران اين جزيره رويايى آخرين عكس هاى يادگارى 
خود را با اين جاذبه در حال احتضار بگيرند، اما كشتى «48 سال به گل نشسته كيش» كمر شكسته اش را تاب 
ــد. باالخره خبر رسيد كه مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از طرح هاى  ــال باش ــال بعد كه امس آورد تا يك س
ــتى يونانى استقبال مى كند. اين خبر كه هفته پيش در روزنامه جام جم منتشر شد و  ــازى كش اجرايى براى بازس
كسى هم آن را نديد، اما فرقى هم نمى كرد چراكه حاال تعمير اين جاذبه فراموش نشدنى روى ريل افتاده و قرار 

است دوباره تصوير سالمتش به آلبوم هاى عكس يادگارى گردشگران اين جزيره بازگردد.
ــت. بوميان جزيره  ــكل گرفته و در ميان مردم راه پيدا كرده  اس ــتى در كيش ش روايت هاى متعددي از اين كش
مى گويند كه يونانى ها هنگام ترك جزيره كشتى را به آتش كشيده اند؛ با توجه به اين كه هيچ عنصر غيرفوالدى 

در بدنه و عرشه كشتى باقى نمانده  است، گمان نمى رود اين اظهارات نادرست بوده باشد.

سفر روى امواج
ميثم اسماعيلي � 

ــت در حوزه هاي  ــد موفقي ــي كلي يـك: آگاه
ــت. اگر ابزاري براي آگاهي بخشي به  فرهنگي اس
عامه مردم وجود نداشته باشد همه اين فعاليت ها 
ــطه آگاهي  ــه نوعي ابتر مي ماند، چرا كه به واس ب
است كه مي توان از تمام زيرساخت هاي فرهنگي 

استفاده اي كاربردي داشت.
ــگري در ايران ابزار آگاهي بخشي   حوزه گردش
ــترين حجم محتواي  دارد و ندارد! دارد چراكه بيش
ــوان در فضاي مجازي  ــگري را مي ت مطالب گردش
جست. رسانه ندارد چرا كه اين حجم باالي اطالعات 
به واسطه اين كه هيچ گونه نظارتي بر آن نمي شود،  
ــچ كاربردي ندارد. نظارت به اين مفهوم كه اين  هي
ــانه هاي مجازي نمي توانند تغييري در نگرش  رس
ــويي ديگر ظرفيت  مردم به اين حوزه بدهند. از س
ــت كه  ــگري هم ثابت كرده اس باالي حوزه گردش
ــابقه صبح  مخاطب دارد،  اگر نگاهي به برنامه پرس
به خير ايران  كه برگزاري اش در شهرهاي مختلف 
ــود جلب كند  ــياري را به خ ــته بيننده بس توانس
ــان  ــما» كه تنها با نش ــبكه «ش بياندازيم ، يا  به ش
دادن تصاويري از جاذبه هاي گردشگري شهرهاي 
ــدازد نگاه  ــفر مي ان ــياري را به فكر س مختلف بس
كنيم، گرچه  اين شبكه هيچ برنامه جدي در حوزه 
ــگري روي آنتن نمي برد. با همه اينها حاال  گردش
اگر رسانه ملي بتواند بخشي از برنامه سازي خود را 
به حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري نزديك كند 
ــتاي برنامه هاي خود  ــان اين حوزه در راس بي گم
ــود. اتفاقي  ــبه خواهد پيم ــاله را يك ش ره صد س
ــه هفته گذشته روساي سازمان ميراث  كه با جلس
ــيما  ــازمان صدا و س ــي و معاون صداي س  فرهنگ

به واقعيت نزديك تر شده است.
ــگرى ــعه گردش ــانه ها در توس  دو : از نقش رس

بارها و بارها گفته شده است، اما هفته گذشته باالخره 
آن اتفاق مبارك افتاد تا با همكارى سازمان ميراث 
ــازمان صدا و سيماى  ــگرى و س فرهنگى و گردش
ــنگ بناى احداث شبكه اى  ــالمى س جمهورى اس

راديويى به نام گردشگرى كليد بخورد.
ــدو ورودش  ــان ب ــه از هم ــى ك ــى نجف  محمدعل
ــرار زيادى به پررنگ  ــازمان ميراث فرهنگى اص به س
ــت، حاال ابزار  ــازمان داش كردن نقش فرهنگى اين س
ــردم مى داند، ابزارى  ــى به م ــن كار را آگاهى بخش اي
ــت  ــيما به دس ــازمان صدا و س ــكارى س ــه با هم ك
ــن صوفى، معاون  ــوى ديگر محمدحس مى آيد.   از س
ــيماى جمهورى اسالمى از  ــازمان صدا و س صداى س
 آمادگى اين معاونت براى راه اندازى راديو گردشگرى 
خبر داده و گفته است مجموعه شبكه هاى راديويى در 
خدمت اهداف و برنامه هاى سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى است. اين همكارى مى تواند 
آغازگر اتفاق هاى خوب در حوزه گردشگرى باشد چرا 
كه بسيارى از آفت هاى گردشگرى از معضالتى چون 
ــوال عمومى) گرفته تا تخريب  ــم (تخريب ام ونداليس
محيط زيست به واسطه نبود آگاهى صورت مى گيرد. 
ــال پيش هم صحبت از راه اندازى شبكه اى به  چند س
ــگرى بود كه قرار شد اين  نام گردش
ــما»  ــبكه «ش ــه به عهده ش وظيف
ــبكه  ــل انتخاب اين ش ــد.  دلي باش
ــت آن در پخش  ــا توجه به ماهي ب
گلچين برنامه هاى استانى 
ــت كمك كننده  مى توانس
باشد كه اين اتفاق نيفتاد 
ــاهد وعده  تا به امروز ش
ــدازى راديويى به  راه ان

نام گردشگرى باشيم.

تو برف مي زني
من لبخند.
من برف مي زنم
تو فرار مي كني.
زندگي شايد همين باشد
زدن
فرار
لبخند.

ماهنامه  سفر  در ايستگاه 41
ــفر ويژه آذرماه حاوى مطالب جذاب و خواندنى منتشر شد. گزارش اختصاصى  ــماره ماهنامه س چهل و يكمين ش
ــگرى قزاقستان و دو شهر آلماتى و آستانا اختصاص دارد. همچنين  ــفر به ظرفيت هاى گردش ــماره ماهنامه س اين ش
مقاصد گرم و ديدنى ايران را براى روزهاى سرد پيشنهاد داده است. در اين شماره ظرفيت هاى گردشگرى بوشهر، 

مناطق كويرى، سيستان و بلوچستان و چابهار به رشته تحرير درآمده است. 
اين شماره شامل موضوعات جذابي همچون سهم جوامع محلي در توسعه بوم گردي ، روياي طاليي سفر با كشتي 
تفريحي، پيشنهادهاي گرم براي روزهاي سرد است  و البته پرونده اي پر و پيمان درباره چوگان و تمام حواشي اش 

را هم مي توانيد در اين شماره بخوانيد. 
ــتى كروز  و پزشكى سالمت منتشر شده است كه اين  ــفر با كش ــماره اطالعاتى درباره س در بخش ديگرى از اين ش

شماره را مى توانيد از كيوسك هاى مطبوعاتى در سراسر كشور تهيه كنيد.
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حكايت: شاه شهيد قشم آيين:  آيين برفي كردن در خمين 

بكر و زيبا: شهر يري

گولمالي با برف
ــتين برف در برخي  پس از آمدن نخس
ــتاهاي شهرستان خمين  محله ها و روس
ــم بوده  با لطايف الحيل و با روش هاي  رس
ــك برانگيز نباشد كمي برف  تازه اي كه ش

براي اقوام و آشنايان بفرستند.
ــته اي  ــرف را در بس ــال، ب ــراي مث ب
ــتند  مي پيچيدند و در ظرف غذا مي گذاش
ــده آن بود، رموز  ــربچه اي كه برن و به پس
ــزد  اغفال طرف و گريختن بموقع را گوش
ــر اگر زرنگ بود با چهره اي  مي كردند.  پس
ــرد و مي گفت:  ــالم مي ك حق به جانب س

مادرم آش پخته، ياد شما بوديم، آن گاه ظرف را مي داد و مي گفت: بي زحمت ظرفش را خالي كنيد.
ــت و مي گفت: باختيد. صاحبخانه داد  ــر پا به فرار مي گذاش اگر صاحبخانه ظرف را مي گرفت، پس
ــياه  و او را رها مي كردند. به هر  ــر را مي گرفتند، صورت او را با دود يا زغال س مي زد بگيرش.  اگر پس

حال بازنده  بايد يك آش رشته به فرستنده برف سور بدهد.
اين رسم همچنان معمول است و بويژه در روستاي امامزاده يوجان خمين هنوز بين اهالي تازگي 
ــي در پس انجام اين رسم قديمي، جهان بيني و فلسفه خاصي  ــان مردم شناس دارد.  به باور كارشناس

را در خود نهفته دارد.
بعضي اين آيين را نماد بركت مي دانند. انجام اين آيين قديمي بشارت و مژدگاني دادن به مردمي 
است كه اقتصاد آنان بشدت به بارش نزوالت جوي وابسته بود و از راه كشاورزي، دامپروري و باغداري 
امرار معاش مي كردند.  فاضل فضلي يكي از اين كارشناسان معتقد است توجه به دگرگوني در فصول 
از ديرباز در تقويم و جشن هاي ايرانيان باستان مورد توجه بوده، وابستگي زندگي گذشتگان ما به آب 
آنقدر ارزشمند بوده كه با بارش نخستين برف پاييزي مقداري ازآن را در ظرف ارزشمند قرار داده و 
براي اقوام هديه مي بردند.  او كه اين حرف ها را به ايرنا گفته، باور دارد كه با بروز پديده خشكسالي در 
سال هاي اخير، بها دادن به آيين ها و سنت هاي قديمي و بازگو كردن آن براي نسل جوان، مي تواند 
ــت  ضمن  ــد كه امور و فعاليت هاي آنان از روي درايت بوده اس ــتگان باش بيان عمق جهان بيني گذش

اين كه نوعي شوخي با همسايگان و تلطيف روابط اجتماعي نيز بوده است.
ــرگرمي براي پدران و اجداد ما نبوده، بلكه  مي توان آن را نوعي احترام  ــنت برفي كردن تنها س  س

به آب قلمداد كرد.

