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مقدمه :پدر ،خسته و عرق کرده کیسه های سنگین خرید را همراه خود می کشید .با
قیافه ای آفتاب سوخته وجیب هایی غارت شده ،زیر چشمی مادر را می پایید که چند قدم
جلوتر از بقیه ،با کالفگی سرش را به اطراف می چرخاند.از چهره بانو معلوم بود که هنوز
بابت آن چند مجتمع خریدی که نرفته ،دلخور است .بچه ها هم که دست از نق زدن برنمی
داشتند؛ در میان ازدحام بازار هر از گاهی پدر را صدا می زدند ،تا خدای ناکرده در شهر
غریب گم نشوند...این داستان مشقت بار ،حال و روز شما هم خواهد بود؛ اگر «قشم» را
فقط به چشم یک بازار ببینید! در حالی که در همین پهنه  1500کیلومتری ،طبیعتی خاص
جاخوش کرده که خالق جاذبه های خارق العاده ای شده است .تا آن جا که قشم را جزیره
«عجایب هفت گانه» نامیده اند.در نوشتار امروز قصد دارم ،ضمن آشناکردن شما با این
عجایب هفت گانه ،شما را از کم و کیف قشم گردی نیز باخبر کنم.
الک پشت منقار عقابی
قشم دارای اقلیمهای متنوع زیست محیطی است؛ از جنگل و دریا
بگیرید تا کوهستان و کویر .طبیعی ا ست که بااین تنوع اقلیمی،
جانورانزیادی،قشمرابرایزندگیوزادولدانتخابمیکنند«.الک
پشت منقارعقابی» یکی از همینهاست .این جانورکه متاسفانه به
خاطرپوستوالکزیبایشوالبتهطمعشکارچیان،درخطرانقراض
قرارداردبهسواحلماسهای«روستایشیبدراز»قشمپناهندهشده
است .هرسال از میانه اسفند تا اوایل اردیبهشت ساحل قشم مملو
از الک پشتهای مادر است که میخواهند ،فرزندانشان در خاک

قشم ،بزرگ ترین جزیره در تنگه هرمز است .اگر با خودروی شخصی به
قشم میآیید ،در مسیرتان به جزیره از بندر «پهل» میگذرید .در این بندر،
لندینگ کرافت ها با مبلغی حدود  70هزارتومان شما و خودروی تان
را به قشم می رسانند .اما اگر حوصله صف های طوالنی آن ها را ندارید،
می توانید خودرو را در پارکینگ «شهیدحقانی» بندر عباس پارک کنید،
نفری  10هزار تومان بپردازید و با اتوبوس دریایی به قشم بروید.
طبیعت سحر انگیز جزیره قشم

طبیعت قشم ،مدیون همکاری چهار عنصر آب ،باد ،خاک و زمان است .این
عناصر در کنار هم ،جاذبه های طبیعی چشم نوازی را به وجود آورده اند
که سال ها به سبب بزرگ نمایی ُبعد اقتصادی منطقه ،از دید گردشگران
طبیعت نگر مهجور مانده بود.
دره ستارگان

شایدجنبهجالبپدیدههایطبیعیدرقشم؛روایتبومیاندربارههرکدام
از آن ها باشد .روایتی که گاه بر اسرارآمیزتر شدن این جاذبه ها می افزاید.
«دره ستارگان» ،یا به قول محلیها« ،ستاره افتیده» ،یکی از همین مناطق
است .اگر نزدیک غروب ،از محلی ها نشانی آن جا را بپرسید؛ آن ها شما را
از رفتن به دره منع می کنند و به شما هشدار می دهند که اگر در تاریکی
وارد دره شوید ،صدای صحبت اجنه را خواهید شنید و چه بسا جن زده
هم خواهید شد!
اما «دره ستارگان» ،فارغ از داستانهای وهم آورش ،حاصل فرسایش آب
وخاک در بستر طوالنی زمان است؛ بازه زمانی با قدمت حدود دو میلیون
سال .فرسایش سنگ های رسوبی دره ،آن ها را تبدیل به تندیس های
عظیم الجثه با شکل های عجیبی کرده است که در جای جای دره مانند

