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شهروند| دره هاي ســبز، درياچه و رود پر آب، خانه هاي 
كاهگلي، كپر، مضيف و دام هاي درحال چرا و يك صبحانه 
كامل با پنير و نان محلي؛ اينها تصوير يــك روز بهاري دور 
از هياهو و ترافيك شهر اســت. رفتن به روستا و دور بودن از 
خيابان هاي شلوغ و پر دود شهر، نقشه خوبي براي روزهاي 
تعطيل ســال جديد اســت كه اگرچه رونق اقتصادي را در 
روستا رقم خواهد زد بايد با آگاهي گردشگران همراه باشد. 
روســتاگردي، جاذبه جديد توريستي است كه از چند سال 
قبل مورد توجه ايراني ها هم قرار گرفت. مردم به سمت كوير 
مرنجاب رفتند، سفر به چشمه هاي باداب سورت، درياچه نئور 
اردبيل، درياچه چورت در اســتان مازندران، درياچه اوان در 
جاده پر و پيچ و خــم الموت و جزيره هاي جنوب مثل هرمز 
يا هنگام آنقدر تكرار شــد و تورهاي گردشگري براي ديدن 
منظره هاي بكر و زيبا به اين مناطق به راه افتاد اما بعد از مدتي 
سر و صداي جوامع محلي و فعاالن گردشگري در آمد. قرار 
بود با ورود گردشگران به روستا، كمي هم به اقتصاد درحال 
ركود روستاييان كمك شود اما گردشگران بدون آگاهي از 
موقعيت منطقه و بايد و نبايد هاي سفر هر جا كه رفتند جز 
آلودگي هاي زيست محيطي و تخريب ظرفيت هاي محلي، 
ناهنجاري هايي هم رقم زدند تا جايي كه مردم برخي روستاها 
با نصب تابلوهايي ورود گردشگران را  به منطقه زندگيشان 
ممنوع كردند. اويس كيانی، رئيس انجمن گردشگری كشور 
درباره اهميــت توجه به جوامع روســتايي به عنوان مقصد 
گردشگري به »شــهروند« می گويد: »در بحث گردشگری 
مسئوالنه هميشه مهمترين سرتيتر سفر، احترام به جامعه 
محلی بوده و هست. مسافر بايد لذت توأم با احترام به ميراث 
ملموس و ناملموس و محيط زيست مقصد را در نظر داشته 
باشد. بنابراين بايد آموزش و فرهنگ سازی از طريق رسانه ها 
و انتقال شــاخص های فرهنگی كدهای اخالقی مطابق با 
استاندارد های توسعه پايدار را به اقشار مختلف در دستور كار 
قرار داد.« او درباره اقدامات مردم محلي در مقابل گردشگران 
می گويد: »جامعه محلی هم در گردشگری مسئوالنه نسبت 
به مسافر سهيم است. بدان معنا كه وقتی كيفيت خدمات 
خود را به نوبه خود و در وسع بومی خود در بهترين كيفيت 
و با درجه بهداشــت باالتری عرضه كند قطعا به اين چرخه 
كمك كرده اســت. اين جاده دوطرفه است و در دوره زمانی 
متناوب اين بده بستان سالم باعث رونق گردشگری می شود. 
همان طور كه مسافر بايد به قصد و نيت تجربه گرايی در قالب 
اجتماعی و فرهنگی سفر كند ميزبان هم بايد بداند اختالف 
فرهنگی مســافرش نه تنها باعث تضرر او نيست بلكه باعث 
افزايش و توسعه نگاه اوســت. اغلب اين مكانيزم به كندی 
پيش می رود زيرا در برخی جوامع حالت گارد و تدافعی وجود 
دارد. اين مهم به دو دليل رخ می دهد. نخست اين كه ميزبان 
تجربه تلخی از حضور مسافران در جامعه پيرامونش داشته يا 

جامعه ميزبان هنوز به ارزش افزوده حضور مسافر پی نبرده 
است.« كياني معتقد است اقداماتی كه می توان در اين مواقع 
انجام داد آموزش و ايجاد فرهنگی صحيح است تا از بنيان اين 
روند صحيح پيش برود و توسعه يابد و برای اجتماع ميزبان و 
ميهمان ارزش آفرينی كند: »در گام نخست بايد مسافران در 
اين چرخه پيشتاز باشند و صحيح رفتار كنند و طبق الگوی 
معروف: سفركنند، لذت ببرند و احترام بگذارند. مردم بايد به 
مقصد مدنظر خود سفر كنند و خاطره خوبي برای ميزبان 
فراهم كنند تا ميزبان برای گام های بعدی بتواند با نگاه خالقانه 
به شكوفايی در امر ميهمان نوازی صنعتی برسد. اگر اين اتفاق 
بيفتد اين چرخه به سالمت رشد خواهد كرد و ارگان نظارتی 
هم بستری برای تعالی دارد تا استانداردهای توسعه پايدار را 

