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نــوروز و تعطیالتــش طی حــدود نیــم قرن گذشــته گرهی
نامرئــی با ســفر خــورده و تبدیل به یکــی از تکه هــای پازل
زندگی طبقه متوســط ایرانی شده است؛ البته طبیعی هم
هســت .تعطیالت نســبتاًطوالنی نوروز از یک سو ،و رنگ
و بوی زندگی بخش بهار ،از ســوی دیگر ،بسیاری را وسوسه
می کند تا جاکن شــوند و دل به سفر بدهند .بی گمان ،لذت
زندگی درسفر و دیدار نادیده های هر وجب از خاک ایران،
می تواند انگیزه ســفری شــیرین و خاطرهانگیز باشــد که تا
ابــد در یاد می ماند .هرچند ایــن مملکت یک عالمه جای
زیبــای ناشــناخته دارد و بــا این حــال با صــرف هزینه های
بســیار راه ترکیه و دوبــی و...در پیش مــی گیریم و مصداق
همــان ســروده معــروف لســان الغیــب « ...وآنچــه خود
داشت زبیگانه تمنا می کرد» می شویم .سفر به کجا؟ این
سؤالی اســت که بنابه وسع و امکانات و ســلیقه و ذهنیت
هر یک از ما می تواند پاســخی متفاوت داشــته باشد .تازه،
از خود این ســؤال که بگذریم ،می رســیم بــه اینکه «از چه
کســی باید پرســید؟» در این گزارش سراغ کســی رفته ایم

که بتواند جواب مناســبی به این ســؤال بدهد .شــاید نقل
خاطره مــکان های دیدنــی و بکر ایــران از زبــان آدمی که
بیش از ســه بار همه ایران را روستا به روستا زیر پا گذاشته و
با مردم و فرهنگ های مختلف همنشین و همکالم بوده،
و همه اینها را با میلیون ها نفر تقســیم کــرده ،بتواند گزینه
خوبی باشد.
«ســید محمدعلی واحدی» معــروف به اقبــال واحدی،
بســیاری از جاذبه های ایــران را از نزدیک دیــده و آنها را با
دوربیــن به تصویر کشــیده اســت .او کتابــی از ایرانگردی
ها و خاطــرات و جاذبههای توریســتی شــهرهای مختلف
ایــران نیــز به چــاپ رســانده اســت .برنامه هــای« صبح
بخیــرایــران»و«مســتقیم آبــادی» ازجملــه برنامههای
او بــرای معرفی جاذبه هــای ایران بوده کــه اقبال واحدی
ســالها تهیــه و اجــرا کــرده اســت .در آســتانه نــوروز و
ســفرهای نوروزی او از ایرانگردی و جاذبههای کشــورمان
ودیدههایشدرشــهرهایمختلف ایران برای مامیگوید
و توصیــه هایــی طالیی دارد کــه قطعاًبه درد هر مســافری
میخورد.
از ایــن نشســت صمیمی ،ســؤالها حذف شــده اســت و
پاســخهای واحدی در قالب یک بســته پیشــنهادی ســفر
نوروزی عرضه شده است.

سفر کردن مثل کتاب خواندن است
اهمیــت ســفر را زمانــی متوجــه میشــوید که بــه خانــه بازمی
گردید .در دل ســفر متوجه اهمیت آن نمیشوید اما زمانی که سفر
به پایان رســید متوجه میشوید که چقدر به شما اضافه شده است
و میتوانید دریافتهایتان را در اختیار دیگران قرار بدهید.
ما سرزمینی داریم که گوشهای از آن در نوروز شاهد ریزش برف
اســت و عالق ه مندان در آنجا اسکی میکنند و همزمان در گوشهای
دیگــر ،آنقدر هوا گرم اســت کــه دل به دریا میزنند و شــنا میکنند.
وجود چنیــن اقلیمهــای متفاوتی یکــی ازظرفیت هــای مهم این
ســرزمین اســت .در بخشــی کویر داریم ومی توان کویــر نوردی کرد
و در بخشی دیگر ،جنگلهای انبوهی که نفست را بند میآورند.
تصویر زیبای کوچ عشایر
در سفرهایی که به نقاط مختلف ایران داشتم ،زندگی قومهای
مختلفی را از نزدیک دیدم و مدت کوتاهی نیز با آنها زندگی کردم.
