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هنرمندان ،ورزشکاران و ...میگویند

به استان ما سفر کنید چون...
زهره افشار
خبرنگار

نوروزکهازراهمیرسدفرصتمغتنمیفراهممیشود
تا به دیدن زیباییهای کشــورمان برویــم؛ ایرانی که هر
گوشهاشجاذبهخاصخودشرادارد.شمامیتوانید
به جنگلهای سرســبز شــمال ســفر کنید یا به دل کویر
بزنید .شــاید هم دلتان بخواهد کمی برف بازی کنید یا

پی
شنهاد

کـــــافه

سفر

برعکستنیبهآببزنید.برایاینکهبهخواستههایتان
برسید ،الزم نیســت راه زیاد را بروید و راهی کشورهای
دیگر شــوید چون کشــور خودمان آنقدر تنوع اقلیمی
دارد که یک تنه میتواند جوابگوی تمام خواستههای
شما باشد .شما میتوانید در شهرکرد برف بازی کنید و
بعد از طی 400کیلومترآن طرف تر در ســواحل سوزان
خوزســتانآبتنیکنید.یااینکهسریبهشهرسوخته

سیستان و بلوچستان مناطق بکر زیادی دارد

محمدرضا هدایتی ،بازیگر :سیســتان و بلوچستان نه تنها مناطق بکر
بلکــه آدمهای بکری هم دارد که مطمئنم شــما هیچ جا نمیتوانید
پیــدا کنید؛ از چابهــار که بگذریم ما یک منطقه کویــری داریم به نام
«درک» که چســبیده به دریا است و تازه یکسالی میشود که تورهای
گردشــگری به این منطقه جالب مســافر میآورند و حتماً شــما هم
از دیدنــش لذت خواهید برد .البته از شــهر ســوخته با قدمت  4هزار
ســاله که اصالً نمیشــود گذشت .جالب اســت بدانید در این منطقه
ســفالگری میشــده و دارای ســامانه فاضــاب بــوده اســت .دیدن کــوه خواجه یا اوشــیال در 30
کیلومتری زابل هم خالی از لطف نیســت .آثار باســتانی این کوه مربوط به دوره اشکانیان است.
شــاید باورتان نشود ولی زابلیها تنها قومیتی هســتند که عمو نوروز ندارند بلکه «بی بینوروز»
دارند و نشان دهنده جایگاه ویژه زنان در این منطقه است.

نوروز در کردستان فقط جشن آغاز سال نیست

قطبالدیــن صادقــی ،نویســنده و کارگــردان :کردســتان طبیعــت
منحصــر به فــردی دارد کــه متفاوت با فضاهایی اســت کــه حتی در
شــمال میتــوان دید .فرهنــگ این اســتان مقوله متفاوتی اســت که
ارتبــاط تنگاتنگــی با طبیعت و انســانهای دیگــر دارد .همانگونه که
طبیعت در کردســتان بخشنده است مردم هم همانگونه هستند.در
اســتان ما نوروز فقط یک جشــن آغاز سال نیســت بلکه با اعتقادات
پیچیــده مــردم عجیــن شــده ،آماده کــردن زمیــن ســخاوتمند برای
اقتصاد مردم ،برای ارتباطات بین انســانها اســت .آیین نمایشی «میر نوروز» فرصتی است که
بــه مردمی داده میشــود که معموالً قــدرت بیان کمتری دارند و آنها میتوانند حرف هایشــان
را درقالب دیالوگهای نمایشــی بزنند .لباس ،موســیقی و معماری کردستان طی هزاران سال
شــکل گرفته و بســیار غنی اســت ،پس مردم در ســفر به این گونه اســتانها میتوانند در ارتباط
مســتقیم با ادبیات ،کالم و موســیقی مردم ،بدون واســطه و به دور از تبلیغات و سیاست وغیره
قرار بگیرند و این شاه بیت سفر به کردستان است .

