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یاســمن طاهریان| دن و آدری، زن و شوهر 
ماجراجو، شغل کارمندی خود را رهاکردند و با 6 
چمدان و دو بلیت یک طرفه سانفرانسیســکو را به 
مقصد پراگ )جمهوری چک( ترک کردند. همه از 

آنها می پرسیدند:  »شما دیوانه شده اید؟«
دنیل نــول، فارغ التحصیل مدیریــت بازرگانی 
از دانشــگاه کورنل در نیویورک و آدری اســکات، 
فارغ التحصیل ام بــی ای از دانشــگاه کالیفرنیای 

آمریکاست.
آنها بعــد از پنج ســال زندگــی و کار در پراگ 
دوباره کوله پشتی هایشــان را برداشتند و این بار 
به بانکوک در تایلند رفتنــد. آنها عهد کرده بودند 
که مقصدشــان دیگر فقط یک کشور نباشد، بلکه 
همه جای دنیا باشــد. همه فکر می کردند که این 
دو عقلشان را از دست داده اند، درحالی که این زوج 
انتخاب کردند کــه آزادانه زندگی کنند تا یک روز 

به عقب نگاه نکنند با این افسوس که:  ای کاش...
سفری که قرار بود یک ســال ونیم طول بکشد، 
هفت سال ادامه یافت و به شــیوه  زندگی این زوج 
در این دنیای بزرگ و شــگرف تبدیل شــد. آنها 
 Uncornered ســایتی اینترنتی هــم به نــام
Market ایجــاد کردنــد، با هدف به اشــتراک 
گذاشتن شگفتی های دنیای اطراف، زیبایی هایی 
که ممکن است به علت مشغولیات روزمره متوجه 
آن نباشــیم. دلیل دیگر ایجاد این پایگاه مجازی 
برقراری ارتباط با مردم دنیا و حضور در شبکه های 
اجتماعی، وبالگ هــا و کنفرانس هــا از طریق به 

اشتراک گذاشتن عکس ها و سفرنامه هاست.
در میان مطالب گوناگون این ســایت بخشــی 
هم به ایران اختصــاص دارد. عالقــه  این زوج به 
ایران به زمانی برمی گردد که به پراگ ســفر کرده 
بودند، زمانی که با زوجی آشــنا شــدند که تازه از 
سفر به ایران بازگشــته بودند. آنها از مهمان نوازی 
و انسان دوســتی مردم ایران برایشــان گفتند و 
تصویری کامال متفــاوت با آنچــه در اخبار دیده 
می شد، برایشــان به تصویر کشیدند؛ تصاویری از 
معماری بناها و موزاییک های رنگی گنبدها که در 
هیچ کجای دنیا ندیده بودند. بعد از آن با ایرانیان 
خارج از کشور دوست شــدند. آنها از کشورشان و 

شعرهای فارسی گفتند.
دن و آدری ایران را آخرین مقصد خود در ســفر 
دور دنیــا انتخاب کرده بودند ولی فرصت ســفر به 
ایران چند ســال پیش به وجود آمد و آنهــا از این 
فرصت استفاده کردند. آنها سفرشان را از تهران آغاز 
کردند، به همدان، اهواز، شیراز و تخت جمشید، یزد، 
اصفهان و ابیانه رفتند، سپس با تمدید یک هفته ای 
سفر خود از دریای خزر، رشــت، ماسوله، اردبیل و 

تبریز دیدن کردند.
آنها سفرنامه  ای نوشتند از آنچه در ایران دیدند و 
عکس های بسیاری از فضاهای شهری، معماری و 
مردم در سایت شان منتشر کردند. بخش هایی از این 

سفرنامه را می خوانید:  
طراحی مسجد جامع- یزد

یزد یکی از شــهرهای موردعالقه  مــا در ایران 
است. این شــهر تاریخی زرتشــتی پایگاه کویری 
مردمی اســت که از جنگ و ظلم و ستم در مناطق 
دیگر کشــور گریخته اند. بافت قدیمی این شهر از 
خشت های قهوه ای قرمز رس ساخته شده تا هم با 
کویر اطراف هماهنگی داشته باشد و هم داخل بنا 

را خنک نگه دارد.
چشــم هایت که به این تک رنگی عادت می کند، 
وقتی با رنگ های روشن فیروزه ای و طراحی ظریف 
اسالمی- ایرانی در مســجد جامع مواجه می شوی، 
احســاس می کنی که عینک ســه بعدی زده ای. 
وقتی مدتی به نقش ونگار مســجد خیره می شوی، 
خوشنویسی، تقارن و نمادگرایی با چشمانت بازی 
می کند و تو را به ســمت خودش می کشاند. سرت 