پياده سازی كند.«
 آموزش فرهنگ گردشگري در روستا 

قبل از معرفي مقاصد گردشگري 
بسياري از كارشناســان معتقد به اهميت فرهنگ سازي 
قبل از معرفي مقاصد روســتاگردي اند، مثل اشكان بروج، 
فعال و متخصص گردشــگری، جهانگردی، اكوتوريسم و 
هتلداری. او در گفت وگو با »شهروند« به آسيب هاي وارد شده 
به مناطق روستايي از سوي گردشگران انتقاد كرد: »قبل از 
آنكه روستاهاي گردشگري را به مردم معرفي كنيم حتما بايد 
فرهنگ گردشگري را به آنها ياد بدهيم تا بدانند كه بايد ضمن 
بازديد از اين مناطق از تخريب آن جلوگيري كنند.« او معتقد 
است كه گردشگري روستايي هنوز آنقدري در ميان مردم 
ايران جا نيفتاده است كه بتوان مناطق خوب و بكر گردشگري 
را به آنها معرفي كــرد: »رفتن به روســتا آگاهي خاصي را 
مي طلبد اينكه بدانيم زباله را در طبيعت جا نگذاريم، در هر 
جايي آتش روشن نكنيم، هر چوبي هيزم نيست و شاخه هاي 
درختــان را قطع نكنيم. براي كمك به اقتصاد روســتايي، 
خريدمان را حتما از اين مناطق انجام دهيم و غذاهاي سنتي 
آنها را بشناسيم و حتي مايحتاج يكي دو روزه خود را از آنها 
خريداري كنيم. در كوله فقط وسايل اوليه خود را بخريم. از 
جيغ زدن در اين مناطق خودداري كنيم، هنجارهاي فرهنگي 
منطقه را رعايت كنيم، با مردم محلي ارتباط بگيريم و از آنها 
به عنوان ليدر استفاده كنيم چون آنها بهتر مناطق گردشگري 
روستا را مي شناســند. براي آنها دستمزدي تعيين كنيم تا 
از اين طريق درآمدي هم كســب كنند اما از پرداخت مبالغ 
بي مورد به آنها خودداري كنيم.« جز آگاهي كه به گردشگران 
مربوط اســت، جوامع محلي هم بايد آمادگــي الزم براي 
پذيرايي از گردشگران را داشته باشند؛ موضوعي  كه اشكان 
بروج هم درباره آن می گويد: »جامعه محلي هم بايد آمادگي 
داشته باشند تا گردشگري توسعه پيدا كند، صنايع دستي 
خود را معرفي و عرضه كنند، رســتوران ها و مهمانسراهاي 
محلي را توسعه دهند.«  او معتقد است كه تاكنون پروژه هاي 

كمي براي فرهنگ ســازي گردشگران روستايي انجام شده 
اســت تا به توانمندي دو طرف، بينجامد: »هميشه اينطور 
بوده است كه يك مقصد گردشگري معرفي شده است، مردم 
رفته اند آن جا تخريب كرده اند و بعد از فعاالن گردشگري براي 
كمك به جوامع محلي رفته اند تا وضعيت افتضاح را به صفر 
برسانند، بنابراين سازمان هاي غيردولتي براي گردشگري 
رشــد پيدا كنند تا بحث فروش و بازاريابي و غيره را به مردم 
ياد بدهند. از ســوي ديگــر، در حين اينكه تورهــا مردم را 
به اين مناطق مي برند، آمــوزش و آگاهي دادن به آنها را هم 
آغاز كنند تا يادگيري از همين طريق نهادينه شــود.« اين 
فعال گردشگري تمام مشكالت را ناشــي از توسعه ناپايدار 
گردشگري می داند: »در سال هاي گذشته به قدري گردشگر 
به ســوباتان در ارتفاعات اردبيل از ييالق هاي بي نظير اين 
منطقه رفتند و كارهاي ناهنجار انجام دادند كه مردم آن جا 
گاليه مند شــدند. در جزيره هرمز همه جا پر از زباله است و 
تا گردن در آن جا چادر زده اند. چشــمه هاي باداب سورت از 
زيباترين مناطق گردشگري ايران با ورود گردشگران به آن، 
آســيب ديد. با ماشين روي ســازه هاي آن تردد كردند، در 
حالي كه سال ها زمان مي برد تا هر ميليمتر از رسوبات آهكي 
درست شود. درياچه چورت كياشهر و ساري و ۱۰كيلومتری 

