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دبير دهمين جشنواره ملي خليج فارس
ــراى ايرانيان و  ــنا ب ــي آش ــارس نام ــج ف خلي
ــاي ماهيگيري و  ــيد، لنج ه ــادآور ناخدا خورش ي
ــروزه هم در  ــت. ام ــيقي محلي آن بوده اس موس
ــاهراه نفتي منطقه  ــطح بين المللي به عنوان ش س
خاورميانه و با اهميتي ويژه براي جريان انرژي در 
ــناخته شده است، اما اگر كمي  رگ هاي جهان ش
دقت كنيم و زيبايي هاي اين آبراه نيلگون را بيشتر 
زيرنظر بگيريم، خواهيم ديد به غير از طالي سياه، 
ــواحل آن در واقع ثروتي بي نظير براي  طبيعت س
ــورهاي منطقه و صنعت گردشگري آنها بوده  كش

و هست.
ــواحل طوالني خليج  ــيار تميز و س آب هاي بس
ــرمايه گذاري  ــارس به عنوان بهترين ظرفيت س ف
ــران قرار گرفته  ــگري در اختيار اي صنعت گردش
است كه مي توان با مديريت در جهت آماده سازي 
ــر متر مربع آن  ــگري از ه ــاخت هاي گردش زيرس
ــب كرد و بازار اشتغال منطقه را رونقي  درآمد كس
دوچندان داد، اما متاسفانه سهم اقتصادي صنعت 
ــواحل اين  ــگري ايران كه طوالني ترين س گردش
ــيار كمتر از  ــه خود اختصاص داده بس ــج را ب خلي
ــود بوده كه هر كدام  ــايگان جنوبي خ ديگر همس

شايد كوچك تر از يك استان ايران باشند.
ــدون برنامه  ــه تمركز ب ــا توجه ب ــون ب هم اكن
ــران  ــگري، اي ــعه گردش ــراي توس ــه ب در منطق
ــبي در ديگر نقاط منطقه  ــاخت هاي مناس زيرس
ــده  ــج فارس ندارد و همين موضوع باعث ش خلي
ــگران به اين جاذبه ها جلب  تا نه تنها توجه گردش
نشود بلكه سرمايه گذاران نيز اطالعي از امتيازات 

طبيعي و تاريخي منطقه نداشته باشند.
ــگري پزشكي است  يكي از اين امتيازات گردش
ــيار مناسبي در حاشيه جنوبي اين  كه از بازار بس
ــه به اين كه امكان  ــت. با توج خليج برخوردار اس
ــت،  ــي در منطقه كامال مهياس ــي درياي دسترس
ــكي ايران يا  ــتفاده از امكانات پزش مي توانيم با اس
احداث دهكده هاي سالمت ايران، هر ساله ميزبان 
ــيار زيادي از نيازمندان خدمات درماني  تعداد بس
از كشورهاي جنوبي خليج فارس باشيم در حالي 
كه هم اكنون به دليل نبود امكانات مناسب يا نبود 
بازاريابي دقيق، اين نيازمندان به كشورهايي مثل 

اردن و مالزي سفر مي كنند. 
ــت همواره بحث  ــي از دغدغه هاي اصلي دول يك
اشتغالزايي بويژه در مناطق محروم بوده. از آنجا كه 
اين منطقه داراي نيروي كار ارزانقيمت است مي توان 
ــرمايه گذاري بويژه در بخش  با هدايت و مديريت س
ــيل هاي بسيار باالي  ــگري با توجه به پتانس گردش
ــتغال  منطقه آنها را به فعل تبديل كرد و زمينه اش
هزاران نفر در حاشيه شمالي خليج فارس و جنوب 
كشورمان را مهيا كرد در حالي كه هم اكنون بيكاري 
و فقر يكي از معضالت اصلي جوانان منطقه است در 

حالي كه گنجي پنهان در اختيارشان است. 
ــت اندركاران گردشگري ايران  اگر دولت و دس
قصد توسعه گردشگري در اين منطقه را دارند ابتدا 
بايد با توجه به فرهنگ بومي و البته فرهنگ سازي 
در زمينه توسعه گردشگري گام بردارند چون اين 
منطقه داراي فرهنگي خاص خود بوده و برخي از 
مسائل به عرف تبديل شده است كه شايد با ورود 
ــور يا جهان آنها را  ــگران از ديگر نقاط كش گردش
دچار مشكل كند بنابراين بايد ابتدا فرهنگ سازي 
كرد و سپس با در نظر گرفتن عرف منطقه و البته 
فرهنگ آن نسبت به سرمايه گذاري گام برداشت 
ــعه و رونق باشيم نه اين كه  ــاهد توس تا بتوانيم ش

مشكل ايجاد كنيم.

غم «نان» اگر بگذارد
دوباره بحث ثبت جهاني و سرقت داغ شده است، اين بار 
نه پاي سازه اي جهاني نه فرهنگي ملي كه پاي نان در ميان 
است. ناني كه از كودكان ايراني گرفته تا پيرمردان روزگار با 
آن گذرانده  به نام كشور ديگري ثبت شد. ارمنستان كشور 
همسايه شمالي قصد دارد روش عمل آوري و پخت نان كامال 
ايراني لواش را در فهرست آثار معنوي يونسكو به نام خود ثبت 
كند. فغان و گاليه را كنار بگذاريم و به فكر حفظ و بيشتر از 
 آن شناساندن فرهنگ ملي مان به جهان باشيم 
تا ديگر غم «نان» نخوريم. 

شهرها و آدم ها 
چه كسي بهتر از استاد باستاني پاريزي مي تواند درباره كرمان بگويد؟ چه كسي مي تواند شيرين تر از هوشنگ مرادي كرماني از اين شهر كويري ايران 
بنويسد؟ آدم ها جاذبه هاي شهرهايند. قرار نيست نباشند تا تنديسي فلزي بيانگر وابستگي شان به آن خاك باشد، مي توانند باشند و نفس بكشند و از شهري 
ــوند و نه كشوري مي تواند به يغما  ــهرهايند، نه ثبت ملي مي ش ــفر به ش ــه س ــند. آدم ها وسوس بگويند كه در آن كودكي كرده اند و خاكش را خوب مي شناس
ببرندشان كافي است كه فراموش نشوند. فكر كنيد راهي شهري مثل نيشابور شده ايد، اما راهنمايتان استاد «شفيعي كدكني» است! به همين اندازه رويايي. 
او كه همه كوچه باغ هاي اين شهر را نفس كشيده است مي تواند هر ايراني را وسوسه كند راهي نيشابور شود. ايرج افشار نازنين. 
بزرگمرد ايران شناس تهراني. كسي كه وجب به وجب خاك اين سرزمين را گشته است. بهتر از او چه كسي مي توانست «تهران» 
را جايي براي زندگي كند؟ «تهران» از نگاه ايرج افشار چقدر خواستني تر از اين روزهايش است؟ دومين شهر خشتي جهان را 
نه از كاتالوگ هاي خشك و خالي اداره ميراث كه بايد از نوشته هاي مهدي آذريزدي شناخت. بايد راه رفت در محله هاي دومين 

شهر قديمي جهان و داستان هاي شيرين اين نويسنده را خواند. بعد ببينيد چقدر «يزد» دوست داشتني تر است. اگر رمان 
«گاوخوني» نوشته ماندگار جعفر مدرس صادقي را بخوانيد ديگر شايد مقصد اولتان از سفر به نصف جهان سي و سه پل 
نباشد. همان ابتداي ورود راهي تاالب گاوخوني شويد.  مسافران اين روزها بايد بدانند لذت سفر تنها به رفتن و رفتن 
نيست. سفر آگاهي مي خواهد، نه از جنس اطالعات خشك و اعداد و ارقام و تاريخ و قدمت، بلكه حالوت و شيريني 

يك داستان مي تواند آدم را وسوسه كند به بهانه آن كتاب ها راهي سفر شود. سفر، گاهي خواندن است.

فته
ه ه

چهر

ايران با تو من خورشيدم
ــرح  ــت از آثار تاريخي، هنري و فرهنگي ايران زمين به همراه ش ــيدم» مجموعه تصاويري اس «ايران با تو من خورش
ــتاني و مناطق  ــي خود به معرفي اماكن باس مختصري براي هر تصوير، در اين مجموعه داوود وكيل زاده با هنر عكاس
ــرزمين تمدن بشريت است، آرام قدم گذاريد  ــت: اينجا س ــي از مقدمه كتاب آمده اس ديدني ايران مي پردازد.  در بخش
ــكوهش، اينجا سرزمين برجسته نقش برجسته ها و حجاري ها، سرزمين كاشي، مناره و  ــطوره اي باش بر پيكره هاي اس
گنبدها، دروازه ها و ستون هاست. كتاب ايران! با تو من خورشيدم عكس هاي داوود وكيل زاده با ترجمه و متن سونيا 
ــت هر چند چاپ اول اين كتاب از سال 89  ــارات يساولي عرضه شده اس ــخه در انتش ــمارگان 3500 نس رضاپور در ش

است، اما طراوت و تازگي عكس هاي وكيل زاده چندان به زمان انتشار كتاب ارتباطي ندارد. 

صدا، دوربين، سفر
هنر هميشه توانسته بازوي كمكي مهمي براي 
ــاظ تاثيرگذاري اش  ــد. هم به لح ــگري باش گردش
ــه اهرمي قوي  ــه اين مفهوم ك ــانه، ب در بحث رس
ــد و هم به  ــردم عمل كن ــه م ــي ب در آگاهي بخش
ــد تا به  ــويقي باش ــي كه تش ــاظ زيبايي شناس لح
ــد. هر چه اين هنر از  ــن صنعت كمك كرده باش اي
ــطح جامعه برخوردار باشد  پايگاه محكم تري در س

كاركردش در تاثيرگذاري بيشتر خواهد بود. 
ــينما هميشه ارتباط تنگاتنگي با گردشگري  س
ــته، واضح است و بسيار هم گفته شده كه هنر  داش
هفتم مي تواند در ترغيب مردم به سفر و البته تغيير 
نگرش و فرهنگ سفر بسيار موثر باشد، اما دغدغه 

سينما هيچ گاه گردشگري نبوده است.
ــه نمايش درآمده  ــا نگاهي كلي به فيلم هاي ب ب
ــنواره فيلم فجر امسال مي توان متوجه شد  در جش

سينماگران ايران نه در بعد رسانه اي هنر هفتم و نه 
حتي در بعد زيبايي شناسي اش چندان اهميتي به 
گردشگري نمي دهند. معمول ترين كاري كه مي توان 
از فيلم ها انتظار داشت انتخاب لوكيشن هايي است 
كه فارغ از ساختار روايي فيلم بتواند انگيزه اي براي 
تماشاگران براي تماشاي آن لوكيشن ها باشد. البته 
ــاي تاثيرگذار خوبي هم در اين زمينه وجود  فيلم ه
داشته است و شايد بهترين نمونه اش فيلم «خيلي 
ــت كه يكي  دور خيلي نزديك» رضا ميركريمي اس
ــدن «كوير مصر» اين جاذبه  ــهور ش از داليل مش

