ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ روﯾﺎﻫﺎ

ﺳﺮزﻣﯿﻨ در ﻣﻨﺘﻬاﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾ ﮐﻬﻦاش رﯾﺸﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دارد و ﭘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪادادی و ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﭘﺮ
از ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی اﺳﺖ؛ در ﭘﻬﻨﻪ ﮐﻬﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺗﺎرﯾﺨ از ﻓﺮﻫﻨ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺬاب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻟﻤﺲﺷﺎن
ﻧﻨﯿﻢ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ درک روﺷﻨ از ﺟﺎدوی اﯾﻦ ﺧﺎک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺲ ﮐﺮدم ،ﺑﺴﺘ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻓﺮﻫﻨ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻬﻦ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و اﻫﺮﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﺐ آزاد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻮﺟﺐ ورود ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺑﻪ ﺗﺒ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ورود ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎی ﻣﺮان وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺪر ﺑﺮﯾﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮی ﻃﺒﯿﻌ روﺑﻪرو ﻣﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﻫﯿ ﮔﻮﺷﻪای از ﺟﻬﺎن دﯾﺪ ،ﮐﻮهﻫﺎی در ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮﯾﺨ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮهای از دﻧﯿﺎﯾ دﮔﺮ را ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺎز
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺮه ﭘﻬﻨﺎور و ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻦﻫﺎﯾ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻧﻘﺶ و ﻧﺎر ﻃﻼﯾ ،ﯾﺎدآور اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در دل اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
از ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،دروازه ورود ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس را ﻣﺗﻮان در ﻗﺎب ﺻﺨﺮهای ﺑﻨﺪر ﺑﺮﯾﺲ ﻧﺎﻇﺮه ﮐﺮد؛ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻮجﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﺮ
ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﺳﻨ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﯾﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ در روﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻨﻈﺮه روﺑﻪروی آﺑ،
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ واﻗﻌﯿﺘ از ﯾ ﻧﻘﻄﻪ از اﯾﺮاﻧﻤﺎن اﺳﺖ؛ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﭘﺲ از دﯾﺪﻧﺶ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﺳﻮال در ذﻫﻨﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآورد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ
رﻫﺎﺳﺖ؟! ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢﻧﻮازی اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻤﺎن رﻫﺎﯾاش ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻬﺎر ﺑﻬﺎر واﻗﻌ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر را ﺑﺎور ﮐﺮد؛ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻣﺜﺎل ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺛﺮوﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﺗﻮان ﯾ ﺗﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺷ ﻓﺮﻫﻨ ﻏﻨ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در ﻧﺎه ﺗﻨﻧﻈﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻓﺎر ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن و ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ،
ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺘ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﺗﻼش ﯾ ﻣﺮد ﺑﻠﻮچ از ﺟﻨﺲ ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد و
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ در روﺳﺘﺎی رﻣﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧ را در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺻﯿﺎدان ﺗﺮوﯾ دﻫﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿ
وﻗﺖ از ذﻫﻦ ﻣﻦ ﭘﺎک ﻧﺸﻮد؛ ﺣﺮﮐﺖ دو ﻣﺎﻫﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺮه اﻣﻮاج درﯾﺎ و در دﺳﺘﺎن زﺣﻤﺘﺶ ﺻﯿﺎدان و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﻤﻨﺎک و ﭘﺮﯾﺸﺎن ،ﺣﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ را ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯿﻢ ﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﺲ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮادی‐ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺧﺒﺎر آزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ

