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آدمهــا از راههای مختلفی به آرامش میرســند که معمول این
راهها پول زیادی میخواهد برای همین اســت که خیلیها فکر

یک شب کنار دریاچه ارواح

کتابچه دوم
بهار 1398

108

یوســف  34ســاله اســت .از ســال  83ایرانگــردی
میکند و چند ســالی اســت که درآمدش از همین
اســت .تــا بــه حــال دوبــار تمــام شــهرهای ایــران
را گشــته و حــاال کــه بــرای ســومین مرتبه ایــران را
میگــردد بــه تمــام روســتاها و نقــاط بکــر آن هم
ســر میزنــد .یــک جورهایی تا بــه امــروز خیلی از
مکانهــای بکــر ایران را بــه عالقهمنــدان معرفی
کرده و کشــف مکانهای ناشــناخته از جذابترین
و لذتبخشتریــن کارهایــی اســت کــه تــا بهحال
انجام داده.
بــه نظر یوســف ،دیدن نقــاط بکر ایران بــه مالدیو
و مالــزی و جاهــای دیگــر کــه خیلیها تــب و تاب
دیدنــش را دارند ،ترجیــح دارد .یکــی از مناطقی
که سفر به آن را پیشنهاد میدهد «دریاچه ارواح»
اســت؛ دریاچــهای که به اندازه اســمش ترســناک
اســت ،آن هــم بهدلیــل درختهــای شکســته یــا
فرو رفته در آب که شــبها به شــکل شــبح و روح
دیده میشــوند .ایــن دریاچه در اســتان مازندران
واقــع شــده و بــرای رســیدن بــه آن بایــد مســیر 5
کیلومتری از شهر نوشهر را به سمت شهر نور طی
کنید تا به یک جاده فرعی برسید .از جاده جنگلی
کــه در روبــهرو میبینیــد یک ســاعتی با نیســان یا
مینــی بــوس بــاال بروید و بعــدش هــم  20دقیقه
پیاده روی کنیدتا برسید به دریاچه ارواح .دریاچه
که در اکثر مواقع پوشیده از مه است ،بیشتر به یک
مــرداب مســتطیل شــکل میماند که تنهــا از یک
سمت میشود به آن راه پیدا کرد برای اینکه بقیه
اضالع این دریاچه با کوههای پوشــیده از درختان
متراکم محصور است.
اینطــور که یوســف میگویــد مدتی اســت دریاچه
شــناخته شــده و برای شــب ماندن در آنجا نیاز به
مجوز اســت ،البته خیلیها بهصــورت غیرقانونی
شــب را اطراف دریاچه کمپ میزنند تا با شنیدن
صداهایــی که در اطراف دریاچه میپیچد و دیدن
تصاویــر وهمبرانگیــزش ،تجربه ترسناکشــان از
دریاچه ارواح تکمیل شود.
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میکنند تا پولدار نشــوند از آرامش خبری نیست ،اما
ریحانه،یوســف و ســهیال اینطــور فکر نمیکننــد و با
کمترین هزینه،بارهــا و بارها آرامــش واقعی را تجربه
کردهاند .این جوانها ایرانگرد هســتند و معموالً آخر

هفتههــا در ســفرو طبیعــت راتنها دوســتیمیدانند
که بــدون خســتهکردن گوش و چشــ م آرامــش هدیه
میدهد.بااینجوانهاهمراهشــویدتابهنقاطجذاب
ایرانسفرکنیدوآرامشهدیهبگیرید.

کسی در جزیره ماران زندگی نمیکند

جزیــره ماران کــه در زبان محلی بــه آن «مارو»
یا «شــیدَور» میگویند در اســتان هرمزگان قرار
دارد و از توابع شهرســتان ابوموســی به حساب
میآید .یوسف به این دلیل که تنها جزیره ماسه
سفید ایران است ،دیدنش را پیشنهاد میدهد،
اما بــرای اینکه بدانیــد چطور جایی اســت این
جزیره را که مارهای ســمی ،ســیاه و کوچکی زیر
شــنهایش پنهــان شــدهاند اینطــور معرفــی
میکنــد« :کل جزیــره خالی از ســکنه مــارو یک
کیلومتر مربع است .سمت جنوبش صخرهای
و ســمت شــمال جزیرهماســهای اســت .اواخر
پاییز و اوایل زمســتان بهترین فصل برای رفتن
بــه ایــن جزیره اســت .اینطــور کــه از محلیها
شنیدم این منطقه بیشــترین جذر و مد را دارد
و بــه همینخاطر کوســههای زیادی اینجا شــنا

میکنند و به خاطر وجود این کوسهها و مارهای
ســمی ،کســی در این جزیره زندگــی نمیکند».
یوســف برای رســیدن بــه جزیــره این مســیر را
معرفی می کند« :از عسلویه تا بندر ُمقام حدود
 120کیلومتــر طی کنیــد ،از آنجا هــم  40دقیقه
با قایــق موتوری پیــش بروید تا به جزیــره مارو
برســید که از غرب به جزیره الوان و از شــرق به
جزیــره هندورابی راه دارد .حواســتان باشــد که
جزیره به تندبادهای شدیدش معروف است و
همین ویژگی هم رفتن به این جزیره را سخت
میکنــد ،ولی بدون شــک به دیدن ماســههای
سفید تمیز،آب زاللی که تا چشم کار میکند به
رنگهای سرمهای ،فیروزهای و آبی جریان دارد
و صدفهــای زنــده ای کــه هر چندمتــر در یک
نقطه جمع شدهاند میارزد».

سفر به داخل یک تابلوی نقاشی

ســهیال طبیعتگــردی را از یــک ســال پیــش
بهصورت حرفهای شروع کرد .اولین تجربه اش
ســفر بــه جنــگل دفــراز اســت؛ جنگلــی در ۱۶
کیلومتری شهر رســتمآباد شهرستان رودبار در
اســتان گیالن .او از تجربهاش اینطور میگوید:
«با ماشــین تا آخرین نقطهای که میشد پیش
رفتیم .یک جنــگل مخوف که صدای حیوانات
از دور شــنیده میشــد .جایی کمــپ زدیم که از
تراکم درختها آســمان و ماه مشــخص نبود و
بشدت تاریک بود .سمت راستمان درهمانند
بــود و درختها توی شــیب قرار داشــتند .آنجا
یک آبشــار با ارتفاع زیاد وجود دارد که آنقدرها
وســیع نیســت امــا بــا صالبــت بــه رودخانهای
میریــزد کــه مــا در اطرافــش کمپ زدیــم ».از
تعریفهای سهیال اینطور برمیآید که جنگل
دفراز در همه فصول سال چشم نواز است اما به
قول خودش پاییز دفراز یک چیز دیگر اســت».
من تا به حال دو مرتبه به دفراز ســفر کردم .هر
دوبــار هم در فصل پاییــز .هر رنگی که بخواهی

در پاییــز دفراز پیدا میشــود .از رودخانه هم که
حدود نیم ســاعت جنگلپیمایــی کنی به یک
نقطه مرتفع میرسی که همه دفراز را زیر پایت
احســاس میکنی .انگار باالی یک نقاشی هزار
رنگ ایســتادهای و آنوقت اســت که سختی این
مســیر نیم ســاعته را به کل فراموش میکنی».
اما به قول ســهیال به چادرت که برگردی ،شــب
را که در این تابلوی نقاشــی به صبح برســانی و
با صــدای طبیعت از خواب بیدار شــوی محال
است بتوانی دفراز را فراموش کنی.