زلزله زدگان کرمانشاه منتظر میهمانان نوروزیاند

بهروز صادقی ،دهیار روســتای «کوییک عزیز» در  13کیلومتری شهر
ســر پل ذهاب :درســت اســت که در جریان زلزله  7.3ریشتری سال
 96همــه خانههــای روســتای مــا صد درصــد تخریب شــد و  32نفر
کشــته دادیــم ،اما دوباره به زندگی برگشــتیم و حاال منتظر رســیدن
ســال نوهســتیم .البته هنوز نیمی از خانههای کوییــک عزیز درحال
ســاخت اســت ،اما آماده پذیرایی از میهمانان نــوروزی حتی در زیر
چادرها هستیم .به کرمانشاه زیبای ما بیایید و ضمن دیدن بیستون
و طاق بســتان ســری هم به روســتاهای زلزله زده بویژه کوییک عزیز بزنید .باور کنید دلمان با
دیدن هموطنانی که ما را در زلزله تنها نگذاشــتند قوت می گیرد! ما بعد از زلزله یک بازارچه
کنار روســتا ســاختیم که محصوالت محلــی و صنایع دســتیمان را آنجا به گردشــگران عرضه
میکنیم.لبــاس محلــی ،کاک و نان برنجی کرمانشــاهی هم داریم .اگر در ایام نوروز به اســتان
ما سفرکنید هم فال و هم تماشا است و هم میتوانید کرمانشاه پس از زلزله را ببینید هم دل
ما را شاد کنید.

سیســتانوبلوچستانباقدمت 4هزارســالهبزنیدیاازشنیدن
موســیقی زیبای کردی درکنار دریاچه زریبار سنندج لذت ببرید.
خالصه اینکه شــما برای تمام تجربههای گردشــگری از اســکی
روی آب گرفته تا کویرگردی و ...میتوانید در همین ایران بمانید
وبهجاهاییبرویدکهدنیانظیرشراکمتردارد؛اگرهمدرانتخاب
مقصدسفرتاندچارتردیدهستیدمیتوانیدازتوصیهچهرههای
شاخصهراستاناستفادهکنید.

لرستاندربهاربهشت

فــرج علیپــور ،خواننــده
موســیقی لــری :لرســتان
در نــوروز و بهــار مثــل یــک
تکــه از بهشــت میمانــد،
واقعــاً حیف اســت در عید
بــه اســتان مــا ســفرنکنید.
از آنجایــی کــه اســتان مــا
کوهســتانی اســت در حالی که میتوانید دشــتهای پر از
شــکوفه را در دامنهها ببینید در باالدستش هم میتوانید
قلههای پر از برف را ببینید که زیباتر از هر تابلوی نقاشــی
است .لرستان سرزمین آبشــارها و پلهای قدیمی است؛
هر کس به لرستان سفر میکند امکان ندارد طبیعتش را
فراموش کند .قلعه فلک االفالک واقعاً دیدنی اســت .از
آن گذشته مردمش بسیار میهمان نوازند .عشایر لرستان
درایــام نــوروز ســیاه چادرهایشــان را نزدیک شــهرها برپا
میکننــد و شــما میتوانید ضمن آشــنا شــدن با فرهنگ
غنــی لر از ماســت و دوغ محلی گرفته تا نــان تازه حاصل
دســت عشــایر نوش جان کنید .باور کنید بوی نان محلی
عشایر تا صدها متر آنطرفتر هم به مشام میرسد! اگر به
لرستانآمدیدحتماًلباسمحلیبخریدچونبسیارزیباو
رنگارنگ است گلونی (روسری محلی لری) یادتون نرود!
درضمنصدایکمانچهموسیقیلرواقعاًشنیدنیاست.

لبکارونصفادارد

حســین بغالنــی ،کاپیتــان
تیــم صنعت نفــت آبــادان:
خاک اســتان ما گیراســت .به
خوزســتان ،بویژه به شــهر ما
آبادان ســفر کنید تــا خودتان
ببینیــد کــه خوزســتانیها
خونگــرم تریــن و شــادترین
مردمایرانهستند.خوزستاندربهارآبوهوایفوقالعادهای
دارد هــر چنــد کارون با کارون ســالهای پیش خیلی متفاوت
شده ولی بازم لب کارون صفا دارد .من که خودم اگر هفتهای2
بار فالفل و سمبوسه اصل آبادان را نخورم نمیتوانم با قدرت
فوتبالبازیکنمپستوصیهمیکنمحداقلبهخاطرچشیدن
طعم فالفل ناب هم که شده به استان ما سفر کنید.د ر ضمن
حتماً شــما هم میدانید که برزیل یک گوشــه ازخاک آبادان
بوده که طی یک اتفاق و آنهم برای شناساندن سطح فوتبال
آبــادان از آن جــدا شــده ،اگر بــه آبادان بیاییــد و ببینید چطور
بچههــا با توپ پالســتیکی دو الیه در حال فوتبــال بازی کردن
هستندشماهمبهاینباورمیرسید.
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