چشم در چشم قبرهاي عجيب
ــند، به  ــورابيلش مي شناس ــه ش ــه درياچ ــل را ب اردبي
چشمه هاي آبگرم و سرعين هميشه خنكش. گردنه حيران 
و چشم هاي خيره و مات به اين جاده رويايي، اما كمتر كسي 
ــهر منطقه اي باستاني وجود دارد  مي داند در اطراف اين ش
ــتان هاي ايران  كه يكي از عجيب ترين و قديمي ترين گورس
ــيع ترين منطقه تاريخي  ــن منطقه  وس ــود دارد. اي را در خ
ــايت تاريخي مربوط به  ــل و بااهميت ترين س ــتان اردبي اس
پيش از تاريخ در شمال غرب ايران است. 31 كيلومتر كه از 
ــرق شهر مشكين شهر بيرون برويد به منطقه اي باستاني  ش
ــيد به نام شهر يري؛ جايي در شمال غربي روستاي  مي رس
پيرازميان؛ جايي در كنار رود قره سو كه وسعت آن به 400 
هكتار مي رسد و از سه قسمت دژ نظامي، معبد و قوشا تپه 
تشكيل مي شود. نقل است كه قدمت قلعه و معبد به 1450 
سال پيش از ميالد و قدمت قوشا تپه به 7000 سال پيش 

از ميالد مي رسد.
اگر براي ديدن و به عنوان گردشگر به آنجا برويد  نزديكي   
ــنگ قبرهايي با نقش هايي يكنواخت از  همين محوطه، س

ــانتي متر متغير  ــوند كه ابعاد آنها از دو متر تا 40 س ــان هايي كه دهان ندارند، ديده مي ش چهره انس
ــيع با ديوار  ــد. در آنجا مي توانيد يك قلعه وس ــت و تعداد تقريبي آنها به بيش از صد مورد مي رس اس
ــاي مذهبي و گورهاي  ــن را در كنار محلي براي برگزاري آيين ه ــكه چي ــنگي از نوع خش دفاعي س

باستاني متعدد ببينيد.
ــال 85 حريم  ــال 84 در بازديدش از منطقه اعالم كرد  س مديركل وقت ميراث فرهنگي اردبيل  س
شهر يري تعيين خواهد شد و اين منطقه باستاني به ثبت ملي و جهاني خواهد رسيد ولي  مرداد 85 
ــد. وي  مرداد 86 اعالم كرد كه كار طراحي سازه محافظ  ــي منطقه تعطيل ش تحقيقات باستان شناس
ــن كار در آن زمان نياز به  ــد در حالي كه اي ــه مبلغ 20 ميليون تومان انجام خواهد ش ــاري ب ــا اعتب ب
ــال 86 هيچ گونه اقدامي در جهت حفاظت  صد ميليون تومان بودجه دارد. در هر صورت تا پايان س
ــده بود. اكنون چه؟ منطقه يري كه وسيع ترين منطقه تاريخي استان  ــت ها انجام نش ــنگ افراش از س
اردبيل و يكي از بااهميت ترين مناطق پيش از تاريخ شمال غرب ايران است به شماره 6162 به ثبت 
ــافر اردبيل هستيد سري به مشكين شهر بزنيد و بعد از آن راهي يري شويد  ــيد. اگر مس آثار ملي رس

و ديدن انسان هاي بدون  دهان  سنگ قبرهاي اين منطقه را از دست ندهيد.

تن پوشي از گيسوي يار
در كوچه پس كوچه هاي بافت قديم كاشان كه قدم بزنيد، شايد هنوز هم صداي شعربافان به گوش 
ــغل در اين شهر وجهه توريستي پيدا كرده است و كاربرد چنداني ندارد.   ــد، هر چند ديگر اين ش برس
شعربافي (به فتح شين) روزگاري در اين شهر از رونق بااليي برخوردار بود. ناگفته نماند كه اين شغل 
ويژه اهالي كوير، يعني كساني بوده كه بخشي از زندگي آنها بر پايه پرورش شتر و بز تامين مي شد  و 
در شهرهايي رونق داشته كه  در مسير جاده ابريشم قرار گرفته اند. در اين ميان شهرهاي يزد، كرمان 
ــتري به اين هنر داده اند. تفاوت ويژه شعربافي در كاشان با شهرهاي يزد و كرمان  ــان رونق بيش و كاش
به نوع پارچه برمي گردد، به طوري كه بافتن شعر پشمي در يزد و اصفهان و شعر ابريشمي در كاشان 
رواج داشت.  شعر به فتحه به معناي موي انسان يا حيوان است و به پارچه هاي سياهي گفته مي شود 
ــتفاده شده است.  ــتند و در آنها به صورت راه راه از رنگ هاي ديگر اس ــم هس كه گاهي از جنس ابريش
شعر هم در يزد بافته مي شود و هم در كاشان.  تاريخ دقيق استفاده از نخستين دستگاه بافندگي در 
اين حرفه معلوم نيست. اگر گردشگران كاشان مايل به ديدن  شعربافي باشند اكنون حدود 50 دستگاه 
شعربافي در محله ها و كارگاه هاي قديمي شهر كاشان فعال است. اين نوع پارچه زماني خيلي كاربرد 
ــتر كردهاي ايران و اعراب مصرف كننده آنها هستند. اين روزها ديگر  ــت، ولي امروزه بيش ــته اس داش

جوانان رغبتي به اين هنرها ندارند و بافنده هاي فعلي هم مسن هستند.
نساجي ايران در ساليان سال، فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته است كه نگاهي به آن 
نشان مي دهد  همواره اين صنعت در معرض توجه بوده است. شعربافي و ابريشم بافي كاشان از زمان 
رشيدالدين فضل اهللا شروع شد، زماني كه او يك سري صنايع را در ربع رشيدي احيا و منسجم كرد. او 
در اين زمان يك سيستم بازرگاني راه اندازي كرد كه سال ها بعد در دوره سلجوقي و ايلخاني به طراز 
ــوش و  ــيدالدين فضل اهللا، اين طراز را با نظارت حكومت و همكاري تجار محلي از ش ــد. رش معروف ش

شوشتر گرفته تا كاشان و خوارزم اداره مي كرد.
ــتي ايران بويژه  به هر حال صنايع دس
ــت  ــعربافي كه خاص اس صنايعي مثل ش
ــگري  ــد يكي از جاذبه هاي گردش مي توان
شهرهاي داراي اين صنعت باشند به شرط 
ــئول فرهنگي و گردشگري اين  آن كه مس
شهرها  بروشورهاي دقيق و خوش ساختي 
ــن صنعت  به زائران ارائه دهند، ضمن  از اي
اين كه قبل از اين كار بايد مكان، دستگاه 
ــن صنايع را حفظ،  ــوع كار اي و ادوات و ن

ضبط و ثبت كنيم.

آواز خوش و مرگ غريب
از بومي هاي قشم كه حكايت زيارت شاه شهيد را بپرسيد خيلي زود حكايت زير را خواهيد شنيد. 
حكايتي كه شيريني لهجه آنها دوچندانش مي كند: «در  اين جزيره، 800 اوليا خفتن. بلكم بيشتر، 
سيدهايي در جزيره بودن كه اگر سوار ديوار مى شدن، ديوار راه مى افتاد. يك زيارت هست در رمچاه، 
ــدن تو كوه، گوش  ــهيد. كارش ني زدن بود.خوب مى زد. زن ها مى آمدن، جمع مى ش ــيد ش زيارت س
مى كردن به ني سيد. شوهرا از صيد كه مى آمدن، ميبينن خانه خاليه. غذا ندارن. مي رن زن ها را پيدا 
مى كنن تو كوه. مى بينن نشستن دور سيد. دارن گوش مى كنن به ني سيد. ميرن چماق برمي دارن، 
مى يان، مى ريزن سر سيد. مي زنن. سيد پرت مي شه پايين كوه. غيب مى شه. فقط لنگ سيد مى مانه 

پاي كوه. حاال، همان جا، زيارت سيد شهيده.»
ــگر دارد و مي تواند به رونق اين جزيره  ــهيد   يا شاه شهيد كه قابليت جذب گردش ــيد ش زيارت س
ــاحل جنوبي جزيره، 11 كيلومتر دور از  ــرف به دريا، در س بيفزايد، بر بلنداي كوهي كم ارتفاع، مش
شهر قشم، چنان است كه گفتي لب پرتگاه  ايستاده تا دريا را در همه حال تماشا كند و نسيمى  را كه 
از روي آب مى آيد و با خود رطوبتي شور دارد بر چهره حس كند.  زن ها و دخترهاي قشمى بيش از 
ديگران به زيارت شاه شهيد مى آيند. هر كس چيزيـ  مشتي نخود،پياله اى عدس، چند تكه گوشت... 