ــي در ايران بود،  بي نظير طبيع
ــي و دوم فيلم  ــنواره س اما جش
ــينماي ايران  فجر كه آيينه س

ــال پيش روست  در س
ــيار فقير  از اين نظر بس

ــت. معضلي كه  اس
فيلم هاي  گريبان 
ــي را گرفته  ايران
ــي  آفت و  ــت  اس
گردشگري  براي 

ب  ــو محس

ــت كه  ــدر ادامه يافته اس ــن قصه آنق ــود، اي مي ش
ــينما آن را نوعي شبه ژانر ناميده اند:  حتي اهالي س
ــاي آپارتماني»! هر چند همه تقصيرات به  «فيلم ه
ــت چراكه سازمان ميراث  گردن سينماگران نيس
ــگري مي تواند به مانند بسياري  فرهنگي و گردش
ــزه اي براي بهترين  ــر از نهادهاي دولتي جاي ديگ
ــغ مي كند در نظر  ــگري را تبلي ــي كه گردش فيلم
ــينماگران هم رغبتي براي بيرون بردن  بگيرد تا س
ــته  ــا داش ــان از آپارتمان ه دوربينش
ــند. اين حداقل انتظاري است كه  باش
ــت وگرنه  ــينما داش مي توان از س
شايد در اين اوضاع و احوال 
ــد كه  ــار باالتري باش انتظ
بخواهيم در ميان بي نهايت 
ــينمايي  ــنواره هاي س جش
بخش كوچكي هم به سينما 
از منظر سفر اختصاص داد. 
ــكالت  مي دانيم آنقدر مش
ــار  ــن انتظ ــه اي ــت ك  هس
ــي متهم  ــوش خيال ــه خ ب

شود. 

 پيشخوان
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روايت:  درياچه اي كه دادخواهي كردنوبت عاشقي: مراسم سپندارمزدگان 

بكر و زيبا: جزيره اي غوطه ور در نخلستان
ــا صلبوخ  ــد ي ــش باش ــو نام مين
ــدارد؛ جزيره اي  بخوانندش، فرقي ن
ــه در خطه جنوب آرام  ــا و بكر ك زيب
ــته است به انتظار تماشا.  و گرم نشس
ــتاني ها  ــو» را خوزس ــره مين «جزي
ــدا مي زنند، جزيره اي  «صلبوخ» ص
ــرق هم مرز با ايران و از غرب  كه از ش
هم مرز با عراق است. همين موقعيت 
ــتمايه فيلمي ماندگار از  وي ژه اش دس
ــد. جزيره  ــم حاتمي كيا هم ش ابراهي
ــهر  ــو  فقط ده كيلومتر با خرمش مين
ــته و ده متر از سطح دريا  فاصله داش
ــاحت اين جزيره 18  ارتفاع دارد. مس
ــع و بزرگ ترين قطرش  كيلومترمرب
ــن  ــت. اي ــر اس ــدود 2/6 كيلومت ح
مختصات مي تواند تصوري از شمايل 

اين جزيره باشد.
ــه جالب اين كه اين جزيره از  نكت
ــت كه آبياري  معدود نقاط جهان اس
در آن به وسيله بركشند و فروكشند 

آب انجام مي شود و به ابزار ديگري نياز نيست. سراسر اين جزيره از نخلستان پوشيده شده  و  محل 
مناسبي است براي زندگي پرندگان مهاجر. البته وجود نيزارهاي انبوه آن پناهگاه حيوانات وحشي 
ــكيل مي دهند و به همين سبب زبان  ــاكنان مينو را اعراب تش ــياري از س ــت. بس مانند گراز هم هس
ــغولي مردمان  ــت. گذر از آب اروند و ديدار اقوام، بزرگ ترين دلمش رايج مردم اين جزيره، عربي اس
ــكل مي دهد. از فاصله دور، جزيره مينو غوطه ور در نخلستان هايش ديده مي شود  ــوي مرز را ش دو س
ــيده شده است. اين جزيره، خاكي سرخ رنگ دارد و  ــطح جزيره با درختان نخل پوش چرا كه تمام س
ــاحت اندكش بيش از 60 نوع محصول خرما دارد، اما تمام زيبايي جزيره مينو، طبيعي  با وجود مس
نيست. در اين جزيره همه چيز رنگ و بويي از جنگ مي دهد. جنگي ويرانگر كه هنوز بعد از گذشت 
ــت و خاكريز  ــت. دورتادور مينو مرز اس بيش از دو دهه از پايانش، اثرش بر خاك جزيره باقي مانده اس
و سنگر. با گردش در جزيره مينو مي توان براحتي حال و هواي سربازان و روزگاري را كه در جنگ 

داشتند، حس كرد.

ــياري از جزئيات آيين ها و جشن ها  بس
ــت.  ــترك اس در ملل مختلف جهان مش
ــه عنوان  ــت. ب ــش هم زياد اس نمونه هاي
ــيحي  ــورهاي مس مثال؛ بابانوئل در كش
ــت روز  ــان. حكاي ــروز خودم و حاجي في
ــق هم همين حكايت است. روزي كه  عش
ــق و مهر و محبت  ــان آن را به عش ايراني
نامگذاري كرده اند، اما پيشينه اي كهن و 

قدمتي ديرينه دارد.
ــود  ــال خ ــه دنب ــه ب ــن هايي ك جش
ــد  ــتگي و امي ــر، همبس ــفه اي از مه فلس
ــيار  ــان، بس ــارغ از خاستگاهش دارد، ف
ــتند. برخالف  ــمند و قابل توجه هس ارزش
ــن هايي كه در ايران  ــور همگان، جش تص
ــكلي ماهانه برگزار مي شد،  باستان به ش
به زرتشتيان ارتباطي ندارد و پيشينه آن 
ــردم بومي ايران بازمي گردد. يكي از  به م

ــفندگان است. جشن اسفندگان در  ــمند جشن سپندارمزدگان يا همان اس ــم زيبا و ارزش اين مراس
ــود؛ يعني در روز پنجم اسفند باستاني. اين جشن امروزه در  ــفند برگزار مي ش ــفندارمزد از اس روز اس
ــپندارمزد به معناي «تواضع مقدس» است. فرشته سپندارمزد  ــود. س ــتيان برگزار نمي ش بين زرتش
ــادي، نگهباني زمين با  ــت و در عالم م ــق، محبت، تواضع و فروتني اس ــوي، مظهر عش ــم معن در عال
ــا و همسردوست مي دانند. در گذشته،  ــته را حامي زنان درستكار، پارس ــت. همچنين اين فرش اوس
ــد. به دليل هديه دادن به زنان، به  ــدي براي زنان بوده و مردان به زنان هديه مي دادن ــن عي ــن جش اي
ــن مژدگيران نيز مي گفتند، زيرا در اين روز زنان به پاس محبت ها، كمك ها  ــپندارمزدگان، جش س
ــكر قرار  ــترك ارائه داده اند، مورد قدرداني و تش ــر خود در زندگي مش و همياري هايي كه به همس
مي گرفتند. نزديكي رويداد مژدگيران به روز عشق، باز اين گمان را تقويت مي كند كه بيشتر رويدادها 
ــت، به نوعي تقليد از فرهنگ باستاني ايران و  ــده اس ــن هايي كه امروزه در جهان غرب باب ش و جش
ــباهت ها، نزديكي جشن كريسمس به شب يلداي ايراني  ــت. بهترين نمونه ديگر اين ش وامدار آن اس
ــباهت به يلدا نيست يا همان مشتركات حاجي فيروز  ــياري از عناصر آن نيز بي ش ــت كه حتي بس اس
 و بابانوئل، اما در هر حال اسفند براي ايرانيان به بهانه اين آيين هاي قديمي و جذاب نوبت هم باشد

 نوبت عاشقي است. 

ــقايى ها از فقير و غني، چه در تابستان و چه در  ــايرى، بويژه قش ــكن اصلي مردم  عش ــياه چادر، مس س
زمستان است كه با دست زنان زحمتكش ايل بافته و تهيه مي شود. تفاوت عمده اي كه در مسكن خوانين 
ــياه چادر  ــت. س ــود، فقط در اندازه و زيبايي طناب ها و ارتفاع ديرك هاي آن اس و بقيه مردم ديده مي ش
ــت. دليل استفاده از موي بز  ــود، چوب اس ــتفاده مي ش اصوال از موي بز تهيه و عنصر خارجي كه در آن اس
ــت كه اگر در روز داخل سياه چادر  ــاطي موي بز چنان اس ــت. خاصيت انقباضي و انبس هم جالب توجه اس
ــيد و از منفذهاي موي بز نور و گرما به داخل چادر  ــبي را در داخل داشته باش ــويد، مي توانيد نور مناس ش
ــرما  و نم تمام آن منفذها بسته  ــطه س ــود به واس ــياه چادر خيس ش مي آيد، اما همين كه باران بيايد و س

شده و داخل آن خشك و گرم مي ماند.  
از بررسي چادرهاي چند سال گذشته تاكنون بخوبي مي توان دريافت از گذشته تكاملي نيافته و تحولي 
نداشته است؛ زيرا  اين گونه خانه ها بدون شك با نوع زندگي عشايري و معيشت دامداري سازگاري دارد. 
مردم ايل هنگام چيدن موهاي بز، آنچه را الزم است برمي دارند و پس از تميز كردن و دسته بندي، نخ هاي 
ــياه چادر محسوب  ــده به عنوان پود س ــود. نخ هاي تابيده ش ــيده را دوال كرده، مي تابند تا محكم تر ش ريس
مي شود. در فصل هاي گرم سال كه بار سنگين زايمان هاي دام ها و كوچ ايل كمتر شده، زنان در طول روز 
ــاده اي را كه شامل چند چوب و تعدادي ميخ چوبي  ــت چادرها، كارگاه س ــاعت فرصت دارند در پش چند س
است تدارك ديده و كار خود را آغاز كنند. در اين كارگاه ساده، تارهايي به طول چند متر، معموال به اندازه 
ــده، پودها را بسرعت  ــتفاده از نخ هاي تابيده ش ــانتي متر آماده كرده و با اس طول چادر و عرض 50 تا 60 س
مي بافند. وقتي اين باريكه ها آماده شد، آنها را به هم دوخته و اسكلت اصلي چادر را تشكيل مي دهند. دور 
اين اسكلت، گوشه هاي محكمي براي بستن طناب از جنس مو مي بافند. چادرهاي سياه دوام زيادي دارد، 
اما قسمت جلو و عقب اسكلت كه بر اثر كشش طناب و فشار گوشه ها فرسوده مي شود يا قسمت هاي زيرين 
كتف ها كه بر زمين كشيده مي شود، احتياج به تعمير يا تعويض دارد. به همين جهت هر چند سال يكبار 

ــه جاي تكه هاي  ــات جديد بافته و ب قطع
ــدرس مي دوزند، اما اين روزها كه كوچ  من
عشاير ديگر به دشت ها نيست و مقصدشان 
بيشتر شهرهاست، اين صنايع بي نظير هم 
ــايد چند سال  ــت. ش ــي اس رو به فراموش
ديگر دانشي كه پشت بافت آنها بوده ديگر 
ــته باشد و اين صنايع بي نظير  وجود نداش
هم به فراموشي سپرده شود. اغراق نيست 
ــال ديگر سراغ  بگوييم ديگر بايد تا چند س
سياه چادرها را در موزه هاي شهرها بگيريم، 

نه در دشت هاي بيكران و شگفت ايران.

