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صداقت جیگر را با هیچ چیز عوض نمیکنم

کاظم سیاحی  ،صدا پیشــه عروسک جیگر از این شخصیت پرطرفدار میگوید

گپ هفته
سعیده احسانی راد
خبرنگار

جدیــد کاله قرمــزی بودنــد ،صــدا روی عروســک جیگــر
تســت شــد و در نهایــت مــن صداپیشــه عروســک
جیگرشدم.
 شــما قبل از ورود به مجموعه کاله قرمزی اصالً جای دیگری
صدایجیگرراتستکردهبودید؟
تا آنجایی که یادم هست نه این صدا را جایی استفاده نکرده
بودم.
خبشماتحصیالتبازیگریداریدیعنیاتفاقیواردحرفه
صداپیشگیشدید؟
من صدا پیشگی را به طور حرفهای به دعوت خانم سعادت
شــروع کــردم و جــذب صــدا پیشــگی شــدم .ایشــان بــه من
اعتمــاد کردنــد و در یک برنامهای برای شــبکه جــام جم کار
صداپیشــگی را انجــام دادم .وصــدا پیشــگی چیــزی جــدا از
بازیگری نیست .شما باید کاراکتری را برای عروسک بسازید.
در بازیگری هم همین طور است و شاید گاهى در صداپیشگی
این فرآیند سختتر هم باشد.

دارند .خودم هم طرفدار یکی از این عروســکها هستم ولی
بــا توجه بــه اینکه مــن هم عضــوی از این مجموعه هســتم
نمیتوانم اسم ببرم و تک تکشان را دوست دارم.
 شــما در شهر موشها صدا پیشه دو عروســک بودید این دو
مجموعهعروسکیچهتفاوتیباهمداشتند؟
در شــهر موشها بــا خانم برومنــد کار کردم کــه خط فکری
خودشــان را داشــتند .در کاله قرمــزی بــا آقای طهماســب و
جبلــی تجربــه کار کــردن با ایــن آدمها جــذاب و خــوب بود
وقتــی در مجموعهای بــزرگ میشــوی کــه دوران کودکی با
برنامههایشــان تفریح میکردی و در ذهنت ماندگار شــده
خیلی هیجان انگیز است.
از لحاظ شــیوه و فضــای کار این دو مجموعه عروســکی هم
متفاوت بودند کاله قرمزی در اســتودیو اتفاق میافتاد .صدای
زندهرویعروسکهاگذاشتهمیشدودرشهرموشهاصداها
قبل از فیلمبرداری ضبط و بعداًپلی بک میشد و عروسکها
حرکت داشتند .هر کدامشان ســختی خاص خودش را دارد.
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«مــن جیگــرم جیگــر» تکیــه کالم عروســکی عصبانــی امــا
دوستداشــتنیدرمجموعــهمحبوبکالهقرمزیاســتکه
جیگر صدایش میکنند یکی از عروسکهای دوست داشتنی
و بامزه کاله قرمزی .صدا پیشــه این عروســک کاظم ســیاحی
اســت که در فیلم ســینمایی شــهر موشهای ۲صداپیشــگی
دو شــخصیت را برعهــده داشــت ه اســت .وی فارغالتحصیل
بازیگری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران است و
در مجموعههایی چون «لیسانســهها» و «یادداشتهای یک
زن خانــه دار» هم نقش آفرینی کرده اســت .با نزدیک شــدن
بــه نــوروز و خبرهای ضــد و نقیضی کــه درباره تولیــد و پخش
مجموعه کاله قرمزی (که ســالها به طور ثابت در برنامههای
توگــو باکاظم
نــوروزی جا داشــته) به گوشمیرســد ،بهگف 
سیاحی یکی از صدا پیشگان مجموعه کاله قرمزی درباره این
مجموعهتلویزیونیوشخصیتجیگرنشستیم.
چه شــد که برای صدا پیشــگی عروســک جیگر در مجموعه
کالهقرمزیانتخابشدید؟
 من ســال  92به گروه کاله قرمزی اضافه شــدم .مجموعه
کاله قرمزی قبل از ضبط دو تا ســه ماه تمرین داشــت ،در
زمان تمرین آقای طهماســب با توجه بــه کاراکترهایی که
مدنظرشــان بود ،صداپیشگان را میســنجیدند ،من اصالً
نمیدانســتم که قرار اســت جــای چه عروســکی صحبت
کنم و نزدیک به ضبط ،تازه عروســک جیگر را برای اولین
بار دیدم.
یعنیدرزمانتمریننمیدانستیدصداپیشهکدامعروسک
هستید؟
نــه نمیدانســتم؛ زمــان تمرین فرصــت خوبی بود تــا آقای
طهماســب بــا طــرز تفکــر آدمهایــی کــه قــرار اســت جــای
عروســکها حــرف بزننــد آشــنا شــوند دو ســه هفتــه مانده
بــه ضبط تــازه عروســکهایی آمدنــد که از شــخصیتهای