هرچهـ  مى آورد تا آبگوشت نذري را بار كنند، بخورند، تبرك يابند و مراد دل بگيرند.
ــت. خيلي معتقدند كه او صوتي خوش داشته و چون آواز سر  ــيد نيس اما، فقط صحبت ني زدن س
مى داده، پرندگان را در هوا مسحور مى كرده، چه رسد آدميان را و زنان و دختران را كه دسته دسته 

پاي كوه مى آمدند تا سيد بخواند و آنها بشنوند.
ــوش از آن بزرگوار به  ــرت داوود بوده و صوت خ ــالله حض ــيد از س ــردي مى گفت: حكما س پيرم
ــدن شاه شهيد هم  ارث برده. غيب ش
داستان ها دارد. مى گويند او در اعماق 
ــده! باز مى گويند: سيد به  دره غيب ش
ــيد  ــمان ها رفته! باز مى گويند: س آس
ــاى نيلگون دريا از نظر  در زالل آب ه
ــده! حكايت درباره  اين مزار  ناپديد ش
ــت و گونا گون، اما يك چيز  بسيار اس
واقعيت دارد،  اين كه زيارت شاه شهيد 
هست، با زائران بسيار از سراسر جزيره 
ــگري است كه به قشم  و كمتر گردش

بيايد و سري به شاه شهيد نزند.

مشاغل: شعربافي كاشان
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على محزون � 
ــال ها قبل در شهري مثل مشهد، پديده اي با  از س
عنوان «زوارگيري» رايج   و هميشه كساني بوده اند كه 
ــود مي بردند و كرايه   ــخصي خ زوار را به خانه هاي ش

دريافت مي كردند.
ــده در سفر به نقاط ديگر ايران بويژه خطه  بارها ش
ــويم كه با پالكاردى  ــمال با افرادى رو به رو مى ش ش
ــنهاد خانه يا ويال براى اقامت  ــت به شما پيش در دس
ــالى هست كه در  مى دهند. اين موضوع حاال چند س
ــگرپذير رونق گرفته است، پديده اى  شهرهاى گردش
كه در اصل در تمام دنيا رايج است و مرسوم، اما شيوه 
اجراى آن در ايران نادرست است چراكه هيچ نظارتى 
ــت.  ــت و نهادهاى دولتى روى آن نيس ــوى دول از س
ــته به انتخاب  ــالمت آن بس ضمن آن كه امنيت و س
خود مسافران است به اين مفهوم كه جز مسافر هيچ 
ــئوليت امنيت اين محل هاى اقامتى  كس ديگرى مس

را نمى پذيرد.
ويالهايى كه امنيت ندارد

ــتى و  ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
گردشگرى مازندران مى گويد افزايش نرخ هاى اجاره 
ــافران از سوى ويالدارانى  ــكان مس خانه به منظور اس
است كه در كنار خيابان ها تابلو به دست هستند و به 

صورت آزاد فعاليت مى كنند.
ــتان توصيه  ــافران اين اس ــيف اهللا فرزانه به مس س
ــت به مراكز اقامتى كه زير نظر  ــد كه براى اقام مى كن
سازمان ميراث فرهنگى استان هستند مراجعه كنند 
زيرا اين اماكن از لحاظ امنيت، نرخ و عوامل بهداشتى 

كنترل و نظارت مى شود.
در سال هاى گذشته ساماندهى «تابلو به دستان» 
ــازمان  ــتور كار س ــيون در دس و ايجاد مراكز رزرواس
گردشگرى قرار گرفت، ولى اين طرح مهم به سرانجام 
ــهرها و آن هم به صورت  ــيد و فقط در برخى ش نرس
ــن تعداد مركز،  ــد كه اي ــدود، مراكز رزرو داير ش مح

ــت. هويت دار شدن  ــافر نيس جوابگوى اين حجم مس
ــت اين گونه اماكن  ــا نيز در جهت ارتقاى امني وياله
ــوده و موجب نظارت  ــه خدمات مطلوب موثر ب و ارائ
ــاماندهى  ــود و با س بر كميت و كيفيت ويالها مى ش
ــطه ها و تابلو به  ــت واس ــگرى از فعالي ــن گردش اماك
ــود و چادرخوابى مسافران  ــت ها جلوگيرى مى ش دس

از بين مى رود.

دولت كجاى اين قصه است؟ 
ــتان يا نوروز به شمال  ــال هاى قبل، اگر تابس در س
ــفر مى كرديد، كنار ورودى هاى شهر انبوه  ــور س كش
ــاهده مى كرديد كه تابلويى در دست  كودكانى را مش
ــتند با اين كلمه: «ويال.»  به محض توقفى كوتاه،  داش
چند كودك خود را به پنجره خودروها مى رساندند و 

پيشنهاد ويالهاى لب ساحل مى دادند.

ــمال كشور 20 درصد كل اجاره  دالالن در تمام ش
ــت مى كنند و بديهى  ــه عنوان حق الزحمه درياف را ب
است كه تالش كنند تا به باالترين نرخ ملك را اجاره 

بدهند.
ــمالى، نخست بسته  ــتان هاى ش قيمت ويال در اس
ــهر يا منطقه) سپس با  به منطقه قرارگيرى (يعنى ش
توجه به فاصله اى كه از دريا دارد و در نهايت بسته به 

امكانات و زيبايى ويال متغير است.
نكته جالب افزايش قيمت ويالها در اين مناطق در 
ايام تعطيالت نوروز است. قاعدتا دولت نمى تواند روى 
معامله اى كه نه در جايى ثبت مى شود، نه مالياتى به 

آن اختصاص داده مى شود نظارتى داشته باشد.
قيمت ويالها چقدر منطقى است؟ 

اگر مالك را تهران بگيريد (شهرى كه ملك و خانه 
در آن ارزان هم نيست) قيمت ويالهاى شمال چندان 
هم منطقى به نظر نمى رسد. اجاره محلى كه در شمال 
ايران شبى 50 هزار تومان كرايه داده مى شود چيزى 
برابر يك و نيم ميليون تومان است. به شكلى ديگر يك 
ــون اجاره ماهانه، برابر با 50 ميليون رهن  ــم ميلي و ني
ــت. در خريد و فروش ملك عرف  كامل يك ملك اس
ــم  ــت كه رهن كامل يك ملك برابر با يك شش اين اس
قيمت واقعى آن ملك باشد هرچند در سال هاى اخير 
ــور، اين نسبت در  ــكن در كش و با توجه به بحران مس
ــت.  پايتخت به يك پنجم و يك چهارم تغيير يافته اس
ــى قيمت ويالى مزبور بايد  ــد، يعن اگر يك چهارم باش
چيزى برابر 200 ميليون تومان باشد و اگر يك ششم 
باشد، يعنى قيمت ملك مزبور چيزى نزديك به 300 

ميليون تومان است.
ــمال  نمى توان تصور كرد كه قيمت يك ويال در ش
كشور با مشخصات مذكور 200 يا 300 ميليون تومان 
باشد. اين به آن دليل است كه در اين موضوع و معامله، 
ــم نمى خورد و دالالن ويال هر  نظارت آنچنانى به چش

اندازه كه بتوانند از مسافران پول مى گيرند.

ــاى موقت و جاده اى  ــاره اقامت در خانه ه درب
ــت چند نكته  ــه مى توان كرد رعاي ــا كارى ك تنه
ــت تا هزينه اتفاق براى گردشگران به  اصولى اس

كمترين ميزان خود برسد.
به جاهاى خلوت نرويد: اگر قصد انتخاب ويال 
ــمال ايران يا خانه هاى اقامتى در شهرهاى  در ش
ــعى كنيد اين خانه يا ويال در  مختلف را داريد س
محل هاى خيلى خلوت قرار نگرفته باشد، مثال در 
شمال، شما وياليى در دل جنگل و بدون سكونت 
ــكوت اين  ــد. فريب آرامش و س ــاب نكني را انتخ
ــت اتفاق هاى  خانه ها را نخوريد چراكه ممكن اس

ناگوارى در پى داشته باشد.
ــديد  وسـايل را چـك كنيد: وارد خانه كه ش
ــايل  ــايل خانه را امتحان كنيد. وس  ابتدا تمام وس
ــى و گرمايشى را در فصل هاى متناسب  سرمايش
خود چك كنيد. برق خانه و كنتور آن را نگاه كنيد 

ــما و همسفرانتان  ــكلى از اين نظر براى ش تا مش
پيش نيايد. ضمن اين كه اگر وسايل پرارزشى در 
ــتي  خانه وجود دارد از آن مراقبت كنيد و فهرس
ــته باشيد تا گم شدن  ــايل مهم خانه را داش از وس
ــما پيش  ــفر ش ــكلى در راه س احتمالى آنها مش

نياورد.
ــه اين خانه ها  پاكيزگـى شـرط اول: از آنجا ك
ــبه در نظر گرفته  ــا براي اقامت هاى چند ش صرف
ــرايط بهداشتى مناسبى  ــده است معموال از ش ش
ــراى اطمينان مى توانيد  ــتند، اما ب برخوردار نيس
ــتى،  ــرويس هاى بهداش در همان ابتداى ورود س
ــى  ــپزخانه و مبلمان را بررس ــام، نظافت آش حم
ــد چراكه برخالف هتل ها معموال اين خانه ها   كني
ــت را چندان جدى نمى گيرند. رعايت اين  بهداش
نكته مى تواند از بسيارى بيمارى هاى پوستى و... 

جلوگيرى كند.