ــتان قرار دارد. از زيبايي هاي اين  ــمال غرب شهر مريوان در كردس ــه كيلومتري ش درياچه زريوار در س
ــود  ــرزمينمان نقل مي ش ــگفت اين خطه از س درياچه بارها و بارها گفته ايم، اما روايتي كه از اين درياچه ش
ــد. درياچه اي كه به باور برخي، يكي از بزرگ ترين درياچه هاي آب شيرين جهان  ــته باش ــايد تازگي داش ش
ــمار مي رود. در فصل زمستان  ــتان كردستان هم به ش ــگري مهم اس ــت و از مكان هاي ديدني و گردش اس
تمام سطح درياچه زريوار يخ مي بندد و به همين دليل بسياري را در فصل سرد راهي اين استان مي كند. 
ــت كه اگر نبود جاي تعجب داشت.  ــيده نيس ــي پوش عالقه مردم نازنين كرد هم به اين درياچه بر هيچ كس
در افسانه هاي محلي مردم اين منطقه معروف است كه زير درياچه زريوار شهري غرق شده وجود دارد. 
ــهري باستاني به نام  ــته و به جاي آن ش ــته ها وجود نداش ــانه ها آمده درياچه زريوار در گذش در اين افس
ــدن و فناي شهر زريبار نفرين يك درويش  ــت. در اين روايت ها علت اصلي غرق ش ــته اس زريبار قرار داش
ــتمي است كه به او وارد شده است. نقل است حاكم شهر زريبار، مرد ستمگري به نام  ــبت به جور و س نس
فيله قوس بوده است. روزي مردي درويش اهل كردستان سوار بر مركب خود به همراه همسرش از كنار 
ــوي ماموران فيله قوس بازداشت مي شوند. ماموران وى را به زور به شهر  ــتند كه از س ــهر مي گذش اين ش
مي آورند و مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار مي دهند. سپس او را زير ضربات شالق به بيگاري مي گمارند. 
ــود. در اين  ــرمايه او هم بوده كنده مي ش ــنگين، دم االغ درويش كه در واقع تنها س در زير بار كارهاي س
ميان، زن درويش كه حامله بوده، فرزندش سقط مي شود. درويش كه يكباره هر آنچه داشته را از دست 
رفته مي بيند، نزد حاكم رفته و از او دادخواهي مي كند، اما حاكم بي توجه به درويش، عمل مامورانش را 
نه تنها تأئيد مي كند، بلكه درويش را مورد استهزا قرار مي دهد. درويش كه ديگر تاب و تحملي نداشت، 
دلشكسته به باالي كوهي در شرق شهر مي رود. در آنجا با خداي خويش شروع به راز و نياز مي كند و از 
دست فيله قوس به بارگاه خداوند پناه مي برد؛ مردم شهر و فيله قوس را نفرين مي كند و مي گويد سرم را 
ــان و اين قوم ظالم را نابود نكني. در آخر نيز چنين مي شود و  ــهر را با آب يكس ــجده برنمي دارم تا ش از س
شهر در زير آب غرق مي شود. همچنين گفته مي شود قبر درويش هنوز هم در پاي كوه نظاره گر درياچه 
ــود فارغ از صحت يا  ــگري گفته مي ش ــرار دارد. روايت هايي كه درباره جاذبه هاي گردش ــوار ق ــي زري فعل
نادرستي شان و تنها به اين كه هنوز اين روايت ها جان دارد، مي تواند جذابيت تماشاي آنها را صدچندان 
ــهري مغروق در زير آب هاي اين درياچه باشد، اما زريوار را  ــت كه حاال نه اين كه حتما ش كند. همين اس

دوست داشتني تر كرده است. 

مشاغل: چادردوزي



 � فاطمه رضايي
فكر مي كرديم غارنوردي كاري مردانه اسـت! چه 
شـد كه به اين سـمت و سـو رفتيد؟ چـه تعداد زن 

غارنورد در ايران هست؟
غارنوردي هم مثل خيلي از فعاليت هاي تخصصي، 
ــي قادر  توانايي هاي خاص خود را مي طلبد و هر كس
ــتن  ــت، اما اغلب افراد تنها با دانس ــه انجام آن نيس ب
ــب  ــمي و روحي و با كس ــاي الزم جس پيش زمينه ه
ــده، در  مهارت هاي الزم مي توانند وارد اين فعاليت ش
ــرفت كنند. شايد دليل اين كه مردها بيشتر  آن پيش
به اين رشته روي مي آورند، اين است كه زن ها كمتر 
ــبتا بااليي در  ــماني نس به فعاليت هايي كه توان جس
ــاز دارد و در عين حال به طور  ــازه زماني طوالني ني ب
دائم نياز به هوشياري كامل در برابر مقابله با خطرات 
دارد، رغبت نشان مي دهند. البته اين مساله در ساير 
رشته هاي ورزشي نيز ديده مي شود و من بخشي از اين 
قضيه را به فرهنگ نادرست برخي خانواده هاي ايراني 
ــران را از كودكي به ورزش  ــبت مي دهم كه دخت نس
ــر بچه ها اغلب از كودكي  ــويق نمي كنند، اما پس تش

فعاليت جسمي مداومي دارند.
چرا معمـوال غارهاي مـا را غارنوردهاي خارجي 
كشـف مي كنند؟  مـا تا به حال به انتهـاي يك غار 

رسيده ايم؟
اجازه بدهيد صورت سوال را كمي تغيير دهم. در 
غارنوردي دنيا «به ته رسيدن» مالكي از موفقيت در 
يك برنامه غارنوردي محسوب نمي شود. افراد زيادي 
داشته ايم كه در غارهاي كشورمان «به ته رسيده اند» 
ــتند،  (چه با حادثه چه بدون حادثه) اما غارنورد نيس
ــدام از مالك هاي الزم براي پيمايش  چراكه هيچ ك
ــه مهم ترين آن حفظ  ــت نكرده اند ك ــا را رعاي غاره
ــت يك غار است. پنج  ايمني و نيز حفظ محيط زيس
ــاد  ــه منجر به فوت در اين غارـ  كه هنوز اجس حادث
ــا در غار به جا ماندهـ  و نيز خروج حدود  ــن از آنه دو ت
600 كيلو زباله به جا مانده از غارپيمايان غار پراو، به 

ــي ايرانيان، گواه  همت اعضاي انجمن غار و غارشناس
ــت.تب «رسيدن به انتهاي غارها» را آفتي  اين ادعاس
ــاي نام را در برهه اي از زمان  ــم كه جوانان جوي مي دان

به كام مرگ كشاند.
از غارها ترسي نداريد؟ 

ــچ كدام از  ــي را در هي ــچ وجه چنين حس ــه هي ب
ــاري به خودي  ــم تجربه نكردم. هيچ غ پيمايش هاي
خود ترسناك نيست بلكه برعكس زيبا و جذاب است. 
آنچه به اين شگفتي هاي طبيعت مفاهيم ناخوشايند 
ــان ها در مواجهه با  ــت ما انس مي دهد، عملكرد نادرس

ــت. چنانچه بدون كسب مهارت الزم و استفاده  آنهاس
ــه دنياي تاريك  ــب، قصد ورود ب ــزات مناس از تجهي
ــيم، حوادث و مواردي كه  ــته باش اعماق زمين را داش
پيش از اين هم بوده است در انتظار ما خواهد بود. در 
ــورت دليلي براي ترس وجود ندارد. آنچه  غير اين ص
فعاليت غارنوردي را لذتبخش مي كند، حس هيجان، 

ماجراجويي و لذت كشف ناشناخته هاست.  
مكان هايي كه اول بار كشـف مي شـوند، نام هاي 
جالبـي هـم دارند؛ مثـال در همين غـار كتله خور به 
اسامي مكان هايي برمي خوريد مثل «شتر با جهاز»، 
«دو جادوگر»، «ميدان شمع» و... . آيا تا به حال نامي 

بر جايي گذاشته ايد؟ 
ــعي مي كنيم از  ــاره غارهاي جديد ابتدا س درب
ــتفاده كنيم. در مورد نامگذاري  اسامي محلي اس
تاالرها و دهليزهايي كه تازه اكتشاف و نقشه برداري 
مي كنيم، معموال براساس شباهت آن به مواردي 
در دنياي بيرون، آن را نامگذاري مي كنيم. گاهي 
ــه برداري  هم نام يكي از افراد تيم را در حين نقش

روي آن مي گذاريم.
تا به حال تنهايي به يك غار رفته ايد؟ 

ــي  ــه هرگز. غارنوردي انفرادي يك نوع خودكش ن
ــود. حتي در ساده ترين غارها از آنجا  ــوب مي ش محس
كه هيچ گونه امكان ارتباط با دنياي بيرون وجود ندارد، 
جزئي ترين حادثه ممكن است مرگبار باشد. حتي در 
حين كاوش يك دهليز جديد شما بايد هم تيمي خود 
را از مسيري كه به آن وارد مي شويد، مطلع سازيد تا در 
ــما براي امداد رساني  صورت بروز حادثه از موقعيت ش

مطلع باشد.
 مشكالت غارنوردان ايران را چيست؟

ــكالت غارنوردي در ايران را  يكي از بزرگ ترين مش

ناآگاهي عمومي در قبال اين رشته است. اين ناآگاهي 
ــود و منجر  ــاي مديريتي هم حس مي ش در بخش ه
ــتگذاري ناصحيح و دريافت نشدن حمايت  به سياس
ــئوالن مي شود. به عنوان مثال در  ــوي مس كافي از س
فدراسيون كوهنوردي ايران با وجود علم بر تفاوت هاي 
ــارز در تكنيك هاي غارنوردي و اهداف آن  فاحش و ب
ــاخه  ــا كوهنوردي، بخش غارنوردي همچنان زيرش ب
ــتقلي به  كميته كوهنوردي قرار گرفته و كميته مس

آن اختصاص نيافته است!
يكي ديگر از معضالت پيش روي غارنوردان، قيمت 
ــه برداري از  باالي تجهيزات آن و بويژه تجهيزات نقش
ــه برداران غار در  ــت. نبود حمايت مالي از نقش غار اس

ايران، يكي از مهم ترين موانع 
بر سر راه تهيه نقشه از غارهاي ايران است.

