سالم دوستان
مدتها بود که برنامه سفر روسیه رو در سر داشتم منتهی همیشه چند مانع سر راه میدیدم .اول از همه اینکه قرار بود سفر یک
سفر خانوادگی باشه که با بچه کوچیک میتونست سختیهای خودش رو داشته باشه.
دوم زبان نا آشنا و نا آشنایی مردم روسیه با زبان های رایج بود که سفر رو به صورت آزاد و بدون تور سخت و یا غیر ممکن
میکرد در حالی که شدیدا دوست داشتم آزاد و بدور از قید و بند سفر گروهی تور سفر کنم.
در آخر و مهم تر از همه محدودیت زمان سفر به روسیه به دلیل شرایط جوی بود .به هر حال از خیلی از خواسته هام گذشتم و
دل به دریا زدم و تن به مسافرت با تور دادم.
همینجا اعالم میکنم که برای سفر آژانس مسافرتی دلتابان رو انتخاب کردم و اصال از این انتخاب پشیمون نیستم .به راستی که
تیم تور روسیه دلتابان را باید فوق العاده حرفه ای و مسلط بر امور قبل و حین تور روسیه دانست .بد نیست اگه بدونین دلتابان
در سال  69برای دومین سال متوالی آژانس مسافرتی برتر کشور شناخته شده.
قرار بود که سفرنامه مشاهدات دو شهر مسکو و سن پترزبورگ رو برای دوستان به رسم سوغات بنویسم ولی مشاهده های من
در طی سفر من رو سخت به فکر فرو برد و اندکی تصمیمم رو عوض کردم و تصمیم دارم یک سفر نامه مقایسه ای بنویسم.
مقایسه بین دو کشور کومونیست ابرقدرت یعنی چین و روسیه.
اولین تفاوت رو در گرفتن ویزا میتونین ببینین .کشور چین ویزای توریستی بین یک ماه تا سه ماه به شما میده و این ویزا از
لحظه صدور دو ماه قابلیت استفاده و ورود به چین رو داره اما متاسفانه قوانین کشور روسیه بسیار بسته هستن و شما باید دقیقا
تعداد روزهای سفرتون رو مشخص کنین و ویزا دقیقا به تعداد روزهای سفر و به تاریخ ورود و خروج برای شما صادر میشه و
ویزا رو  84ساعت قبل از سفر به مسافر تحویل میدن .برای خود من ویزای  7روزه با تاریخ ورود و تاریخ خروج صادر شده
بود .این خشک ترین و سخت گیرانه ترین نوع ویزایی بود که من تا کنون تجربه کردم.
پروازهای مستقیم از تهران به مسکو و سنت پترز بورگ را دو شرکت ماهان و معراج ارائه میدن که برنامه منظم و خوبی
دارن .البته شرکتهای داخلی و خارجی دیگه ای هم هستن ولی حجم عمده پروازها به عهده این دو شرکته و البته شرکتهای دیگه
پروازهای فصلی دارن ولی این دو شرکت در تمام طول سال پرواز های خودشون رو دارن.
سفر ما از فرودگاه امام خمینی و با پرواز هواپیمایی معراج شروع شد .اینجا الزمه اولین توصیه سفر رو بکنم .اگه کودک
همسفر دارین برای طی پرواز چهار و نیم ساعته به مسکو حتما یا به کودک خودتون داروی خواب بدین و یا اسباب بازی و
وسایل سرگرمی به حد کفایت همراه داشته باشین چون با وجود اینکه داشتن وسایل سرگرمی کودکانه جز استانداردهای
پروازهای بین المللیست ولی در پرواز معراج حتی یک کاغذ سفید و یک قلم برای نقاشی کودک هم پیدا نمیشه.
شهر مسکو از فراز آسمان بسیار بسیار زیباست و به مانند نگینی است که در دل کیلومترها جنگل انبوه و متراکم از هر طرف
محافظت میشه .اگه از دیدگاه ادبی بخوام ببینم باید بگم مسکو مثل مرواریدی است که بر روی فرش بسیار زیبایی از مخمل سبز
آرمیده.
مراسم گمرک و کنترل پاسپورت بسیار سخت گیرانه و وقت گیره .افسر کنترل با ذره بین قوی تک تک صفحات پاسپورت و
خصوصا برگه ویزا رو به دقت چک میکنه و گاها افرادی رو از صف خارج میکنه و پاسپورتشون رو برای مدت حدود نیم
ساعت برای استعالم و بازبینی تکمیلی ازشون میگیره .راستش رو بخواین اولش داشت بهم بر میخورد و گفتم شاید این روش
برخورد با ایرانی هاست.
در همون موقع پرواز ترکیه ،فتالند ،چین و آلمان هم رسید و دیدم شرایط برای اتباع اون کشورها هم دقیقا همین طوره و این
شیوه کنترل پاسپورت ریشه در خوی و خصلت کومونیستی این کشور داره.
اگه بخوام گریزی بزنم به چین باید بگم که اگه تو کنترل پاسپورت چین شما برای مراحل کنترل اندکی بیشتر از حد معمول
معطل بشین از شما صد بار عذرخواهی میکنن ولی در کنترل پاسپورت مسکو دریغ از یک لبخند.
ورود ما به فرودگاه بین المللی  Vnokovoدر فاصله  84کیلومتری جنوب غرب شهر مسکو بود و این مسافت نسبتا زیاد این
شانس رو به ما داد که از طبیعت بسیار زیبای حومه مسکو نهایت استفاده بصری رو ببریم .اون جنگلی که از باال مثل یک
مخمل سبز به چشم میومد از نزدیک بیشتر به یک معجزه شبیه بود .درختان بسیار بسیار بلند و فوق العاده متراکم که گمون نکنم

از بین فاصله درختان کسی بتونه عبور کنه .حد اقل من و دکتر خسروجردی که سایز و ابعادمون این اجازه رو بهمون نمیده شاید
با اندکی ارفاق افراد ریز جثه تر بتونن از بین اون درختان رد بشن.

