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«احسان هرندیزاده» جهانگرد ایرانی از خاطرات سفرهایش به ایتالیا ،اسپانیا ،اندونزی ،مالدیو،
هلند ،بلژیک ،آلمان ،سوئیس ،جمهوریچک و  ...در  15سال میگوید

 13محرم 1444

 20مرداد 1401

 11آگوست2022
شماره 21005

2225

نجاتشکوندی | روزنامهنگار
سفر یعنی من و گستاخی من در راهــی به سوی
پرونده
فراموشی خویشتن زمینی و البته شاید رسیدن به
کماالت انسانی .هرچند این دیدگاه درباره سفر،
سا لهاست کــه در پستوی ذهــن مهجور مانده
است اما هنوز هستند جهانگردانی عالقه مند که کمتر تن به آسایش
میدهند و سعی میکنند در رنجی دوسـتداشــتــنــی ،پنجه در
پنجه چالشها بیندازند« .احسان هرندیزاده» که در پرونده امروز
زندگیسالم با او گفتوگو کردیم ،خیلی شبیه ایــن آد مهاست.
ماجراجویی که همیشه دل به اقیانوس پرخطر و جذاب سفر میزند و
سعی میکند در این تالطم دردانهای از تجربه برای زندگیاش صید
کند .در این میان ذوق تجربه زندگی با مردم محلی به مصداق موزه زنده
جامعهشناسی با فرهنگ و تاریخ رازآلود که سینه به سینه چرخیده
همیشه باید جذاب باشد ،به شرطی که شما هم تن به شوق مارکوپولو
شدن داده باشید .اما این فقط یک روی سکه است« .احسان» عالوه
بر سفر عالقه زیادی دارد که تجربیاتش را هم به اشتراک بگذارد .او
تا امروز طی  15سال به  46کشور از جمله ایتالیا ،اسپانیا ،اندونزی،
تایلند ،سریالنکا ،مالدیو ،هلند ،بلژیک ،آلمان ،سوئیس ،جمهوری
چک و  ...سفر کرده و به ما از خاطراتش خواهد گفت.

سریالنکا

از ارشد MBAتا کارهای تجاری و تدریس زبان   
«احسانهرندیزاده»،متولد 10اسفند 1359است،لیسانسنرمافزارداردودانشآموختهارشد MBAاست.
اودرابتدایصحبتهایشمیگوید«:شایدبپرسیدچراارشدMBA؟چونخیلیعالقهمندبهسفربودموازآن
جاکههزینههایسفرباالستوازطرفیهمبهکاربازاروتجارتعالقهداشتم،تصمیمگرفتمبهصورتآکادمیک
اینرشتهراادامهبدهمتاازاینطریقتواناییکارباشرکتهایتجاریوامکانسفروبازدیدازکشورهایمختلف
به این واسطه فراهم شود .از طرفی درآمد هم کسب کنم و 13-14سال است که کار بازرگانی انجام میدهم.
همچنین 15سالاستزبانانگلیسیویکمقدارخیلیکماسپانیاییراتدریسمیکنمبهطوریکهبهجرئت

اولینبار با  10یا  20دالر ،هزینههای
سفرم را جور کردم
«من از 20سالگی که به تدریس مشغول بودم ،هرچه درآمد داشتم ،خرج
سفر کــردم« ».هــرنــدیزاده» با بیان این نکته به سراغ ماجراهای اولین
سفرهایش میرود و میگوید« :آن زمان هم دالر مسافرتی بود و هم این
که من میتوانستم کم کم یعنی 10دالر 20،دالر برای هزینه سفر خودم
جمع کنم .یکی از مزیتهای رشته تحصیلی من آشنایی با خألهای بازار
وتجارتبرهمانمبناست.منهمبههمینوسیلهدرسمینارهایمختلف
بازاریابیشرکتکردموتوانستمبادیدگاههایمختلفآشناشوم.ازطرفی
هممعتقدمنبایدبهاصطالحهمهتخممرغهارادریکسبدقراربدهید.این
شدکهدرچندجایمختلفکارکردموچوندیدمیکسریمخاطبدارم
و اعتماد متقابلی هم شکل گرفته ،تحقیق کردم ببینم چه وسایلی برای
سفرمیشودتولیدکردکهبعدازتجربهتلخافتادندرآبهنگامعکاسیدر
ساحلخلیجفنالندوخیسشدنتماممدارکوپولهابهایننتیجهرسیدم
کهیککیفمخفیطراحیوتولیدکنم.کیفیکهبرایطراحیوتولیدش
حدودیکسالوقتگذاشتموبرایتکتکقطعاتشبازاررازیروروکردم.
به عنوان مثال به 50پارچهفروشی سر زدم تا بتوانم آستر ضدآب و مناسب
را پیدا کنم .همانطور که میدانید ما ایرانیها به دلیل همراه نداشتن
کارتهایبینالمللیمثلویزاکارتو...بایدمقدارزیادیپولنقدراحمل
کنیم .خالصه این کیف را االن در یک کارگاه 4-5نفره تولید میکنیم و تا
همیناالنهزارعددفروختموهزارعدددیگرهممجددتولیدکردیم.تمام
قطعاتاینکیفهمایرانیاستبهجزقفلآنواگرخدابخواهدمیخواهیم
در آینده نزدیک کولهپشتی را هم کنار ماگچوبی و تیشرتهایی که با
عکس نقشه جهان تزیینشده تولید کنیم .یک مقدار زمان میبرد تا جا
بیفتد .این کار هم جنبه تبلیغاتی ندارد و نسبت به دوندگی و سختیاش
حاشیهسودکمیدارداماهمهچیزپولنیست».