روســتای چورت هــم همين طور، 
مردم آن قدر در آن جا چــادر زدند و 
تردد كردند كه مردم محلي، درياچه 
را بســتند و گفتند ديگر مردم را راه 
نمي دهيم.« او از كوير مرنجاب هم نام 
برد كه گردشگران طبيعت آن جا را از 
بين برده اند: »بوته هاي منطقه را از جا 
درآورده اند و با بي دقتي حيواناتي مثل 
قوچ و مار كه براي اكوسيستم آنجاست 
را زير مي گيرند. همه اينها باعث شده 
است تا جوامع محلي در اين مناطق 
ناراحت شــوند و در مواردي حتي از 
ورود گردشــگر به روستا جلوگيري 
كنند، بنابراين حتما بايد در ابتدا آداب 

گردشگري را به مردم ياد بدهيم و همين طور به جوامع محلي 
هم آموزش بدهيم.« بروج معتقد اســت كه در گردشگري 
جوامع روســتايي عوامل اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و محيط  
زيســت با يكديگر در ارتباط هستند و اگر اجتماع، فرهنگ 
و محيط زيســت اين مناطق آســيب ببيند، اقتصادي هم 
نخواهد بود. اميربهادر خلخالی، راهنمای گردشگری هم البته 
همين اعتقاد را دارد كه بايد به گردشــگران و جوامع محلي 
آموزش هاي الزم را داد: »گردشگران بايد حداكثر درآمدزايي 
را براي روستاييان داشته باشند، اما به اين موضوع هم توجه 
كنند كه نوع پوشــش و برخورد با روستاييان بايد به نحوي 

باشد كه آنها را اذيت نكند، چون مردم زنجان مذهبي هستند 
و خيلي روي مسائل اعتقادي حساسيت دارند.« 
به كدام روستاها سفر كنيم؟

ادامه گزارش اما گفتن از همان مناطق بكر و دست نخورده 
روستايي است كه برخي فعاالن گردشگري اطالعات آن را در 

اختيار »شهروند« گذاشته اند.
روستاهاي زنجان: روســتاي قوزلوي زنجان در جاده 
تكاب به تخت ســليمان، بهاری ديدني دارد و داراي تاريخ و 
زمين شناسي نابي است. خانه هاي اين روستا مانند ماسوله 
پلكاني است و سقف يك خانه، حياط خانه ديگري است. اين 
روستا منظره اي ناب با دره اي سرسبز دارد كه كوچه هاي آن 
هم ماشين رو نيست و مردم در آن از 
هيزم و سوخت هاي حيواني استفاده 
مي كنند. »شيت« روستايی در بخش 
شمالي اســتان زنجان است. فاصله 
اين روســتا تا مركز استان نزديك به 
۱26 كيلومتر اســت. در اين روستا 
غار شــگفت انگيزي وجــود دارد با 
افســانه هايی گوناگون و شــنيدنی. 
روستای شيالندر يا چيالندر هم در 
6۴كيلومتری شــهر زنجان اســت؛ 
روســتايي كه بعد از روستای تهم و 
روستای علی آباد با معماری پلكاني 
ساخته شده اســت. جاده منتهی به 
اين روستا جاده زنجان- طارم است و 
البته بعد از سد تهم و روستای تهم با يك جاده فرعي خاكي 
به آن جا خواهيد رسيد؛ روســتايي كه پر است از آبشارهاي 
فراوان. روســتای درسجين در ۱5كيلومتری شرقی ابهر در 
اســتان زنجان قرار دارد. اين دهستان قدمت چندصدساله 
داشــته و از پنج طايفه اصلی و بزرگ تشكيل شده است كه 
هر كدام در گذشته دارای بزرگانی بودند كه اداره ده بر عهده 

آنها بود. 
روســتاي زنجيره عليا: ايــن روســتا از توابع بخش 
مركزي شهرســتان چرداول و در 8كيلومتري شمال شهر 
سرابله و ۴۰كيلومتري مركز اســتان ايالم است. اين روستا 

يكي از روستاهاي قديمي و بزرگ استان ايالم است و تنگه 
باستاني زنجيره و امامزاده پيرحسين از آثار و يادمان تاريخي 
و مذهبي آن به شمار مي رود. تنگه زنجيره در دوران گذشته 
اهميت سوق الجيشــي داشــته و هنگام حمالت دشمنان 
به عنوان مكاني جهت موضعگيري دفاعي مورد اســتفاده 
 قرار مي گرفته اســت. قدمت اين روســتا به بيش از دو قرن