البته مشكالت موجود بر سر راه غارنوردان ايران كم 
نيست و آن زمان كه بحث بانوان غارنورد پيش مي آيد، 
بيشتر هم مي  شود. به عنوان مثال در حال حاضر هيچ 

خانم مربي غار در ايران وجود ندارد! 
اگر اشتباه نكنم، اولين جمعه مهر را روز غار پاك 
ناميده اند و اين تلويحا به اين معناست كه ما غارهاي 
پاكي نداريم و گردشـگران ما گردشـگران مسئولي 
نيستند در ايران غار تميز را فقط غارنورد مي بيند نه 

باقي مردم. رفتار شما با غار و طبيعت چگونه است؟

ــي  ــرف انجمن غار و غارشناس ــاله از ط ــا هر س م
ــت و نيز هيات هاي  ايرانيان و با همكاري محيط زيس
كوهنوردي استان، به پاكسازي غارهاي سراسر كشور 
در اين روز مي پردازيم. امسال بخشي از تمركز ما روي 
ــازي بود يعني پيشگيري از آلودگي غارها و  فرهنگس
ــان ها.  آموزش اهميت حفاظت از غارها براي تمام انس
ــاي زيرزميني در زمين هاي آهكي  غارها منابع آب ه
هستند. آلودگي آنها يعني آلودگي آب هاي زير زميني 
ــت. اين يكي از واضح ترين اثرات  كه قابل جبران نيس

مخرب آلودگي غارها بر زندگي انسان هاست.
ــوي ديگر حفظ محيط زيست غارها به حفظ  از س
جانداران درون غار كمك مي كند. براي مثال يكي از 
ــاكنان غارها خفاش ها هستند كه  نام آشناترين س
اغلب از حشراتي مانند بيد تغذيه مي كنند. نابودي 
ــكان زندگي خفاش ها و فرار آنها از غارها، تعادل  م
ــد و مي تواند باعث  ــه طبيعت را برهم مي زن چرخ
افزايش آفات كشاورزي شود. اينها نمونه هايي ساده 

از اثرات تخريب غارها بر زندگي ما بود.
تفـاوت كتلـه خـور بـا غارهـاي ديگـري كه 

نقشه برداري كرده ايد، در چيست؟
ــرد خود را  ــاي منحصربه ف ــر غاري ويژگي ه ه
ــي از جاذبه هاي بازديد از  ــه اين موضوع يك دارد ك
ــت. مهم ترين تفاوت اين غار با ساير غارها،  غارهاس

پيچيدگي و تفاوت بارز طبقات مختلف آن است.
انتهاي اين غار هنوز پيدا نشـده اسـت. اينكه  
مي گويند شـايد برسـد به غار عليصـدر همدان، 

درست است؟
هميشه امكان گسترش غارها وجود دارد و اين 
رويداد طي ميليون ها سال رخ مي دهد، اما در حال 
ــر با توجه به موقعيت جغرافيايي و فاصله اين  حاض

دو غار، اين موضوع را غيرمحتمل مي دانم.
سياسـت ميراث فرهنگـي در مواجهه با غارها 
را چطـور مي بينيـد؟ آيـا از غارهاي ما بدرسـتي 
حفاظت مي شـود؟ پيشنهاد شـما براي حفظ هر چه 

بهتر غارهاي مملكت چيست؟
ــازماني نيست كه به مقوله  ميراث فرهنگي تنها س
ــازمان هاي ديگري هم مانند  غارها مي پردازد بلكه س
ــت و كارگروه غارشناسي كشور  سازمان محيط زيس
ــه طور كلي  ــتند. ب ــت از غارها دخيل هس در حفاظ
سياست هاي كنوني در قبال حفاظت از غارها را كافي 
ــا همفكري و هماهنگي  ــم. بر اين باورم كه ب نمي دان
بيشتر غارنوردان و غارشناسان و انجمن هاي تخصصي 
غارشناسي، مي توان سياست هاي كنترلي بهتري براي 

حفظ و بهره برداري از غارها اعمال كرد.
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طوالني ترين غار ايران
ــتان خدابنده، 80 كيلومتري جنوب قيدار و 173  ــتان زنجان، شهرس اس
ــور؛ طوالني ترين غار ايران. از لحاظ  ــمال همدان: غار كتله خ كيلومتري ش
كيفيت بلورها و قنديل ها، زيبايي و تعدد طبقات، يكي از شگفتي هاي ايران 
ــال 1331 خورشيدي اعضاي باشگاه «نيرو راستي»  ــت. بهار س و جهان اس
گروهي از سرشناس ترين كوهنوردان ايران، اين غار را كشف و ثبت رسمي 
ــمتي از طبقه  ــال 2003 ميالدي، طبقه اول و قس مي كنند. پس از آن و س
ــي و با كمك دو غارنورد  ــان آلماني و سوئيس ــت زمين شناس دوم غار به دس
ــوي يك گروه ايراني ادامه  ــود و حاال كار از س ــه برداري مي ش تبريزي نقش

پيدا كرده است.
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 سارا عدالتيان، عضو انجمن غار و غارشناسي ايرانيان است كه همراه گروهي در سال 90 آغاز به نقشه برداري مجدد غار 
كتله خور مي كند و اين كار را تا امروز در چندين مرحله و دهليز به دهليز پيش برده است.  او كه  دوره غارنوردي و نقشه برداري 

غار در ايران را با حضور مربياني از كرواسي، بلژيك و سوئيس  و البته دوره غارنوردي پيشرفته، نقشه برداري و امداد غار را در 
لبنان گذرانده مهمان چمدان بود.   با او درباره وضعيت غارها و غارنوردهاي ايران به گفت وگو نشسته ايم و سعي كرده ايم اين بار از 

چشم يك غارشناس، شگفتي هاي ديدنى اين سازه طبيعي را  ببينيم .

گفت و گو با سارا عدالتيان، بانوي غارنورد ايراني درباره زيبايي غارها  و مشكالت غارنوردي 

نقشه برداراِن ايرانِي غارها
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نغمه هايى كه آوار مى شود
ــت دارد كه  افراد را  ــران زمين آن قدر ظرفي ــى اي ــاى محل  آواه
ــت كند و همين موضوع آن قدر ناديده انگاشته شده  چمدان به دس
ــتر برويم و خواستار  ــايد خنده دار باشد يك قدم پيش ــت كه ش اس
ــيقيدان هاى ايران هم  ــيقى كه موس ــيم كه نه تنها موس اين باش
ــفر باشند، زيرا بخشى از  ــتند بهانه اى براى س مى توانند و مى توانس
ــيقى»  به بازديد از محل زندگى بزرگان  ــگرى موس تعريف «گردش
ــود. اما همين چند ماه پيش بود كه خانه  ــيقى  مربوط مى ش موس
ــد و هر چه خاطره بود  ــان ش ــتاد آواز ايران با خاك يكس بنان، اس
ــال هاى  ــت كه بدانيم در س ــد. همه اينها در حالى اس و آوا، آوار ش
ــتر آنها  ــيقيدان هاى بزرگ جهان كه بيش اخير محل زندگى موس
ــيقى ــگرى موس ــعه گردش ــده، به نمادى از توس  به موزه تبديل ش

 تبديل شده است.
خانه و موزه چايكوفسكى در منطقه زيباى كلين در 85 كيلومترى 
شمال شرقى مسكو ، محلى كه در آن يكى  از شاهكارهاى موسيقى 
يعنى سمفونى شش چايكوفسكى و  البته باله درياچه قو را به عالم 
ــيقى  هديه كرد. اين محل كه حدود دو قرن قدمت دارد  اين  موس
ــگر  ــكى روزانه ميزبان هزاران گردش روزها به عنوان موزه چايكوفس
است.  يا  از بتهوون معروف. در شهر زيباى وين، پايتخت اتريش كه 
از آن به عنوان پايتخت موسيقى جهان نام برده مى شود، 16 ويال و 
آپارتمان به صورت موزه نگهدارى مى شود و همه آنها به دليل اين كه 
ــته، ــيقيدان بزرگ آلمانى مدتى را در آنها اقامت داش  بتهوون، موس

 به خانه بتهوون شهرت دارد.

پديده گردشگرى موسيقى در جهان
افزايش گردشگرى فرهنگى، گردشگرى هاى متنوعى را در زيرمجموعه خود توسعه 
ــتاوردهاى گردشگرى فرهنگى بوده  ــگرى موسيقى يكى از مهم ترين دس داد و گردش

است.
ــود كه در آن گردشگران  ــيقى به نوعى از گردشگرى گفته مى ش ــگرى موس گردش
ــاركت در فستيوال يا يك اتفاق موسيقايى به محل خاصى جلب  ــا يا مش با هدف تماش
مى شوند. موسيقى راك و موسيقى هيپ هاپ دو موسيقى است كه گردشگرى موسيقى 
را بوجود آورده و به آن رونق داده است.«جم بند» نمونه خوبى از گردشگرى موسيقى 
معاصر است. «جم بند» گروه هاى موسيقى هستند كه آلبوم ها و كنسرت هاى زنده شان 
ــيقايى به دهه 60  ــرآمد اين نگاه موس ــت و س ــان در ارتباط اس با فرهنگ طرفدارانش
ــه 90 ميالدى هم گروه فيش  ــول دد» باز مى گردد و در ده ــروه «گريتف ــالدى و گ مي
ــبك را ادامه داده است.«جم بند» در جشن ها و فستيوال هاى مختلف موسيقى  اين س
مانند «بونارو» ساالنه گردشگران زيادى را جذب مى كند. اين نوع گردشگرى مى تواند 
براى روستاهاى كوچك و شهرهاى بزرگ همگى رونق آفرين باشد و گواه آن سودهاى 
ميلياردى است كه اين نوع از گردشگرى نوظهور به كشورهاى پيشرفته رسانده است؛ 
براى مثال درآمد ساالنه انگلستان از محل اين نوع گردشگرى بالغ بر 1/4 ميليارد دالر 
ــيقى كه در جهان اجرا مى شود آنچنان از منظر تم و  ــت.اگرچه فستيوال هاى موس اس
محتوا متنوع و گوناگون است كه نمى توان درباره شركت كنندگان در اين فستيوال ها 
ــوان ادعا كرد جوانان هجده تا  ــايد بت ــرى عمومى صادر كرد اما در يك نگاه كلى ش  نظ
ــركت كنندگان در فستيوال ها و كنسرت هاى موسيقى و  ــى و پنج  ساله بيشترين ش س
افراد بين چهل و پنج تا شصت و چهار ساله مهم ترين مخاطبان فستيوال هاى فرهنگى 
ــتند. يكى از تبليغاتى كه كشورهايى مانند ايرلند، ايسلند، اتريش، فرانسه، ايتاليا،  هس
دانمارك و سوئد هميشه روى آن مانور مى دهند، جاذبه هاى موسيقايى آنهاست؛ حال 
ــه در مورد نوازند ه ها و خواننده هاى بزرگ  ــد چ ــه اين جاذبه ها در قالب خانه اپرا باش چ
ــيقى كه در اين كشورها برگزار مى شود. مثال  ــتيوال هاى بزرگ موس و چه در مورد فس
در ايرلند ممكن نيست وارد هيچ رستوران و كافه اى بشويد و موسيقى ايرلندى را كه 
نماينده خلق و خو و فرهنگ اين كشور است، نشنويد و بسيارى از اوقات، اين كشور تمام 
تمركزش را براى جلب گردشگر روى همين نوع موسيقى مى گذارد و بسيارند افرادى كه 
آرزوى سفر به ايرلند را براى شركت در يك فستيوال موسيقى يا كنسرت يك خواننده 
ايرلندى در سر دارند. اگرچه در جشنواره هاى موسيقى فقط بعد موسيقى آن برجسته 
مى شود و در تبليغات نشانى از ديگر جاذبه هاى گردشگرى شهرى كه جشنواره در آن 
در حال برگزارى است نمى شنويم اما واضح است كسى كه به كشورى براى شركت در 
يك كنسرت يا فستيوال موسيقى سفر مى كند در آنجا هتل مى گيرد، غذا مى خورد و از 
جاذبه هاى ديگر آن شهر ديدن مى كند و همه اينها يعنى توسعه گردشگرى آن منطقه. 
گردشگرى موسيقى عالوه بر اين كه در مخاطبان احساس لذت، شعف و نوستالژى ناشى 
از موسيقى را به وجود مى آورد و يك فعاليت فرهنگى بسيار مهم محسوب مى شود، روى 

