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سال که تحویل می شود انگار در خانه 
نشستن هم سخت می شود و در واقع 
ســخت ترین کار دنیا در خانه ماندن 
اســت. تصور کنید که نسیم بهاری از 
البه الی درختانی که قدشان تا خورشید 
رفته با چاشنی عطر شکوفه های تازه 
شکفته از پنجره پایین کشیده شده خودرو روی صورت تان 
را نوازش می کند و همانطور که در پیچ و تاب جاده باال و پایین 
می روید، ناگهان تکه تکه های ابرها در آسمان ظاهر می شوند 
و با قطره هایی از باران به اســتقبال تان می آیند. این تصویر 
دقیق ترین و شاید رمانتیک ترین تصویر ذهنی بیشتر ما از پا 
گذاشتن در جاده های سرسبز بهاری و رفتن به سفر است. سفر 
در این فصل می توانــد روح آدم را جال بدهد و دلیل باال بودن 
اســتقبال از تعطیالت نوروز برای زدن به دل جاده ها معموالً 
همین حال و هوای بهار و شرایط متفاوتش است. در این گزارش 
سعی کرده ایم تا تعدادی از جاده های کشور که در فصل بهار 
حال و هوای شان کمی متفاوت می شود را معرفی کنیم تا اگر 
برنامه ای برای رفتن به آن مناطق دارید، کمی مسیر کج کنید 
و پا در جاده ای بگذارید تا روح و جســم تان جال پیدا کند. در 
واقع سراغ جاده هایی رفته ایم که با طی مسیر در آنها، بهار را 

خاص تر و نزدیک تر لمس خواهید کرد.

راهنما

بهار به جاده زده است

شلیک مستقیم 
به مالل نوروزی

آشتی با ادبیات
حال جامعه  را بهتر می کند

 کودک کار 
بودم

برای مواجهه با احساس بی حوصلگی 
و کسالت در تعطیالت نوروز چه کنیم

گفت وگو با احسان چوبدار، شاعری که امسال را 
با کتاب شعر تازه اش به پایان برد

خاطره بازی با محمد فنایی؛ از کار و تحصیل تا قضاوت 
در جام جهانی فوتبال
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هر چیز که خار  آید 

روزی به کار آید
همین لحظه که شما این روزنامه را به دست 
گرفته اید و صفحه هــای آن را باال و پایین 
می کنید، سفر بسیاری از هموطنان شروع 
شده و هر کدا مشان به سمتی از این سرزمین 
پهناور در حرکتند. پس وارد پیک ســفر 
شده ایم و قرار است شــلوغ ترین روزهای 
2سال قبل را در 15روز آینده تجربه کنیم. 
اگر شما هم مانند آن چند میلیون مسافری 
که قرار اســت در این 15روز تمام خستگی 
یک سال گذشته را از تن بیرون کنند برنامه ای 
برای سفر دارید، بهتر است پیشنهادهای ما 
را از دست ندهید تا با بهترین خاطرات این 
تعطیالت و ســفرها به پایان برسد و دوباره 
یک سال کاری جدید شروع شود. در ادامه 
فهرستی از وسایل مورد نیاز که ممکن است 
در طول ســفر به کارتان بیاید را برای تان 
فهرست می کنیم و امیدواریم چیزی از قلم 

نیفتاده باشد.
سفر با خودروی شخصی

اگر با خودروی شخصی قصد سفر دارید، بهتر است 
حتماً فهرستی آماده کنید و براساس آن وسایل 
مورد نیازتــان را کم کم داخل خــودرو بچینید. 
چکاپ و بازدید خودرو قبل از سفر که قطعاً شما 
بهتر از ما می دانید که واجب و ضروری است، اما 

باز هم یک بار روز قبل چک کنید تا مطمئن شود.
   چراغ قوه: حتماً چراغ قوه شارژی با باتری های 

یدکی بیشتر همراه داشته باشید.
   کمک های اولیه: یک جعبه کوچک کمک های 
اولیه از وسایل ضروری برای خودتان درست کنید.