 مي رسد. چشمه هاي دره باالدست روستاي زنجيره عليا از 
ديگر جاذبه هاي طبيعي روستا به شمار مي رود كه در بهار و 
تابستان به محل مناسبي براي استراحت و گذراندن اوقات  
فراغت گردشگران تبديل شده است. صنايع دستي روستاي 
زنجيره عليا شــامل انواع قالي، گليــم و جاجيم در طرح ها 
 و رنگ هاي متنوع اســت كه توســط زنان و مردان روستا

 بافته مي شود. 
روستای درک: روستايی كه داراي پاک ترين ساحل ايران 
است كه هم ساحل ماسه ای و هم صخره ای دارد. آب شيرين 
اين مجموعه در چند قدمی آب شــور دريا از دل چاه ها سر 
برآورده است. روســتای درک زرآباد كه به دليل نزديكی به 
منطقه آزاد چابهار به روستای درک چابهار هم معروف است، 
در ۱7۰كيلومتری جنوب چابهار، در امتداد سواحل دريای 

مكران و ۱۰كيلومتری زرآباد قرار دارد.
روستای هجيج: روســتای هجيج از شــمال غرب و 
جنوب به كوهستان های كوساالن و شاهو محدود و ارتفاع 
آن از ســطح دريا 97۰ متر است. اين روستا اقليمی معتدل 
و كوهستانی دارد و رودخانه ســيروان از نزديكی اين روستا 
می گذرد. وجود امامزاده سيد عبيداهلل از فرزندان امام موسی 
كاظم، معروف به كوســه هجيج بيانگر اين است كه روستا 
سابقه تاريخی زيادي دارد چون قدمت مقبره سيد عبيداهلل 

حدود ۱23۰  سال است. 
روســتای لی لی پوت )ماخونيک(: يكــی از هفت 
روستای شگفت انگيز جهان اســت و به لحاظ شهرت آن به 
شــهر »لی لی پوت ها«، جذابيت هــای حيرت انگيزی دارد. 
ماخونيك اسم روستايی اســت كه در دهستان درح بخش 
مركزی شهرستان سربيشه اســتان خراسان جنوبی واقع 
شده  است. مهمترين ويژگی اين روستا بافت قديم آن است 
كه در بافت قديم خانه های محقر خشتی گلی بدون حياط 

و ايوان و پنجره و كيپ تا كيپ هم ساخته شده اند كه هنوز 
بعد از گذشت سال ها برخی از اهالی اين روستا در اين خانه ها 
زندگی می كنند. بافت مسكونی روستا در دامنه تپه و خانه ها 
به طور فشرده به هم و در گودی زمين ساخته شده است، كف 
خانه حدود يك متر از ســطح زمين پايين تر است و درهاي 
كوتاهي دارد كه بايد برای رفتن به داخل خانه ها دوال شــد. 
هيچ سابقه تاريخي مكتوبي درباره اين روستا وجود ندارد و 
تنها »كلنل چارلز ادوار دبيت« در كتاب سفرنامه خراسان و 
سيستان در دوره ناصرالدين شاه به توصيف منطقه ماخونيك 

پرداخته  است. 
روستای »واریان كرج«: اين روستا در بخش شرقی سد 
امير كبير )كرج( و در حــدود 25 كيلومتری از ابتدای جاده 
چالوس است كه دورنمای زيبايی از جاده كرج - چالوس دارد. 
اين روستا قبل از احداث سد كرج در بستر كنونی درياچه سد 
كرج قرار داشت. روستاي واريان با درختان سرسبز، آبشارها، 
جويبارها، رودهــاي كوچك  روان، چشــمه هاي گوناگون 
جوشــان، گل هاي زيبا، پروانه هاي رنگــي، جيرجيرک ها، 
كوه هاي پيرامون، گياهــان دارويي، طبيعت دل انگيز، آب و 
هواي خنك و روانبخش منطقه اي گردشگري و توريستي 
براي آســايش و اســتراحت خانواده هاي ايرانــي به ويژه 

كرجي هاست.
روستای »وركانه«: اين روستا در 2۰كيلومتری همدان 
اســت. كوچه های ســنگی و معماری خاص، اين روستا را 
در ليست روســتاهای گردشــگری ايران جای داده است، 
سنگ های الشــه عالوه بر پی منازل در بخش های بيرونی 
ازجمله ديوارها، بدنه خانه ها و حتی سنگفرش كف كوچه ها 
به عنوان عنصر غالب، زيبايی به روستا داده است. جالب است 
بدانيد پروفسور موسيوند، نخستين سازنده قلب مصنوعی 
جهان در روســتاي »وركانه« به دنيا آمده اســت. روستای 
»وركانه« اين روزها قربانی نوسازی های غيراصولی تاريخ و 
معماری اش اســت.  اگر راهی اين روستا شويد در همان بدو 
ورود با مشكالتی چون توقفگاه گردشگر و پاركينگ مواجه 
خواهيد شد و اين گوشــه ای از نداشته های »وركانه« است، 
اما با همه اين حرف ها روستای سنگی »وركانه« حرف های 

بسياری در حوزه گردشگری برای گفتن دارد.