گردشگرى مناطق هم تاثير شگرفى دارد.

  از نغمه هاى كارگرى
 تا ترانه هاى راك اندرول

ــتان گردشگرى موسيقى فقط به كشورهايى  داس
ــور  ــود. نمونه اش كش با قدمت كهن محدود نمى ش
ــيقى  ــيله موس ــده با تاريخى كم، بوس ــاالت متح اي
ــته  ــت كه توانس ــگ هايى پديد آورده اس خرده فرهن
ــيارى را به خود جذب كند. نمونه اش  ــگر بس گردش
موسيقى «بلوز»؛ موسيقى اى كه نغمه هاي كارگران، 
فريادها و دردهايشان را در خود داشت و فرمي روايتي 
ــيد.  يا موسيقى مربوط به سياهان  را به تصوير مي كش
اين كشور. «جاز» ( Jazz) . ژانر موسيقي  كه  به گمان 
عده اي در ابتداي قرن بيستم و به گمان عده اي ديگر، 
زودتر از اين زمان، در ميان جوامع آفريقايي آمريكايي 
ــكل گرفت. اين ژانر موسيقي  اياالت جنوبي آمريكا ش
كه تركيبي از هارموني ها و عناصر فرمي سياه پوستان 
ــيقي آفريقايي داشت. از  ــه در موس اروپايي بود، ريش
اياالت متحده كه بگذريم شايد شما كافه اى در بندر 
ــهر را پخش  ــيقى ويژه اين ش ليورپول نيابيد كه موس
نكند. هنوز كه هنوز است بسيارى از گردشگران دنيا، 
اهالى موسيقى و دوستداران آن به بهانه اين كه زادگاه 
ــهر بندرى  گروهى مثل بيتلزها را ببينند راهى اين ش
مى شوند.  بريتانيا همواره از اين ظرفيت نهايت استفاده 
ــت و گروه هايى مثل پينك فلويد و بيتلز  را كرده اس
ــيقى كه به مثابه يك  ــه تنها به عنوان يك موس ... را ن
فرهنگ به كشورهاى ديگر صادر كرده است و نه تنها 
ــاندن فرهنگ خود به دنيا  از اين ظرفيت براى شناس
ــت آورده تا بتواند  ــرده بلكه بهانه اى بدس ــتفاده ك اس
ــيارى را راهى كشورش كند؛ فقط براى  ــگر بس گردش

آشنايى با اين فرهنگ.

ــدى ديرينه  با فرهنگ ها  ــيقى همواره پيون موس
ــم از  ــى مه ــيقى جزئ ــه موس ــرا هميش ــته زي داش
ــت،  ــف ايران بوده اس ــق مختل ــاى مناط فرهنگ ه
ــت  ــت مثل لباس ها ، بازى ها و .... . همين اس درس
ــه اگر بخواهيم منطقه اى از ايران را معرفى كنيم  ك
ــاره  حتما بايد به نغمه ها و آواهاى آن خطه هم اش
ــى جدايى ناپذير از آن قوم و منطقه  كنيم كه بخش
ــار از  ــرزمين سرش خواهد بود. بايد گفت كه اين س
ــت و تنوع باالى  ــين و متنوع اس ــه هاى دلنش نغم
قوميتى در ايران هم  فراوانى اين آواها را دوچندان 
كرده است. از يزله هاى جنوب  گرفته تا دو تار نوازان 
شمال و جنوب خراسان  تا عاشيق هاى شمال غربى 
ايران، همه و همه فرهنگى را تشكيل داده اند كه آن 
ــند نه جاذبه هاى  منطقه را گاه به آن آواها مى شناس

تاريخى اش.  
***

جشنواره موسيقى فجر به عنوان يكى از مهم ترين 
ــورمان هفته گذشته به  اتفاق هاى فرهنگى در كش
ــنواره،  ــزرگ در اين جش ــرت ب ــيد و حس پايان رس
ــيقى نواحى ايران بود. اين كه  ــوش كردن موس فرام
يكى از مهم ترين شاخص هاى فرهنگ ايران زمين 
ــتيوال هاى هنرى ايران  ــم ترين فس ــى از مه در يك
ــود چيزى جز حسرت باقى  ــته مى ش ناديده انگاش

ــت كه موسيقى به تنهايى  نمى گذارد. بايد باور داش
مى تواند دليلى براى سفر باشد كه اين موضوع  آن 
ــگرى  ــت كه چيزى به نام «گردش ــدر بديهى هس ق
موسيقى» را پديد آورده است. جالب اين كه پيش از 
آغاز جشنواره موسيقى فجر، پيروز ارجمند مدير كل 
ــاد گفته بود : «جشنواره  ــيقى وزارت ارش دفتر موس
ــگران فرهنگى  ــداى از گردش ــم از تع ــت و نه بيس
ــگرانى كه به گفته او براى  ميزبانى مى كند.» گردش
ــيقى  ــاى صحنه اى گروه هاى موس ــاى اجراه تماش
ــنواره هاى موسيقى  نواحى و محلى، حضور در جش
ــنواره موسيقى نواحى و استانى  به تهران  فجر ،جش
ــنواره  ــه اينها  در حالى بود كه جش ــد و هم مى آين

بيست و نهم فجر از موسيقى نواحى خالى بود. 
ــى بينيم با  ــت كه م ــرت بزرگ تر وقتى اس حس
ــرزمين در اين حوزه  ــاى باالى اين س ــه به غن توج
ــگرى  ــه آن بى توجهى مى كنيم اما  گردش ــوز ب هن
 كشورى مثل كره جنوبى با ترانه اى معمولى رشدى 
شگفت آور مى كند. شايد وقتى ساىPSY هنرمند 
كره اى با موزيك ويدئويى خود ركورد پربيننده ترين 
را در تمام تاريخ پيدايش شبكه اى به نام يوتيوب به 
نام خود ثبت كرد، كمتر كسى فكرش را مى كرد كه 
 چنين محصوالتى بتواند آمار گردشگرى كشور كره را

 به رشد 190 درصدى برساند.  

سفر براى ديدن صداهاى جهانى 
چرا با وجود غناى باالى موسيقى نواحى، گردشگرى موسيقى ايران جان ندارد؟

 خانه  چايكوفسكى كه به موزه تبديل شده است
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امنيت،
 جاذبه مهم گردشگري
رتبه ايران در فهرست امن ترين  مقاصد گردشگرى جهان افزايش يافت

هميشه براي سفر توصيه  مي شود اگر 
با خودروي شخصي راهي جاده  ها هستيد 

بايد از ايمني خودروي تان اطمينان داشته 
باشيد يا اگر راهي مقاصد خاص سفر هستيد 

توصيه هايي مرتبط با آن مقاصد را رعايت 
كنيد، همه اينها  به اين معنا است كه امنيت 

شرط ابتدايي سفر است. هفته گذشته روزنامه 
گاردين فهرستي از 20 كشور امن را براي 

گردشگران در جهان  منتشر كرد كه در آن  
ايران در رتبه هفدهم قرار داشت. 

ايمن بودن مقصد سفر را مي توان يكي از 
اصلي ترين عوامل موثر در تعيين مقصد سفر 
دانست. هيچ گردشگري عالقه مند حضور در 

شرايط بحراني يا ناامن مقصد سفر خود نيست. 
البته بايد بدانيم ايجاد و حفظ امنيت در 

كشوري به وسعت ايران كار چندان ساده اي 
نيست و به برنامه ريزي و تالش جدي نيازمند 
است و حاال آرام آرام ذهنيت رسانه ها درباره 

امنيت ايران در حال تغيير است تا جايي 
كه گاردين ايران را در فهرست امن ترين 

كشورها قرار مي دهد. بايد همزمان با ساخت 
هتل، احداث جاده ها و بزرگراه ها و. . . به فكر 
تامين زيرساخت هاي الزم براي ايجاد امنيت 

گردشگران هم باشيم. بويژه اين كه سال ها 
تبليغ مغرضانه و نادرست رسانه هاي غربي، 
تصوير غلط و دور از واقعيتي را به ذهن آنها 
تحميل كرده، اما در اين ميان بايد به خاطر 

داشته باشيم آنچه «امنيت گردشگر» ناميده 
مي شود، تنها حفاظت او از شر دزدان و 

تبهكاران نيست. انتخاب كشوري براي سفر 
كه رتبه نخست تلفات جاده اي را دارد و سقوط 

هواپيماهايش كم كم در حال عادي شدن 
است، چندان راحت نيست. بويژه كه بيمه 

گردشگران آن هم هنوز درگير و دار شدن و 
نشدن است. 