توصيه هايى كه بايد جدى گرفت

پول از شما ، ويال از ما
خانه هاى خالى شمال در اختيار تابلو به دستان  كنار جاده ها

اصغر ژيان دربندي/ پيشكسوت و كارشناس هتلداري � 
ــا دو پديده ديگر نيز مواجهيم؛  ــار انتخاب هتل براي اقامت، ب در كن
نخست، زوارگيري و ديگر كساني كه در كنار جاده ها، ويال و اتاق اجاره 
ــت و ديگري كاري رايج در  ــندي اس مي دهند. از اين دو، يكي كار ناپس

تمام دنيا.
آن كار ناپسند  زوارگيري است كه هتل هاي ضعيف، تاكسي هايي را 
در فرودگاه ها و راه آهن ها اجير مي كنند تا رانندگان، نظر مسافر را براي 
انتخاب محل اقامت تغيير دهند يا اگر جايي براي اقامت ندارد، او را به 
ــي كه از قبل با آنها قرار دارند، ببرند.  رانندگان  در ازاي اين كار  ،  هتل هاي
ــه اي از مديران هتل ها دريافت مي كنند. اگر مدير يك هتل  حق الزحم
نتواند از راه ديگري جز راه زوارگيري مسافر را جذب كند، نشان دهنده 
ــوي هتل هايي كه  ــت اتفاقا از س ــت. اين كار زش ضعف مديريتي اوس
ــايد برايتان جالب  ــرويس هاي بي كيفيتي دارند، صورت مي گيرد. ش س
باشد، اگر بدانيد كه بعضي از اين مديران، حتي به زوارگيران، سكه هديه 
ــت و مرسوم هتلداري نيست تا نظر مسافر را  ــيوه درس مي دهند! اين ش

براي انتخاب محل اقامت تغيير دهند.
ــا، اجاره دادن اتاق و ويال در كنار خيابان  ــام دني ــج در تم و آن كار راي
ــكل كه فردي اتاق يا محل اقامتي در يك شهر  ــت. به اين ش و جاده اس
توريستي دارد و با مجوز رسمي دولت اقدام به اجاره دادن آن مي كند . 
ــود، آن محل بايد  ــت چنين اجاره هايي زير نظر دولت انجام ش الزم اس
ــت ماليات بگيرد و حتي  ــد تا دولت اگر ضروري دانس ــته باش تابلو داش
مسئوليت هايي را در قبال مسافر بر عهده داشته باشد و اين مهم باعث 
مى شود رقابت براى مراكز اقامتى به وجود آيد، زيرا همه توان رفتن به 
ــا در ايران، دولت هيچ نظارتي بر اين  ــاى گرانقيمت را ندارند، ام هتل ه
خانه ها ندارد. شكل ديگرى هم وجود دارد. آن هم اين كه يك عده كنار 
 جاده يا در پارك ها چادر مي زنند. اتفاقا بعضي از اين مسافران، ماشين هاي

ــتش را كه بخواهيد، چنين  ــت صد ميليون به باال دارند. راس گران قيم
ــت، زيرا افراد هيچ امكانات اوليه اي در  ــفري براي تنبيه خانواده اس س
اختيار ندارند. كسي كه چنين اتومبيلي دارد، حتما مي تواند خانواده اش 
ــت  ــوال اين اس را به يك هتل ببرد.  همان  Bed & breakfast  حاال س

كه چرا اين افراد به هتل هاي معتبر نمي روند؟ شايد بعضي افراد از گراني 
ــت دارند. در حالي كه  ــتن آزادى عمل در هتل ها وحش هتل ها يا نداش
ــافرانمان نيز آموزش هاي الزم را بدهيم. اگر نگران هزينه  ما بايد به مس
هتل هستيد، بدانيد كه در ايران مثل تمام كشورهاي جهان، اگر تعداد 
ــد، هتل به آنها تخفيف مي دهد. عالوه بر اين، در دوراني  افراد زياد باش
كه به اصالح پيك مسافر به آن شهر نيست، خواه ناخواه هتل ها قيمت ها 

را كاهش مي دهند. 
ــوت در هتلداري و كسي كه سال ها  عمر  من در جايگاه يك پيشكس
ــتباه بزرگ  ــت، مي خواهم به يك اش خود را در اين راه صرف كرده اس
ــاره كنم. بسيار پيش مي آيد كه مديران هتل هاي 2  مديران هتل ها اش
ــترس مسافران نيستند. يك مدير موفق،  ــتاره به باال هيچ  گاه در دس س
ــافر امروز  ــد . زيرا مس ــافران باز باش ــه به روي مس بايد درِ اتاقش هميش
ــايد براي حفظ پرستيژ  ــت. در حالي كه، مديران ش ــت و فردا نيس هس
ــي ها در پاسخ  خود از چنين مالقات هايي طفره مي روند و معموال منش
ــت، اكنون قرار  ــه اس ــافران مي گويند: مدير هتل اكنون در جلس به مس
مالقات دارد، وقت ندارد و... اين نوع برخورد با مسافران بدترين ضرر را 

به هتلداري ايران مي رساند.

اشتباه بزرگ هتل هاى كوچك



آداب مردم هند 
هنگام صرف غذا در هندوستان هرگز محتويات بشقاب غذاى خود را به هيچ كس 
ــوب  ــيار توهين آميز محس ــر خود تعارف نكنيد. اين عمل در هند بس حتى همس
مى  شود. در فرهنگ هندى اعتقاد بر اين است كه خوراك زمانى كه توسط يك نفر 

لمس مى  شود، براى ديگران آلوده است و نبايد به ديگرى تعارفش كرد.
هندى  ها با دست راست غذا مى  خورند. از نظر آنها دست چپ كثيف است 
ــتوران هنگام  و هرگز براى رد و بدل غذا به كار نمى  رود. از اين رو اگر در رس
سرو غذا پيشخدمت با دست چپ سرويسى به آنها ارائه كند، اين رفتار را نوعى 
بى  حرمتى دانسته به شدت آزرده مى  شوند. سر از نظر هندى  ها مقدس  ترين 
قسمت بدن است و نبايد توسط افراد ديگر لمس شود. براى همين بهتر است 

در مواجهه با كودكان هندى به قصد نوازش اصال به سرشان دست نزنيد.
ــيايى لبخند مى  زنند و فقط  ــر از مردم ديگر فرهنگ  هاى آس ــا كمت  هندى  ه
ــرايط خوشايندى قرار مى  گيرند، لبخند مى زنند.  ــحالند يا در ش زمانى كه خوش
ــتر هتل  هاى بزرگ و رستوران  هاى درجه يك  ــوم است. بيش انعام در هند مرس
ــه مى  كنند و باربران و  ــاب اضاف ــد هزينه ارائه خدمات را به صورتحس 10درص
ــى در هند زياد مرسوم نيست و  ــى توقع انعام دارند. وقت شناس رانندگان تاكس
هندى  ها برقرارى ارتباط با طرف مقابل را كه ممكن است شريك كارى يا مهمان 
باشد مهم  تر از وقت شناسى مى  دانند. هندى  ها زياد دوست ندارند كه مستقيم 

به طرفشان «نه» بگويند و معموال از گفتن اخبار بد پرهيز مى  كنند.

علي محزون � 

ــد  ــور 72 ملت. هر چه كه نامش باش ــرزمين عجايب. كش  س
ــافران  ــه براى مس و عنوانش از ديرباز تاكنون مقصدى پر وسوس
بوده است؛ مقصدى كه از گذشته  محبوب ايرانيان هم محسوب 
ــت، اما همواره چيزى كه از هند به ياد مى آوريم،  ــده اس مى ش
ــهرهاى پر سر و صدا و آلوده و البته  ــلوغ و كثيف، ش زاغه هاى ش
ــت در كنار آن بايد از مردم  ــكوهش بوده اس معابد رويايى و پرش
ــردازش هم ياد كنيم، مردمى كه همچون تمام فيلم هاى  ــا پ روي
ــد كه مثل پايان  ــه بهبود اميد دارند و مي دانن ــوود همواره ب بالي
تمام فيلم هاى هندى عاقبتي خوش در انتظار آنهاست، ذهنيتى 
ــت اما آنها به چيزى غير از آن هم دل  ــت نيس ــه درس كه هميش

نمى بندند. 
يكى از شهرهاى مهم اين كشور «گوا»ست، شهرى كه ويترين 
گردشگرى اين كشور هم محسوب مى شود زيرا يكى از زيباترين 
ــهرهاى اين كشور است. طبيعت گوا با تپه هاي  و پاكيزه ترين ش
ــتزارهاي برنج، نخل هاي  ــبزش  كنار رودهاي فراخ با كش سرس
ــيار زيبايي دارد.  ــيري جلوه بس ــر درختان گرمس ــراوان و ديگ ف
وسيع  ترين سواحل و مراكز تفريحي ساحلي هند هم در گوا قرار 
ــهر ساالنه از صدها هزار گردشگر داخلي و خارجي  دارد و اين ش

پذيرايي مي كند.  
ــال حكومت پرتغال بر اين منطقه باعث شده كه تمام  450 س
ــته باشد. از  ــتاهاى گوا فرهنگى خاص داش ــهرها و حتى روس ش
ــهر گرفته تا خرده فرهنگ هاى  ــارى خانه ها و معابد اين ش معم
مردم اين منطقه تاثير پذيرفته از فرهنگ پرتغالى هايى است كه 

بيش از چهار سده در اين شهر حكومت مى كرده اند. 
ــهره است.  ــگفت و زيبا هم به بندرش ش ــهر ش اما خود اين ش
ــدت سبز، نخل هاى  سربرافراشته و زيبا، سواحلي  طبيعت به ش
ــگرى با هزينه  ــز تفريحى و امكانات مطلوب گردش ــا مراك آرام  ب

ــبتا كم از مهم ترين  نس
ــه  ك ــت  اس ــى  عوامل
ــكران را تشويق  گردش
مى كند به اين منطقه 

سفر كنند. 
ــى  ــهر بافت ــن ش اي
قديمى هم دارد كه به 
نام گواى قديم مشهور 
ــه اى كه  ــت. منطق اس
يكى از جاذبه هاى ثبت 
ــتان را  جهانى هندوس
هم در خود جاى داده 
است، يكى از 9 ميراثى 
ــكو آن را ثبت  كه يونس

جهانى كرده است. 
ــواي قديمي (به همراه تاج محل، ميدان ويكتورياي بمبئي،  گ
غارفيل و معبدهاي كاماسوترا) يكي از 9 منطقه اي در هند است 