در ایام نوروز به كدام روستاهاي گردشگري در ایران سفر كنيم؟

روستاگردي به شرط آگاهي
   رئيس انجمن گردشگری كشور در گفت وگو با »شهروند«:

جامعه محلی هم در گردشگری مسئوالنه نسبت به مسافر سهيم است
   اشكان بروج، فعال گردشگري در گفت وگو با »شهروند«:

گردشگري روستایي هنوز آنقدري در ميان مردم ایران جا نيفتاده است

گزارش

شهروند| می شود به تخت جمشيد رفت و شكوه ستون های بلندباال و 
سربازان سنگی را ديد، می شود جاده های شمال را رد كرد تا جنگل های 
سبز و انبوهِ  بازمانده، يا می شود دل زد به دريای جنوب و آبی بی انتهايش. 
صدها و بلكه هزاران مقصد برای ديدن ايران هست اما بسياری به دنبال 
ناديده ها هستند، به دنبال زاويه ای نو از ايران و آن جا كه كمتر ديده شده؛ 
جايی كه بشود گفت پيش از مرگ بايد ديد. بهار فرصت سفر است و ديدن 
تمام ناديده ها و خاطره ساختن از زيبايی های فراموش ناشدنی؛ آن جا كه 
آب و خاک بكری دارد، تاريخ رازآلودی دارد و مردمی با فرهنگی متفاوت 

كه تجربه كردنشان، تجربه يك زندگی ديگر است. 
انتخاب يك مقصد از ميان مقاصد مختلف در ايرانی كه از كوير و دشت 
و دريا و جنگل كم ندارد، حتما كار سختی است. در اين گزارش با پيشنهاد 
مهران طوســی زاده، راهنما و كارشناس گردشگری، چند مكان را برای 
راهنمايی مسافرانی معرفی می كنيم كه كوله هايشان را بسته اند برای فرار 

از مقاصد روتين و چشيدن مزه تازه ای از سفر. 
توران پشت؛  هزار توی تاریخ

توران پشت را بايد ديد. راهنمايانی كه يزد را مثل كف دستشان بلدند 
و از تمام زير و بم های آن ســردرآورده اند، برای پيشنهاد سرزدن به اين 
روستا ذره ای ترديد نمی كنند. توران پشت در فاصله 6۰ كيلومتری شهر 
تفت قرار دارد، جايی در ادامه سلسله جبال شيركوه؛ روستايی كه به كوه 
تكيه داده و روبه رويش دشت وسيعی آغوش باز كرده است. توران پشت 
را بايد ديد چون اضافه بر مقبره چهل دخترون و شيخ جنيد، قبرستانی 
در خود دارد با سنگ نبشــته هايی بازمانده از تاريخی چند هزار ساله و 
همين طور قلعه بزرگ با معماری منحصر به فردش. اين روستا مقصد 
تاريخ گردی و طبيعت گردی است؛ با چشــمه  آب گازدار و سنگ های 
تراورتن و بقعه های متبركه. اما شايد بهترين ويژگی اش فولكلور و فرهنگ 
عامه بسيار غنی آن است. آنها كه ديده اند تأييد می كنند كه می شود پای 
صحبت بزرگان اين روستا نشست و بی اغراق ساعت ها به قصه هايشان 

