تجربه چهارشنبهسوری
«سیلویا» دختری از ورستر امریکا .توی دل سیلویا را برای آمدن
به ایران همه خالی میکنند ،از عمویش تا دوســتان دوســتانش
در فیسبوک .یکی از دوســتانش هم نوشت« :دوست داری چه
جوری بمیری؟» او درپاســخ به دوســتانش مینویســد« :چی؟
متأســفم که ناامیدتان میکنم اما من واقعاً میخواهم ایران را
ببینم .منظورم این اســت که ایران صاحب یکی از قدیمیترین
تمدنهــای جهان اســت ۱۳ .مکان ثبتشــده به عنــوان میراث
جهانــی یونســکو در ایــن کشــور وجــود دارد .مناظــر طبیعــی
زیبایــی از جنگلهــای بارانی انبوه گرفته تا کوهســتانهای برفی
و آبگیرهــای صحرایی دارد .عالوه بر این بســیاری از مســافرانی
که من در آســیای مرکزی دیــدم از ایران تعریــف میکردند ».او
بعدها با رندی خاصی در خانه دوست ایرانیاش برای دوستان
امریکایــیاش از چهارشــنبه ســوری ایرانیهــا نوشــت« :مــن
ایــن متــن را در آپارتمان دوســت جدیدم رعنا مینویســم .ما با
لیوانهــای چــای داغمان کنار هم نشســتهایم و بــه صدای بلند
انفجارهایــی که در خیابان رخ میدهــد گوش میکنیم .هر چند
دقیقــه نــور انفجاری بــزرگ آپارتمان مان را روشــن میکند و ما
با ترس و وحشــت به یکدیگر نگاه میکنیم.با شــما هســتم! این
سال نوی ایرانی است! بخشی از جشنهای سال نو که بزرگترین
جشــن در ایــران اســت و شــامل مراســم و ســنتهای زرتشــتی
میشود که قدمتی  ۳۰۰۰ساله در ایران دارد .در آخرین سهشنبه
سال خانوادهها دور هم جمع میشوند و آتش درست میکنند،
دور آن میچرخنــد و از روی آن میپرنــد ترقــه بــازی میکننــد و
فشفشــه به آسمان میفرستند و همه اینها با رقص و آواز همراه
اســت».او تا قبــل از اینکه به ایران بیاید هیچ دوســتی نداشــت.
دوســتان ایرانی خــود را از طریق  couchsurfingپیــدا کرده بود.
کوچ ســرفینگ ،یک شبکه اجتماعی اســت که در آن گردشگران
میتوانند با میزبانان میهماننواز هر کشور ارتباط برقرار کنند.

 30بار دعوت برای نوشیدن چای
«رای» و «اســتفی» دو گردشــگر اســپانیایی و آلمانــی هســتند
درباره ســه هفتــه و نیم خــود در ایــران در وبالگ خود بــا عنوان
« »A Flavour of the Orientنوشــتهاند« :فکــر نکنیــد ایــران
فقــط خشــک و کویــری اســت!» آنهــا از قلعههــای تاریخــی و
دهکدههــای پلــهای ایــران گفتهانــد ،از زورخانههــای یــزد و
شــلوغی تهــران و فســت فودهــا و نوشــیدنیهای متنــوع بدون
الکلــش ،از زیبایــی نفســگیر مســجدهای اصفهــان ،بــاغ شــهر
شــیراز و پرســپولیس ،از روزهــای نــه چنــدان گــرم در حاشــیه
خلیــج فــارس ،از ســفر خوبی که بــا قطــار داشــتهاند ،از کلوت و
قلعههای شــنی و ابیانه و ...آنها مینویســند« :ایــران همه اینها
را دارد؛ مناظــر بدیــع و گوناگون ،شــهرهای باســتانی ،معماری
خیــره کننده ،قهــوه خانههای زیبــا ،مناطق شــگفت انگیز برای
پیــک نیک … ،اما بــرای ما بهتریــن خاطراتمــان از ایران مردم
آن است.