   خوراکی: برخی از خوراکی های مهم مثل آب، 
بیسکوییت، شکالت، خرما و هرآنچه که برای تان 
مهم اســت جدای از خوراکی هــای اصلی داخل 

ماشین برای مواقع ضروری بگذارید.
   آب: ممکن اســت برای شست وشــو یا سرریز 
رادیاتور خودرو به آب احتیاج داشته باشید، پس 
حتماً به مقدار کافی آب برای ایــن موارد داخل 

خودرو بگذارید.
   سوییچ خودرو: از موارد مهم وسایل ضروری 
که باید همراه تان باشد سوییچ یدکی است، آن را 

در یک جای مشخص و مطمئن بگذارید.
   طناب: از طناب یدک کش باتوجه به مشخصات 

خودروتان غافل نشوید.
سفر با قطار

از اول اســفند تکاپو برای رزرو صندلی های قطار 
خیلی زیاد بود و آن دسته از آدم هایی که تمایلی به 
سفر جاده ای با خودروی شخصی نداشتند، قطار را 

برای این منظور انتخاب کردند. 
   بلیت: چند سالی است که دیگر پرینت کاغذی 
بلیت قطار نیاز نیست، اما عکس بلیتی که برای شما 
صادر شده است را باید همراه داشته باشید تا هنگام 

ورود به قطار به مأمور مربوطه نشان دهید.
   داخل کوپه: به هر دلیلی اگر نمی خواســتید 
داخل کوپه ای که هستید بنشینید، به هیچ عنوان 
بدون هماهنگی با رئیس قطار جابه جا نشــوید. 
کوپه ای که در ظاهر خالی اســت شــاید توسط 
مسافران بین راهی رزرو شده باشد. پس با رئیس 

قطار هماهنگ باشید.
   غذا: اگر می خواهید تا مقصد گرســنه نمانید 
همان اول کار که پرسنل قطار فهرست غذا را کامل 

می کنند سفارش دهید.
   سرویس مالفه: قطار شــما 4یا 6تخته باشد 
فرقی ندارد. برای هر نفر مالفه توســط مهماندار 
توزیع می شــود. زمان خواب تان را طوری تنظیم 
کنید که 30دقیقه قبل از رسیدن به مقصد بیدار 
شوید، زیرا مهماندار مرتب در کوپه را می کوبد تا 

مالفه ها را تحویل بگیرد.
   سرویس بهداشتی: در قطارها برای استفاده 
از ســرویس بهداشتی شــرایطی وجود دارد که 
بهتر است به آنها توجه کنید؛ در زمان توقف قطار 
استفاده از سرویس ممنوع اســت. تا رسیدن به 
مقصد سرویس ها نظافت نمی شوند، پس استفاده 

از آنها را به ساعت های پایانی موکول نکنید. 
سفرهای گروهی یا انفرادی

اگر شــما هم قصد دارید در روزهــای اول بهار و 
تعطیالت نوروز پیاده روی و طبیعت گردی گروهی 
را تجربه کنید، این چند نکته را هم درنظر داشته 

باشید.
   نقشه راه: مسیری که قرار است طی کنید را به 
دقت و بارها مرور کنید. در مکان های ناشناخته 

حتماً از افراد بومی کمک بگیرید.
   کوله پشتی: مهم ترین قســمت این دست از 
سفرها انتخاب کوله پشتی مناسب برای سفر است. 
زمان، مکان، قد و وزن از ارکان اساســی در خرید 

کوله پشتی است.
   کفش مناسب: مسیری که برای سفر انتخاب 
می کنید باید با کفش های تان هماهنگ باشد. کوه 
و کویر و جاده و جنگل، هر کدام کفش مناسب خود 
را دارد. البته که پیشنهاد می شود کفش و دمپایی 

اضافه حتماً همراه داشته باشید.
   وسایل خواب: باتوجه بــه اینکه زمان و مکان 
خواب در این سفر با سختی قابل برنامه ریزی است، 
پس حتماً برای خوابیدن در هر مکان و موقعیتی 

آماده باشید.
   آمادگی در طبیعت: حداقل وسایل آشپزی در 
طبیعت همراه با لوازم اولیه مقابله با حیوانات اهلی 

و وحشی را همراه داشته باشید.
   ایمنی: جعبه کمک های اولیه همراه داشــته 
باشید. داروهایی برای رفع خستگی، نیش حشرات 

یا شکستگی های احتمالی از ضروریات است.
   لوازم شخصی و کمکی: وسیله های شخصی 
هر شخصی با دیگری متفاوت است اما از مهم ترین 
آنها می توان به طناب، چراغ اضطراری، قطب نما، 
باتری، فندک و کبریت، نخ وســوزن، خودکار و 
کاغذ، نی تصفیه آب و خیلی دیگر از وسیله های 

مهم و شخصی اشاره کرد.
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خوانسار

فصل بهار و حتی نیمه بهار 
بهترین زمان سفر به شهر 
خوانسار اســت. با شروع 
این فصل دشت های الله پر 
می شوند از این گل زیبا که 
چشم نوازی آنها هوش از 
سر هر آدمی می برد. وجه 
تمایز بیشتر این دشت ها 
وجود گونــه واژگون الله 
است که در اطراف خوانسار 
به وفور قابل رویت است. 
البته از نیمه های اردیبهشت 
کم کم باید با این دشت ها 

خداحافظی کرد.