كه به عنوان ميراث جهاني يونسكو ثبت شده است.   
ــخيص داد كه گوا  ــت مى توان بى درنگ تش از همان نگاه نخس
با ديگر مناطق هند متفاوت است و بيش از ديگر مناطق رنگ و 
بوى اروپايى دارد. نفوذ فرهنگ اروپايى در شبه قاره از اين منطقه 
ــابه زيادى با شهر و  ــد و ساختمان ها و لباس مردم تش ــروع ش ش

روستاهاى پرتغال دارد.
ــت و مخلوطى است از غذاهاى  ــيار معروف اس غذاهاى گوا بس
ــگى  ــبب حضور هميش ــوب هند و عربى اما به س ــى، جن پرتغال
گردشگران، غذاهاى متنوعى در همه جاى شهر در دسترس است. 
گوا يكى از معدود مكان هاى هند است كه اغلب رستوران هاى آن 

گوشت گاو هم سرو مى كنند.
 ***

ــا و صومعه هاى گواى  ــاها ، موزه ه ــراى بازديد از همه كليس ب
قديمى به يك روز كامل وقت احتياج هست. در ايستگاه 
ــمت گواى  ــب اتوبوس هايى به س ــوس پانجيم مرت اتوب
ــبت ناچيز  ــى حركت مى كند كه كرايه آنها به نس قديم
ــاعت طول مى كشد.  ــت و طى مسير حداكثر نيم س اس
ــت و  ــاده از پانجيم به گواى قديمى صاف اس ــير ج مس
ــوارى  ــيار راحتى براى دوچرخه س ــير بس مى تواند مس
ــد در گواى قديمى  ــاب آيد. همچنين مى تواني ــه حس ب
 (Diva Island) ــويد و به جزيره ديوا ــوار قايق بش س
ــنگى اى كه واگاتور  برويد. واگاتور كه در بلندى هاى س
ــدا مى كند بقايا يك قلعه پرتغالى از قرن  ــورا ج را از چاپ
هفدهم ميالدى قرار دارد كه گرچه شايد ديدن خودش 
ــاحل و  ــيار خوبى از س به باال رفتن نيرزد ولى منظره بس

دريا را پيش چشمانتان قرار مى دهد.

 خريد در گوا  
ــت اما درآمد سرانه  ــتان اس گوا هرچند كوچك ترين ايالت هندوس
ــت. به همين دليل مى توان در  ــتر اس مردمان آن از ديگر ايالت ها بيش

اين شهر مركز خريد هاى خوبى را به چشم ديد. 
فروشگاه بيگ جي (Big G) يكى از آنهاست . در اين مجموعه تمام 
چيزهايى را كه به آن نياز داريد مى توانيد پيدا كنيد. در اين مجموعه، 
ــاس مختلفى مثل لوازم آرايش ،  ــف، مى توانيد اجن ــات مختل در طبق
ــاك مردانه ، زنانه و حتى بچگانه را خريدارى كنيد. اين مجموعه  پوش
ــتوران مخصوص  ــت حتى چند رس كه مملو از مغازه هاى مختلف اس
گياه خواران را نيز در خود جا داده است. از ديگر امكانات آن، محدوده 

بازى براى بچه هاست. 
ــت و  ــوا اس ــگاه هاى گ ــن فروش ــروف تري ــگاه از مع ــن فروش اي
ــود.  ــاب مى ش ــهر هم حس ــگاه اين ش ــى محبوب ترين فروش به نوع
ــر از اين  ــى ديگ ــد (Acron Arcade) يك ــرون آركي ــگاه آك  فروش

فروشگاه هاست. 
در اين فروشگاه مى توانيد بهترين برند ها را با مناسب ترين قيمت ها 
خريدارى كنيد.  از ديگر فروشگاه هاي اين شهر مي توان گوا شاپينگ 
ــنتر، اوسانز شاپينگ سنتر، شهناز شاپينگ سنتر، پاپوالر شاپينگ  س

سنتر، كانكونكار  را نام برد.
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آرامش در قلعه پرتغالى ها 
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حال و هواي بندر را ببينيد
در فصل زمستان به كرانه هاي خليج فارس سفر كنيد

خريد در بازار «بندر ديلم»
ديلم همواره گرم و شرجي زده است اما در ماه هاي آذر و دي آب و هوايش 
نسبتا سرد است. سرد را البته با معيار جنوب بسنجيد كه سرماي جنوب در اين 
شهر خيلي جان ندارد. پيشه بيشتر مردم اين شهر بازرگاني و صيادي است. 
ــما مي توانيد در اين شهر از ماهي هاي تازه و غذاي محلي شان  براي همين ش
نوش جان كنيد اما براي گردش و سفر بايد بگوييم كه در اين شهر پيشنهاد 
اصلي ما خريد است! اجناس خارجي در اين شهر با قيمت مناسب و ارزان تر 
از ديگر شهرهاي ايران به فروش مي رسد به طوري كه از استان هاي همجوار 

و حتي استان هاى دورتر هم براي خريد به اين شهر مي آيند. 

 شب هاي ديدني گناوه 
ــحرانگيز آن  ــاي خليح فارس و غروب هاي س ــواحل زيب س
ــت. بندري كه يكي از  ــن مكان ديدني بندر گناوه اس مهم تري
مقاصد شلوغ مسافران در نوروز است. ساحل بندر گناوه يكي 
ــيه جنوبي  ــت. در حاش ــواحل جنوب ايران اس از زيباترين س
ــاخته شده كه محل مناسبي  ــاحلي بزرگي س بندر، پارك س
براي استراحت و كمپ شبانه است. اين محل داراي تعدادي 
ــرويس بهداشتي و حمام است. قيمت استفاده از  آالچيق، س

هر آالچيق در حدود 7000 تومان براي هر شب است.
ــلكه بندرگناوه نزديك همين پارك ساحلي و در فاصله  اس
ــمت خارك  ــرق آن قرار دارد. از گناوه به س چندصد متري ش
ــافران را بين  ــتي حركت مي كند كه مس هرروز يك يا دو كش
ــد. گناوه مكان هاي ديدني ديگري  ــن دو نقطه جابجا مي كن اي
ــتيد بازديد از  ــهر را داش هم دارد كه اگر قصد ماندن در اين ش
اماكن مذهبي و تفريحي آقا ابوالحسن، قدمگاه حضرت عباس 
ــت  ــن(ع) و همچنين جنگل هاي طبيعي و دس و اميرالمومني

كاشت «چاهك» و «كلر وكمالي» را از دست ندهيد.

سياحت در بندر بوشهر 
ــفر بندر بوشهر است. بندري كه شهرت بيشتري  مقصد بعدي س
به واسطه توسعه شهري كه داشته نسبت به ديگر بنادر اين منطقه 
دارد. هواي معتدل پاييز و زمستان، چشمه هاي آب معدني، سواحل 
ــهور و زيباي خليج فارس، جزيره هاي متعدد، تاالب هاي  درياي مش
كم نظير و ارزشمند، ويژگي هاي زمين شناسي منحصر به فرد استان 
بوشهر است. بندر بوشهر را نمي توان گذري تماشا كرد،  بايد ماند و 
دل به سواحل بي انتهاي آن داد. بوشهر افزون بر جاذبه هاي طبيعي، 
به سبب دارا بودن پيشينه تاريخي و سابقه كهن فرهنگي اش داراي 
ــي است كه از قابليت هاي  اماكن تاريخي، مذهبي و فرهنگي باارزش
ــد. در اين ميان ديدن  ــاري اين منطقه حكايت دارن ــي و معم تاريخ
ــد. عمارت ملك،  ــت ندهي ــتان را از دس ــي جاذبه هاي اين اس برخ
ــس و آب انبار قوام از  ــارت حاج رئي ــعادت، عم ــه تاريخي س مدرس

جمله آنهاست.

با ماهيگيران ماهي 
بخوريد 

ــود.  جنوب برويد و ماهي نخوريد!؟ نمي ش
ــيد بدون  ــر ماهي اين منطقه را خورده باش اگ
ــراغي از آن مي گيريد. فارغ از  ــك بازهم س ش
ــنهاد ما  ــزه دلپذير ماهي هاي جنوب پيش م
همسفر شدن با ماهيگيران اين منطقه است. 
از سال هاي قبل تا به امروز اين منطقه از طريق 
صيادي ارتزاق مي كرده و همين باعث به وجود 
ــاي وي   ژه اي براي كار  ــدن خرده فرهنگ ه آم
ــده است. ماهيگيري براي آنها هم كار است  ش
ــده به  ــيقي تنيده ش و هم تفريح و رقص. موس
اين شغل هر فردي را وادار مي كند به تماشاي 
ــيند. البته ناگفته نماند كه خرچنگ،  آنها بنش
ميگو و صدف هم از غذاهاي سنتي اين منطقه 
محسوب مي شود و مي توانيد طعم واقعي آن 

را در اين منطقه بچشيد. 