آنهــا بســیار دوســتانه ،ســخاوتمند و پذیــرا هســتند… در مدت
ســه هفته و نیــم که در این کشــور بودیم بدون اینکه درخواســت
کرده باشــیم ،تقریبــاً بیش از  30بار دعوت به چای شــدیم ،یک
راننده تاکســی ما را برای ناهار به خانــهاش دعوت کرد ،دو روز را
در اصفهان با خانوادهای دوست داشتنی گذراندیم که مرتب به
ما غذا و نوشیدنی میدادند.
بــا یک خانــواده یزدی بــه کوهنــوردی و پیک نیــک رفتیم ،کلی
غــذای رایگان در رســتورانها خوردیم و این فهرســت همچنان
ادامــه دارد ».آنهــا در نهایــت آرزو کردهانــد« :کاش مــا هــم در
کشــورمان همینطــور ســخاوتمندانه بــا گردشــگران برخــورد
میکردیم! احســاس من این هســت که ما بــه زودی به ایران باز
خواهیم گشت … ممنون و خداحافظ».

سرزمینی بسیار امن
کیم برگوت نویســنده ،وبالگ نویس و ماجراجویی که به همراه
دوســتش بــه ایــران آمــده بــود ،در گزارشــی برای«هافینگتــون
پســت» مینویسد« :تاکنون به کشــوری نرفته بودم که تصورات
قبلــی من از آن با حقیقت فاصله بســیار زیادی داشــته باشــد».
او میگویــد« :مــردم ایــران در واقــع نگــران توریســتهای
زنماجراجــو هســتند ،ایران در واقع بســیار امن اســت .معموالً
بزرگتریــن چالــش بــرای زنانــی کــه به این شــکل ســفر میکنند
تمایل جنســی از ســمت یک مرد ناشــناس اســت .امــا در ایران
ایــن مســأله بزرگتــری نســبت بــه هــر کشــور دیگــری کــه در آن
ســفر کرده بــودم ،نبــود .حقیقت این اســت که مردهــای ایرانی
بســیار مؤدب هســتند ،فاصلــه خود را حفــظ میکننــد و به طور
کلــی بســیار قابــل اعتماد بودنــد ».او یــک خاطره جالــب هم از
برخــورد پلیــس ایران با خــود دارد کــه در شــبکههای اجتماعی
بازخورد داشــت و لبخند را روی لب افراد بســیاری آورد« .کیم»
از ایــن اتفاق بامزه به «بدترین شــرایط» پیش آمــده برای خود
ودوستاش یاد میکند.
او میگویــد« :یــک بار دیگــر ما در یــک ناکجا آباد دنبــال خودرو
برای ســفر بودیم که پلیس آمد .آنها از ما پرســیدند که چه کاری
انجــام میدهیــم و آیــا کمک نیــاز داریــم .ما هم ســعی کردیم
بــه آنهــا بگوییم هیچ مشــکلی وجود نــدارد و میتواننــد بروند.
درســت لحظهای که فکر کردیم موفق شدیم و پشت یک وانت
ســوار شدیم ،ســر و کله پلیس دوباره پیدا شد .آنها ما را از خودرو
پیاده کردند و پاســپورتهای ما را نگاه کردند .آنها که به اشــتباه
نگــران ما شــده بودند و میخواســتند به مــا کمک کنند مــا را به
شــهری در آن نزدیکی بردنــد و از آنجا با اتوبوس مــا را به تهران
فرستادند.خوشــبختانه این بدترین شــرایطی بود که من در آن
قــرار گرفتم ،پس از آن یادگرفتــم چگونه هدفم را توضیح دهم
تا به سفر زمینی با غریبهها ادامه دهم».