در میانه راه قشم به جزیره «هنگام» ،پستانداران سرخوشی با
قایق های مسافربری همراه می شوند .آن ها بدون هیچ ترسی به
شنا کردن میپردازند و گاهی آن قدر به قایقها نزدیک میشوند،
که اگر خیلی خوش شانس باشید ،شاید بتوانید پوست نرم و لیز
آنها را لمس کنید.

امسال ،باتوجه به این که زمستان سردی نداشتیم ،هوای جنوب هم خیلی زودتر از هرسال دیگر ،رو به گرما گذاشته است .پسنباید از فرصت
نهایی و طالیی نوروز ،برای جنوب گردی غافل شد.

جنگل حرا

ستون های سربه فلک کشیده ،دیده می شوند .هنگامی که جریان هوا به
این تندیسها برخورد میکند ،صداها و نواهای عجیبی به وجود میآورد.
جنگل «حرا»

هرچهازوصفشگفتیجنگلحرایقشمبرایتانبگویم،کماست!همین
که شب می شود ،دریا از تاریکی سوء استفاده می کند و به جان خشکی و
درختهایش میافتد .درختان زیر نور نقره فام مهتاب غرق میشوند .اگر
کمی سر کیسه را شل کنید و به ازای هرنفر از همراهانتان  10تا  13هزار
تومان پول بدهید ،می توانید سوار بر قایق تمام پهنه  200کیلومتری این
جنگل غرق شده را بپیمایید .اگر دستتان را در آب فرو ببرید؛ انگشتانتان
برگ هایی را لمس می کند که س ِر شاخه های درختانی با طول شش
متر اند .صبح ها هم که دریا عقب نشینی می کند ،ریشه های از خاک
درآمده ،انتهاییترین بخش درخت را دردسترس شما قرار میدهند .فارغ
از طراوت این جنگل« ،جنگل حرا» زیستگاه اصلی بسیاری از جانوران و
پرندگان است.
کوه کیش (غار نمک)

در یکی از مرتفع ترین کوه های جزیره« ،غارنمکی» فعالی قرار داردبا
ویژگی هایی منحصربه فرد نسبت به دیگر غارهای جهان« .غارنمکی»
قشم در ازای حدود  64کیلومتر ،طوالنی ترین غار نمکی شناخته شده
در جهان است و وجود رودخانه نمکی در بستر آن به زیبایی اش افزوده
است .سقف غار بیشتر شبیه یک تابلوی هنری حجمی است .قندیل ها
و کریستال های نمکی که هر روز به مدد فعالیت غار شکلی جدید به خود
میگیرند و زیر نور چراغ قوههای گردشگران مانند چلچراغ میدرخشند.
به دلیل درجه باالی خلوص ِ
نمک غار ،قرارگرفتن در این جا جنبه های
درمانی معجزه آسایی دارد.

دره ستاره ها

جزایر ناز

«جزایــر نــاز» در فاصلــه  22کیلومتــری از قشــم ،رویایی تریــن منطقــه
جزیــره اســت .ایــن لقــب نــه بــه دلیــل وجــود مرجان هــا و صدف هــای
رنگینــش ،نــه بــه دلیــل دیوارهــای صخــره ای و مرتفعــش ،نــه بــه خاطــر
چشــم انــداز بی بدیــل و آرامــش محــض جزایــر نــاز ،کــه بــه خاطــر
راه اســتثنایی و جــذاب رســیدن بــه جزایــر اســت .زمانــی کــه دریــا
از خشــکی عقــب نشــینی می کنــد؛ در یــک فرصــت کوتــاه ،از دل
دریــا ،جــاده ای ماســه ای ســر در مــی آورد کــه بــه «جزایــر نــاز» منتهــی
می شــود .راه رفتــن روی ماســه های نمنــاک کــه بــا دریــا احاطــه
شــده اند ،بســیار شــگفت انگیــز اســت .ایــن جزیره هــا بــا آن صدف هــا و
مرجان هــای رنگیــن و دریــای ســاحلی که جــان می دهــد بــرای غواصی
و جــت اســکی ،واقعــا «نــاز» اســت.
تنگه چاهکوه