برای آشنایی با چینیها ،بارها سوار
تاکسیهای خطیشان شدم!
اودربارهسنشروعسفرهایشوتجربههایآنمیگوید«:مناز 20سالگی
کار کردم و اولین سفر خارجی من هم در  26سالگی بود .چون قبل از آن
خدمت نرفته بودم .عالقه به سفر باعث شد کمکم به دالر پول پسانداز
کنم .یادم هست اولین سفر خارجی که رفتم دالر حدود  900تومان بود.
برای سفر به چین و تایلند ۳،هزار دالر بردم اما ۲هزار دالر خرج شد .شاید
باورتان نشود پراید آن موقع زیر  7میلیون بود و همه میگفتند بیا خودرو
بخربهجایاینکهکلپولترادر 10روزخرجکنی.البتهمدتآنسفر۱۰
روز بودکهچهار روزاضافه ماندم و ۱۴روزشد.اینسفرهمبراینمایشگاه
شهرگوانگجو بود و جنب ه بازرگانی داشت .من بهواسطه آشنایی با زبان و
عالقه زیاد به ارتباط گرفتن با مردم با هرکسی که مواجه میشدم ،شروع
میکردمبهارتباطگرفتن.گاهیفقطبرایارتباطگرفتنسوارتاکسیهای
خطیمیشدم.اینسفرخیلیچسبیدودرنتیجهکمکمبیشترشد».

سریالنکا

میتوانمبگویم 20سالاستدراینحوزههستموهرچهدارمچهازنظرشغلیوتحصیلیچهسفرودرآمد
از زبان است چراکه زبان به معنی واقعی کلمه سکوی پرتاب خوبی بود تا بتوانم از طریق آن با شرکتهای
کشورهایمختلفارتباطبگیرم.همیشهاگربخواهمیکتوصیهبهکسیداشتهباشم،یادگیریکاملیک
زبان در هر کسوت و سن است؛ چرا که بدون شک خیلی جاها از نظر کاری و فضای اجتماعی و در سفر این
توانایی معجزه میکند هرچند میدانم خیلی سخت است چون باید حداقل یکی دوسال از زندگیتان را
درگیراینکارکنید.اینهمیکتوصیهکتابینیستبلکهیکتوصیهکامالتجربیوبهاصطالحدلیاست».

یونان

در شرق اروپا ،خیلی ایرانیها را دوست دارند
«هرندیزاده»راجعبهبرخوردایرانیهاوبازخوردهایمللدیگرباایرانیها
میگوید «:خیلیها رعایت میکنند اما بعضیها متاسفانه زرنگبازی
درمیآورند،به نظرم باید طوری رفتار شود که هرجای دنیا هر فردی اسم
ب داشته باشد نه این که بگوید وای .مثال
ایران را شنید ،لبخند رضایت بر ل 