 از نظر شــما تغییر صدا اســتعداد ذاتی نیاز نــدارد و با تمرین
میشودصداراتغییرداد؟
بلــه با تمرین میتوان صدا را تغییر داد ولى تغییر صدا تنها
مهــم نیســت ،باید کاراکتــری را به تماشــاچی ارائــه کنید که
وجههای مختلف آن برای تماشــاچی باورپذیر باشد و با آن
ارتباط برقرار کند.
بعد از مشخص شــدن شخصیت جیگر چطور با عروسک
ارتباطبرقرارکردید؟
هــر کــدام از کاراکترهــای کاله قرمــزی را نــگاه کنیــد در طول
ســالها و دو رههای مختلف پختهتر شــدند .جیگر هم از این
قاعــده مســتثنی نبــود .آرام آرام در این ســالها ویژگیهای
مختلفی به آن اضافه شد که االن میبینید.
مــن به تنهایی در رشــد شــخصیت جیگر نقش نداشــتم .با
عروســک گردان جیگر -عیســی یوســفیپور -تعامل خوبی
داشتیم؛ ما باهم حرف میزدیم و در مورد اینکه جیگر چطور
باید باشــد نظر میدادیم .هر دویمان با راهنماییهای ایرج
طهماسب ،در ساخته شدن کاراکتر جیگر ،سهیم بودیم ما با
هم از قبل آشنا بودیم و به لحاظ طرز تفکری که در مورد این
عروسک داشتیم به یک نقطه مشترک رسیدیم.
اینرویطوالنیشدنپروسهضبطتأثیرنداشت؟
مجموعه کاله قرمزی هدایتکنندگان بســیار خوبی داشت.
بــرای اینکــه عروســک گردانهــا و صــدا پیشــگان باهــم بــه
هماهنگــی برســند و از نظــر ذهنی بهم نزدیک شــوند ما دو
ســه ماه تمرین داشــتیم ،این هماهنگ شــدن زیر نظر آقای
طهماسب و جبلی صورت میگرفت.
 عروســک محبوبتــان در این مجموعه کدام شــخصیت
عروسکیبود؟
همه کســانی کــه در مجموعــه کاله قرمزی عروســک گردان
و صدا پیشــه بودند طرفداران خاص خودشــان را داشــتند و