تاريخ را در «سيراف» ببينيد
ــيراف يكي از قديمي ترين بنادر ايران  ــيراف نام دارد. س ــت بگوييم زيباترين بندر در اين كرانه س اما اغراق نيس
است كه زماني داراي رونق فراواني بوده. شهر باستاني «سيراف» معماري خاصي دارد كه بسيار شبيه به روستاي 
ماسوله در شمال كشور است. سيراف پررونق ترين بندركشور بود كه روابط تجاري زيادي با كانتون چين و... در 

دوره هاي ساساني و اسالمي داشت.
ــت آثار ملي ايران ثبت شده از مكان هاي باارزش، زيبا و  ــماره 1348 در فهرس ــيراف كه به ش  بندر تاريخي  س
ــفانه در اثر ساخت و سازهاي بي رويه در آن، زيبايي و طراوت خويش را از  ــتان بوشهر است كه متاس ــتاني اس باس
ــحوركننده است و گورهاي  ــيلو» و «دره لير» داراي مناظري مس ــت مي  دهد.كوه هاي بلند و زيباي «تنگ ش دس
ــرآب كه دردل  و كوه ايجاد  ــده و غارهاي زياد و چاه هاي عميق و پ ــي كه در كوه كنده ش ــراوان و زيباي ــنگي ف س
ــت.وجود كيلومترها خط ساحلي،  ــهر داراي چه جمعيتي بوده اس ــده، هر بيننده را به فكر وا مي دارد كه اين ش ش
آثار تاريخي و حتي باستاني متعدد، جذابيت هاي طبيعي و آب و هواي نسبتا معتدل سيراف در طول سال، باعث 
ــده كه بتوان به طور جدي به احداث تله كابين و اتوبوس هاي دريايي، هتل ها و موزه هاي متعدد فكر كرد.اين  ش
ــد چرا كه اين بندر آنقدر جاذبه ديدني دارد كه بتوان چند روزي را  ــما باش ــفر كرانه اي ش ــهر مي تواند پايان س ش

مهمان مردم خونگرم و مهربانشان بود. 

 پرسه 
در «گوده» بندر كنگان 
ــت. بندري  ــدي كنگان اس ــد بع مقص
ــت از زمان مغول ها آغاز  كه رونقش درس
ــي از  ــدر البته در قديم بخش ــد. اين بن ش
ــت. شايد  ــيراف بوده اس بندر تاريخي س
ــاحلي و  ــهر هاي س اين گمان برود كه ش
ــه يكديگرند اما  ــبيه ب بندرهاي جنوب ش
ــافت هاي  ــت كه با توجه به مس جالب اس
ــبك زندگي  ــاه ميان اين بنادر هم س كوت
مردم و بافت اجتماعي آن تغيير مي كند و 

هم بافت و پوشش محلي آنها.
اما اگر در اين بندر چند ساعتي را مانديد 
محله «گوده» آن را ببينيد. گوده محله اي 
در شمال بندر كنگان است كه ميان بوميان 
ــود.  ــتان هم خوانده مي ش آن منطقه گلس
ــمالي و جنوبي(گوده  گوده به دو بخش ش
ــود. به نظر مي رسد  ــيم مي ش منقلي) تقس
گوده چندي پيش روستايي همجوار شمال 

بندر كنگان بوده باشد.

نام جنوب هميشه در فصل زمستان ميان مقصدهاي گردشگري شنيده مي شود. 
جنوب ايران از منتها اليه دشت ها سيستان تا بنادر مرزي ايران در بوشهر را شامل 

مي شود. در اين شماره سعي كرديم در خط ساحلي كرانه هاي خليج فارس در استان 
بوشهر چند شهر بندري را به شما معرفي كنيم تا دستتان براي انتخاب باز باز باشد.

ميثم اسماعيلي � 
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آيسا اسدي � 

روايت جهانگردان خارجى از سفر به ايران همواره 
ــيرينى خاصى برخوردار بوده است، چراكه آنها  از ش
مواردى از ايران برايشان مهم و جذاب بوده كه كمتر 
براى مسافران ايرانى اهميت داشته است. همين است 
كه اين روايت ها مى تواند نقطه مقابلى باشد در برابر 
ــانه هاى خارجى از اتفاقات  تبليغات اغلب منفى رس
داخلى ايران. در اين شماره نگاهى داريم به خاطرات 

ريك استيوز نويسنده و فيلمساز آمريكايى.
***

ــال 1973 (1352) تا كنون، چهار  ــتيوز از س اس
ــش  ــفر پرداخته و حاصل تالش ــال را به س ماه از س
ــفر است. او همچنين  بيش از 30 كتاب راهنماى س
ــفرهايش اقدام به فيلمبردارى  در طول برخى از س
ــتندهاى گردشگرى كرده است. سال  و ساخت مس
2009 (1388) استيوز در سفرى كه به ايران داشت 
فيلمى از جاذبه ها و فرهنگ مردم ايران تهيه كرد. او 
همچنين خاطراتش از سفر به ايران را نيز در سايت 
ــخصى خود منتشر كرده است كه گزيده اى از آن  ش

را مى خوانيد.
ــال گذشته من به همراه تيم فيلمسازى ام   بهار س
ــتيوز در ايران ديروز و  ــاخت فيلم «ريك اس براى س
امروز» به ايران سفر كرديم. من اين خاطرات را براى 
به اشتراك گذاشتن تجربه هاى شخصى، درس هايى 
ــفرم  ــه در ايران آموختم و نظراتى كه در طول س ك
به اين كشور تغيير كردند، نوشته ام  تا همان طور كه 
اين فرهنگ غنى سبب گيج و متحير كردن من شد، 

براى شما نيز جالب و خواندنى باشد.
در ابتدا بايد هدف اصلى ام از سفر به ايران را شرح 
ــفر به  ــى و ماموريت ويژه من از س ــم. هدف اصل ده
ايران، شناخت كشورى بود كه تاريخى بيش از 2500 
سال داشت، اما من به عنوان يك آمريكايى شناخت 
ــتم. آشنايى با فرهنگ و مردمى  ــتى از آن نداش درس
كه اين كشور را خانه خود مى خوانند، دليلى شد براى 
ــفر به ايران و ساخت يك برنامه تلويزيونى مرتبط  س
با اين كشور. سفر ما به ايران 12روزه بود كه تصميم 
ــيراز  ــهرهاى تهران، اصفهان، ش گرفتيم آن را در ش
ــپوليس بگذرانيم. سيمون گيريفس به عنوان  و پرس
كارگردان و كارل بائر به عنوان فيلمبردار در اين سفر 
با من همراه بودند. دو ايرانى يكى به عنوان راهنماى 
ــفر و ديگرى به عنوان محافظ پليس در طول سفر  س
ــران در يونان رفتم و  ــفارت اي با ما بودند. وقتى به س
ــتم براحتى رواديد تهيه كنم تعجب كردم كه  توانس
چطور به سادگى توانستم وارد ايران شوم. واقعيت اين 

است كه ايرانى ها عالقه مند ورود گردشگران خارجى 
ــتند و از اين كه رسانه هاى غربى  ــان هس به كشورش
ــان دارند و  مرتبا تبليغات منفى درخصوص كشورش
ــى و مهمان نوازى ايرانى  ها را  هرگز صميمت، مهربان
ــانى  ــان نمى دهند، ناراضى اند. براى همين با كس نش
ــدن ايرانى به  ــان دادن فرهنگ و تم ــه به قصد نش ك
كشورشان سفر مى كنند، رفتار مناسبى دارند و از آنها 
استقبال مى كنند. ما از فرودگاه آتاتورك استانبول به 
ــديم.  ــوار هواپيما ش مقصد فرودگاه امام در تهران س
ــال داشتم نيز با  ــال پيش، زمانى كه  23 س من 30 س
ــفر كرده بودم. در آن  ــم به ايران س يك كوله بر دوش
ــتم و ديدگاه هايم با االن خيلى  ــن كمى داش زمان س

متفاوت بود.

پايتختى جوان و پرسر و صدا
ــرو صداست كه قلب  تهران پايتختى جوان و پرس
ــود. اين كالنشهر پر از  ــوب مى ش مدرن ايران محس
ــى از آپارتمان ها  ــى اين روزها با انبوه دود و آلودگ
ــه از تهران به ياد دارم آنقدر  ــده؛ از خاطره اي ك پرش
ــازى نبود. از بالكن اتاقم در هتل كه در  آپارتمان س
ــان اين همه  ــت، خود را در مي ــم اس ــه پانزده طبق
ــايد  ــان قد و نيم قد محصور مى يابم. البته ش آپارتم
ــد چراكه بايد بتواند  اين همه آپارتمان منطقى باش
پاسخگوى جمعيت 15 ميليونى اش باشد. برخالف 
ــيارى از خوانندگان وبالگم كه معتقد بودند  نظر بس
ــفر به ايران محدود خواهد بود، ما در اينجا هيچ  س
ــتيم  محدوديتى براى رفتن به اماكنى كه مى خواس
ــايد  ــفر ايران ش ــتيم. بهترين تجربه ما در س نداش
ــادى در كوچه و خيابان  ــردن با مردم ع ــت ك صحب

بود. آنها با گشاده رويى در مقابل دوربين قرار گرفته 
ــت پس از  ــد. خيلى جالب اس ــت مى كردن  و صحب
30 سال سفر به نقاط مختلف دنيا من هيچ جايى را 
ــرت با مردمى كه  ــانى و لذتبخش بودن معاش به آس
ــتند، نيافتم. از بين جمعيت  حتى همزبان من نيس
ــتر افراد جوان و تحصيلكرده بودند كه با  ايران بيش
ــلط به زبان انگليسى براحتى با ما وارد گفت وگو  تس
ــتر  ــت كه بيش ــدند. نكته جالب ديگر اين اس مى ش
نشانه ها و عالئم راهنمايى به دو زبان نوشته شده اند 
ــى است. بيشتر ايرانى هايى كه  كه زبان دوم انگليس
ــوم قصد دارند  ــتقيم وارد گفت وگو مى ش با آنها مس
ــتند  من را از اين واقعيت مطلع كنند كه ايرانى هس
ــى. گويا  ــت نه عرب ــى اس ــان فارس نه عرب و زبانش

ــورهاى غربى ايرانى ها  ــاله كه در بيشتر كش اين مس
ــوند،  ــيار نزديك به هم توصيف مى ش و عرب ها بس