جالب اين كه چند ماه پيش ايسنا به نقل از 
يكي از اعضاي جامعه تورگردان نقل كرد 

كه  گروهي از گردشگران يك كشور اروپاي 
شرقي كه قرار بود به ايران سفر كنند، وقتي به 
سفارتخانه ايران در آن كشور رفتند تا رواديد 

بگيرند، كارمند آن سفارتخانه پرسشي را از 
اين گردشگران مي پرسد كه آنها را از آمدن به 

ايران منصرف مي كند. 
به نوشته اين خبرگزاري، كارمند آن 

سفارتخانه پرسيد، چرا به ايران مي رويد آنجا 
كه امن نيست؟ گردشگران هم وقتي اين حرف 

را از نماينده رسمي ايران شنيدند، نگران و 
دچار ترديد شدند و درخواست خود را براي 

گرفتن رواديد ايران باطل كردند!
هر چند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
در برابر چنين كنش هاي منفي در برابر ايران 

قصد اجراي طرحي را دارد كه براساس آن 
با ايجاد دفاتر و نمايندگي هاي اطالع رساني 

گـــردشگري در خارج از كشور، روش 
درست تري در بازتاب وضع كنوني ايران در 

چشم جهانيان داشته باشد و البته بتواند در 
كنار آن جاذبه هاي گردشگري اش را بدرستي 

معرفي كند. 

جرات داريد به مصر برويد
ــت  ــال پيش بهش ــور مصر كه تا چند س كش
گردشگران بود، حاال جهنمي است براي آنها.  به 
گزارش سازمان جهاني گردشگري مصر ظرف دو 
ــال با ده درجه تنزل از نظر امنيت گردشگري  س
ــگري  در پايين ترين درجه جدول رقابتي گردش
ــاخص هاي اعالم  ــفر جهان قرار گرفت. در ش و س
ــده، مصر فقط از پاكستان، چاد و يمن ايمن تر  ش

است. 
ــوي  ــده از س ــر ش ــي به جدول منتش ــا نگاه ب
ــگري جهان، جايگاه  ــازمان گردش معتبرترين س
اين كشور درسطح جهاني 85 و ده درجه پايين تر 
ــت. علت اين  ــه آن در ارزيابي قبلي بوده اس از رتب
ــي چند  ــزل رتبه مصر البته ناآرامي هاي سياس تن
ــته در اين كشور بوده است. اين كشور  سال گذش
ــور خاورميانه و شمال آفريقا هم  در ميان 15 كش
ــت آورده  با پايين ترين امتيازها، رتبه 15 را به دس

است
ــمي در  ــر از اين گزارش، مقامات رس صرف نظ
ــال  ــور  در دو س ــر اعالم كرده اند كه اين كش مص
ــته از زمان شروع انقالب و بهار عربي، حدود  گذش

2/5 ميليارد دالر خسارت ديده است. 

امن ترين مقصد جهان
ــرد و بي روح  ــور آلمان به س هر قدر مردم كش
ــهره شده اند، كشورشان اما  بودن و بي لبخندي ش
ــت؛ زيرا آنها  ــرو آماده اس ــگران خوش براي گردش
ــور براي گردشگران در دنيا هستند.  امن ترين كش
ــازمان هاي معتبر فعال در حوزه صنعت  يكي از س
ــوان امن ترين مقصد  ــگري، آلمان را به عن گردش

گردشگري جهان معرفي كرده است.
ــال هاي اخير در جمع پنج  ــور كه س اين كش
ــگري جهان قرار گرفته است،  مقصد برتر گردش
ــي  ــي و طبيع ــگري تاريخ ــاي گردش از جاذبه ه
ــره مي برد و درآمدش از محل صنعت  فراواني به
ــگري نيز در دهه گذشته رشد چشمگيري  گردش

يافته است. 
ــمگير  ــد چش البته كه علت اصلي اين امر رش
گردشگران ثروتمند عرب اين كشور در سال هاي 
اخير است زيرا پس از وقوع حــوادث تروريستي 
ــپتامبر در آمريكا، كه ايجاد يك جو منفي  11 س
در اين كشور نسبت به عرب ها را در پيش داشت، 
ــد چشمگيري يافت؛ هرچند همچنان بيشتر  رش
ــوئيس، آمريكا و  ــان از هلند، س ــگران آلم گردش

تركيه هستند. 

ايمن سفر كنيم 
در سفر مي توان با رعايت يك سري اصول كلي، 

ضريب ايمني سفر را بسيار باال برد.
اول اين كه در صورت بروز هر حادثه اي در سفر 
ــه و تهيه عكس و  ــرار گرفتن در محيط حادث از ق
فيلمبرداري خودداري كنيد. دوري از محل حادثه 

اولين واكنشي است كه بايد داشته باشيد. 
ــل و  گاوصندوق  ــاز را در هت ــدارك مورد ني م
ــد و يك كپي از آن  ــي اتاق تان قرار دهي اختصاص
ــته باشيد. دقت كنيد مدارك  را همه جا همراه داش
(گذرنامه،كارت ملي، گواهينامه، شناسنامه، بليت 
ــياي قيمتي را به  ــوه نقد و اش ــت و...) و وج برگش

هيچ عنوان به هيچ كسي تحويل ندهيد. 
ــيرهاي تردد عمومي، امنيت مراكز خريد،  مس
ــيرهاي عبور و  مكان هاي ديدني، خيابان ها و مس
مرور را از راهنمايان هتل اطالعات كسب كنيد. 

در صورت سرقت يا مفقود شدن اموال و اشياي 
ــكلي اعم از تصادف، گم  ــود يا بروز هرگونه مش خ
ــتگيري مراتب را به  ــان، نزاع و دس ــدن همراه ش

كنسولگري يا سفارت ايران اطالع دهيد. 
از قبول هرگونه غذا، شيريني، عطر، آب، شربت 

و... از افراد ناشناس پرهيز كنيد. 

جايي براي زنان نيست! 
ــيليكون تراول» در گزارشي به معرفي هشت  ــگري «س ــايت معتبر گردش س
كشور ناامن براي گردشگران زن پرداخته است. نكته جالب اين كه كشورهاي در 
راس اين فهرست همگي در گردشگري جهان از رتبه بااليي برخوردارند. اولين 
كشور ناامن براي سفر زنان هندوستان است، كه خب شايد اين طبيعي باشد، زيرا 
ماجراي سال گذشته تجاوز گروهي به يك زن هندي، آشوبي در اين كشور به پا 
ــد تا جايي كه جنبش هاي بسياري در اين  ــم عمومي فراواني ش كرد و باعث خش

كشور شكل گرفت تا متجاوزان به سزاي خود 
ــند. رسانه اي شدن اين ماجرا شايد يكي  برس
ــت  ــد كه هند را در صدر فهرس از داليلي باش

كشورهاي ناامن براي زنان قرار مي دهد. 
ــت ناامن ترين  ــه در فهرس ــل ك ــا برزي ام
ــگران زن و در  ــورهاي جهان براي گردش كش
ــال هاي اخير يكي  ــه  دوم قرار دارد، در س رتب
ــان در جذب  ــورهاي جه ــن كش از موفق تري
گردشگر بوده و پيش بيني مي شود با ميزباني 
ــور از مسابقات جام جهاني فوتبال در  اين كش

سال 2014 و مسابقات المپيك در سال 2016 به يكي از ده مقصد گردشگري 
جهان تبديل شود. اما در ماه هاي اخير خشونت ها عليه زنان در اين كشور رشد 
ــته كه اين مساله در دو شهر ريودوژانيرو و سائوپائولو كه هر دو  ــمگيري داش چش
از مقاصد برتر گردشگري برزيل به شمار مي روند، بسيار چشمگير بوده است. در 
اين شرايط كارشناسان صنعت گردشگري حفظ امنيت گردشگران زن را يكي از 

چالش هاي پيش روي صنعت گردشگري برزيل در سال هاي آينده مي دانند. 
ــگري پرطرفدار اين روزهاست، در رده بندي  تركيه هم كه جزو مقاصد گردش

ناامن ترين كشورها در جايگاه سوم قرار گرفته است.
 براساس آمار ارائه شده از سوي سازمان هاي 
ــار تجاوز به زنان در  ــال در حقوق زنان، آم فع
ــال  ــيار باال بوده و فقط در س ــور بس اين كش
ــتانبول به بيش از ده هزار  ــهر اس 2011 در ش
ــده كه در اين ميان بخشي از آنها  زن تجاوز ش
گردشگر بوده اند. ادامه  اين روند براي كشوري 
ــاس پيش بيني ها با ادامه  روند فعلي  كه براس
ــده در جمع پنج مقصد برتر  ــال هاي آين در س
گردشگري جهان قرار خواهد گرفت، مي تواند 

بسيار زيان بار باشد. 
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مترجم: آيسا اسدي � 
جانت الرِسن فارغ التحصيل رشته علوم زمين از دانشگاه استنفورد است. 
ــت محيطي و يكي از تشكيل دهندگان  ــي پروژه هاي زيس او مدير پژوهش
ــه «سياست زمين» است كه پروژه هاي مستقل زيست محيطي را  موسس
ــفرهاي بسياري  ــي به س انجام مي دهند. اين محقق براي كارهاي پژوهش
رفته كه مهم ترين آنها سفر به شيلي براي مطالعه سواحل و پژوهش درباره 
ــن در ماه  مي 2005  ــت. الرس جنگل هاي باراني آمازون در پرو بوده اس
(ارديبهشت 1384) سفري به ايران داشت. او داليل سفرش به ايران را به 
همراه خاطرات اين سفر در مقاله اي منتشر كرده است. آنچه مي خوانيد، 
ــفرش به ايران و تجربه هاي  ــگر جوان از س ترجمه خاطرات اين پژوهش

متفاوتش است.
ــن اما  ــيار قدرتمند و خش ــتي؟» مردي با ظاهري بس «اهل كجا هس
چهره اي كودكانه اين پرسش را در مقابل يكي از چند  مغازه فرش فروشي 
از من پرسيد. ذهنم به دنبال پاسخ درست گشت؛ من اين روزها اهل كجا 
هستم؟ واشنگتن؟ شمال آمريكا؟ جنوب كانادا؟ اروپا يا هتلي كه ديشب 
ــفر واقعا اهل كجا هستم؟  ــغله و س ــتم؟ با اين همه مش در آن اقامت داش

ناخودآگاه اين پاسخ به زبانم آمد: اياالت متحده.
با تعجب به من گفت: «آه... اياالت متحده!  ،  آمريكا؟!» ابروهايش را باال 
ــت و چند بار تكرار كرد: «اياالت متحده... اياالت متحده آمريكا...!»  انداخ
ــد و با لبخند گفت:  ــلط ش ــمان تيره اش برقي زد، كمي به خود مس  چش

«به ايران خوش آمديد!»
اين گونه عكس العمل ها در طول اقامتم در ايران زياد تكرار شد. شايد 
به خاطر چشمان آبي ام بود يا به خاطر نوع پوششم كه نمي توانستم بخوبي 
روسري ام را ببندم يا لهجه انگليسي ام، زماني كه مي پرسيدم «ببخشيد من 
االن كجا هستم؟» اما نكته مثبت اين داستان، رفتار مناسب همه كساني 
بود كه در ايران با آنها مواجه شدم، حتي پس از اين كه مي فهميدند من 

يك آمريكايي هستم.