دلیلاینکهحضورمجریازجذابیتکالهقرمزیکمنکردچه
بود؟
کاله قرمزی 25سال پیش با حضور آقای طهماسب بهعنوان
مجری کلید خورد این برنامه چارچوبش اینطور تعریف شد
و شــکل گرفت مردم این ســاختار را دوســت داشتند االن اگر
کاله قرمزی بدون مجری پخش شود یک چیزی کم دارد.
 چقدرباعروسکجیگردرکالهقرمزیبچگیکردید؟
همــه کاراکترهــای کاله قرمزی با کودک درونشــان کار کردند
تــا بتواننــد کاراکترهــا را زنــده کننــد؛ یکــی از ویژگیهــای آن
کاراکترهــا بچگی کردنشــان بود حتی روابط عروســکها بر
اساس دنیای بچهها شکل گرفته و آنچه در برنامه دیده شد
مثل دنیای بچهها بکر و صادقانه بود .یکســری از طرفداران
کاله قرمــزی همــان بچههایی هســتند که االن بزرگ شــدند
و کنــار فرزندانشــان کاله قرمزی را میبیننــد و میخندند و
پشــت حرفهای عروسکها را بیشــتر درک میکنند .دسته
دیگر بچههایی هســتند که کاله قرمزی را دوست دارند چون
عروســکها در کاله قرمــزی مثــل آنها بــازی میکنند حرف
میزنند و نوع ارتباطشان کودکانه است.
کاله قرمــزی مجموعــهای اســت کــه بــا دنیــای کــودکان و
بزرگســاالن ارتبــاط برقرار میکنــد .جنبه دیگــر کاله قرمزی
کــه آن را جــذاب میکــرد جنبــه آموزنــده بودنش بــود آقای
طهماسب هر پالتویی که ضبط میشد تأکید داشتند که این
برنامه را همه کودکان ایران میبینند و این مجموعه مختص
بچههایتهراننیست.
شــمابهدنیایبچههایاالناشارهکردیدکهفانتزیوتخیلی
است،چراایندنیابرایکودکانماتغییرکردهاست؟
انیمیشنهای دوران کودکی ما هاچ زنبور عسل بود ماجرایی
کــه آن کاراکترهــا درگیــر آن بودند با کاراکتر شــخصیتهای
انیمیشــنهای امروز که بچهها با آن تخیل میکنند متفاوت
اســت مــا آن موقع با انیمیشــنها دنیــای دیگــری را تجربه
کردیم؛ دو دنیای مختلف که قابل مقایسه با هم نیست.
خودتان کدام جنبه از شخصیت عروسک جیگر را دوست
داشتید؟
صداقت جیگر را دوســت داشتم جیگر صداقتش را به هیچ
چیزنمیفروشد.
از خانــمفنــیزاده بهعنوان مادرکالهقرمــزی یادمیکنند با
فوتایشانانرژیوهیجانیازمجموعهکالهقرمزیکمنشد؟
خانم فنیزاده بزرگ گروه هم بودند تک تک بچههایی که به
مجموعه کاله قرمزی اضافه شــدند مجموعه را بهنام خانم
فنیزاده ،آقای طهماســب و جبلی و خانم مرضیه محبوب
میشــناختند کاله قرمــزی مثل یک خانواده اســت وقتی در
یــک خانــواده عضــوی کم میشــود خــأ و کمبــودش حس
میشــود این حــس در مجموعه کاله قرمزی بــا رفتن خانم
فنــیزاده اتفاق افتاد ایشــان خیلی پرانرژی بودنــد و به گروه
کمک میکردند و جایشان خیلی خالی است.
 بچهها هرســال نوروز منتظر کاله قرمزی هستند امسال چرا
خبریازتولیداینمجموعهبرایعیدنیست؟
نه خبری نیســت .این دومین ســالی است که نزدیک عید ما
سر تمرین کاله قرمزی نیستیم من هم دلیل اینکه چرا کاله
قرمزی برای نــوروز به خانههای مردم نمیآید را نمیدانم.
مجموعــه کاله قرمزی جــدا از اینکه من عضوی از آن هســتم،
مجموعهای اســت که 25سال ســابقه دارد و همه آن را دوست
داشتندوعیدمنتظرشهستند.نبایداینطوررهاشودمردمدر
زمانهای خاص مثل عید با کاله قرمزی خوشــحال میشدند
هیچ برنامهای را مثل کاله قرمزی ســراغ ندارم که با این سابقه
پربینندهوجذابباشد.پخشنشدنکالهقرمزیفرصتسوزی
است .آدمهای این مجموعه زنده و سالم هستند و بزرگان این
مجموعــه در جامعه هنری غیر قابل تکرار هســتند باید از آنها
استفادهکردوفقطیکمدیریتخوبمیخواهدتاروندمتوقف
شدهکالهقرمزیدوبارهبهجریانبیفتد.
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پیشنهاد یک آلبوم برای نوروز