برايشان ناخوشايند است.
ــن مكان هايى كه در تهران  يكى از تاثيرگذارتري
بازديد كردم، دانشگاه تهران بود. اصال فكر نمى كردم 
ــگاه هاى ايران داراى چنين جوى باشد و آنقدر  دانش
ــته  ــر در ايران امكان تحصيل داش ــجوى دخت دانش
ــگاه تهران برايم يادآور دانشگاه  باشند. فضاى دانش
ــفرم در  ــتناك ترين بخش س ــى بود، اما وحش بركل
ــت.  ــاع ترافيك بود كه ديوانه كننده اس تهران، اوض
رانندگان بسيار بى محابا هستند و بدون هيچ ترسى 
ــزان از قوانين رانندگى را رعايت  تقريبا كمترين مي

مى كنند. رفت و آمد در تهران ترسناك بود.
مقصد زوج هاى جوان ايرانى 

ــت كه ــزرگ ايران اس ــهر ب ــان دومين ش  اصفه

ــت دارد. در اصفهان  ــون نفر جمعي ــه و نيم ميلي س
ــكوه و عظمت ايران قديم را ديد. اصفهان  مى توان ش
ــت كه به  ــالم اس ــهرهاى مهم دنياى اس يكى از ش
گنبدهاى الجوردى اش شهره است؛ شهرى كه داراى 
پل هاى معروف و رمانتيك است و اكنون ديگر برايم 
عجيب نيست كه اين شهر نخستين مقصد زوج هاى 
جوان ايرانى براى گذراندن ماه عسلشان است. به نظر 
مى رسد  همه مسيرها در اصفهان از ميدان بزرگ امام 
ــود. ما فقط يك جمعه در ايران بوديم كه  آغاز مى ش
مصادف بود با حضور ما در اصفهان. ديدن نماز جمعه 
ــى بود. با گرفتن  ــان تجربه خوب و متفاوت در اصفه
مجوز توانستيم از مراسم نماز جمعه مسلمانان فيلم 
ــغول جمع كردن  بگيريم. بعد از اتمام كار كه ما مش
ــن بوديم، يك روحانى با  ــايل فيلمبردارى و رفت وس
ــت به  ــيرينى در دس لبخندى بر لب و يك ظرف ش
نزدمان آمد. در ميان شيرينى ها بستنى سنتى ايرانى 
هم بود كه خوردنش پس از خستگى كار چند ساعته 
ــيرينى ها من و مرد  بي نظير بود. در حال خوردن ش

روحانى با هم كمى حرف زديم و شوخى كرديم.
سرزمينى كه روزى ابرقدرت بود

ــرت هايى كه در سفر قبلى ام به ايران  يكى از حس
داشتم اين بود كه چرا به بازديد از پرسپوليس نرفتم. 
ــيار  ــه پيش تر نيز گفته بودم كه در آن زمان بس البت
جوان بودم و نوع تفكرم با االن بسيار فرق داشت، اما 
ــفر مهم ترين بخش از زمانمان را به بازديد  در اين س
ــپوليس اختصاص داديم تا بتوانيم در برنامه  از پرس
تلويزيونى تصاوير خوبى از اين جاذبه ارزشمند ايران 
به نمايش بگذاريم. پس از ساعت ها رانندگى توانستيم 
خود را پيش از غروب آفتاب به پرسپوليس برسانيم 
تا غروب زيباى خورشيد را برفراز اين سايت تاريخى 
با ارزش ببينيم. وقتى در اين مجموعه ارزشمند قدم 
مى زنم تازه متوجه مى شوم كه چرا پرسپوليس بيش 
از هر سايت گردشگرى ديگرى در ايران بازديدكننده 

خارجى، خاصه گردشگر غربى دارد.
مزار شهدا

ــتان هاى جنگى معموال عالوه بر نقشى  در گورس
ــان  ــربازان مدفون در دفاع و آزادى كشورش ــه س ك
ــى از خدا نيز ديده مى شود. در مزار  ــته اند، نقش داش
شهدا در ايران نيز اين گونه است در همه جا مى توان 
ــهدا تقريبا در  ــاس كرد. مزار ش روح خداوند را احس
ــهرهاى ايران است و بيشترشان شهيدان  تمامى ش
ــگ ايران و عراق را در خود جاى داده اند. تقريبا  جن
ــال 1980  ــنگ قبرها از س تمام تاريخ هاى روى س

(1359) تا 1989 (1368) است.
در طول سفر دوازده روزه من در ايران نه به عنوان 
يك بازرگان و نه به عنوان يك سياستمدار، بلكه تنها 
به عنوان يك گردشگر و نويسنده به سفر پرداختم و 
توانستم تا حدى به هدفم كه شناخت مردم ايران و 
ــت پيدا كنم. تجربه اى  فرهنگ غالب بر آنها بود دس
كه گرچه بسيار كوتاه بود و به من فرصت ديدن نقاط 
ــترى از اين كشور را نداد، اما توانست درس هاى  بيش

آموزنده اى برايم به ارمغان آورد.

ايران در فاصله ديروز  و  امروز
روايت فيلمساز آمريكايى از 2سفرش به ايران و شناخت مردم اين سرزمين

پس از30سال سفر به نقاط مختلف دنيا من هيچ جايى را به آسانى 
و لذتبخش بودن معاشرت با مردمى كه حتى همزبان من نيستند، 
نيافتـم. از بين جمعيت ايران بيشـتر افـراد جوان و تحصيلكرده 

بودند كه   براحتى با ما وارد گفت وگو مى شدند.

وحشـتناك ترين بخش سـفرم در تهران، اوضاع ترافيك بود كه 
ديوانه كننده است. رانندگان بسيار بى محابا هستند و بدون هيچ 
ترسى تقريبا كمترين ميزان از قوانين رانندگى را رعايت مى كنند. 

رفت و آمد در تهران ترسناك بود.

ديدن نماز جمعه در اصفهان تجربه خوب و متفاوتى بود. بعد از اتمام 
كار، يك روحانى با لبخندى بر لب و يك ظرف شيرينى در دست به 
نزدمان آمد. در ميان شـيرينى ها بسـتنى سنتى ايرانى هم بود كه 

خوردنش پس از خستگى كار چند ساعته بي نظير بود.
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هستي يزدان پناه � 
سـفر در فصل سـرما براي بيشـتر افراد جامعه به درستي تعريف 
نشـده است. بسـياري معتقدند فصل زمستان عالوه بر سختي هايي 
كه در ترابري ايجاد مي كند، همواره يادآور بيماري و مشـكالت ديگر 
اسـت، اما به راسـتي سفر در زمسـتان آنقدرها هم كه به نظر مي آيد 
ناخوشـايند نيست. با به كار بسـتن چند توصيه ساده مي توان فصل 
زمسـتان را كه همواره با رخوت و دلسـردي همراه است، به روزگاري 
دلچسـب و پرهيجان تبديل كرد و با يك سـفر شـيرين، انرژي الزم 
را بـراي طي كردن سـردترين اوقات سـال به دسـت آورد. عالوه بر 
اينها، سـفر كردن در طول فصل زمسـتان كه فصل ركود گردشگري 
اسـت، امتيازاتي  براي بودجه سـفر فراهم مي آورد. در اينجا عالوه بر 
توصيه هاي سـفرهاي زمسـتاني به برخي منافع مالي سـفر در فصل 

سرما پرداخته مي شود.
بارو بنه مناسـب برداريد: پيش از بسـتن وسـايل سفر زمستاني 
خود، بهتر اسـت مشـخص كنيد  سـفرتان از چه نوعي است. اگر به 
سـفري ماجراجويانه خارج از محيط هاي شـهري مي رويد يا به قصد 

ورزش هاي زمستاني چون اسكي عازم ارتفاعات هستيد، بهتر است 
تركيبي از مناسـب ترين لباس هاي زمسـتاني را با خود همراه كنيد. 
فرامـوش نكنيد يكـي از مهم ترين اين لباس ها يك پوشـش كتاني 
 اسـت كه بايد جهت حفظ رطوبت بدن به عنوان نخسـتين پوشـش 
 تن كنيد. بهتر است عالوه بر لباس هاي پشمي، از لباس هايي با جنس 
نايلوني روي تمامي پوشش خود استفاده كنيد تا در طول بارش هاي 
احتمالي خيس نشـويد. بهتر است در طول سفرهاي زمستاني خود، 
از چند اليه لباس اسـتفاده كنيد تا با ورود به مكان هاي سرپوشـيده 
و گرم بتوانيد اليه هاي رويي را از تن درآورده و مانع سرما خوردگي 

شويد.
به ميزان كافي آب بنوشـيد: نوشـيدن آب كافي، فقط مختص به 
فصل تابستان و سفر به مناطق گرم نمي شود. اگر چه اقليم هاي سرد 
به اندازه اقليم هاي گرم به كم آب شـدن بـدن نمي انجامد، اما همين 
بي توجهي در نوشـيدن آب كافي ممكن است سالمت شما را به خطر 
بيندازد، بويژه اگر شـما در طول سـفر زمسـتاني تان به فعاليت هاي 
شديدي چون اسـكي و اسنوبورد بپردازيد، خيلي زودتر آب بدنتان 

را از دست مي دهيد.
زمسـتان بهترين فصل خريد بليـت هواپيما: با توجه به اين كه در 
زمسـتان بسـياري از گردشـگران به داليل مختلف سفرهاي خود را 
كنسل كرده يا به زماني گرم تر موكول مي كنند، خريدن بليت هواپيما 
كاري آسـان تر اسـت. عالوه بر اين  كه در طول زمسـتان كه به نوعي 
فصل ركود گردشـگري اسـت، پيدا كردن بليـت هواپيما راحت تر و 
سريع تر انجام مي شود، شركت هاي هواپيمايي جهت فروختن تعداد 
بليت بيشتر، اقدام به پايين آوردن قيمت ها نيز مي كنند. پس اگر جزو 
افرادي هستيد كه به دليل هزينه هاي باالي حمل و نقل هوايي از آن 
اسـتفاده نمي كنيد، زمستان زمان مناسبي براي شماست تا عالوه بر 

صرفه جويي در پول، زمان خود را نيز بهتر برنامه ريزي كنيد.
توصيه هاي سـفرهاي جاده اي: اگر بـه هر دليلي ترجيح مي دهيد 
با ماشـين شـخصي خود در زمستان سـفر كنيد، بهتر است پيش از 
عزيمت از وضع جاده هاي منتهي به مقصد مورد نظرتان آگاهي كافي 
پيدا كنيد. عالوه بر مجهز كردن ماشين به تمامي تجهيزات زمستاني، 
بهتر است به همراه خود نقشه كاملي از تمامي راه هاي اصلي و فرعي 
داشـته باشيد. برداشتن كمي اغذيه خشك مانند خشكبار مي تواند 

در صورت بروز مشكل به شما در تامين انرژي كمك كند.