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«جــان اســپیراو» مربــی تیــم والیبــال امریــکا پــس از بازگشــت بــه
کشــورش ،در پیامی بــه امریکاییها میگوید« :نخســتین چیزی که
دیــدم این بود که همه به شــدت میهمان نوازنــد! آنها خیلی خوب
بودند و تمام تالششــان را میکردند تا ما واقعاًتجربه خوبی داشته
باشــیم که البته ما واقعاًلذت بردیم … ما فرصت دیدار یک روزه از
تهران را داشــتیم به برج میالد رفتیم و کمی بیشــتر راجع به تهران
فراگرفتیم .یک ناهار خیلی خوب روی ارتفاعات خوردیم .من فکر
میکنــم ما میخواســتیم این کارها را انجام بدهیــم چراکه همه ما
میدانیم تصویر رابطه دو کشــور در رسانهها چگونه است .احتماالً
حدس میزنم خواست هر دو طرف اینطور است .من فکر میکنم
آنچه من میدانم و از زمان اقامتم در ایران دریافت کردم این است
کــه روابط بین مــردم متاثــر از روابط بیــن دولتها نیســت و مردم
ایــران مردمان فوقالعاده هســتند و بــا ما با مهربانــی رفتار کردند.
البته به نظرم ما هم همانگونه رفتار کردیم چراکه امریکا هم کشور
شگفتانگیزیاستبامردمانیفوقالعاده.

«مــاری جاوینــز» یک زن نویســنده نیویورکی در ســال 2007ســفری
بهایرانداشتهاست«:پیشازسفربهایرانطبقمعمولهمیشهام،
تحقیقاتــی در زمینه لبــاس محلی این کشــور انجــام دادم و در مورد
«چادر»اطالعاتی به دست آوردم – یک پوشش سیاه و بلند که کامالً
بدن زنان را میپوشــاند و تنها دست و صورتشان پیداست – با خودم
فکر کردم که من هم باید چنین چیزی بپوشم و این فکر حس خوبی
بهمننمیداد.امابههرحالبهعنوانمیهمانیکهواردیکفرهنگ
خارجی میشود به طور کامل اهمیت پوشیدن یک لباس مناسب را
درک می کردم ».او در بخش دیگری می نویســد« :در روز دوم سفرم
در شهر «بم» تغییراتی در پوششم دادم و یک شلوار جین با یک کت
بلند شیک که از بازارهای محلی خریده بودم ،پوشیدم .موهایم هم
با یک روســری پوشــانده شــده بود و از پشت ســر به گفته همسفرانم
شبیهمحلیهابهنظرمیرسیدمبخصوصچونیککتسیاهرنگ
انتخــاب کرده بــودم اما آنچه اهمیت داشــت این بود کــه من لباس
مناسبیپوشیدهبودم!»

«کریســتین ایــوان» یکــی از گردشــگران معــروف ایــران اســت .او به
همراه همسفر فرانســوی و فرزندان آلمانیاش به ایران سفر کرد اما
یک موتور ســوار مدارک او را دزدید .کریســتین به روزنامه ایران آمد و
قصهاش را گفت .داســتان او به ســطح جامعه آمــد تا پلیس و مردم
بهکمکشبشتابند.اموالخانوادهایوانبارهادرنقاطمختلفجهان
مورد ســرقت قرار گرفته بــود ،اما هیچوقت مردم آن کشــور به دلیل
وقوعیکسرقتازاوعذرخواهینکردهبودند.رفتارایرانیهاوهضم
این رخداد برای کریســتین ساده نبود .مردم در شبکههای اجتماعی
هم با او همدردی کردند .بعد از این اتفاق بود که گفت عاشق مردم
ایرانبویژهاهالیکرجشدهاست«:ازتوجهمردمبهمشکلیکهبرایم
رخ داده متحیــر مانــدهام و نمیدانــم چگونه پیامهــای همدردی و
محبت آنها را پاســخ دهم .عاشــق ایران و مردم این کشــور هســتم و
هرگزازسفرمپشیماننشدم،درآیندهبازهمبهایرانسفرمیکنم».
کریســتین بعد از خروج از ایران کمپینی برای معرفی ایران با شــعار
« »Iran is Greatدر کشورهای اروپایی تشکیل داد.
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