بوی نوروز را از دست ندهید
آلبــوم موســیقی «بوی نوروز» اثری اســت در ژانر موســیقی
کالســیک ایرانی؛ موســیقی کالســیک ایرانی عنــوان علمی
برایموسیقیسنتیوبهتعبیریموسیقیاصیلیاموسیقی
دستگاهی ایران است که همواره مورد اقبال مخاطب ایرانی
بوده است .ژانرموسیقی کالسیک ایرانی مبتنی بر ملودیها،
گامها و مختصات موســیقی دســتگاهی اســت و براســاس
هفت دستگاه و شش آواز موسیقی ایرانی ساخته میشود.
آلبــوم موســیقی «بــوی نــوروز» کــه نمونــه و معــرف یــک
موســیقی ایرانی اســت به مناسبت فرارســیدن نوروز  72در
اواخــر زمســتان  1371منتشرشــد؛ اثــری کــه دارای کیفیــت
ضبط بسیارخوبی است .صدابرداری این کار برعهده استاد
منوچهرریاحی از پیشکســوتان صدابــرداری در ایــران بوده
پیروز ارجمند
فیلمساز و
که ســالهای بســیاری اســت جالی وطن کــرده و هماکنون
موسیقیشناس قومی
در غربــت زندگی میکند .نگاهی به آثار با ارزش موســیقی
کالســیک ایران نشان میدهد اکثر آثاری که درحوزه موسیقی دستگاهی ضبط شده به
همت و تجربه ایشــان بوده است .منوچهر ریاحی تخصص ویژهای دراین زمینه دارد و
بیشک یکی از مختصات خوب این اثر نیز صدابرداری درخشان آن است.
آغازگر این آلبوم «تصنیف اصفهان» است؛ اثری ازعلی اکبر شیدا با مطلع شعر «عقرب
زلف کجت با قمر قرینه /تا قمر در عقربه کار ما چنینه »...تصنیف معروفی که تقریباً به
گوش شنونده ایرانی آشنا بوده و بسیار شنیده شده است .نکته دیگر این اثر تنظیم بسیار
زیبا و درخشان حمید متبسم است که به نوعی آهنگساز و تنظیمکننده آثار این آلبوم نیز
هستند .صدای دلنشین ایرج بسطامی و همنوازی دایره بیژن کامکار از وجوه درخشان و
نقاط قوت این تصنیف است که این اثر را ایرانیتر و زیباتر میکند .قطعه بعدی تصنیف
«باده شــبگیر» بوده با شــعری از حضرت حافظ و در ادامه قطعه بســیار معروف برای
چهار مضراب به گوش میرسد .اثری برای تار و گروه سازهای ملی که در چهارگاه ساخته
شــده و حمید متبسم تنظیم آن را انجام داده اســت .این قطعه از معدود آثاری است
که در چهارگاه منتشــر شــده است .در چند دهه اخیر اکثر آهنگســازان نشان دادهاند که
عالقهمند به ساخت آهنگ روی دستگاههای نوا ،شور ،اصفهان و ماهور هستند و کمتر
آهنگسازی به سراغ چهارگاه و مشتقات آن مثل بیات ترک ،افشاری ،بیات کرد ،همایون
یا راست پنج گاه میرود.
اثر بعدی«مقدمهای برای نــوروز» نام دارد
و قطعه دیگر«جنگ و صلح» ساخته علی
اکبرخان شهنازی است .استاد علی اکبر خان
شهنازی یکی ازنوابغ موسیقی ایرانی است،
فرزند اســتاد حســین شــهنازی و از نوادگان
آقــا حســینقلی کــه از پایهگذاران موســیقی
دســتگاهی ایران هستند .این قطعه درابتدا
بــا اجرای اســتاد شــهنازی به گوش رســیده
امــا درایــن آلبوم حمید متبســم دوبــاره آن
را تنظیــم کرده و در مجموعــه «بوی نوروز»
گنجانده شده است.
دراین آلبوم پشــنگ کامکار ســنتور ،محمد
علی کیانینژاد ،نی و حسین بهروزی نیا نیز
عود نواختهاند و بهصورت تکنوازی نیز ایرج
بسطامی را همراهی کردهاند.
ضبــط یــک اثرموســیقی ایرانی بایــد با دقت کامل انجام شــود و شــخصی کــه نظارت
ضبــط را انجــام میدهــد هم باید احاطه و تســلط بســیاری به موســیقی ایران داشــته
باشد .محمدعلی کیانینژاد نوازنده نی ،تنظیمکننده و آهنگساز طی سال های بعد از
انقالب ثابت کرده است که عالوه بر آهنگسازی در باالترین سطوح ،درنظارت ضبط نیز
توانایی و حساسیت بسیاری دارد و این دقت نظر نه تنها دراین اثر بلکه دربسیاری ازآثار
پرویزمشــکاتیان هم که نظارت بر ضبط را برعهده داشــته ،به چشم میخورد؛ هرچند
متأسفانه دراین سال های اخیر بسیارکم کار شده است.
آخرین قطعه این آلبوم تصنیف «بوی نوروز» اســت؛ شــعری از ســعدی که آلبوم نیز
بهنام همین تصنیف مزین شده است؛ تصنیفی سرزنده و شاداب که به میمنت نوروز
تولید شده است.نکته قابل توجه در این آلبوم نوازندگی هنرمندانی است که هر کدام از
این بزرگان در کار خود سرآمد هستند و از معدود آلبومهایی است که استاد کیهان کلهر
در ارکستر همنوازی کرده است .حسین بهروزی نیا نوازنده بربط یا عود ،سیامک نعمت
ناصر نوازنده تار و حمید متبسم تنظیمکننده و آهنگساز ،اردشیر کامکار نوازنده کمانچه
و قیچک ،پشــنگ کامکار نوازنده ســنتور ،بیژن کامکار نوازنده دف و دایره ،محمد علی
کیانینژاد نوازنده نی و مرتضی عیان نوازندگی تنبک این آلبوم را برعهده داشتهاند.
از دیگرنکات قابل توجه دراین آلبوم میتوانیم به تبحر ویژه ایرج بسطامی در آوازخوانی
و تصنیــف خوانــی اشــاره کنیــم .در موســیقی ایرانــی و حداقــل دراین چند دهــه اخیر
خوانندگانیچوناستادانمحمدرضاشجریان،شهرامناظری،ایرجبسطامیوعلیرضا
افتخاری نسبت به دیگرخوانندگان متمایز بودند چرا که هم آوازخوانان و هم تصنیف
خوانان بسیارمتبحری هستند وهم دارای سبک و سیاق متفاوت.