گوش داد.
ساحل ُمفنق؛ تجربه تنهایی با اقيانوس

در سال های گذشته كمتر كسی به جنوب سفر می كرد اما حاال اسم 
جزيره های بكر جنوبی روی زبان ها افتاده و دوســتدارانش هم به حق 
نگران شده اند كه با انگشت گذاشــتن روی اين مكان های بكر، كم كم 
از بين بروند و ديگر شبيه گذشته نباشند. هر چه باشد جنوب كشور را 
بايد سرزمين عجايب ناميد. به پنجشنبه بازار ميناب رفت، بندر به بندر 
پيگير موسيقی جنوبی شد و »خالو قنبر راستگو« را شناخت، از رمز و راِز 
»زار و بادهای جنوبی« سردرآورد و در كنار ساحل آرام گرفت. هر ساحل 
يك شخصيت دارد، يكی با الک پشت ها و يكی با خرچنگ ها شخصيت 
خاص خودش را پيدا كرده. همه جزيره های جنوبــی زيبا و ديدنی اند 
و از ميانشان هرمز جزيره شگفتی هاســت. از هرمز می توان به دره های 
رنگين كمان و الهه نمك و مجسمه ها رفت و از ميان ساحل ها مفنق يكی 
از ديدنی ترين هاست؛ جايی كه هر كه آن را ديده و در كنار دريايش تنها 
شده، از شــگفتِی تنهايی با اقيانوس گفته. از قسمت غربي جزيره هرمز 

می شود با قايق مفنق رفت كه بافتش مرجانی است. اين جا شب ها با نور 
ماه و ستاره ها روشن است، نه هيچ چراغ ديگری، شايد برای همين است 

كه ديدن ساحل مفنق تجربه تنهايی با اقيانوس و آسمان است. 
شيَرز؛ رویا دیدن در دل كوه

كوهدشت لرستان عالوه بر ســنگ نگاره های ميرمالس و انارستان 
تنگ ســياو، دره ای دارد كه شبيه يك روياســت. برای آنها كه شيفته 
طبيعت گردی اند و به دنبال مكان های بكر، شيرز انتخاب شگفت انگيزی 
است؛ جايی مثل يك تصوير كارت پســتالی كه كمی ناشناخته است. 
اين دره باستانی در ۴5كيلومتری شمال شرق كوهدشت است و بر سر 
راه رودخانه ســيمره كه خود رودخانه حيرت انگيزی است. تنگه شيرز 
البته بيشتر از اين هاست: كوه های سر به فلك كشيده، غارهای تاريخی، 
صخره های تند و تيز، آبشــارهای روان، چشــمه های زالل و ميوه های 

وحشی.
قدم  زدن در مزرعه عروسک ها

از دور اين طور پيداســت كه آدم ها در مزرعه مشغول كشت و كارند يا 
ايستاده اند و تماشا می كنند، اما از نزديك وضع ديگری است. آنها فقط 
عروسك اند؛ عروسك هايی البته چهاربرابر اندازه يك آدم معمولی. مزرعه 
عروسك ها، اولش يك مزرعه بود شــبيه مزرعه های ديگر، اما از وقتی 
فاطمه عباســی لباس های كهنه را دور چوب و فلز پيچيد، عروسك ها 
جان گرفتند و در مزرعه مشغول كار شدند. عروس ها و داماد های بزرگ 
در چمن ها نشستند. در فاصله 25 كيلومتری شمال شرق اردكان، اين 
مزرعه به محل زندگی عروســك های دست ساز تبديل شده است. زنی 
كه اين ۴۰ آدم عروسكی را در زمين چيده، برای هر كدام حكايتی دارد. 
وقتی به اين مزرعه پا می گذاريد، اول شوكه می شويد اما وقتی با سازنده 
عروســك ها حرف می زنيد، شيفته پيچيدگی حرف هايش می شويد و 

زندگی ای كه او تجربه كرده. 
یک چاله در كویر

كوير مصر ديگر آن مكان ناشناخته ای نيست كه تصور بشود از ايران 
جداســت. از ميان ديدنی های كوير مصر اما چال سلكنون در اصفهان، 
يكی از ديدنی هاست؛ يك اتفاق زمين شناسی زيبا برای رصد ستارگان. 
چاله سلكنون در جنوب كوير بزرگ مركزی ايران و شمال روستای مصر 

است. سلكنون يك فرورفتگی اســت كه ميان تپه های شنی محصور 
شده؛ زمين های ديواره اش از ســنگريزه پوشيده شده و شيب ماليمی 
دارد كه آفرودســواران را به كوير می كشــاند. برای رســيدن به اين جا 
بايد از روســتای فرحزاد بگذريد و بعد گذر از دو راهی چال ســلكنون و 
طی راهی سه كيلومتری، به دو راهی ديگری برسيد و بيفتيد در مسير 
شمالی به سمت چال سلكنون. اگر راه ديگر را انتخاب كنيد به درياچه 
نمك سلكنون می رسيد، به تخت عباس، تخت عروس و تخت شورو كه 