تا یادم نرفته بهتره بگم فرودگاه  Vnokovoاصال دارای معیارهای الزم برای دروازه ورود به یک کشور ابرقدرت نیست.
کهنگی و فرسودگی و بی سلیقه گی و زمختی از در و دیوار فرودگاه میبارید .بعدا از یک فرودگاه دیگه مسکو هم اسم خواهم
برد .اون فرودگاه هم حال و روز بهتری نداشت.
ساعت ورود ما به مسکو  83:2عصر بود و استقرارمون تو هتل و استراحتی کوتاه تا غروب طول کشید .اولین گشت مسکو از
غروب آفتاب با بازدید از خیابان آروات و مترو مسکو و دیدار از اولین خواهر از هفت خواهر معروف مسکو شروع شد.
مترو مسکو نه تنها شبکه ای قدرتمند در حمل و نقل درون شهری و برون شهری پایتخت روسیه محسوب میشه ،بلکه ایستگاه به
ایستگاه یک گالری هنری سرشار از فرهنگ و هنر به حساب میاد.
ما از ایستگاه "انقالب سرخ" وارد مترو مسکو شدیم .ورود به مترو مسکو آداب و رسوم خاصی داره که اگه رعایت نشه میتونه
خطرات جانی به همراه داشته باشه .میخوام چشماتون رو ببندین و تصور کنین .پله برقی با شیب تند و با سرعتی بیشتر از پله
برقی های معمول شما رو قراره تا عمق هشتاد و اندی متر پایین ببره .اگه حواستون پرت بشه و یا سرتون پایین باشه و به
موبایل نگاه کنین و یا به پشت سر نگاه کنین ممکنه تعادلتون رو از دست بدین و روی پله برقی سر بخورین و پایین بیوفتین و
چندین ده نفر رو هم تا عمق زیاد پایین بکشین.
در مورد مترو مسکو داستانها و حکایات گاها آمیخته با افسانه بسیاری وجود دارد .اگه به خط شماره  5مترو مسکو توجه کنین
میبینین که مسیری حلقوی است در مرکز شهر مسکو که بخش عمده ای از اماکن اداری و دولتی این پایتخت را احاطه کرده.
نقل شده که نقشه مترو مسکو رو برای تایید نهایی پیش استالین بردن و استالین حین مشاهده نقشه فنجان قهوه رو روی نقشه
میذاره و از اونجایی که زیر فنجان خیس بوده اثر ته فنجان بر روی نقشه می افته و به این دلیل که استالین آدم تند مزاج و بد
اخالقی بوده بعد از دریافت نقشه ،هیچ کدام از کارشناسان و مهندسین جرات اینو نداشتن که دوباره پیش استالین برن و بپرسن که
آیا این اثر روی نقشه اتفاقی است و یا نظر شخص استالینه  .به همین دلیل تصمیم میگیرن که این لکه قهوه بر روی نقشه رو به
عنوان یک خط جدید به مترو مسکو اضافه کنن.

البته این داستانها و حکایات متعدد درباره مترو مسکو بسیارند و نمیتوان حقیقت رو از افسانه در موردش تفکیک کرد.
 -5ایستگاه "انقالب سرخ" مترو مسکو را شاید بتوان شناسنامه اتحاد جماهیر شوروی سابق نامید .نمادهای انقالب بولشویکی را
از تک تک خشتها و سنگهای این ایستگاه میتوان احساس کرد و سردیس لنین که بر روی پایه ای بلند در انتهای این ایستگاه
نصب شده است ،به منزله تیر خالص لکه ننگ دیکتاتوری بی هویت کومونیست بر پیکر جامعه رنجور روسیه خودنمایی میکنه.

حکایت میشه که برای سالیان سال سردیس استالین هم پهلوی سردیس لنین خودنمایی میکرده ولی بعد از مرگ استالین مردم
تحمل دیدن سردیس اون رو نداشتن و به همین دلیل اون سردیس برداشته شده.
ایستگاه بعد ایستگاه  Kiyevskayaبود که از اون بازدید کردیم .ایستگاهی بسیار زیبا و چشم نواز با نقاشی هایی بسیار دلنشین و
هنرمندانه برای هرچه زیباتر نشان دادن واقعییتی تلخ و گزنده و مشمئز کننده .نقاشی های این ایستگاه حکایت از اتحاد و
همکاری روسیه و جمهوری اوکراین دارند ولی این ظاهر خوش ماجراست .واقعییت ،دندان تیز طمع روسیه در طی قرنهای
متمادی است که بر گردن جامعه ،صنعت ،منابع طبیعی و معادن غنی اوکراین ساییده میشود.
سرتاسر این ایستگاه پوشیده شده از نقاشی شخصیتهای اوکراینی که خدماتی را برای پیشرفت و ارتقاء اتحاد جماهیر شوروی به
دولتهای سرخ مسکو ارایه داده اند .اما هیچ کجا اشاره نشده است که روسیه برای جمهوری اوکراین چه کرده است.