محالت

شهرستان محالت به گفته 
بسیاری از کسانی که در 
این شــهر در رفت وآمد 
هســتند حال و هوایی 
متفــاوت دارد. آرامش، 
ســکوت و حس خوب، 
هدیه این شهر به مسافران 
است. حال اگر در روزهای 
اول بهار و زمانی که گل ها و 
درختان شکوفه زده اند و 
عطر آنها فضای شهر را پر 
کرده به محالت بروید، این 
حال خوب، هدیه این شهر 

به شماست.

فومن

استان گیالن در سرسبزی 
زبانزد اســت و برکســی 
پوشیده نیست که پوشش 
ســبز گیاهی در تمام این 
استان گســترانده شده 
است. اما شــهر فومن و 
اطــراف آن در فصل بهار 
یک جور دیگر زیباست. این 
شهر که در نزدیکی روستای 
ماسوله و منطقه توریستی 
قلعه رودخان واقع شــده، 
در روزهای بهار پر است از 
شکوفه های رنگارنگ که 
در خیابان های این شــهر 

می توان مشاهده کرد.

شهمیرزاد

استان سمنان تابستان های 
بســیار گرمی دارد اما دو 
ویژگی این استان را متمایز 
کرده است. وجود کویر در 
جنوب و کوه های البرز در 
شــمال آنکه به راحتی هر 
دو قابل دسترس هستند. 
شهر شــهمیرزاد در این 
اســتان نســبتًا گرم اما 
بهاری متفاوت دارد؛ این 
شهر به دلیل قرار گرفتن 
در ارتفاع، اوایل بهار بسیار 
سرسبز و همراه با هوایی 

معتدل است.

کرمانشاه

کســی نیســت که در 
بهار به کرمانشــاه رفته 
باشــد و عاشقش نشده 
باشد. عطر شکوفه های 
بهاری در تمــام کوچه 
شهر  این  پسکوچه های 
فضا را پر می کند و رقص 
این شکوفه ها زیر باد و نم 
باران تصویری کارپستالی 
از بهار این شهر در ذهن ها 
این  می کنــد.  حــک 
شــرایط معموالً تا اوایل 
اردیبهشــت ادامه دارد 
و بعد از آن هوا به سمت 

گرم شدن می رود.

بهاری ترین مسیرهای ایران کدام  هستند

مجتبی یارزمان

بی راه نیست که این مسیر 70کیلومتری را پادشاه جاده های بهاری ایران بنامیم. یکی 
از بهترین مسیرها در روزهایی که هوا زهر سرما را ریخته و گرما کم کم بر طبیعت حاکم 
می شــود. قدم به قدم در این جاده که پا می گذاریم زیبایی خواهیم دید و در هر کجای 
آن که توقف کنیم بهترین مکان را انتخاب کرده ایم. یکی از مهم ترین دالیلی که این مسیر 
تا این حد در فصل بهار جذاب است، زمستان های بسیار سرد و پر بارش آن است. به دلیل 
کوهستانی بودن مسیر، در زمســتان برف زیادی در این منطقه می بارد و همین باعث 
می شود تا با شروع بهار تمام منطقه یکدست سبز شود و تصاویر بی نظیری ثبت شود. البته 
که در مسیر اسالم به خلخال هم جاذبه های زیادی مثل روستای ناو، آبشار دریا بن و ییالق 

لرزره وجود دارد که به راحتی قابل دسترس هستند و می شود از دیدن آنها هم لذت برد.