در تنگه چاهکوه ،دیواره های بلند و پر از خلل و فرج ،آدمی را به حیرت
میاندازد .دیوارهای تنگه به عمق  15متر با فرسایش آبی و سپس خاکی
به شکل زیبایی ،زینت داده شده اند .باور این که این دایره های توخالی و
کروی شکل ،حاصل فرسایش طبیعی سنگ هاست نه کار دست انسان،
برای هر بازدیدکننده ای دشوار است.
در ابتــدای تنگــه ،فاصلــه دو دیــوار تقریبــا یــک ونیــم متــر ولــی ارتفــاع
دیواره هــا بلنــد اســت .هرچــه بــه عمــق تنگــه نفــوذ می کنیــم؛ مســیر
تنگ تــر می شــود و در جاهایــی فقــط بــه نیــم متــر می رســد .ایــن جــا هــم
بــرای خــود روایــت بومــی دارد .از نظــر «قشــمی هــا» ،تنگــه در ســالیان
بســیار دور جــای مقدســی بــوده اســت و افــراد بــرای عبــادت ،بــه آن
جــا می آمده انــد ،امــا تنهــا چیــزی کــه نشــان از حضــور و تاثیرگــذاری
انســان ها در ایــن جــا دارد ،چاه هایــی قدیمــی در میانــه راه تنگــه اســت
کــه بــرای آب رســانی بــه روســتاهای همجــوار حفــر شــده بودنــد.

اقامت در قشم

ایرانسرازتخمدربیاورند.
دلفینهای بازیگوش

شنبه 26اسفند 28.1396جمادیالثانی.1439شماره19783

دیگر دیدنیهای قشم
قشم در کنار طبیعت افسونگرش ،جاذبه های تاریخی با ارزشی
دارد که ندیدن آن هــا سفر شما را به جزیره ناتمام می گذارد.
جاذبه هایی چون«:روستا و چاه های الفت»« ،برکه بی بی قشم»،
«درخت انجیر معابد»« ،قلعه و غارهای خربس»« ،قلعه پرتغالی
ها»« ،قلعه نــادری»« ،روستای کوشه»« ،زیارتگاه شیخ اندرآبی»
و«ژئوپارک طبیعی قشم».

اگر می توانید به طریقی خودتان را در مدارس جا دهید ،دیگر
نگران جای خواب نباشید .در تعطیالت سال نو ،ستاد اسکان
نــوروزی فرهنگیان اقامتگاه های قابل قبولی را برای مسافران
تدارک دیده است ،اما اگر شلوغی مدارس به مذاق تان خوش
نمی آید ،می توانید هتل یا مسافرخانه ای را برای سه شب کرایه
کنید .کرایه یک شب از این ها حدود  200تا  550هزار تومان
برای تان آب می خورد .روی اجاره خانه محلی ها هم ،می توانید
حساب باز کنید.

تورهای طبیعت گردی قشم
تورهای گردشگری نیز ،فرصت اندک باقی مانده تا گرم شدن
جنوب را غنیمت شمردهاند وبرای گشت وگذار در قشم و اطرافش،
برنامه های سه تا چهار روزه را تدارک دیده اند .این تورها چه از
مبدأ مشهد باشند و چه تهران ،تفاوت قیمت چندانی ندارند.
تقریبا یک سفر هوایی و دریایی به قشم برای هر نفر  500هزار
تومان هزینه دارد.
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