آیا ماحصل اوکراین از این اتحاد غیر از تاراج و سرکوب و تهدید بوده است؟ آیا اوکراین میتونست هدیه ای مشمئز کننده تر از
نیروگاه چرنوبیل از کشور شوراها دریافت کنه؟
آدم وقتی تو این ایستگاه قدم میزنه و زیباییهای ظاهری رو میبینه و تو خلوت خودش به عمق واقعییت فکر میکنه میبینه که کم
کم زیبایی های جلوی چشم جذابییت خودشون رو از دست میدن.
تو روزهای بعد براتون تعریف میکنم که تو چند سال اخیر چگونه شد که دوباره روسیه هوس تجاوز به باکره اوکراین را در سر
پروراند و چگونه تمامی جوانب زندگی هر دو ملت دستخوش قدرت طلبی و استبداد روسیه شد.
ایستگاه آخری که در این سفر متروگردی دیدیم ایستگاه مترو آروات بود .دکتر خسروجردی واقعا جاتون خالی بود .حال و هوای
این ایستگاه کامال همسو با خلقیات و روحیات شماست .فضایی عارفانه و ادیبانه سرشار از حس هنر اصیل و ادبیات دلنشین .این
ایستگاه روح دلنشینش رو مدیون پیشینه غنی هنری و ادبی خیابان آروات قدیم هست.
اسم خیابان آروات اونقدر جذاب و اغواء کننده هست که از ایستگاه مترو با شتاب بگذریم و به دیدار این خیابان دوست داشتنی
بشتابیم.

به محض خروج از درب خروجی ایستگاه مترو خیابان آروات را در مقابل خودمون دیدیم .خیابانی بسیار زیبا و دلنشین که از
در و دیوارش روح ادب و فرهنگ موج میزنه.

شاید امروزه بکار بردن لفظ خیابان خیلی مناسب این مکان نباشه ولی قطعا از زمان حکومت تزاری این خیابان مکانی بوده
برای سکونت مرفهین و اشراف و کافه ها و رستورانهایش محلی بوده برای گردهمایی ادبا ،فضال و روشنفکران اون زمان .در
دوره حکومت کومونیستی خانه های این خیابان مختص اقامت وزرا ،دولتمردان و شخصیتهای حکومتی بوده.

امروزه این مکان زیبا دیگه رنگ و بوی خیابان نداره بلکه میتونیم ازش به عنوان یک پیاده روی عریض یاد کنیم که رهگذران
کنجکاوی مثل توریستها برای سیاحت و فرو نشاندن حس کنجکاویشون به این پیاده رو میان و سکنه بومی هم شبها برای
استراحت و خوش گذرانی و تمدد اعصاب به بارها و رستورانهاش مراجعه میکنن.
در ابتدای این خیابان تندیس الکساندر سرگیویچ پوشکین و همسرش ناتالیا گونچارووا خود نمایی میکند و درست مقابل این
تندیس میتونین خانه پوشکین رو ببینین که امروزه تحت عنوان موزه پوشکین قابل بازدید برای عمومه.

پوشکین شاعر نوپردازی بود که لقب پدر زبان روسی نوین رو داره و زبان شناسان بنام دنیا زبان روسی رو همراه با نام
پوشکین میشناسن .البته پوشکین در سن  :4سالگی و به روشی غیر شاعرانه و طی یک دوئل با یک افسر فرانسوی برای
تصاحب مجدد همسرش جون خودش رو از دست داد.
تو خیابون آروات همه جور آدم و همه جور کسب و کار میتونین ببینین .از کسایی که به شما کبوتر کرایه میدن تا باهاشون عکس
بگیرین تا افرادی که با حلقه های بزرگ و کف صابون حبابهای بزرگ درست میکنن تا شما بترکونین و بابتش پول پرداخت
کنین .رستورانها و کافه های این خیابون خیلی پر رونق هستن و میز و صندلی هاشون رو تو خیابون چیدن و به مشتریاشون
خدمات میدن .این کافه رستورانها تنها جاهایی بودن که تو یک هفته اقامت در روسیه تونستم توشون قلیون و سماور ببینم.

این خیابون یا بهتر بگم پیاده رو با همه حرکت و پویایی که داره ولی سرزندگی و شادابی همتاهای خودش تو پکن و استانبول رو
نداره .خیابان وانگ فوجینگ پکن هر چند قدمت آروات رو نداره ولی سرزنده تر و پویا تر از همتای مسکویی خودشه و خیابون
استقالل استانبول رو هم من خیلی دلنشین تر از این خیابون تجربه کرده بودم.
آرامش آروات رو فقط یک چیز به هم میزنه و اون هم دسته های اوباش و خالفکار موسکوست که با موتورهای غول پیکر
 Harley Davidsonآمریکاییشون تو این خیابون جوالن میدن و واقعا باید مراقبشون بود.

سیاحت آروات که تمام شد قصد بازگشت داشتیم که ناگهان در پشت سر خود اولین خواهر از هفت خواهر زیبای مسکو رو
مالقات کردیم.
بله درست شنیدید در شهر مسکو هفت خواهر زیبا سکونت دارند همگی یک شکل و یکسان که مایه افتخار و مباهات سکنه این
شهر هستند .و اما ببینیم حکایت این هفت خواهر چیست.

استالین با در دست گرفتن قدرت تصمیم گرفت مظاهری از قدرت و اقتدار در شهر مسکو پایتخت اتحاد پوشالی جماهیر شوروی
ایجاد کنه .در شهری مثل مسکو که ساختار شهری کامال منطبق بر اصول شهر سازی کومونیستی با ساختمانهای زمخت و بی
روح و حد اکثر با بلندی  9طبقه داشت ،چه چیزی میتوانست بهتر از چند ساختمان بلند و عظیم خودنمایی کنه.