جادوی طبیعتاسالم به خلخال

این مسیر جذاب از شهر سیاهکل شروع می شــود و تا روستای اسپیلی و دیلمان 
ادامه پیدا می کند. طول این جاده 45کیلومتر است اما باید دو ساعتی را زمان برای 
رسیدن به مقصد درنظر بگیرید. در بیشتر این جاده پرپیچ و خم درختان دو طرف 
جاده در هم تنیده شده و به زحمت نور خورشید از البه الی آنها روی زمین می تابد و 
همین کافی  است که حتی در گرم ترین روزهای سال هم هوای این مسیر خنک تر 
از حالت نرمال باشد. در مسیری که پیش رو دارید، اگر در هر کدام از پیچ و خم های 
جاده سر برگردانید آبشارهای کوچک و بزرگ زیادی به چشم می خورد که به آسانی 
از کنارشان نمی توانید عبور کنید و بهتر است برای دقایقی آنها را به نظاره بنشینید. 
همچنین در این جاده یک کاروانسرای قدیمی و تاریخی با نام تی تی وجود دارد که 
پیشنهاد می شود حتماً از آن دیدن کنید و برای لحظاتی به دوران گذشته بازگردید.

استان های غربی کشور از نظر موقعیت جغرافیای نسبت به یکدیگر بسیار متفاوت 
هستند. هر چه بیشتر به سمت جنوب غربی حرکت کنیم بر درجه هوا افزوده می شود 
و اگر برعکس آن حرکت کنیم درجه هوا پایین تر اســت. اما قانونی که در تمام این 
منطقه حاکم است، وجود رشــته کوه های زاگرس است که فرقی نمی کند در کدام 
استان هستید و هوا چطور است، به سمت کوه و آبشارهای پر آب آنها که حرکت کنید، 
سرسبزی و خنکی هوا کامالً شما را مجذوب خود می کند. از شهرستان الیگودرز که به 
سمت آبشار آب سفید حرکت کنید، در ابتدای مسیر تنها دشت های سبز و پهناوری را 
مشاهده می کنید که پر شده از کشتزارهای اهالی منطقه و هر چه بیشتر پیش بروید 
و به پیچ و خم کوه ها برسید، دامنه های سرسبز و و عطر آنها از شما استقبال خواهند 
کرد. بهترین زمان برای رفتن به این جاده همین فصل بهار است؛ پس این فرصت را از 

دست ندهید و در نخستین فرصت راهی این مسیر هیجان انگیز شوید.

اگر سفرتان به سمت استان های شمالی است و استان گلستان هم جزوی از این برنامه 
است، بهتر است کمی برای مسیر مستقیم تردید کنید و نیم نگاهی هم به این جاده داشته 
باشید. این مسیر نسبتاً طوالنی جزو جذاب ترین و البته متفاوت ترین جاده هایی است که تا 
به حال تجربه کرده اید. در این جاده به دلیل تردد کم مسافران همه  چیز کامالً بافت بومی و 
بکر دارد و فرهنگ زندگی روستایی در سکونتگاه هایی که در این جاده است کامالً به چشم 
می خورد. در این جاده فصل بهار و سرسبزی هیجان انگیزی را می توان مشاهده کرد و پیچ 
و تاب های مسیر کوهستانی پیش رو کاماًل گویای این موضوع است. در قسمت هایی از 
مسیر که جاده هموارتر است، دشت های زیرکشت و باغ های محصوالت محلی را می بینید 
و در قسمت های کوهستانی، راه آب ها و چشمه ها را مشاهده خواهید کرد که از دل زمین 
در حال جوشیدن هستند. اگر راهی این جاده شدید به راحتی می توانید یک روز کامل را 

مهمان طبیعت باشید و از هوای بی نظیر بهاری حداکثر استفاده را ببرید.

وقتی یک مسیر 135کیلومتری نزدیک به سه ساعت زمان نیاز دارد تا به مقصد برسیم 
حکایت از آن دارد که پیچ و خم های زیادی را باید مهمان آن باشیم. در منطقه ای نسبتاً 
گرم و خشک که تابســتان های داغی را تجربه می کند و پوشش گیاهی خاصی ندارد، 
وجود چنین جاده ای یک تناقض در طبیعت است. شهرستان نیشابور و کاشمر هر دو در 
دشتی هموار قرار دارند اما برای طی کردن فاصله بین این دو باید از یک مسیر کوهستانی 
پر پیچ و خمی عبور کرد که کامالً متفاوت از بافت طبیعی منطقه است. این مسیر به دلیل 
ارتفاعی که دارد زمستان های پربارشــی را تجربه می کند و همین باعث می شود تا در 
فصل بهار کاماًل سرسبزی و زیبایی آن محسوس و چشــم نواز باشد. اگر مسیرتان به 
سمت یکی از این دو شهر بود و کمی هم فرصت داشتید، پیشنهاد می شود این جاده را 
هم به تجربه سفرتان اضافه کنید و از آن عبور کنید تا خاطرات ماندگاری را ثبت کنید.

