شاید امکانات فالن روستا یا بخش
دورافتاده با امکانات هتل
و یا مسافرخانههای لوکس شهرهای بزرگ
برابری نکند اما در آن روستا عالوه بر داشتن
آرامش و هوای پاک می توانید با
فرهنگ و آداب و رسوم اهالی بومی آشنا
شوید و حتی شاید در یکی از عروسی ها
شرکت کنید زیرا در عروسیهای روستایی
همه اهالی دعوت هستند

باال رفتن هزینههای ســفر میشــود ،درحالی که مثالً استخر و سونا
رامی توانید در شــهر محــل زندگیتان هم اســتفاده کنید .نگاهتان
را عــوض کنیــد .اســتفاده از کمپ یــا چادرهای مســافرتی بهترین
پیشنهاد برای داشــتن سفر ارزان قیمت است .در کمپ با کمترین
هزینــه میتــوان اقامت کرد و بــا آدمهایی که از شــهرهای مختلف
آمدهاند آشنا و حتی همسفر شد.
خودمان را از دیدنیها محروم نکنیم!
نقاطــی درایران وجــود دارند که زیباییهــای آن را نمیتوان در
چند روز تماشــا کرد و روزهای زیادی را برای آن باید صرف کرد .اگر
از تهران حرکت کنید میتوانید از خوانســار و گلپایگان شــروع کنید
و از آنجا به فریدون شــهر و شــهرضا بروید و از آن طرف دور بزنید و
از شــهر زیبای اقلید فارس بازدید کنید.وقتی از اقلید بیرون آمدید
یک شــهر بســیار زیبا به نــام ابرقو در مســیر قرار دارد کــه میتوانید
در این شــهر از ســرو  4هزار ساله بســیار زیبایی دیدن کنید .در ادامه
میتوانید به یزد ســفر کنید و پس از رفتن به اردکان و میبد و کاشان
بــه تهــران بازگردید به ایــن ترتیــب میتوانید دور قشــنگی بزنید و
شهرهای بسیار زیبایی را ببینید.
در گلپایــگان ارگ معــروف این شــهر کــه کاروانســرای قدیمی
بــوده وامــروز بازســازی شــده و اتــاق و میهمــان ســرا دارد یکــی از
جاذبههای توریســتی اســت .خوانســار دیدنیهای بســیار دارد .در
فریدون شهر با یک بهشت مواجه میشوید .درشهرضا میتوانید
بــه مزار امامزاده رضا(ع) یا مزار شــهید همت بروید .در این شــهر
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بهترین پیشنهاد برای سفر نوروزی
همه جای ایران برای ســفرهای نوروزی مناســب هســتند .یکی
از بهترین پیشــنهادهای من برای سفرهای نوروزی ،سفر به استان
سیســتان و بلوچســتان اســت .اســتانی که بســیار امن بوده و مردم
آن بــه قــدری مهربان و خونگرم هســتند که تصــور آن را نمیکنید.
الرســتان همین روزها یک بهشت اســت.جنوب کرمان ،جیرفت،
سیستان و بلوچستان و سراوان از آب و هوای مطلوبی برخوردارند.
از چابهــار وقتی به طرف زابل حرکــت میکنید به منطقهای به نام
خاش میرسید که در زیر کوه تفتان قرار دارد.
این منطقه یک ایران کوچک است .برنجی که در خاش کاشت
و برداشــت میشــود بســیار خوشــمزه تر از برنج شــمال اســت .در
آنجــا مناطقی وجــود دارد که با ســفر به آنجا احســاس میکنید در
بهشــت قرار گرفته اید .همین طور شــهرهای ایرانشــهر ،قصرقند،
بمپــور ،ســراوان و ســرباز از شــهرهای بســیار دیدنــی ایــن اســتان
هســتند .رودخانه سرباز یکی از زیباترین رودخانههای کشور است.
درمنطقه چابهار (که از نام آن نیز مشخص است) که شهر همیشه
بهــاری اســت ،جنگل موز قــرار دارد کــه زیباییهای آن چشــم نواز
اســت« .خربزه درختــی» دارد که یکــی از محصوالت ایــن منطقه
اســت و برای تماشــای نحــوه چیدن موزهــای جنگل بایــد یک روز
کامــل زمــان بگذاریــد .از جنــوب سیســتان و بلوچســتان بــه طرف
جنوب کرمان حرکت کنید و از قلعه گنج بازدید داشته باشید.
ســفر مرزی یکی دیگر از سفرهایی است که به طورحتم جذاب و
دیدنی خواهد بود .بازدید از مناطق مرزی و همنشینی باانسانهای
پاکی که در روســتاها و شــهرهای مرزی زندگی میکنند بســیار لذت
بخش اســت .مرزهای غربی و شــرقی و شــمالی کشــور زیباییهای
بسیار دارند که میتواند مقصد خوبی برای سفرهای نوروزی باشد.
از دیدگاه من سفر را نباید پرسید بلکه باید تجربه کرد.

