عبور از<ایران هراسی> به<ایران دوستی>

چند برگ از خاطرات گردشگرانی که در  3سال اخیر به کشورمان سفر کردند
زهرا کشوری
خبرنگار

ورود حسن روحانی به پاستور آغاز حضور گردشگرانی در ایران بود که خود را برای
یکماجراجوییسختدرکشوریناشناختهآمادهکردند.حتیبعضیازآنهافکر
میکردندشایدهرگزازاینسفربازنگردندامابسیاریازآنهازمانیکهایرانراترک
کردند در شــبکههای اجتماعی به تصویر اشتباهی که رسانههای خارجی در ذهن

آنها از «ســرزمین صلح» ساختند ،اعتراض کردند .سفر بســیاری از آنها برخالف
برنامهریزی اولیه برای حضور کوتاه مدت در ایران به ســفری طوالنی تبدیل شــد.
آنها بهترین کسانی بودند که واژههای ایراندوستی و ایرانگردی و ایران شناسی را
جایگزین«ایرانهراسی»دررسانههاوشبکههایاجتماعیغربکردند.
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قدردانی از میهماننوازی
یــک زن و شــوهر ژاپنــی کــه همــراه یــک گــروه بــه ایران ســفر
کــرده بودنــد ،در وبــاگ مشــترک خــود مینویســند« :دیدار
از ســرزمینی کــه هنــوز در دنیا کشــف نشــده خیلی خــوب بود،
میهماننوازی مردم این ســرزمین اشــک مــا را درآورد .با یک
لبخند و خاطرات خوش به کشورمان باز گشتیم» .
یــک زن و شــوهر این گروه در وبــاگ خود از رفتن به روســتای
«ســرآقا ســید» – روســتایی پلکانــی در منطقــه کوهرنــگ –
نوشــتهاند و دعــوت گــرم اهالــی از آنــان بــرای خوابیــدن در
منزلشــان و تقســیم تنها اتاق خانه با آنان« :صبح وقتی بیدار
شــدم دیدم که اغلــب افراد خانه برای اینکه ما راحت باشــیم
بیرون از خانه خوابیدهاند.
آنهــا میگوینــد ایــن مــردم افــراد ثروتمنــدی نبودنــد امــا
بــه راحتی مــا را میهمان خانهشــان کردند و برایمــان بهترین
غذایــی کــه میشــد فراهــم کردنــد و ایــن طبیعــت مــردم
ایران است».

سرزمینی شاد و دیدنی
«اولنــا» دختــر جــوان اوکراینی کــه از کودکی رؤیای ســفر بــه دور دنیا
دارد و تاکنون به بیش از  80کشــور دنیا ســفر کرده ،مینویســد« :سفر
اخیــرم به ایــران چشــمهایم را بــاز کرد؛ یــک فرهنــگ باورنکردنی،
مناظر زیبا و البته به تحقیق مردمانی شــگفتانگیز که متأســفانه در
دریایی از تصورات کلیشــهای گرفتار شــدهاند .در تور باغ فین کاشان،
این کودکان دوســت داشتنی را دیدم .شــاد ،خندان ،کنجکاو ،خوش
برخورد و باانرژی .صمیمی و باز – درســت مثل خود ایران ،برای من
آنهاهمچونتصویرآیندهایدرخشانتروروشنترازکشورهستند».
اولنــا در مــورد انتخــاب بهتریــن مکانهــای دیدنــی ایــران
مینویسد«:ماههاطولکشیدتابتوانیمبرنامهسفربهایرانراطراحی
کنیموهفتههازمانبردتابهترینجاهاییراکهمیخواستیمببینیم
انتخابکنیماماباگذشتچندروزازورودمانبهکشور،مجبورشدیم
که تصمیم دشــواری بگیریم و آن این بود که ســفر دو هفتهای مان را
به یک ماه افزایش دهیم .دلیلش ساده بود :جاهای دیدنی در ایران
آنقدر زیاد و متفاوت بودند که نمیشد از آنها گذشت».

خون گرم ترین مردم دنیا
استفان اورت ،نویسنده  35ساله آلمانی بعد از یک سفر دوهفتهای به
ایران تصمیم میگیرد دوباره به این کشــور برگردد تا با نوشتن کتابش،
بهمردمدنیاثابتکندکهایرانیانمیهماننوازترینمردمدنیاهستند.
«بی شــک ایرانیان مهربانترین و میهمــان نوازترین مردم روی زمین
هستند ».این نخســتین استاتوس فیسبوک اســتفان بعد از بازگشت
از نخســتین ســفر خود به ایران در مارس 2013بود .اســتفان لیســانس
ادبیاتانگلیسیوروانشناسیازآلمانوفوقلیسانسروزنامهنگاری
از دانشــگاه بریزبین استرالیا دارد .اســتفان ،کیش را به عنوان نخستین
مقصدسفرماجراجویانهاشبعدازفرودبهتهرانانتخابکردوبعداز
آن به شهرهای مختلف از جمله قشم ،کردستان ،بوشهر ،یزد ،کرمان،
قم ،مشــهد ،اصفهــان ،شــیراز و شــهرهای دیگر ســفر کــرد .در ابتدای
کتابش مینویسد« :سفری به سرزمین خون گرمترین مردم دنیا ».در
توضیــح آن هم میگوید« :من به بیش از 50کشــور دنیا ســفر کرده و به
ایــن جمله اعتقاد دارم(.باور کنید تعارف نمیکنم!)» او برای نوشــتن
این کتاب20روز در ایران ماند با این آرزو که دوباره به ایران برگردد.