به همین دلیل نقشه ساخت چند آسمانخراش عظیم کشیده شد و این بناهای عظیم با الهام گرفتن از برجهای بلند و مشهور دنیا
طراحی شده و طی مدت  4سال ساخته شدن .مسلما در شهری بزرگ و وسیع که ساختمانی بلند تر از  9طبقه نداشت ،سبز شدن
 7برج با بلندای  :2تا  :5طبقه و داشتن دکلی  57متری بر روی بام ساختمان که نشاندهنده ستاره سرخ کومونیست بود؛
میتوانست یک قدرت نمایی قابل توجه باشه .این ساختمانها به منظورهای متفاوتی ساخته شده اند از وزارت و دانشگاه گرفته تا
بانک و هتل و خانه سازمانی.
بله و این چنین بود که در ابتدای خیابان آروات ساختمان عظیم وزارت امور خارجه اولین و مسن ترین خواهر از هفت خواهران
مسکو روبرومون قرار گرفت .ساختمانی که به راستی اگر در کنارش بایستید برای دیدن نوک عمارت کاله از سرتان خواهد
افتاد.
پس از بازدید روز اول از مسکو وقت مراجعت به هتل و استراحت بود کاری که دقیقا همه همسفرانمون انجام دادن .اما من با
رسیدن به البی هتل و دیدن تور بزرگی که از چین اومده بودن خستگی از تنم در رفت و گویی که یاران دیرین گمشده خودم رو
پیدا کرده بودم ،به جمعشون پیوستم و گرم سالم و احوال پرسی شدم و با چهره های شگفت زدشان مواجه شدم .خانم مسنی از
توی جمع سکوت را شکست و گفت "از سفر به روسیه انتظار هر شگفتی رو داشتم غیر از اینکه توی مسکو غیر چینیی رو
ببینم که باهامون چینی صحبت کنه"  .گویی شگفتی من هم برای اونها زیاد بود و انگار نه انگار که تازه از راه رسیده بودن و
هنوز پاشون هم به اتاقشون نرسیده بود .تو یک جمع  52-82نفره نشستیم و گل گفتیم و گل شنیدیم و هر بار که میان صحبت با
شوخی های ظریف زبان چینی سر به سرشون میذاشتم از شوق اینکه یک خارجی تونسته اینطور با زبون مادریشون ظریف
بازی کنه و سر به سرشون بذاره به وجد میومدن و شلیک خنده سر میدادن.
پاسی از شب گذشته بود ،با وجود سختی دل کندن ،به امید دیدار گفتیم و از یاران تازه یافته جدا شدم تا برای تجدید قوای روز بعد
به اتاقم برم.
روز دوم گشت مسکو آفتابی بود ولی با وجود سیزدهم شهریور ماه سرمای نسبتا گزنده ای داشت .برنامه امروز قرار بازدید از
قلعه کرملین ،میدان سرخ و سایر نقاط دیدنی مرکز شهر مسکو بود.
عبارت کاخ کرملین عبارت اشتباهیست و اصال چیزی بنام کاخ کرملین در طی تاریخ وجود نداشته .آنچه تحت عنوان کرملین
وجود داره قطعه زمینی است وسیع به شکل یک ذوزنقه نا منظمه که طوالنی ترین ضلع آن چسبیده به رودخانه مسکوست .این
زمین محصور است در دیوارهایی بلند و  82برج تنومند که قلعه ای بزرگ را تشکیل میدهند بنام "قلعه کرملین".

هر آنچه قصر و یا کلیسا و یا ساختمان اداری که تحت مجموعه کرملین میشناسیم در این قلعه قرار دارن .جالبه اگه بدونیم که این
قلعه یکی از استوار ترین و غیر قابل نفوذ ترین قلعه های تاریخ بشره.
این قلعه فقط و فقط یک بار توسط ناپلئون و فقط برای مدت یک هفته تصرف شده و بعد از یک هفته نیروهای فرانسوی از قلعه
بیرون رانده شدن و تاریخ دیگر هیچ گاه غلبه دشمن بر این قلعه رو به خاطر نداره.
ورود به قلعه تحت تدابیر شدید امنیتی صورت می گیره و قوانین و رسوم خاص خودش رو داره .در ابتدای ورود به قلعه توپهای
جنگی قدیمی رو میبینین که بر روی چرخ سوارن و توپهای روسی فاتح هستن و توپهای از ارابه جدا شده که توپهای مغلوب
فرانسوی هستن .این منظره رو هر تازه واردی تو ورودی کرملین میتونه ببینه و تذکری در لفافه هست به بیگانگان که مراقب

امیال توسعه طلبانشون باشن.