همه شان جلوه ای از زيبايی های كويرند. 
در پيچ و خم رازیانه

شــكافی عميق و پرپيچ  و خم در زمين، تنگه رازيانه را ساخته است؛ 
تنگه ای كه آبی وحشی در دلش جاری اســت. در تنگه رازيانه كه برای 
ديدنش بايد به راه اصلی ايالم –  دره شهر رفت و روستای چنارباشی را هم 
رد كرد، تنگه ها و شيارهای فرسايشی از جاذبه های زمين شناختی ايالم اند 
و از ميانشان رازيانه كه به دليل فراوانی گياهی به همين نام چنين نامی 
گرفته، در فهرست آثار ملی هم ثبت شده است. بايد از پستی و بلندی های 
اين دره باال رفت و شاهد اين شگفتی بود كه چطور فعاليت های تكتونيكی 
اليه های زمين، فرسايش و انحالل آب چنين بهشتی را در زمين پديد 
آورده. رازيانه در مسير شــهرهای ايالم، دره شهر و آبدانان است؛ يكی از 
مهمترين مسيرهای گردشگری اين شهر كه تصويری از طبيعت بهشتی 

است.
شهر زنده؛ شهر سوخته

زابل پر از نشانه هايی از تاريخ رازآلود گذشتگان است و برای شيفتگان 
تاريخ گفته های بسيار دارد: از قلعه رستم و قلعه كهك كهزاد تا آسبادهايی 
كه نشــانه های كهن مردمان گذشته اين ســرزمين اند. از ميان تمام 
ديدنی ها اما از شــهر سوخته نبايد گذشــت؛ جايی كه زمين وسيعش 
از بقايای كوزه های شكســته پوشيده شــده و روزگاری مردمی در آن 
سكونت داشته اند. شهر ســوخته كه بقايايش زير كاهگل ها جا گرفته، 
در پنجاه وشش كيلومتری زابل است. اين جا سه هزار و 2۰۰ سال پيش 
از ميالد، كالنشــهری با هفت هزار نفر جمعيت؛ يكی از پيشرفته ترين 
شهرهای آن زمان اســت كه آثار رفاه مردمانش را می توان در نخستين 
چشم مصنوعی تاريخ ايران يافت و جمجمه ای از يك كودک كه نشانه ای 

از پيشرفت پزشكی ايران در آن دوران است.
مردان نمكی مدفون در معدن چهرآباد

مردان نمكی بازمانده هايی از سه هزار  سال پيش اند كه وقتی  سال 72 
در معدن نمكی چهرآباد پيدا شدند، همه را شگفت زده كردند. آنها با خود 
چاقو داشتند، لباس هايی كه با هنرمندی دوخته شده و جسم بی جانشان 
را پوشانده بود. معدن چهرآباد در 7۰كيلومتری زنجان است و از مردان 
نمكی كه در آن پيدا شدند، يكی شان در موزه ايران باستان در خيابان سی 
تير تهران است و باقی در موزه مردان نمكی زنجان نگهداری می شوند. بايد 
به اين موزه ها رفت و لب ها را از حيرت ديدن مردان هزاران  سال پيش كه 
گوشواره های طال به گوش دارند، در جيب هايشان چاقو هست و گردو و 

قالب سنگ، گزيد.

پيشنهادهای »شهروند« برای سفرهای غير معمولی در نوروز پيش رو

خاص و ویژه سفر كنيد

گفت وگو

شــهروند| عيد كودكان زلزله زده كرمانشاه، 
امسال، عيد ديگری اســت؛ آنها، كودكان زلزله زده 
كرمانشــاه از ســرپل ذهاب تا ثــالث باباجانی، 
بهار را متفاوت شــروع می كنند. امســال ســفره 
هفت سين شان، داخل خانه های واقعی با ديوارهای 
واقعی و سقف واقعی پهن نمی شــود، آنها  سال را 
كنار همسايه ها و اهالی محل شان تحويل می كنند، 
ســفره ای به بزرگی تمام زلزله زده های كرمانشاه. 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كرمانشاه 
امسال برای زلزله زده های كرمانشاه مراسم نوروزی 
دارد، از حاجی فيروز كه به ميان زلزله زده ها می رود و 
شعر می خواند، تا گشت های سياری كه به كودكان، 