گیج می رود.
وقتی به این مســجد نگاه می کنیــد، به تاریخ 
900ساله اش توجه کنید؛ به نقش ونگار محراب، به 
طاقچه  نیم دایره ای که نشان دهنده  مسیر کعبه در 
مکه است. این جا از ۱۳6۵، یکی از شگفت انگیزترین 
محراب های ایران به شمار می رود. به باال نگاه کنید و 

از دیدن ستاره های روی گنبد لذت ببرید.
مسجدی با طاووس پنهان- اصفهان

جواد، راهنمای تور، زمانی که مــا را به زیر طاق 
کاشی کاری شــده و طالکاری شــده  مسجد شیخ 
لطف اله در اصفهان برد، گفت: »اگر در زمان مناسب 

به گنبد نگاه کنید، یک طاووس خواهید دید.«

ما ســرمان را باال کردیم تا بهتریــن زاویه را پیدا 
کنیم. با کمک نوری که از پنجره ای نزدیک می تابید، 
سروکله  یک طاووس، که تا آن لحظه دیده نمی شد، 
با دم درخشــان نقاشی شده، پیدا شــد. گاه صدای 
تعجب اطرافیان شنیده می شد که طاووس را کشف 

کرده بودند.
مسجد ایرانی قرن هفدهمی و طاووس درخشنده 
روی طاقش. تمام فضا را طراحی های عمیق و غنی 
پر کرده. خطاطی و کاشی کاری در این مسجد مانند 
خیلی از مســاجد دیگر ایران خیره کننده اســت، 
حتی در دیکشــنری تصویری، برای معنای کلمه  
»خیره کننــده« )dazzling( تصاویری از داخل 

مساجد ایران را می بینید.
همان طور که خیره شده بودیم، بچه های اردوی 
مدرسه  دخترانه وارد شدند. داشتیم راه می رفتیم که 
آنها توجه همه را به خود جلب کردند. فقط نیمی از 
آنها به راهنمایشان گوش می دادند. وقتی سخنرانی 
تمام شد، دور ما جمع شــدند، ما سوال های آنها را 
جواب می دادیم، پرسش هایی از قبیل این که از کجا 
آمده ایم، کجاها را در ایــران دیدیم و راجع به ایران 
چه نظری داریم. آنها ما را به کنسرتی در بعدازظهر 

همان روز دعوت کردند، ایمیل ها ردوبدل شدند.
از ما می پرسیدند: »فیس بوک دارید؟«

در طول سفرمان در ایران طاووس و مردم هر دو 
شگفت انگیز بودند.

خانه های مخروطی- کندوان

وقتی اخبار زلزله  اخیر تبریز در شمال غربی ایران 
را شنیدم، یاد نوامبر پارسال افتادم که آن جا بودیم. 
مخصوصــا زمانی که یــک روزه از تبریز به کندوان 
رفتیم، جایی که مردم در خانه های مخروطی شکل 
زندگی می کنند. این خانه ها شبیه غارهایی هستند 
که هزاران  سال پیش از خاکستر آتشفشان درست 

شده اند.
در تاریخ نوشته اند که ساکنان روستاهای اطراف، 
700 ســال پیــش در زمان لشکرکشــی مغول ها 
به این غارها پنــاه آوردند. از آن زمان، ســازه های 

مخروطی شکل محل سکونت باقی ماندند.
نوامبر گذشته زمان سفر ما، وقتی یک الیه برف 
روی زمین نشسته بود، روستا سرزنده تر از همیشه 
بود. بچه ها در غارها قایم موشــک بازی می کردند، 
پــدران قاطرهای لجوجی را کــه خورجین هیزم 
را حمــل می کردند، می کشــیدند، مــادران هم 
لباس های شسته را روی بند رخت پهن می کردند. 
پایین تپه، فروشــنده ها چندین متر لواشک انار و 

زردآلو هیجان انگیز را به گردشگران می فروختند.
ما شنیدیم که کندوان در این زلزله  اخیر آسیبی 

ندیده و زندگی ادامه دارد. باید امیدوار بود.
فرش های ایرانی در بزرگترین بازار جهان

»ارزش فرش ایرانــی، مخصوصا تبریزی، از طال 
بیشتر است.« راهنمای تور در قسمت فرش های 
قدیمی بازار تبریز با گفتــن این جمله به ما درس 
اقتصاد می دهــد. بزرگترین بــازار در خاورمیانه. 