جالب اینجا بود که از میان گردشگران تمام ملل فرانسوی ها در این نقطه به هیچ وجه توقف نمیکنن و هنگام عبور از این مکان
روشون رو از این منظره بر میگردونن .گویی با انکار یک واقعییت ،تاریخ تغییر میکنه.
اولین بنایی که در کرملین با گنبدهای طالیی خودنمایی میکند کلیسای جامع عروج روحانی مریم مقدس است .کلیسایی با قدمت
حدود  552سال با ساختار تیپیک یک کلیسای اورتودکس شرقی .متاسفانه تصویر برداری از نمای داخلی کلیسا ممنوع بود و در
صورت مشاهده تخلف برخورد شدید و توهین آمیزی با فرد خاطی صورت می گرفت.
در داخل کلیسای اورتودکس آنچه محوریت و مرکزیت دارد محراب کلیساست و بر خالف کلیساهای کاتولیک اثری از نیمکت
برای نشستن و یا اتاقک اعتراف و یا ناقوسهای غول پیکر با صدای بلند نیست.
کلیساهای کاتولیک معموال یک ناقوس بزرگ و غول پیکر با صدایی قوی و بم دارند ولی در عوض کلیساهای اورتودوکس
ناقوسهای کوچک و متعدد با صدایی زیر دارند .در این کلیسا چندین قبر دیده میشود که متعلق به اسقفهایی است که در طی
سالیان گذشته سرپرستی کلیسا را به عهده داشته اند.

کلیسای جامع دیگری در فاصله حدودا  822متری کلیسای اول بنام کلیسای بشارت منجی که به کلیسای ایوان مخوف نیز شهرت
دارد دیده میشود .این کلیسا نیز شاخصه های تیپیک یک کلیسای ارتودوکس شرقی را دارد .این کلیسا حدود  592سال قبل ساخته
شده است و با سایر کلیساهای این مکتب مذهبی تفاوتی ندارد جز دو نکته تاریخی.

اول اینکه ایوان مخوف در مراسم ازدواج پسر ارشدش که تو این کلیسا در حال برگزاری بوده با عصا به فرق سر داماد میکوبه
و پسرش رو از پا در میاره
دوم اینکه بنا به وصیت خود ایوان سوم یا ایوان مخوف بعد از مرگش قسمتی از دیوار کلیسا رو میشکافن و جسدش رو در زیر
دیوار کلیسا دفن میکنن .آخرین و بزرگترین کلیسای جامع مجموعه کرملین کلیسای جامع فرشته بزرگ است که متاسفانه به دلیل
تعمیرات اساسی موفق به دیدنش نشدیم.
بنای قابل توجه دیگر مجموعه کرملین برج ناقوس ایوان مخوف هست که با ارتفاع  48متر بلند ترین بنای مسکو تا قبل از
انقالب سرخ بوده و تا اون زمان اجازه ساخت و سازی در شهر مسکو بلند تر از این بنا داده نمیشده ولی با روی کار آمدن
استالین و ساخته شدن هفت خواهران این قانون شکسته شد .جالبه اگه بدونیم هیچ وقت ناقوس بر باالی این برج قرار نگرفته
است هر چند ناقوس عظیم اون به وزن  822تن در پایین همین بنا تحت نام شاه زنگ یا ناقوس شکسته جاودانه شده است .هر
چند ناقوس اصلی هیچ گاه به باالی برج نرفت ولی برج ناقوس امروزه دارای چندین و چند ناقوس ریز و درشت دیگه هست.
شاه زنگ هم که طی یک آتش سوزی آسیب دیده و تکه ای به وزن تقریبی  5تن ازش جدا شده ،هرچند دیگه نمیتونسته در باالی
برج جایگاهی داشته باشه ولی به یکی از جاذبه های دیدنی کرملین تبدیل شده .نکته جالب عدم تطابق زمانی برج ناقوس و شاه
زنگ هست .برج ناقوس برای چنین ناقوسی در قرن  85میالدی طراحی شد ولی هیچ وقت شرایط ساخت این ناقوس فراهم نشد.
در زمان حکومت تزاری تصمیم به ساخت این ناقوس گرفته شد که متاسفانه این تالش آخر هم باشکست مواجه شد.

با کمی فاصله از شاه زنگ یا زنگ تزاری ،شاه توپ رو دیدیم .با این توپ چدنی هیچ گاه شلیک نشده است .درحقیقت این توپ
اصال برای شلیک ساخته نشده است و صرفا جنبه نمادین و احتماال مرعوب کننده داشته است.
دیگر ساختمانی که در مجموعه کرملین خودنمایی میکنه و نسبتا نوسازه ،دفتر کار و محل اقامت رییس جمهور روسیه است و
برای من خیلی جالب بود که من خارجی تونسته بودم تا فاصله صد متری کاخ ریاست جمهوری روسیه برسم.

البته جالبتر از این مطلب اینه که به دفعات و مکررا گزارش شده که آقای پوتین برای رفع خستگی و استراحت چند دقیقه ای از
محل کارش بدون محافظ خارج میشه و به جمع گردشگران میاد و باهاشون خوش و بش میکنه و نظراتشون رو درباره تجربه
سفرشون به روسیه میپرسه که البته من این حرکت رو یک حرکت کامال نمایشی و بیخود میدونم نه یک تفریح و تمدد اعصاب
برای آقای رییس جمهور.
از کرملین که خارج میشیم در راه رسیدن به میدان سرخ حدود یک کیلومتر باید از داخل باغ الکساندر طی مسیر کرد .باغ که
چه عرض کنم ولی پارکی بسیار زیبا که دارای دو مظهر و نماد از جنگ جهانی دومه.
در این پارک بنای یادبود سرباز گمنام با دو نگهبان همیشگی رو میتونین ببینین که نگهبانها هر نیم ساعت عوض میشن و مراسم
تعویض نگهبان هم خالی از لطف نیست .البته محافظاش به نظر من داغون تر از محافظای بنای یادبود مائو تو میدان تیان آن من
بودن.

بنایی دیگر که بشدت پسن دیدم طاقی است که با قطعات خرابه های حاصل از جنگ جهانی و حمله آلمانها ساخته شده از هر شهر
ویران قطعه ای رو آوردن و این طاق زیبا رو ساختن تا بگن به زیبایی تمام وطنمون رو ساخته ایم.