موسیقی

پیتر فارهلی؛ کمدیساز دراماتیک و سطحی بین ژرفنگر!

روایت ساز دغدغههای سیاهپوستان

چهره
هفته
وصال روحانی
مترجم

پیتــر فارهلــی هنرمنــد  63ســاله متولــد شــهر فینیکس
ویــل در ایالــت پنســیلوانیای امریــکا بیشــتر بهخاطــر
کمدیهــا و کمــدی -رمانتیکهای اغلب ســطحی اش
ی فارهلــی ســاخته ،معروف
کــه همــراه با بــرادرش بابــ 
اســت .همیــن هم جای تعجــب دارد که چطــور با ارائه
یکی از بهتریندرامهای  2018بهنام «کتاب سبز» اسکار
برترین فیلم سال را ربوده است.
فاره لی که اســکار برترین ســناریوی اوریژینال امســال را

عکسimdb :
صحنهای از «کتاب سبز»

تصاحب کرد ،در این فیلم بخوبی توانسته است داستان
زندگی واقعی و تلخ دان شرلی پیانیست سیاهپوست و
مطرح امریکایی را که توســط نیک والهلونگا ،برایان هیز
و خودش و براســاس مصاحبههایی با شــرلی و پدر وی
نوشته شده ،به تصویر بکشد.