بزرگترین بازار ســنگ فرش دنیــا. میراث جهانی 
ثبت شده در یونسکو. این بازار تبریز است. در عمق 
آن پیرمردان، فروشندگان فرش های قدیمی چای 
می نوشند، قلیان می کشند و فقط چهار ساعت در 
روز کار می کنند. تن صداها پایین اســت، ارتباط 
درحال شکل گرفتن است و معامله درحال انجام 

شدن.
فرش هــای ایرانــی در تمام دنیا بــه کیفیت و 
مدلشــان معروفند. آنها به راســتی اثری هنری 
هستند که سال ها طول کشیده تا با زحمت فراوان 
با دســت های چاالک و ماهر بافته شــوند. فرش 
تبریز دردانه  فرش های ایرانی اســت )محلی های 
اصفهان و مشهد ممکن اســت با این نظر مخالف 

باشند( و البته، هرچه پاخورده تر، گران تر.
مسجد شاه چراغ

راهنمای تــور گفت: »می خواهــم یک چیزی 
نشانتان بدهم که هیچ وقت ندیده اید.«

مسجد شاه چراغ. آرامگاه است، یکی از جاهایی 
که برای عبادت و ســتایش در ایران کاربرد دارد، 
ولی این مسجد شبیه یک گوی بلورین است. بازی 
بزرگ نور در این آرامــگاه جریان دارد. درهرحال، 
این مکان را آیت اهلل ای کشــف کرده که از فاصله  
دور دنبال نوری می رفته. بعد از حفر معلوم شــد 
که منشأ این نور از جســد زره پوشی با انگشتری 
به دســت در قبرستانی اســت که روی آن نوشته 

شده »افتخار از آن خداست، احمد ابن موسی«.

بنابراین، این مکان به نام مقبره  احمد و محمود، 
نوادگان امام موســی کاظم)ع( شــناخته شــده 
است. مقبره، گنبدها و ســتون ها همه به ۱۱۳0 
هجری قمری برمی گردند. ایــن مجموعه را بارها 
توسعه دادند و بعد از چندین زلزله ترمیم کردند. 
پس می شــود گفت که الیه هایی از تاریخ در این 
مکان وجــود دارد که تا امروز یکــی از مهم ترین 
مکان های نیایش در شیراز و یکی از توریستی ترین 

شهرهای ایران است.
پرسپولیس:  ایران باستان، تجربیات مدرن

بــا این کــه پرســپولیس یکــی از مهم ترین 
مکان هــای توریســتی و باستان شناســی ایران 
است، قبل از بازدید حواسم بود انتظاری نداشته 
باشــم. به هر حــال، از یک امپراتــوری ۲۵00 
ســاله هخامنشــی چه چیزی باقی مانده است؟ 
اما در میان ســتون های فروریختــه، جزییات و 
ریزه کاری های بســیاری پیدا کــردم که با زمان 

حال ارتباط شگفت انگیزی دارد.
وقتی از کاخ دروازه کشــورها به پرســپولیس 
وارد شــدم، از مقیاس همه چیز مانند مجسمه ها، 
ســتون ها، نمای ســنگی حیرت زده شدم. سعی 
کردم تصور کنم چگونه مواد اولیــه به این مکان 
وارد شده تا این شــهر و قصر ساخته شوند و بدون 
وســایل مکانیکی که امروزه در اختیار ما اســت 
زیباسازی شوند. اما بیشتر از آن، از کنده کاری های 
ظریف پرسپولیس و داستان آنها شگفت زده شدم. 

احســاس کردم که تازه می توانــم عظمت ایران 
باستان را درک کنم. احســاس کردم ایرانی های 
باســتان به دنبال ایده آلی بودند که امروز هنوز به 

ذهن ما نرسیده است. 
ما به گوشه ای رســیدیم که روبه روی آن پلکان 
بزرگی اســت که به قصر آپادانا می رســد. دیوار 
عظیمی از نقش های برجسته آدم هایی که به صف 
ایستاده اند چشمان مرا خیره کرد. صدای راهنمای 
تور به گوش می رسید: »این نقش برجسته اعضای 
۲۳ قوم وابســته به امپراتوری هخامنشی را نشان 
می دهد  که از خانه خود برای شاه شــاهان هدیه 

می آورند.« 
مانند لنز دوربین، چشــمانم به ریزه کاری های 
کنــده کاری روی ســنگ ها- موهــا، صورت ها، 
ریش ها، کاله ها و لباس ها، کادوهای در دستشان 
نزدیک تر شــد. این که بعد از ۲۵00 ســال هنوز 
می توانید هر پیچــش مویی در ریش ها، مژه های 
شترها و پوست صاف سربازانی که دست در دست 
هم دارند را تشخیص دهید، واقعا تماشایی است. 
 جواد ادامــه داد: »اینها اهل اتیوپی اند. از موها و 
صورت شان مشخص است. اتیوپی بیشترین ملت 
دوردست اند. توجه کنید چگونه ســربازان ماد و 
پارس آنها را با دستانشــان راهنمایی می کنند که 