برای رسیدن به میدون سرخ از طریق باغ الکساندر باید از میدون مانژنایا رد شد وسط این میدون مجسمه سوار بر اسب ژنرال
ژوکوف ،فاتح مشهور نبرد سن پترزبورگ بر علیه آلمانها رو میبینین .با وجود نمای قشنگی که این مجسمه به میدون داده ولی
مورد انتقاد خیلی ها هست .کی میتونه بگه ایراد مجسمه چیه؟
تو این میدون مراقب افراد شیادی که با لباسهای سنتی و کالسیک قرن  87واستادن و به شما پیشنهاد میدن که باهاتون عکس
بگیرن باشین چون اگه باهاشون سر قیمت طی نکنین بعد از عکاسی تا شما رو صد دالری سرکیسه نکنن دست بردار نیستن ولی
اگه مبلغ رو طی کنین به  82الی  82هزار تومن میتونین باهاشون عکس بگیرین.
با ورود به میدان سرخ فکر میکردم باید احساس خاصی داشته باشم ولی متاسفانه تنها حسی که تداعی شد احساس بودن در بازار
شام بود.

تمام میدان سرخ بجز چهار مسیر باریک در چهار طرف اون که برای تردد عابرین پیاده باز گذاشته شده بود رو داربست زده
بودن و یک استادیوم موقت برای اجرای یک برنامه فرهنگی چند ملیتی و تبلیغات انتخابات دوما درست کرده بودن و متاسفانه
تمام نمای میدون رو به هم ریخته بودن .تو میدان سرخ باید از چند فاکتور بازدید کرد.

تو ضلع شمالی این میدان بنای یادبود لنین و مومیایی لنین قرار داره که به خاطر شرایط امنیتی مراسمی که گفتم قابل دسترسی
نبود .مقبره مشاهیر اتحاد جماهیر شوروی از جمله یوری گاگارین ،ژوزف استالین ،لئونید برژنف ،کئورگی ژوکوف ،سرگئی
پاولوویچ کارالیوف و ماکسیم گورکی هم که به بنای یاد بود لنین چسبیده به خاطر همین شرایط قابل دسترسی نبود .از خیر بازدید
قبور گذشتیم و رفتیم برای بازدید از کلیسای سنت واسیلی
ولی خوب میشد انتظار داشت که چون جاهای دیگه میدون بسته بود ازدحام و شلوغی برای ورود به کلیسا چقدر بود .با یک
محاسبه کوچیک دیدیم حدود  :ساعت باید تو صف واستیم تا بتونیم بریم داخل کلیسا و به ناچار و با حسرت از این آیتم میدان
سرخ هم گذشتیم و به مشاهده نمای بیرونی کلیسا و گرفتن چند عکس کفایت کردیم .ساخت کلیسای سنت واسیلی در اواسط قرن
 89میالدی به پایان رسیده و تا سال  8668یک کلیسای جامع اسقف نشین و فعال بوده ولی از اون سال به بعد صرفا به عنوان
یک اثر میراث جهانی و موزه بازدید میشه.

در ضلع جنوبی میدان بازار گوم ( )GUMقرار دارد .بازار گوم بازاری است سرپوشیده با سقف شیشه ای که بیش از :22
سال قدمت دارد و از ابتدا جایگاه خرید و بازارگردی طبقه مرفه و اشراف بوده ،البته االن هم فرق زیادی نکرده و قیمتها در
همون سطح باقی مونده وقتی توی این بازار گشتیم و کت  4میلیون تومانی و پالتو  52میلیون تومانی و تیشرت  :میلیونی دیدیم
شدیدا به این فکر افتادم که بد نیست اگه درخواست خواهر خواندگی این بازار رو با بازار خیابون  Da Wang Luپکن بدیم و هر
دوتاشون رو به عنوان هشتمین و نهمین عجایب دنیا ثبت جهانی کنیم.

چنین قیمتهایی در کشورهای اروپایی و آمریکا شاید قابل توجیه باشه ولی در کشور روسیه و چین که هنوز زخمهای عمیق ناشی
از جذام کومونیست رو بر پیکر دارن نمیدونم چطور میشه توجیه کرد.
میدان سرخ یک حکایت جالب دیگه هم داره که بر میگرده به سال  .8647در اون سالها که اتحاد جماهیر شوروی مثال در اوج
اقتدار و شکوه خودش به سر میبرد و به نام دیوار آهنین مغرور بود و کل کشور رو به صورت مجموعه ای ایزوله و بسته از
دنیای بیرون اداره میکرد و جز مبادالت اندکی با سایر کشورهای کومونیست ارتباطی با دنیای خارج نداشت و سردمداران این
حکومت ادعا می کردن که هیچ غریبه ای یارای نفوذ به حریم مسکو به شعاع  8222کیلومتر رو نداره،
در عصر  84ماه می سال  8647یک جوان  84ساله اهل آلمان غربی که یک خلبان آماتور بود و کال  52ساعت سابقه پرواز
داشت ،از یک فرودگاه محلی در فنالند با هواپیمای ملخی تک موتوره پرواز کرده بود در حدود ساعت  7عصر بر روی پل
کلیسای سنت واسیلی فرود آمد و تا وسط میدان سرخ با هواپیما حرکت نمود.
ضربه سنگینی به غرور پوشالی امنیت هوایی اتحاد جماهیر شوروی وارد شد .از این جوان که  Mathias Rustنام داشت
پرسیده شد که اهل کجاست و او به سادگی پاسخ داد 3آلمان .فکر نفوذ آنچنان برای حکومت شوروی غیر قابل باور مینمود که
سیستم امنیتی روسیه فکر کرد ایشون یک خلبان آماتور از اهالی آلمان شرقیست که به اشتباه سر از مسکو در آورده
ولی بعد از چند ساعت که مشخص شد خلبان اهل آلمان غربیست دومین ضربه به آبروی غول کومونیست وارد شد .فردای اون
روز عکس هواپیما وسط میدان سرخ روی صفحه اول تمام روزنامه های معتبر دنیا بود .برای غول سرخ دیگه آبرویی نمونده
بود.
سیستم دفاع هوایی شوروی از فرداش شروع کرد به داستان سازی که بله ما این هواپیما رو از لب مرز شناسایی کردیم و تا
لحظه نشستن تحت کنترل ما بوده .ولی اینها همه دروغ بود برای برگردوندن آبروی از دست رفته .آبرویی که هیچ گاه برنگشت
و منجر شد به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در  85دسامبر .8668