در فیلــم ،شــرلی در ســال  1962بــرای کنســرتهایی
کــه میخواهــد در برخی ایــاالت جنوبــی امریــکا برگزار
کنــد ،یــک راننــده سفیدپوســت ایتالیاییتبــار را کــه
ســابقه بزهــکاری هــم دارد و نامــش تونــی والهلونــگا
اســت اســتخدام میکنــد و طــی ســفر از بروشــوری
بهنــام کتاب ســبز اســتفاده میکند .این کتــاب به نوعی
«راهنمــای ســیاهان» اســت تا سیاهپوســتان بر اســاس
آن بتواننــد بــرای اقامت شــبانه و صرف غــذا به هتلها
و رســتورانهای خــاص ســیاهان برونــد .در آن ســالها
ســایر اماکــن به ســبب رنگینپوســت بودن آنها از ســرو
غــذا و اجــاره اتــاق بــه آنــان خــودداری میکردنــد .بــا
اینکه بازیهای درخشــان ماهرشــاال علی که نقش دان
شــرلی را ایفــا کــرد و اســکار نقــش دوم مــرد را گرفت و
ویگومورتنســن کــه در قالب تونی واله لونــگا فرو رفت و
کاندیــدای اســکار نقش اول شــد (و البته به آن نرســید)
در تجلی «کتاب ســبز» ســهم ویژهای دارد اما همه بکر
بــودن این فیلم و ایدههــای آن از درون فکر پیتر فارهلی
بیرون میآید که این بار بدون کمک برادرش به میدان
آمــده و بخوبــی توانســته اســت تبعیضنــژادی وســیع
جــاری در امریکا را که اینک هم جریان دارد ،بهنمایش
بگــذارد .فارهلی پیش از رویکرد به این موضوع خطیر با
همراهی برادرش فیلمهای کمدی موفقی مانند «گیج
و گیجتــر» را در ســال « ،1994من ،خــودم و ایرنه» را در
ســال  »Shallow Hal« ،2000در سال « ،2001متمرکز بر
تو» را در ســال « ،2003پسرک قلب شکسته» را به سال
 2007و بازســازی آثار کالســیک «ســه نخاله» را در سال
 2012عرضه کند و با گرد آوردن دوباره جیمکری و جف
دانیلز قســمت دوم «گیج و گیجتر» را نیز به سال 2014

اکــران کنــد امــا در هرحــال ســینماگر و ابتدا سناریســت
و ســپس کارگــردان شــدن او جــای تعجب داشــت زیرا
کــه پــدر و مــادرش هــر دو بــه حرفــه پزشــکی اشــتغال
داشــتند و او از درون یک خانواده علم دوســت میآمد.
عشــق بــه کارهای هنری او را واداشــت تا با ترک شــغل
روزانهاش به ایالت ماساچوست برود و ضمن گارسونی
در رســتورانی در آنجا با یک اســتاد در حرفه نویسندگی
طــرح دوســتی بریزد و از طریــق وی به نویســندگی و در
نهایــت ارائــه کارهای مختلــف هنری و بویژه ســینمایی
کشــیده شــود .وقتــی اولیــن ســناریوهای او توســط چند
استودیو خریداری شــد ،فاره لی دریافت که جای پایش
در این حرفه محکم شــده اســت و این شروع مانورهای
وی و برادرش بابی در عرصه سینما بود.
همیــن حــاال نیز پیتر فارهلی مدعی اســت کــه با «کتاب
ســبز» قصد شــروع یک مانور سیاسی بزرگ را نداشته و
فقط قصد داشــته تا با این فیلم مردم را به سوی عشق
و دوســتی ســوق دهد تا کینههای نــژادی و عداوتهای
گروهــی را کنــار بگذارنــد .در هــر حال شــکی نیســت که
فارهلــی مراحل طوالنی تبدیل شــدن از یک کمدیســاز
ســطحی به یک درامســاز اصیل و ژرفبین را به شکلی
بالنســبه سریع و استادانه طی کرده و این روزها بر تارک
هنر هفتم نشســته اســت .بــا این مقدمــات و عمق فکر
و دیــد قوی اســت کــه «کتــاب ســبز» امســال کاندیدای
کسب جایزه بافتا (اسکار بریتانیا) و جایزه گولدن گلوب
بهترین ســناریوی سال شــد و به لطف جوایز صید شده
توســط دیگو مورتنسن و ماهر شــاالعلی و شماری دیگر
از اعضــای تولید فیلم ،انبانــی از جوایز دیگر را هم ازآن
خود کرد.