هنرمندانی که ناشناخته بودند
من در سفر به شهرهای مختلف ایران با هنرمندانی آشنا شدهام
که تــا پیش از آن هیچگاه فرصت عرضه این هنر را نداشــتند و وقتی
برای نخستین بار هنرشــان را در برنامه صبح بخیر ایران به نمایش
درآوردند با استقبال زیاد مردم مواجه شدند و امروز از آنها بهعنوان
اســتادان هنر موسیقی یاد میشود .سال  74در سفری که به اسپندار
در استان سیســتان و بلوچستان داشــتیم با مرد موسفید کردهای به
نام شیرمحمد اســپندار آشنا شدیم که ســاز دونلی مینواخت .این
ســاز که از دو نی تشــکیل شده است یکی از ســازهای محلی سیستان
و بلوچســتان اســت و کســی در ایران با این ســاز آشــنایی نداشــت .از
شــیرمحمد خواســتیم در برنامه صبح بخیر ایران «دونلی» بنوازد.
او این ســاز را به زیبایی تمام نواخت و این برنامه و هنر این مرد مورد
اســتقبال بســیاری قرار گرفــت و پس از آن شــیر محمد به شــهرها و
کشــورهای مختلف دعوت شــد و در کشور فرانســه دکترای افتخاری
موســیقی سنتی و در ایران نیز دیپلم افتخار نوازندگی به او داده شد.
تندیس او و نخســتین دونلی در موزه تهران به یادگار گذاشــته شــده
اســت .در تمــام نقاط ایران چنیــن هنرمندانی زندگــی میکنند و در
ســفرها میتوان از نزدیک با آنها آشــنا شــد .همچنین مرحوم ناصر
عبداللهــی نخســتین بــار در برنامه صبح بخیــر ایران کــه در جزیره
ابوموســی به روی آنتن برده بودیم برنامه اجرا کرد و مورد اســتقبال
مردم قرار گرفت .ناصر عبداللهی بعد از این اجرا به تهران آمد و به
یکی از خوانندگان محبوب تبدیل شد.
نگاهتان را به سفر تغییر دهید
شــاید یکــی از دالیلی که عدهای رغبت چندانی به ســفر نشــان
نمیدهنــد هزینههــای بــاالی آن اســت -که البتــه با ایــن گرانیها
کامــاً هم حــق دارند -اما بــا یک برنامــه ریزی میتوان ســفرهای
ارزان داشــت .رفتن به هتل و اســتفاده از امکانــات آنچنانی باعث

گلخانههای زیبایی وجود دارد .آن طرف اقلید و ابرقو قرار دارند که
دیدنیهای بســیاری دارند .یزد که دســت کم  4روز زمان نیاز دارید
تا دیدنیهایش را ببینید .اردستان و نائین نیز دیدنیهای بسیاری
دارنــد .جنوب اســتان یــزد به انــدازهای جاذبههای توریســتی دارد
که اگر  10بار به این شــهر کویری ســفر کنید بازهــم نمیتوانید همه
جذابیتهایــش را از نزدیک ببینید .کرمان یکی دیگر از شــهرهای
جذاب برای ســفر اســت .کرمان ،بم و جیرفت و شــهرهای اطراف
آن یــک ایران کوچک هســتند که شــاید نتــوان در طــول تعطیالت
نــوروزی همــه این شــهرها را از نزدیک تجربه کرد .تماشــای پخت
نــان محلــی در روســتاها و ثبت عکسهــای زیبا در کنــار خانههای
روســتایی میتوانــد خاطــره بســیار خوبی را برای شــما رقــم بزند.
در ایــن ســفرها عالوه بر تهیه عکس و فیلم ســعی کنید که اســامی
اشــخاص یا خانوادههایی را که با آنها برخــورد میکنید یا میهمان
آنها میشوید یادداشت کنید.
ایــن اســامی وقتــی چند ســال بعــد دوباره بــه آن منطقه ســفر
کردیــد میتوانــد کمــک خوبی برای شــما باشــد .بازار گــردی یکی
دیگر ازشــاخصه های مهمی اســت که در سفر نباید آن را فراموش
کرد .بازارهای ســنتی شــهرهای تاریخی یکــی از مکانهای زیبایی
هســتند کــه عــاوه بــر گــردش میتوانیــد از ســوغاتیها و صنایــع
دســتی آن شــهر خریــد کنیــد .متأســفانه در ســفرهایی که داشــتم
شــاهد بودم که بســیاری از مردم در بازارهای یزد یا کرمان پوشاک
میخریدند! درحالی که این پوشاک را میتوان از هر شهری خرید.
اصالً بســیاری از پوشــاک موجود در بازار این شهرستانها از همین
تهران میروند .همین عالقه عجیب مردم به پوشــاک باعث شده
است که در بسیاری از شهرهای توریستی فروشگاههای برند لباس
افزایــش پیدا کنــد درحالی که بهتریــن خرید از بازارهای هر شــهر،
صنایع دستی و سوغاتیها و مواد غذایی مخصوص آن شهر است.
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