متفاوت اما جذابنیشابور به کاشمر 

غرق در دستان طبیعتسیاهکل به دیلمان 

عطر سبز بهاریالیگودرز به آب سفید 

بهار در گلستانآشخانه به آق قال 

یکی دیگر از منحصربه فردترین جاده های ایران همین جاده هجیج به اورامان تخت است 
که در دل طبیعت بکر و کوهستانی دو استان کردستان وکرمانشاه واقع شده است. این 
جاده پرپیچ و خم که دو روســتای هجیج و اورامان تخت را به یکدیگر متصل می کند، 
در بین اهالی منطقه و حتی مسافران از شــهرت خاصی برخوردار است. کوه هایی سر 
به فلک کشیده با شیب تند و صخره هایی که گویی از ترس فروریختن دل هر مسافری 
را تکان می دهد، از ویژگی های این مسیر جذاب است. این مسیر مرتفع کوهستانی هم 
زمستان سختی را پشت سر می گذارد اما از آنطرف فصل بهار و تابستان بسیار جذاب و 
متفاوت خواهد بود و سرسبزی آن چشم هر بیننده ای را به سمت خود خیره می کند. از 
برجسته ترین جذابیت های این جاده می توان به قله شاهو و رودخانه سیروان اشاره کرد که 
در بین این دو روستا قرار دارند و مسافران زیادی را در طول سال مجذوب خود می کنند.

پیچ و تاب بهاریهجیج به اورامان تخت 

کمتر کسی است که با شــنیدن نام گرگان یادی از مســیر ناهارخوران و جنگل های 
اطراف آن نکند. البته قسمت مهم ماجرا همین جاست که مسیر گرگان به سمت منطقه 
گردشگری ناهارخوران ختم نمی شود و تازه بعد از گذشتن از ناهارخوران و حرکت به 
سمت روستای زیارت، زیبایی های آن دوچندان می شــود. روستای زیارت در انتهای 
مسیری قرار دارد که از گرگان و منطقه ناهارخوران می گذرد و در ابتدای فصل بهار و با آب 
شدن برف های زمستانی، نگین سبز منطقه نمایان می شود و طبیعتی مثال زدنی را به رخ 
می کشد. در طول این مسیر زیبا و در هر کجای آنکه اراده کنید می توان ایستاد و خاطره 
ثبت کرد.  یا بساط کمپ و استراحت برای یک روز بهاری را گستراند و از شرایط موجود 
حداکثر استفاده را برد. البته برای این مسیر و همه مسیرهای کوهستانی، باید شرایط 
آب وهوایی را حتی در فصل بهار هم رعایت کرد و از نشستن کنار رودخانه خودداری کنید.

در مسیر زیارتگرگان به زیارت 

یکی دیگر از مسیرهایی که در اوایل فصل بهار جذاب است و البته در بین اهالی 
منطقه طرفداران زیادی هم دارد، جاده توسکستان به شاهرود است. این جاده که 
راه ارتباطی شهرستان شاهرود به توسکستان و گرگان را به هم متصل می کند به 
یک مقصد گردشگری تبدیل شده ساکنان دو استان سمنان و گلستان روزهای 
تعطیل و غیرتعطیل بهاری را در این جــاده می گذرانند و از زیبایی های آن لذت 
می برند. طول این مسیر 90کیلومتری با جنگل هایی کوچک و بلند در هم تنیده 
پر شده و با بارش های زمستانی و بهاری ای که وجود دارد، جز سرسبزی و زیبایی 
چیزی به چشم نمی خورد. اگر گذرتان به این سمت افتاد و این جاده را برای این 
فصل از سال انتخاب کردید، در گوشه و کنار مسیر خانواده هایی را می بینید که 
بساط کمپ خانوادگی را برپا کرده اند و در حال لذت بردن از زیبایی های طبیعت 
هستند. جنگل های هیرکانی بافت بیشــتر درخت های این جاده را پوشانده اند و 

نگهداری و حفظ از این ذخایر ارزشمند وظیفه همه ماست.

تفرجگاه خانوادگیتوسکستان به شاهرود 