چه کنیم که سفر به ما خوش بگذرد

متأســفانه مســافرت رفتن بــرای بســیاری از مــردم به رفتن
به شــمال کشــور و اســکان در بهترین هتلها یــا ویالها و غذا
سفرنامه
خــوردن در بهتریــن رســتورانها خالصــه میشــود و حاضر
نیستند در این زمینه ریسک کنند و به نقاطی بروند که کسی
قبالً آنجا را تجربه نکرده اســت .اگر میخواهید سفر به شما
خــوش بگــذرد باید ریســک کنیــد .باید بــ ه جایی کــه عادت
کردهاید هر سال به آنجا میروید سفر نکنید .نباید از دیگران
درباره رستوران خوب سؤال کنید .باید رستورانهای جدید را
امتحان کنید حتی اگر غذای آن عالی نبود .چرا باید از تجربه
دیگران استفاده کنیم .قبل از سفر باید برنامهریزی مناسبی
داشته باشــید و تا حد امکان جادههای فرعی را در طول سفر
اقبال واحدی
انتخاب کنید .در طول سفر هیچگاه به مقصد فکر نکنید و به
مجری
راه فکر کنید .سفر و زیباییهای آن همین مسیری که شما طی
میکنید .سعی کنید در مسیر توقف داشته باشید و از مناطق
سرســبز و زیباییهای مســیر لذت ببرید .هرچقدر از مرکز شــهرها دورتر بروید با مردمی
مواجه میشــوید که بسیار میهمان نواز هستند .متأســفانه در شهرهای توریستی برخی
عادت به کاسبی کردن دارند و خبری از میهمان نوازی نیست اما شهرهای غیرتوریستی
هنوز حالت میهمان نوازی وجود دارد و اگر غریبهای به روستا یا شهر کوچکشان وارد شود
با همه وجود از او پذیرایی میکنند .در آنجا شما دافعهای نمیبیند و جاذبه وجود دارد.
متأســفانه بســیاری هدف از رفتن به شــمال کشور را اســتراحت عنوان میکنند درحالی
که بیشــتر دوســت دارند همدیگر را ببینند .یکی از مهمترین کارهایی که باعث میشود
به شــما در سفرهای نوروزی خوش بگذرد ســحرخیزی است .متأسفانه برخی وقتی به
مســافرت میروند ترجیح میدهند تا ظهر یا بیشــتر استراحت کنند درحالی که در سفر
باید از تمام روز به بهترین شکل استفاده کرد .باید در این زمینه از توریستهای خارجی
الگوبرداری کنیم .آنها وقتی به سفر میروند راحتترین لباس را پوشیده و بسیار ریسک
پذیر هستند و سعی میکنند به جاهایی سفر کنند که کمتر کسی رفته و از تمام روز بخوبی
استفاده میکنند و شبها نیز زود به رختخواب میروند تا صبح زود از خواب بیدار شوند.