رفیقاسپانیاییامقبلاز
سفربهایرانوصیتنامهاش
رانوشتاما...
«من تاریخ و موزه را هم خیلی دوست دارم اما موزهگرد
نیستم و بیشتر به دنبال جاذبههای طبیعی و ارتباط با
مردم هستم« ».هرندیزاده » ادامه میدهد« :کال من
خیلیدوستدارمبامردمراجعبهفرهنگورسو محرف
بزنم.البتهاینیکموضوعدوطرفهاست،آنهاهمازمن
وشرایطایرانمیپرسند.بیشترآنهابهدلیلتصویری
کهازایراندررسانههامنتشرشده،تصورغلطیدارند.
شایدجالبباشدبگویمکهیکرفیقاسپانیاییداشتم
که وقتی حدود 10-11سال پیش به ایران آمد به همه
دوستانشگفتهبودبهترکیهمیرودوحتیوصیتنامه
نوشتهبود!ولیبعدهاآنقدردرایرانبهاوخوشگذشته
بود که چند بار دیگر هم به ایــران آمد .من همیشه در
ورکشاپهاوکالسهاوفضایمجازیامتالشکردم
این نکته را بگویم که ما ،سفیران فرهنگی کشورمان
ایران هستیم .من به شهرهایی رفتم که به من گفتند تو
اولینایرانیهستیکهبهاینشهرآمدیمثالیکشهر
بود در کشور تالین ،پایتخت استونی .البته من همیشه
یکسوغاتکوچکازایرانباخودممیبرم؛ازمیناکاری
اصفهان تا گز و سوهان یا حتی مجسمههای روی در
یخچالباپرچمایرانیانمادوتصویریازایرانعزیزچون
اعتقاددارمخیلیمهماستکهچطوربرخوردکنیم.یک
بارکهبهخانهیکلیتوانیاییرفتمکلیسوغاتاززعفران
و پسته بردم که شاید از هزینه هتل هم گرانتر میشد.
خود طرف هم کلی تعجب کرده بود ولی یادگاری
خوبی بود و سعی کردم اینطوری یک وجهه
خوب از ایران را به نوبه خودم نشان بدهم
چون خیلی بابت این هدیههای کوچک
ذوقمیکنند.یکبارهمیکزوجآلمانی
در ایام محرم به ایران آمدهبودند،
کلی تعجب کـــرده بــودنــد از
مــیــزان ن ــذریه ــای مــردم
در ای ــن  10روز .هرجا
میرفتند ،میگفتند
مگر مـیشــود شما
 10روز هم ناهار
هم شام هم چای
و هــم آب میوه
رایگانبدهید؟
خـــــــاصـــــــه
بــــرایــــشــــان
خیلیجالب
بود».

درشرقاروپاخیلیایرانیهارادوستدارندبهویژهاینرفتاررادرصربستان
مشاهدهکردم.آنجاوقتیمیگفتمازایرانهستمکلیاستقبالمیکردند
ومیگفتندایران؟شماخیلیخوبید،استقاللداریدازآمریکاوبقیهکشورها.
درکلمندرتمامسفرهایمجاییندیدمکهکسیازایرانوایرانیبدبگویددر

حالیکهبیشترآنافرادهمدوستدارندایرانراببینند.درسفراخیرمچند
خانموآقاازکشورهایمصر،اردنواسپانیاازاشتیاقبرایدیدنایرانسخن
میگفتند.همانطورکهمیدانید،ایرانبههمراهچین،آمریکاوالبتهمکزیک
ومراکشاقلیمهایمتفاوتوجذابیدارند».

تمام تالشم این است که سفر برای همه آسان شود
«هرندیزاده» در بخش دیگر صحبتهایش گریزی به تجربیات و راههای انتقال آن به دیگران میزند و
میگوید« :من هم از طریق برگزاری ورک شاپ ،هم در صفحه مجازی به جرئت میتوانم بگویم پیامی
نبوده که جواب نداده باشم .روزی چندین ساعت وقت میگذارم و تجربیات  14-15ساله سفرم را در
اختیار افراد قرار میدهم .یادم است در یک سفر به سنگاپور به دلیل خوردن یک نوع غذا مریض شدم و
حدود 100دالر برای یک داروی ضد تهوع هزینه کردم ،بعد از آن همیشه قرص ضد تهوع با خودم میبرم.
من در بیان تجربیاتم این مسائل را اعالم میکنم تا کسی الکی به خرج نیفتد .یا یک مثال دیگر ،برای
سفر به سریالنکا با تجربهای که داشتم به همه اعالم کردم که در ایران ویزا را با یک مبلغ اضافهتر بگیرید
تا دردسر کشور خارجی ،زبان و هزینه اضافی و حتی اتالف زمانی و ...در آن کشور را نداشتهباشید .من
معتقدم که خیلی وقتها با تور سفر کردن مطمئنتر و کم هزینهتر است و گاه کسانی بودند که بیتجربه
بودند و خواستند تنها سفر کنند که ارزانتر بشود اما به دلیل تجربه کم به مشکالتی برخورد کردند و
هزینهشان هم خیلی بیشتر از تور شده است!در کل من همیشه سعی میکنم اطالعات و تجربهام را در
اختیار افراد قرار دهم تا با این تالش سفر را برای همه آسان کنم .باور کنید هرکسی که به سفر میرود من
ذوق میکنم .تجربه زندگی به من ثابت کرده که شما وقتی شادی را تقسیم میکنید خودتان بیشتر شاد
میشوید .سفر روح و جهانبینیتان را بزرگ میکند و شما را آدمهای صبوری بار میآورد که در ایران
خیلی به آن نیازمندیم».