كتاب، عيدی می دهد. 
مهنار فتاحی مدير اداره كانــون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان استان كرمانشاه است و درباره 
برنامه های نوروزی كانون به »شــهروند« توضيح 
می دهد: »نخســتين اقدامی كــه در قالب برنامه 
نوروزی برای اهالی زلزله زده كرمانشــاه انجام شد، 
فرستادن حاجی فيروز به مناطق زلزله زده بود، اين 
كار هم از سوی يكی از مربيان كانون انجام شد كه با 
پوشش مخصوص به ميان كودكان رفت و برايشان 
شــعر خواند.« حاال كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان كرمانشــاه برنامه ويژه ای برای كودكان 
ثالث باباجانی دارد: »قرار است با حضور عروسك ها 
و مربيان كانون در كرمانشاه به ثالث باباجانی برويم 
و  سال تحويل را در ميان زلزله زده ها باشيم، همچنين 
قرار است با حضور مربيان برنامه های شادی برای 
كودكان زلزله زده اجرا شــود تا آنها  سال خوب را با 
حس خوبی شروع كنند و هديه های خوبی هم به 
آنها داده می شود.« به  گفته فتاحی، در برنامه های 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان تمركز بر 

روی كودكان است.
مربيان كانون برای كودكان مناطق ديگر زلزله زده 
كرمانشــاه هم برنامه هايی دارند، يكی از آنها طرح 
عيدانه كتاب اســت: »اين برنامه قرار اســت برای 
كودكان زلزله زده و محروم برگزار شد؛ به اين صورت 
كه به كودكان كتاب هديه می دهند، اين اقدام هم از 
سوی واحدهای سيار انجام می شود، آنها هر روز در 
ميان مناطق زلزله زده از شهر تا روستاها می چرخند 

و به كودكان كتاب عيدی می دهند.«
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كرمانشاه 
قصد دارد در قالب نمايشــگاهی دست سازه های 
كودكان زلزله زده را هم به فروش رساند: »قرار است 

نمايشگاهی در نظر گرفته شود تا دست سازه های 
كودكان زلزله زده كرمانشاه در آن به نمايش گذاشته 
شود و مسافران نوروزی در بازديد از اين نمايشگاه 
اين دست سازه ها را بخرند.« به گفته فتاحی، به زودی 
محل برگزاری اين نمايشــگاه مشخص می شود، 
اما به  هر حال مكانی در مركز سرپل ذهاب است، تا 
دسترسی به آن هم آسان باشد: »تمام برنامه های 
نوروزی برای امسال در نظر گرفته شده است؛ چرا 
كه پيش از اين اهالی كرمانشاه در شرايط نامناسبی 
نبودند، اما حاال به برنامه های ما نياز دارند، به همين 
دليل برايشان برنامه های نوروزی به صورت عمومی 
برگزار كرديم كــه با همكاری مربيــان كانون در 
كرمانشــاه و در قالب واحدهای سيار و دو پايگاه در 

سرپل ذهاب و ثالث باباجانی اجرا می شود.«
برنامه های نوروزی اجرا می شــود تــا كودكان 
احساس شادی كنند: »برگزاری اين برنامه ها نشان 
می دهد كه زندگی، روشنی و اميد هنوز وجود دارد 
و بچه ها احســاس نكنند كه زندگی شان سراسر 
ناراحتی اســت، بهار يك نگاه نويــی دارد كه روی 
روان كودكان تأثير می گذارد، كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان كرمانشاه نخستين سازمانی بود 
كه بعد از زلزله برنامه مفرح برای كودكان زلزله زده 
برگــزار كرد كه همــان پيامبر مهربانی بــود و به 
مناسبت تولد پيامبر برگزار شد، پس از آن هم برنامه 
شب يلدا را داشتيم كه با حضور عروسك ها و مربيان 
بر پا شد و فضای شــادی در ميان زلزله زده ها ايجاد 
كرد. حتی برنامه حاجی فيروز هم زودتر از ســاير 

نهادها برای اين افراد اجرا مي شود.« 
يك روز از زلزله نمی گذشــت كه كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان كرمانشــاه كارش را در 
مناطق زلزله زده شــروع كرد و پروژه امدادرسانی 
فرهنگی را اســتارت زد: »ما از بيست ودوم آبان ماه 
يعنی يك روز بعد از زلزله، در آن مناطق، يك حركت 
فرهنگی را شروع كرديم كه البته استقبال زيادی 
از آن شــد، پروژه امدادرســانی فرهنگی با حضور 
عروسك ها و مربيان از سراســر كشور اجرا شد كه 
از نظر ما يك كار امدادی بود، ما در قالب اين پروژه 
32 هزار بسته فرهنگی برای دانش آموزان دو  هزار 
روستا و شهر زلزله زده توزيع كرديم، برايشان نمايش 
و فيلم اجرا كرديم و هدايای زيادی در ميانشان توزيع 
كرديم. پرژوه امدادرسانی فرهنگی هنوز هم ادامه 
دارد، قبال با كمك مربيان از سراسر كشور بود و حاال 

از سوی مربيان كرمانشاه اجرا می شود.«
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