بله یک هواپیمای کوچک تفریحی در عرض  8سال تونست یک غول رو به زانو در بیاره.
از خلبان درباره انگیزش پرسیدن در جواب گفت هدفم نزدیکی و تفاهم جوانان شرق و غرب بوده ولی سال قبل نیروی هوایی
آمریکا اعالم کرد که اون هواپیما اولین نمونه ای بوده که با رنگ ضد رادار رنگ آمیزی شده بوده و به این طریق و با همکاری
نیروی هوایی آمریکا و  CIAدر عمل آزمایش شد.

قرار ما با تور ،ناهار هر روزه در رستوران هتلهای بین المللی و غذای بین المللی بود .برای امروز یکی از غذاهای اصلی بیف
استروگانوف بود که میتونست خیلی ترغیب کننده باشه .یک غذای روسی تو پایتخت روسیه و دستپخت یک سرآشپز روس.
ولی من واقعا نمیدونم اونی که تو غذا بود گوشت گاو بود یا چرم گاو .بگذریم غذا رو نمیشد خورد ولی مدت صرف غذا رو
داشتم فکر میکردم که چقدر جالبه که برای ما ایرانیا بیف استروگانف ایرانی خوشمزه تر از روسیشه همونطور که پیتزا ایرانی
خوشمزه تر از ایتالیایی به نظر میاد برامون و نودل تو ایران رو بیشتر از نودل چینی می پسندیم.
و باز فکر کردم دیدم این هنر ماست که از هیچ چیز به روش صحیحش استفاده نمیکنیم و سعی در بومی سازی و ایرانیزه
کردنش داریم .میریم مبل میخریم روش چهار زانو میشینیم !!!!!! مایکروفر میخریم بجای گنجه آجیل و شکالت ازش استفاده
میکنیم !!!!!!! و ماشین ظرف شوییمون هم مثل یک کمپارتمان از کابینت استفاده میشه.
بعد از نخوردن ناهار نوبت بازدید از پارک پیروزی و موزه جنگ جهانی دوم بود .پارک پیروزی زمینیست در دامنه تپه ای کم
شیب که به زیبایی طراحی فضای سبز شده .بر روی قله تپه ساختمانی بسیار زیباست بنام موزه جنگ جهانی دوم
ساختمانی که حتی اگر خالی بود نیز به عنوان یک اثر هنری ارزش دیدن داشت .طبقه اول مربوطه به اتاقهایی که با نقاشی و
ماکت ،داستان نبردهای بزرگ جنگ جهانی دوم بین روسها و آلمانی ها رو حکایت میکنه.
طبقه دوم ،تالر بسیار بزرگیست که تمام دیوارهای اون تا سقف نام جان باختگان در راه آرمانهای اتحاد جماهیر شوروی بر
روی سنگ حک شده است .حتی کشته شدگان واقعه چرنوبیل هم ،جایگاه خودشون رو روی این دیوار پیدا کردن .طبقه سوم هم
مجموعه ای از تجهیزات و ادوات نظامی و تدارکاتی رو میتونین ببینین که در جنگ جهانی دوم استفاده شده.

همه این زیبایی ها برای من حسرتی غیر قابل وصف رو در پی داشت .چرا باید این اوج هنر در خدمت نمایش زیاده خواهی و
جنگ طلبی بشر باشه  .و یا چرا ما تو مملکتمون نتونستیم داستان شهامتها و رشادتهای جوانانمون رو این گونه ثبت کنیم و به
نمایش بذاریم .با همه زیبایی ظاهر ،غروب بسیار بسیار دلگیری بود که غمش رو نمیتونم بیان کنم.

از موزه که بیرون اومدیم تو محوطه پارک عروس و دامادی رو دیدیم که با چند نفر از دوستانشون داشتن میگشتن .یک عده آدم
دور و بر عروس و داماد بودن که هیچ کدوم لباس رسمی مجلسی نداشتن و یک جورایی هم معلوم بود زورکی و بر حسب
تکلیف اونجان.