در خیابانهای هلند بوی حشیش
اذیتم میکرد
این جهانگرد میگوید« :همیشه دوست داشتم در یک کشور یک ماه
بمانم .یک بار سفر یک ماههام به اروپا از ایتالیا و ونیز شروع شد .بعد رفتم
هلند ،بلژیک ،آلمان ،سوئیس و جمهوری چک ،مثال در بلژیک زیاد نماندم
یا در آمستردام به دلیل قوانین آزاد مصرف دخانیات و حشیش ،بویش در
خیابان اذیتم میکرد .اما ایتالیا خیلی جالب بود .مردم بسیار خوب و آب و
هوای دلپذیر و غذاهای خوشمزه اما برخالف غرب ایتالیا که هم دیدنیتر
و هم ارزانتر و جذابتر بود ،ونیز خیلی گران است و به نظرم میتوانید
ونیز را در یک نصف روز بگردید و از آن جا بیرون بروید!»

یونان

سفیر صلح ورزش نوردیک واکینگ هستم
گردشگری ورزش نوردیک واکینگ در ایــران هستم».
«مــن سفیر صلح سالمت و
ِ
«هرندیزاده» با ذکر این توضیح به سراغ معرفی این رشته میرود و ادامه میدهد« :این
ورزش اصالتا فنالندی است که شامل پیادهروی شمالی با چوبهای مخصوص است و
تمرینسبکصحیحراهرفتناستبهایننحوکهوقتیشماباایندوچوبحرکتمیکنید،
تقریبا 80تا 90درصد عضالت بدن شما درگیر است .این ورزش در فنالند شروع شده
و مورد استقبال خیلی از کشورها هم قرارگرفته است .این ورزش را آقای «تیمور فارسی
مدان»بهایرانآورد.اتفاقاچندینجلسههمدرپارکملتبرگزارکردیمکهمتاسفانهکرونا
مانعادامهیافتنآنشدامااالندوبارهشروعشدهاست.اینورزشسنوسالنمیشناسد
وهمیناالنهمبهدنبالاینهستیمکهفعالیتخودمانرادراینرشتهبیشترکنیم».

بهترین سفرم به «مونتهنگرو» بوده است
«هرندیزاده»دربخشپایانیصحبتهایشدربارهبهترینجاهاییکهسفرکردهمیگوید:
«برای هرکسی بسته به سلیقهاش شاید متفاوت باشد اما من در کل ایتالیا و اسپانیا را خیلی
دوست دارم ،مردمان بسیار خوبی دارد که در آن جا دوستان خوبی هم پیدا کردم .البته
شرق آسیا هم واقعا قشنگ است و حال خوبی دارد .کشورهایی مثل اندونزی ،تایلند،
سریالنکا و مالدیو از نظر طبیعت بی نظیرند .شرق اروپا هم عالی است .مردمی ساده
و مهربان با کشورهای کم هزینه .پرتغال هم خیلی جذاب بود اما اگر بخواهم از یک
کشور فقط نام ببرم باید بگویم بهترین کشوری که رفتم «مونتهنگرو» است .آن قدر
این کشور را دوست دارم که اگر به من بگویید در اروپا کجا حاضر به زندگی هستی،
انتخابم «مونتهنگرو» خواهدبود ،کشوری با مردمی بینظیر و هزینه خوب و طبیعت
بکر .مونته نگرو عالوه بر مردمش ،طبیعت منحصربهفردی هم داشت .از مردمش
هرچه بگویم کم گفتهام ،مردمی ساده و مهربان که حتی پول به ایران آمدن هم ندارند.
در سفرم به این کشور آن قدر آرامش و آسایش حس کردم که گاهی در آن میان دلم
برای ایران خودمان میسوخت .در انتها باید بگویم کشور «چک» و شهر «پراگ» هم
بینظیر است این در حالی است که مثال کشوری مثل آلمان این حس و انرژی خوب
را به من منتقل نکرد».