چرا به ايران سفر كردم
در طول تحقيقاتم با سازماني آشنا شدم كه درباره زمينه هاي مشترك 
ــف و راهكارهاي جلوگيري از درگيري ميان فرهنگي  فرهنگ هاي مختل
ــفري را براي «لِستر  ــال 2002 (1381) س ــازمان س كار مي كرد. اين س
ــت زمين» كه من در آن به عنوان محقق  ــه «سياس براون» رئيس موسس
ــتركي ميان  ــال 2005 (1384) برنامه مش كار مي كردم، فراهم كرد. س
ــازمان محيط زيست ايران و محيط زيست سازمان ملل در حال انجام  س
ــت با عنوان «محيط  ــامل يك كنفرانس بين المللي محيط زيس بود كه ش
ــد. ماه مي (ارديبهشت) اين  ــت، صلح و گفت وگوي تمدن ها» مي ش زيس
سال، با خوش شانسي تمام، اين امكان برايم فراهم شد كه براي اين پروژه 

به ايران سفر كنم.

ورود به تهران
زماني كه هواپيما به مقصد نزديك مي شد، صداي سرمهماندار از بلندگو 

به گوش رسيد كه به جاي هشدار دادن درخصوص برگرداندن صندلي ها 
ــتن كمربندها گفت: «ما نزديك رسيدن به  به وضعيت اصلي و بس

مقصدمان تهران در جمهوري اسالمي ايران هستيم. بانوان ملزم 
به پوشيدن لباس اسالمي متناسب با قانون ايران هستند و پيش 
ــته باشند.» همهمه اي در  از خروج از هواپيما بايد حجاب داش
ــد و مسافران خارجي از كيف هايشان روسري  هواپيما آغاز ش
ــتند و بر سر گذاشتند. نزديك فرودگاه، چراغ هاي شهر  برداش

ــهر تهران  ــد. منظره نورهاي ش از پنجره ديده مي ش
ــاند كه به تهران  زيبا بود و به من اين پيغام را رس

رسيده ام. هواي شب، گرم و دودآلود بود. هنگام 
ــكلي نداشتم. كمي طول كشيد تا  ورود مش

ــپورت آمريكايي ام بررسي شود ولي  پاس
ــدي آرام و  ــئول اين كار، با لبخن مس

گفتن «به ايران خوش آمديد» مهر 
ــه ايران را بر گذرنامه ام زد.  ورود ب
ــرش  «حميد. ت» به همراه همس
ــي از  ــهد، يك ــه از مش ــه ك فرزان

ــرق ايران براي شركت  شهرهاي ش
ــران آمده بودند، به  ــس به ته در كنفران

ــتقبالم آمدند. آنها مرا به هتلي كه براي شركت كنندگان در كنفرانس  اس
ــده بود، رساندند. حميد در طول مسير به هيچ عنوان به رانندگي  رزرو ش
بين دو خط سفيد حك شده بر آسفالت اهميتي نمي داد و تنها صحبتي 
ــاعت پرواز و رسيدن در  ــانس بودنم براي س كه با من كرد درباره خوش ش
ــاعت بود.  ــنگين روزانه تهران در اين س ــب و نبود ترافيك س نيمه هاي ش
ــيار متفاوت است.  ــهري با آنچه ما داريم، بس تعريف ايراني ها از ترافيك ش
براساس رانندگي حميد مي توانستم براحتي حدس بزنم كه علت ترافيك 
ــنگين شهر تهران خيلي به ازدياد ماشين ها مربوط نيست بلكه بيشتر  س
به شيوه رانندگي ايراني ها بازمي گردد. هتل محل اقامتم يكي از هتل هاي 
ــت.  زنجيره اي  هايت بود كه اين روزها در ايران هتل آزادي نام گرفته اس
ــم انداز زيبايي از كوه هاي البرز پيش رويم  ــتم، چش اتاقي كه در هتل داش
ــم را به خود جلب كرد،  ــن چيزي كه در اتاق توجه ــت. مهم تري مي گذاش

نشاني بود كه جهت مكه را مشخص مي كرد.

كنفرانس محيط زيست 
ــد. سپس كليپي  ــرود ملي ايران و آياتي از قرآن آغاز ش كنفرانس با س
ــي و فرهنگي ايران به نمايش درآمد. پس از آن دكتر  ــاي طبيع از جاذبه ه
معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست ايران، 
ــتين زني است كه معاون  ــمي آغاز كرد. او نخس كنفرانس را به صورت رس
ــت! ايده گفت وگوي تمدن ها نخستين بار سال  ــده اس رئيس جمهوري ش
ــازمان  ــوي محمد خاتمي، رئيس جمهور وقت به س 1998 (1376) از س
ــت سازمان  ــد. كالوس تِوبفر، معاون مدير برنامه محيط زيس ملل ارائه ش
 ملل متحد پيامي از كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد قرائت كرد  

بيانگر اين واقعيت بود كه چگونه مردم در سراسر جهان وابسته به محيط 
ــتند. كنفرانس تهران سعي كرد به تمامي جنبه هاي مهم در  ــت هس زيس
ــردم در محيط طبيعي،  ــرايط زندگي م ــت، بهبود ش زمينه محيط زيس
توسعه پايدار، كاهش فقر و بسياري جنبه هاي ديگر بپردازد. در كنار اين 
مسائل كه سبب گرد آمدن افراد مختلف از نقاط جغرافيايي گوناگون بود، 
هيات هاي ويژه اي درخصوص گفت وگوي تمدن ها نيز حضور داشتند كه 

اغلب نمايندگان جوامع مذهبي گوناگون بودند.

حضور در تهران به عنوان يك آمريكايي
ــس از پايان كنفرانس من  همراه چند نفر ديگر براي بازديد از مناطق  پ
ــديم. با وجود آن كه در طول مسير  ــوار تاكسي ش ــهر تهران س جنوبي ش
ــي را تجربه كرديم، اما چشم اندازهاي شهر تهران جالب  ترافيك دلخراش
ــز در آنها به فروش  ــه تقريبا همه چي ــياري ديدم ك ــود. مغازه هاي بس ب
ــت.  ــروبات الكلي. گويا در تهران همه چيز هس ــيد، البته بجز مش مي رس
در ويترين مغازه اي لباس هاي مهماني بدون آستين و چند لباس عروس 
ــود، البته نمي دانم آيا زنان مي توانند در اينجا چنين  ــه نمايش درآمده ب ب

لباس هايي را بپوشند يا خير، چون در ايران زنان حجاب دارند!
ــتوران سنتي ايراني بود. رستوران زيبايي بود؛  مقصد نهايي ما يك رس
گلدان هاي آويخته شده از ديوار، نقاشي هاي سنتي، آالت موسيقي ايراني و 
تخت  هايى براى نشستن. كفش هايمان را درآورديم و چهارزانو روى يكى 
از اين تخت ها كه با فرش زيباى ايرانى تزئين شده بود، نشستيم. 
ــا آورد. كمى بعد  ــخدمت ها برايمان چاى و خرم ــى از پيش يك
برايمان يك نوشيدنى سنتى ايرانى آوردند كه مورد عالقه زياد 
ــت، «دوغ» براى من بسيار شور بود و با ذائقه من  ايرانى هاس
جور نبود. فكر مى كنم دوغ به مذاق غربى ها خوش نمى آيد! 
در حالى كه منتظر آماده شدن غذاى اصلى بوديم، يك گروه 
موسيقى سنتى برايمان مى نواخت. اين موسيقى بسيار زنده، 
شاد و گرم بود. در اين حين يكى از همراهان ما بلند شد 
و كمى هم رقصيد. يكى از پيشخدمت ها بسرعت به 
سمت ما آمد، دستش را روى شانه او گذاشت و از 
ــت كرد بنشيند. يكى ديگر از  او مودبانه درخواس
همراهان ما كه بيش از نيمى از سال را در ايران 
زندگى كرده بود، برايمان توضيح داد كه اين كار 
ــتوران ها در ايران  در اماكن عمومى مثل رس
مرسوم نيست و ممكن است براى افرادى 
كه در مالءعام اين كار را انجام مى دهند، 

مشكالت قانونى پديد آورد. 
earth-policy.org :منبع

تعريف ايراني ها از ترافيك شهري با آنچه ما داريم، بسيار متفاوت 
است. براساس رانندگي حميد مي توانستم براحتي حدس بزنم كه 
علت ترافيك سنگين شهر تهران خيلي به ازدياد ماشين ها مربوط 

نيست بلكه بيشتر به شيوه رانندگي ايراني ها بازمي گردد. 

«به ايران خوش آمديد!»  اين گونه عكس العمل ها در طول اقامتم 
در ايران زياد تكرار شـد. شـايد به خاطر چشـمان آبي ام بود يا به 
خاطر نوع پوششـم كه نمي توانسـتم بخوبي روسري ام را ببندم يا 
لهجه انگليسـي ام، زماني كه مي پرسيدم «ببخشيد من االن كجا 
هسـتم؟» اما نكته مثبت اين داسـتان، رفتار مناسب همه كساني 

بود كه در ايران با آنها مواجه شدم.

پس از پايان كنفرانس    همراه چند نفر ديگر براي بازديد از مناطق 
جنوبي شـهر تهران سـوار تاكسي شـديم. با وجود آن كه در طول 
مسير ترافيك دلخراشي را تجربه كرديم، اما چشم اندازهاي شهر 
تهران جالب بود. مغازه هاي بسـياري ديدم كه تقريبا همه چيز در 

آنها به فروش مي رسيد.

 مردي با ظاهري بسيار قدرتمند  از من پرسيد.«اهل كجا هستي؟» 
ذهنم به دنبال پاسخ درست گشت؛ من اين روزها     اهل كجا هستم؟ 
واشنگتن؟ شمال آمريكا؟ جنوب كانادا؟ اروپا يا هتلي كه ديشب 
در آن اقامت داشـتم؟ با اين همه مشـغله و سـفر واقعا اهل كجا 

هستم؟ ناخودآگاه اين پاسخ به زبانم آمد: اياالت متحده.

جانت الرِسن- شهروند آمريكايي - از سفرش به كشور ايران گفت 

نگاه خارجيان نسبت به زندگي و جاذبه هاي ايران هميشه جذاب بوده است. چند شماره اي است كه در اين صفحه   نگاهي داشته ايم به برخي 
از اين سفرنامه ها. شما مي توانيد نظرتان درباره سفرنامه  جانت الرِسن  در چمدان را به شماره 300011223 پيامك كنيد.