نشان دهنده دوستی است. 
هر کدام از شــهروندان هر ملیت مانند مصری، 
آســوری، هندی، تاجیکی و غیره به راحتی قابل 
شناسایی بودند. شــکل ظاهری آنها و نشانه های 
فرهنگی آنها در سنگی ۵00 ســال قبل از میالد 

حفظ شده است. 
ایــن کنده کاری ها بیش از ۲۵00 ســال قدمت 
دارند اما هنــوز می تــوان شــباهت هایی میان 
اقوام نشــان داده شــده و مدرن امروزی پیدا کرد. 
این گونه جزییات بــه نظر من کاراکتــر امپراتور 
هخامنشــی را تعریف می کند: امپراتور باســتانی 
چنــد ملیتی بــر پایه احتــرام بــه فرهنگ های 
 گوناگــون بــا وجــود وفــاداری یگانــه به یک

پادشاه. 
دیوار دروازه کشورها این آرمان را در سنگی برای 
همه ما به جای گذاشته اســت. همان طور که راه 
می رفتم، به یاد صحبت هایی که با ایرانی ها که در 
خیابان داشــتیم، می افتادم: »ما فرهنگ بزرگی 

داشتیم، تمدنی بزرگ.«
منشور بزرگ حقوق بشر کوروش

زمانــی که داریــوش بــزرگ این قصــر را در 
پرســپولیس ســاخت پدرزنش، کوروش بزرگ 
سعی داشــت بنیان احترام متقابل در امپراتوری 
هخامنشی را بنا کند. کوروش در این استوانه بابلی 
)۵۳9 ســال قبل از میالد(، نخســتین گفته های 
ثبت شده از حقوق بشــر، بیان بردباری و مذهب، 
برابری زبانی و نژادی در تمام امپراتوری را مطرح 

کرده است.   
تاریخ به ما می گوید که تمدن های بزرگ آمدند 
و رفتند، از خاک برخاســتند و سقوط کردند، باال 
رفتنــد و فروریختنــد. امروزه ما ماشــین آالت و 
ابزار ســاخت حتی پایتخت ها و قصرهایی بزرگتر 
از پرســپولیس را در اختیار داریم. اگرچه، دنیای 
ما به واســطه ملت های بزرگ هنوز راه هایی برای 
رســیدن به آرمان هــای بردبــاری و برابری پیدا 
می کند که کوروش ۲۵00 ســال پیش ارایه کرده 

است. 
منبع:   آنکورنرد مارکت  

ماجراجویی های زوج آمریکایی

کشف تاریخ و مردم در سفر به ایران

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

مسجد صورتی، شیراز
هیچ چیــزی مانند نــور صبحگاهی 
که از پنجــره  ای با شیشــه های رنگی 
می گذرد نیســت؛ بر روی فرش ایرانی 
طراحی می کشد و در میان ستون های 
صورتی کــه بی نقــص کاشــی کاری 
شــده اند.  این شبستان زمســتانی در 
مسجد صورتی شــیراز است. وقتی وارد 
مجموعه مسجد نصیرالملک )که به نام 
مسجد صورتی هم معروف است( شدیم، 
در ابتدا به نظــر می آمد جاذبه اصلی آن 
بنای بیرونــی با کاشــی کاری پیچیده 
و ظریــف اســت. بعــد وارد نمازخانه 
زمستانی شــدیم و فهمیدیم که اشتباه 
می کردیم. وقتی به عکس نگاه می کنید 
تصور کنید وسط اتاقی با گرمای نوری 
که از شیشــه های رنگی عبور می کند، 
نشسته اید. احساس زیبایی است. جای 

زیبایی است.  

کاخ گلستان
قاجار  سلســله  پادشــاهان 
می دانســتند چگونــه خوش 
بگذراننــد. )برخی معتقدند که 
به خــرج رعیت و کشورشــان 
امــا  می گذراندنــد،  خــوش 
این کامــال داســتان دیگری 
اســت.( نگاهی بــه داخل اتاق 
پرزرق وبرق و کاشی کاری شده 
خلــوت کریم خانــی در تهران 
بیندازید. تصور کنید شــاهان 
قاجــاری ۲00 ســال پیش در 
هوای خنک  روی تخت با قلیان 
نشسته اند و منتظرند با رعیت 
خــود از روی تخــت مرمری 
دیدار کنند.  وقتــی به عکس 
نگاه می کنید حتما به سقف آن 

خیره شوید.   
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