سختترین زندگی ،ازآن عشــایر کوچ نشین است ،اما با وجود این
زندگیشــان بسیار زیباست .زندگی کوچ نشینها در حرکت است و
مثل یک رودخانه یک جا ســاکن نیســتند .البته وقتی میشــنوم که
بعضی از عشایر یکجا نشین شدهاند ناراحت میشوم زیرا حرکت
و کوچ آنها برای طبیعت کشــور بســیار مهم اســت .متأســفانه کوچ
عشــایری که ســالها بــا حیوانات چهارپــا انجام میشــد و چندماه
بــه طــول میانجامید ایــن روزها عمدتاًبا ماشــین انجام میشــود
و طــی چنــد روز به ییالق و قشــاق کــوچ میکنند در حالــی که کوچ
طبیعی آنها به نوعی موجب احیای چرخه طبیعت است .به طور
مثــال وقتی دام در زمانی که علوفهها از خاک ریشــه نزده اســت به
آن منطقــه کوچ داده میشــوند باعــث از بین رفتن ســبزه و علوفه
میشــوند .نکتــه جالــب در کوچ عشــایر این اســت که آنهــا بخوبی
میداننــد کجــا میروند و یــک قانون نانوشــته بین خودشــان قرار
دارد و هــر طایفه بخوبی میداند که کــی و چگونه راه بیفتد و درکجا
باید چادر بزند و ...این ارتباط بســیار قشــنگ است .عشایر همیشه
در حــال خانــه تکانی هســتند و این یکی از زیباییهــای زندگی کوچ
نشینی است.
دیــدن مــدارس صحرایــی کــه در یک چادر برپا میشــود و ســه
دانشآمــوز همراه با معلم در آن مشــغول علم آموزی هســتند از
دیگر جذابیتهای ســفر به مناطق عشــایر نشــین است .مدارسی
که دیوار ندارند و حیاط آنها به وســعت یک دشــت سرســبز است.
وضعیت خانههای عشایرنشــین نیز به همین شکل است و حیاط
خانهشان دشت بزرگی است که انتهایش پیدا نیست.
چه کنیم که سفر به ما خوش بگذرد؟
متأســفانه ســفر بــرای برخــی ،رفتــن  -مثالً -به شــمال کشــور
و اســکان در هتلهــا و ویالهــا و غــذا خــوردن در رســتورانهای مد
روز خالصــه میشــود! حاضــر نیســتند در ایــن زمینه ریســک کنند
و بــه نقاطــی برونــد که کســی قبالً آنجــا را تجربــه نکرده اســت .اگر
میخواهیــد ســفر به شــما خــوش بگــذرد باید ریســک کنیــد .باید
اتفاقــاً بــه جایی کــه عادت کــرده اید و هر ســال بــه آنجــا میروید،
ســفر نکنیــد .نبایــد از دیگران دربــاره رســتوران خوب ســؤال کنید.
بایــد جاها و امکانهــای جدید را امتحان کنید ،حتــی اگر غذا عالی
نباشــد .قبل از ســفر باید برنامهریزی مناسبی داشته باشید و تا حد
امکان جادههای فرعی را در طول ســفر انتخــاب کنید .یک توصیه
طالیــی دارم« :در طول ســفر هیچــگاه به مقصد فکــر نکنید؛ به راه
و به لحظه فکر کنید ».ســفر و زیباییهای آن همین مســیری است
که شــما طی میکنید .سعی کنید در مســیر توقف داشته باشید و از
مناطق سرســبز و زیباییهای مســیر لذت ببرید .هرچه قدر از مرکز
شــهرها دورتر بروید با مردمی مواجه میشــوید که بسیار میهمان
نــواز هســتند .متأســفانه در شــهرهای توریســتی برخــی عــادت به
کاســبی کردن دارند و خبری از میهمان نوازی نیست ،اما شهرهای
غیرتوریســتی هنوز حالــت میهمان نوازی خود را حفــظ کردهاند و
اگر غریبهای به روســتا یا شــهر کوچک شان وارد شــود با همه وجود
از او پذیرایی میکنند.
درآنجــا شــما دافعــهای نمیبینیــد و جاذبــه وجــود دارد.
متأســفانه بســیاری هــدف از رفتــن به شــمال کشــور را اســتراحت
عنــوان میکننــد درحالــی کــه بیشــتر دوســت دارنــد همدیگــر را
م تریــن کارهایی که باعث میشــود به شــما در
ببیننــد .یکــی از مه 
ســفرهای نــوروزی خــوش بگــذرد ســحرخیزی اســت .متأســفانه
برخــی وقتــی بــه مســافرت میرونــد ترجیــح میدهند تــا ظهر یا
بیشــتر اســتراحت کننــد درحالــی کــه در ســفر بایــد از تمــام روز به
بهترین شــکل اســتفاده کــرد .بایــد در ایــن زمینه از توریســتهای
خارجی الگوبرداری کنیم .آنها وقتی به ســفر میروند راحت ترین
لباس را پوشــیده و بســیار ریســک پذیر هستند و ســعی میکنند به
جاهایی ســفر کنند که کمتر کسی رفته و از تمام روز بخوبی استفاده
میکننــد و شــبها نیــز زود بــه رختخــواب مــیرود تا صبــح زود از
خواب بیدار شوند.