 قسمت اول سال خوش شانسى
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ــم  ــن در اهواز به دنيا آمدم، در بيست وشش م
ــه در اهواز به دنيا آمدم  ــن 1324. اين ك فروردي
ــراه دارد كه در تمام  ــي به هم براي من احساس
ــتين را هرگز  ــال نخس طول زندگي ام آن پنج س
ــاهد كشتي هاي  فراموش نكرده ام. اگر بگويم ش
ــر رودخانه كارون آن  ــافري بوده ام ب كوچك مس
ــن كه صبح تا ظهر  ــود يا اي زمان باورتان نمي ش
ــده بودم. شوخي  ــال ها را گم ش يك روز از آن س

نمي كنم. 
ــه آن روز شهر اهواز تغيير نكرده بود  اگر نقش
دقيقا امروز مي توانستم جايي را كه نشسته بودم 

و گريه مي كردم، نشانتان بدهم.
خوب است اين مطلب را بشنويد: وقتي به گريه 
ــم مرا به قهوه خانه  ــاكت كردن مي افتادم براي س
ــي مي بردند. در كوچه عبداهللا اهواز و  مختار نام

پاي صندوق آواز مي نشاندند تا ساكت شوم.
عجيب نيست اگر بگويم طي 30 سال معلمي 
ــوچ كرده ام  ــهري ك ــال يك بار به ش هر چند س
ــم، علتش را  ــاي تازه باش ــتجوگر فضاه ــا جس ت

ــدم دليلي دارد  نمي دانم. اگر در اينجا ماندگار ش
كه خواهيد خواند. فضاهاي تازه اي كه پيش رويم 
ــتن برمي انگيختند.  ــدند، مرا به زيس پيدا مي ش
ــاه، الهيجان،  ــرد، كرمانش ــان، بروج زرند كرم
ــت به  ــوش دانيال، دزفول، بازگش ــياهكل، ش س
ــپس تهران براي تحصيل در  زادگاهم اهواز و س
ــك. اكنون در يزدان  ــكده هنرهاي دراماتي دانش
شهر نجف آباد هستم كه با مرگ فرزندم و سپس 

همسرم در آن ريشه دواندم.
ــه دارم قانع  ــتم به آنچ ــن هيچ وقت نتوانس م
ــت كه همواره سرم را باال  ــم براي همين اس باش

گرفتم و به آسمان چشم دوختم. 
ــش آمد بد  ــه فرصتش پي ــاال ك ح
ــت اين نصيحت بزرگان را  نيس
ــان را  ــفر انس نقل كنم كه س
پخته مي كند. باور كنيد اگر 
ــم زندگي  ــهر ه در يك ش
ــاي  ــد از خيابان ه مي كني
ــر  ــه س ــه ب ــف ك مختل
ــر  ــر پي ــد، ديرت كار بروي
ــفر انسان را  مي شويد. س
ــه جهاني وصل مي كند  ب
كه آن جهان نه در طول 
ــترش  ــه در عرض گس ك

مي يابد. 
ــس  پ ــه  كوچ ــف،   مختل ــافرخانه هاي  مس
ــاي مختلف،  چهره ها  كوچه هاي مختلف،  آدم ه
ــم، نوع  ــف، آيين و مراس ــاي مختل و آناتومي ه
ــوراك و همه اين ها مجموعه اي از  لباس، نوع خ
تجربه هاي انساني است كه از يك جانشيني بيزار 
ــت. آب هم كه باشيد با در يك جا ماندن زود   اس

تبخير مي شويد. 
ــت آن هم  ــت و واگش من پس از اين همه گش
ــته نگاه  ــا خانواده، اكنون كه به گذش ــته ب پيوس
ــرم را كتابي مي بينم كه هنوز  مي كنم، پشت س

صفحات ناخوانده بسياري دارد. 
ــه از  ــت كه امروز در اين گوش براي همين اس
شهركي مهاجرنشين نشسته ام تا رمان راه رفتن 
روي طناب را كه مجموعه اي است از تجربه هاي 
ــفر و افت و خيزهاي فراوان زندگي ام، بنويسم  س
و به يادگار بگذارم. خوب است انسان مسافر دائم 

زمانه خودش باشد.
سفرها، شادي ها، اندوه بيكران و خوشبختي ام 
با همسر و بچه هايم همه اش بخش هاي كوچكي 
از يك زندگي شصت وهشت ساله را فراهم آورده 

است.

 با سفر ديرتر پير مى شويم
پاي حرف هاي سفري احمد بيگدلي 

نويسنده اى كه در چهارگوشه 
ايران زندگي كرده است

سفر را به ديگران هديه كنيم 
هستي يزدان پناه

ــر همه  ما كه روي كره زمين زندگي مي كنيم،  اگ
ــئول حفظ آن بدانيم، بايد در هر  خود را به نوعي مس
ــتنش  ــتيم به پايدار نگه داش زمان و هركجا كه هس

كمك كنيم. 
در دنياي امروز سفر يكي از بخش هاي مهم زندگي 
انسان هاست،  بخشي كه از وجه تفريحي گذشته است 
و در سبد ملزومات خانواده هاي بسياري در دنيا قرار 
ــفر، نفسي  ــت. س دارد و الزمه اين زندگي روزمره اس
ــت براي فراغت از روزمره بودن و آدم هاي زيادي  اس
ــه ديدار اقوام و تفريح  ــه براي كار، چه درمان و چ چ
ــي از زندگي خود را در  و گذران اوقات فراغت، بخش

سفر مي گذرانند.
ــفر به  ــا كه بگذريم مي توانيم در س ــه اينه  از هم
ــم فكر كنيم. به اين كه با رعايت چند  صرفه جويي ه
ــفر را براي  نكته و توصيه معمولي مي توانيم امكان س

بسياري ديگر هم فراهم كنيم. 
ــافران  ــب اين توصيه ها فقط مس ــن مخاط بنابراي
ــود براي توزيع عادالنه   ــتند، بلكه امكاني مي ش نيس
ــي اين روزها در  ــفر كه جايش خيل فراغتي به نام س

خانواده ها خالي است. 
- زماني كه اتاق هتل را ترك مي كنيد، روشنايي ها 
را خاموش كنيد. البته در بسياري از هتل ها با برداشتن 
ــا كارت اين اتفاق به صورت خودكار مي افتد،  كليد ي

اما در اتاق هاي اجاره اي و مسافرخانه ها 
اين گونه نيست.

ــي، از  ــايل گرمايش -  به جاي باال بردن درجه وس
ــد. البته اين فرهنگ  ــتفاده كني لباس هاي گرم تر اس
ــت، اما شايد رعايت  ميان ايرانيان كمتر جا افتاده اس

اين نكات نقطه آغاز خوبي باشد براي اين رويه. 
- اگر از رايانه شخصيتان استفاده نمي كنيد آن را 
خاموش كنيد يا در حالت استراحت قرار دهيد. شايد 
ــودن اما با يك  ــود به بي تاثير ب ــن نكته ها متهم ش اي
ــتي مي توان متوجه شد كه همين  ــاب سرانگش حس

نكته مي تواند افرادي را روانه سفر كند! 
ــول مدت حمام كردنتان را كوتاه كنيد تا هم  - ط

آب و هم انرژي كمتري صرف شود.
-  از محصوالت محلي استفاده كنيد. ساالنه حجم 
بااليي از انرژي صرف حمل و نقل كاال به مناطق دور 

و صعب العبور مي شود.
ــا جايي كه مي توانيد از مواد غذايي ارگانيك و  - ت
طبيعي بهره ببريد. براي تهيه مواد غذايي انبوه، مقدار 

زيادي مواد شيميايي وارد چرخه زيستي مي شود.
- هنگام خريد به همراه خود كيسه هاي پارچه اي 
ــه هاي پالستيكي كه فروشنده ها از آن  ببريد تا كيس

استفاده مي كنند، كمتر مصرف شود.
ــل آن خريداري  ــي را در فص ــر كاال و محصول - ه
ــاالنه  كنيد. براي انبارداري و نگهداري برخي مواد س

انرژي برق و گاز بسياري هزينه مي شود.
- سعي كنيد وسايل برقي را كه استفاده نمي كنيد 
ــارژرهاي تلفن  ــيد. بهترين نمونه آن ش از پريز بكش

همراه است كه معموال دائم در پريز مي مانند.
- از خوردن خوراك هايي كه با گياهان و 
حيوانات در معرض خطر انقراض تهيه 

شده اند، خودداري كنيد.
-  با فرهنگ محلي سازگار شويد. 
سعي كنيد از سوغاتي هايي كه از 
ــوي مردم محلي تهيه شده اند،  س

خريد كنيد.
ــد از  ــه مي تواني ــي ك ــا جاي - ت
وسايل نقليه عمومي استفاده كنيد. 
ــيرهاي پياده روي يا  ــتفاده از مس اس
دوچرخه سواري نيز گزينه هاي مفيدي 

است.
ــون آژانس هاي  ــت، پيرام ــش از عزيم -  پي
ــت و تورهاي سبز  ــافرتي كه در حوزه محيط زيس مس

فعاليت مي كنند، تحقيق و از آنها استفاده كنيد.

   

سفر براى موسيقي
ــفر  ــت . در س ــيقي جزئي از فرهنگ هر قوم و منطقه اي اس موس
ــازه هاي تاريخي و  ــاي س به مناطق مختلف ايران تنها نبايد به تماش
طبيعي اكتفا كرد، بايد غذاي محلي خورد، لباس هاي محلي را ديد 
ــيوه زندگي مردمان آن  ــيقي آن منطقه را گوش كرد تا به ش و موس
منطقه پي برد، تا لذت سفر را صدچندان كرد.  در اين ميان موسيقى 

استان هرمزگان حكايتى ديگر دارد كه بايد رفت و ديد.

پهن شود، ديده شود، بلكه...
ــته  ــرش خاكي در جزيره هرمز در حالي هفته گذش ــن ف پنجمي
ــت با اين كار مخالف  ــد كه جمعي از حاميان محيط زيس رونمايي ش
ــي اين جزيره كمياب  ــن باورند كه خاك هاي رنگ ــد. آنها بر اي بودن
هستند و نبايد براي چنين كاري صرف شوند. اين فرش كه 1400 
ــعت دارد، بهانه اي شده تا گروه هاي توريستي مختلفي  مترمربع وس

را به هرمز بكشاند .

جشنواره اي براي مجسمه هاى برفى
زمستان فرصتي است براي سفر، هر چند به اين موضوع معروف 
ــده است اما حاال آرام آرام جشنواره هاي زمستاني در ايران دارد  نش
ــهرهاي مختلف ايران هم ديگر اين  جان مي گيرد. بارش برف در ش
جشنواره ها را محدود به شهرهاي سردسير نكرده است. اين روزهاي 
ــمه هاى برفى ! نامي كه اين  ــتان فرصتي است براي مجس آخر زمس

روزها اسم  شيك تري پيدا كرده است: جشنواره هاي زمستاني. 
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