سفر در زمستان

حورا نژاد صداقت � 

من در تهران به دنيا آمدم. اصوال افراد چون همواره و در گذر زمان 
ــان بيشتر  ــتني محل زندگي ش از كنار مكان هاي قديمي و دوست داش
مي گذرند، براي ديدن و شناخت آنها كمتر وقت مي گذارند. اين قاعده 
ــراي تهران نيز وجود دارد و همان طور كه مي بينيم تهراني ها ترجيح  ب
ــوند. البته مطالعه  ــهر خود خارج ش ــفر از ش مي دهند معموال هنگام س
ــده اين بيگانگي با محل زندگي  ــرايط كنوني موجب ش ــتن و ش نداش
ــد. ولي من از اين قاعده مستثنا هستم و بهتر  ــته باش پررنگ تر از گذش
است بگويم من يكي از بچه هاي حرفه اي تهران هستم. زيرا در منطقه 
ــهر تهران  به دنيا آمدم و همان طور كه بزرگ تر  نازي آباد در جنوب ش
ــدم همراه خانواده ام در تهران به مناطق باالتر نقل مكان كرديم.  مي ش
البته اگر از كلمه باالي شهر استفاده مي كنم، فقط به دليل رايج بودن 
ــه به محل به دنيا آمدنم  ــت. وگرنه من هميش اين اصطالح عمومي اس
ــد من محله هاي مختلف  افتخار مي كنم. همين نقل مكان ما موجب ش
ــاي متفاوت را ببينم. از طرف ديگر كار من ايجاب  ــا و فرهنگ ه و آدم ه
ــيت آنها را در  ــن هاي متنوع و ناب را ببينم و با حساس مي كند لوكيش
ــود  من كنجكاوانه به  ــم انتخاب كنم. همين كار موجب مي ش فيلم هاي
ــي دو تا، همه در تهران  ــگاه كنم. تمام فيلم هاي من بجز يك ــم ن اطراف
ــت. زيرا من عالقه خاصي به تهران و بويژه آدم ها و  ــده اس ــاخته ش س

محله هاي قديمي اش دارم.
ــيراز و اصفهان و تبريز و آبادان و اهواز و خيلي از  همان طور كه ش
جاهاي ديگر، شهرهاي پرخاطره مردم هستند و آثار تاريخي و طبيعي 
متعددي دارند، تهران نيز پرخاطره و پرجاذبه است، اما پايتخت بودنش 
ــته باشد. من آنقدر به  ــده رنگ و بوي قديمي تر داش از ديرباز موجب ش
ــي دو هفته پيش بود كه  ــي عالقه دارم كه همين يك ــاي قديم محله ه
ــمه، مولوي، منوچهري، كوچه  قدم زنان با پدرم به محله بازار، سرچش
ملي و... رفتيم و صحبت كرديم و عكس گرفتم. بشدت عالقه دارم اين 

صحنه ها را در فيلم هايم نيز ثبت كنم.
ــت كه ايرانگردي  ــاي آينده من با برادرم اين اس ــي از برنامه ه يك

ــود  ــرايط پيرامونم آرام تر ش ــت كمي ش كنيم. فقط كافي اس
ــي و  ــتري به لحاظ اقتصادي، سياس ــاس امنيت بيش و احس
ــته باشيم تا بار سفر را ببنديم و ايران را ببينيم،  اجتماعي داش
ــت. من شرق و غرب  ــفر نبودن من نيس اما اين دليل بر اهل س

ــيار ديده ام؛ از جنگل و كوهستان  ــمال ايران را بس و جنوب و ش
گرفته تا كوير و دريا.

به كشف مناطق ديده نشده و رفتن به روستاها و همصحبتي با 
مردم و تالش براي شناخت آنها عالقه زيادي دارم تا از اين طريق 
خودم را به روز كنم و معتقدم چون من هواي چنين جاهايي را 
دوست دارم، بايد دماي آن را نيز دوست داشته باشم. مثال يكي 
ــت منطقه اي به نام   وانا   را در شمال كشور كشف  ــالي اس دو س
ــمال،  ــا در جاده هراز قرار دارد. وقتي مي گوييم ش ــرده ام. وان ك
همه به ياد محمودآباد، رامسر، نمك آبرود، متل قو و... مي افتند. 

ولي من مي گويم حتي در شمال كشور، روستاها و مناطقي وجود دارد 
ــتند، ولي كمتر كسي به سراغشان مي رود؛ به  ــر راه هم هس كه اتفاقا س
ــف نشده باقي مانده اند. وانا يك منطقه زيبا و ييالقي  همين جهت كش

است كه زياد با خدا فاصله ندارد.
در اينجا مي خواهم به زادگاه پدر و مادرم نيز اشاره كنم. آنها اراكي 
هستند از روستايي به نام   چشمه سفيد  . من حتي فيلم كوتاهي با نام 
ــاخته ام و ديدن اين روستا را به ديگران نيز پيشنهاد  ــمه سفيد س چش

كرده و همان گونه رفتن به وانا را سفارش مي كنم.
ــفرهاي من  ــده ترين س برنامه ريزي ش

ــت  ــفرهاي خارجي ام بوده اس س
ــري  ــان تصميم گي ــه از زم ك

ــه نتيجه،  ــيدن ب ــا رس ت
ــاه هم طول  ــي يك م حت
ــت. در كل  ــيده اس نكش
اهل  ــفرهايم  س ــراي  ب
برنامه ريزي نيستم. يك 

مرتبه مي بينم هوا خوب 
است و كار خاصي ندارم، 

ــنده و  ــتان نويس به دوس
ــفر  س ــنهاد  پيش ــرم  بازيگ

ــتم كه در جاده رانندگي  ــق اين هس مي دهم و راه مي افتيم. من عاش
ــت دارم.  ــفرهاي جاده اي را در فصول مختلف بويژه پاييز دوس كنم. س
بارش برف و باران من را به سفر بيشتر ترغيب مي كند. رانندگي در اين 

شرايط جوي را با رعايت اصول ايمني بسيار دوست دارم.
ــاك، همگي دنياي  ــمان آبي و هواي پ ــوه، رودخانه، درياچه، آس ك
زيبايي دارند كه در سراسر ايران هم وجود دارد و پيشنهاد مي كنم هر 
كس قصد سفر دارد آنها را عاشقانه ببيند. من هم در سفرهاي كوتاهم 
به دنبال آنها هستم. ولي به اين راحتي ها نمي توانم بگويم از كدام جاده 
يا منطقه بيشتر خوشم آمده است. راستش من حدود دو سال در خارج 
ــور يعني در سوئيس و فرانسه زندگي كرده ام و اكنون همين كه  از كش
در ايران هستم و   در كشورم مي توانم زيبا سفر كنم، برايم دنيايي ارزش 
دارد. در عين حال، بيش از همه به جاده هاي جنگلي و كوهستاني عالقه 
دارم؛ يعني ارتفاعات بلند را دوست دارم، زيرا قرار گرفتن در ارتفاع من 

را به خودم و خدا نزديك تر مي كند.
ــت كه من را آزار  ــائلي هم هس ــا وجود تمام اين زيبايي ها، مس ب
ــغال پالستيك، ليوان  مي دهد. مثال در بعضي  جاده هاي پرتردد، آش
ــايد  ــود. ش يكبار مصرف، جلد چيپس، پفك و... به وفور ديده مي ش
ــد كه كمتر براي  ــوء مديريت باش ــاله به دليل س ــي از اين مس بخش
جمع كردن زباله ها اقدام اساسي مي كنند. ولي اگر مديران بخواهند، 
ــازي كنند و به مردم آموزش  دهند كه در طبيعت  مي توانند فرهنگس
ــه نريزند. حتما مردم اين را ياد خواهند گرفت. همان طور كه پس  زبال
ــي را ببندند. يكي  ــاد گرفتند حتما كمربند ايمن ــردم ي ــك دوره م از ي
ــغال  ــت كه هر آش ــه من بتازگي انجام مي دهم اين اس ــي ك از كارهاي
ــه قرار  ــه مي بينم، جمع مي كنم و در يك كيس ــزي را ك و خرده ري
ــر هر ايراني اين كار را انجام دهد، به اندازه همان  ــم. اگ مي ده

يك نفر منطقه پاك مي شود.
ــواي پاك و محيط  ــفر احتياج به ه ــه هر حال، س ب
پاك دارد و اين ما هستيم كه اين پاكي را از طبيعت 
ــافر خوب آن است كه  ــگر يا مس مي گيريم. گردش
ــترين  از زيبايي هاي بصري و لطافت طبيعت بيش
بهره را ببرد. شاعر درست گفته است كه «علفي را 
بكنم، خود هم مرد» و ما گاه درختي را مي كنيم 
تا آتشي برافروزيم. طبيعت مال ماست. پس بايد 

گردشگر و مسافر طبيعت دوستي باشيم.
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جاده ها را از زباله پاك كنيد
شاهد احمدلو، كارگردان و بازيگر به دنياي شهرها و آدم ها سفر مي كند تا به خدا نزديك تر شود