از لیدر تور درباره این جماعت پرسیدم و اون برام مراسم کامل عروسی تو جامعه مدرن روسی رو توضیح داد .برام گفت که
ازدواج اول وقت یک روز تعطیل تو دفتر شهرداری ثبت میشه و بعدش عروس وداماد به آتلیه میرن و مراسم ثبت عکس تا بعد
از ظهر طول میکشه.
بعد از ظهر عروس و داماد به رستورانی که از قبل رزرو کردن میرن و منتظر مهمونا میشن .با اومدن مهمونا مجلس شروع
میشه  .تا نزدیکی های صبح طول میکشه .برای مدت یک یا دو روز بعد از این مجلس ،عروس و داماد به پارکها و مناطق
دیدنی شهر میرن و از دوستانشون دعوت میکنن که به اونها بپیوندن و ساعاتی رو با هم بگذرونن .من توجیهم از این پارک
گردی احتماال آخرین رفیق بازی دوران مجردی بود.
برنامه شب ،گشت با کشتی بر روی رودخانه مسکو بود .رودخونه مسکو با وجودی که عمقی در حدود  84متر داره و قابل
کشتیرانی هست ولی شاخه کوچکی از رود  Okaهست که خود رود اوکا به رود ولگا میریزه و در نهایت رود ولگا در دریای
خزر به آرامش میرسه.
سیاحت جالبیه طی مسیر میتونین بناهای معروف مسکو رو ببینین و هم در محیطی آروم شام میل کنین ولی این واقعییت رو بگم
که خیلی به دلم ننشست .من سیاحت با قایق روی تنگه بسفر رو خیلی جذاب تر و با احساس تر و با نشاط تر از این گشت میدونم
یا حتی زندگی سه روزه روی کرجی بر روی رودخونه "لی" رو تجربه ای شیرین و فراموش نشدنی میدونم .یا گشت دانوب و
راین هم جذاب تر از این گشت بودن .ولی به هر حال تجربه بدی نبود.

روز سوم گشت تو پایتخت روسیه با بازدید از آرامستان ناوادویچی شروع شد .آرامستان ناوادویچی را میتوان پلی از عمق تاریخ
روسیه به زمان حال دونست .این مکان جایگاه ابدی خیل عظیمی از افراد سرشناس روس و غیر روسه که خدمات بزرگی به
شوروی کردن.
از قبرهایی که خود نمایی میکنند میتوان به قبر بوریس یلتسین ،آنتوان چوخوف ،مهندس توپولوف ،رایسا ماکسیمونا همسر
میخائیل گورباچوف و قبر بدون جسد کارالیوف اشاره کرد .جالبه که جسد کارالیوف تو قبرستان دیوار کرملین در میدان سرخ
دفنه در صورتی که طبق وصیت خودش باید تو این آرامستان دفن میشده .در زمان مرگ کارالیوف بر اساس مصالح سیاسی تو
میدان سرخ دفن میشه ولی تو این آرامستان هم سنگ و تندیس یادبود داره.

از میان اسامی روی سنگها اسم ابولقاسم الهوتی کرمانشاهی به سختی قلب هر ایرانی رو آزار میده .ابولقاسم الهوتی خائنی بود
که در زمان مشروطیت تالش بسیار کرد تا آذربایجان ایران رو ضمیمه خاک اتحاد جماهیر شوروی بکنه و چون فعالیتهای
سیاسیش به مرحله خشونت و ترور رسید مجبور شد از ایران متواری بشه و به روسیه پناه ببره .الهوتی تو اتحاد جماهیر
شوروی چندین سال سمت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان رو داشت و تا سمت معاون وزارت فرهنگ اتحاد جماهیر
شوروی یعنی ماکسیم گورکی پیش رفت.

این انسان خائن به سرزمین مادری ،تا آخر عمرش هم دست از تالش برای پیشبرد اهداف شوروی در ایران بر نداشت و با
ایدئولوژی خیانت به وطن از دنیا رفت .متاسفانه چنین فردی در زمره قهرمانان و خادمان اتحاد جماهیر شوروی آرمیده است.
چقدر نزدیکه مرز بین خدمت و خیانت!!! واقعا که صد افسوس.
برنامه امروز فشرده است و زمان بسیاری صرف زیاده گویی شد .بگذریم.
به جایی از سفر رسیدیم که بیصبرانه منتظرش بودم .باید به بام مسکو میرفتیم .بام مسکو به تپه گنجشکها هم معروفه .میخوام
ببینم کسی میتونه بگه چرا این منطقه به این نام نامیده میشه ؟؟؟
به منطقه ای ییالقی و نیمه جنگلی در ارتفاعات حاشیه مسکو رسیدیم .در جایی که در زیر پایتان تمام شهر مسکو رو میبینین.
شهری که با همه زیباییهاش ،با همه آسمان صافش و با همه طراوت هواش ولی باز دور نماش به دل نمینشینه.
نیروگاه اتمی عظیم وسط شهر ،روح آدم رو آزار میده .مگه نیروگاه چرنوبیل قرار بود منفجر بشه؟ البته که نه .ولی منفجر شد و
برای چندین نسل مرگ و نابودی رو برای مردم اوکراین به ارمغان آورد .از کجا معلوم فردا نوبت این غول خفته در دل شهر
مسکو نباشه؟؟؟؟ حتی فکر کردن به چنین فاجعه ای هم نفس آدم رو بند میاره.
براستی چرا باید ارزش زندگی بشر و طبیعت نادیده گرفته بشه؟؟؟!!!! من هر چی فکر میکنم جوابی پیدا نمیکنم .یک لکه بد
قواره دیگه هم در چشم انداز مسکو دیدگان رو اذیت میکنه.

منطقه مسکو سیتی که قرار بوده به قطب تجارت جهانی مسکو و کشور روسیه تبدیل بشه و مناسبات تجاری مستحکمی رو با
غرب رقم بزنه ،با سرمایه گذاری خارجی از  82سال قبل در مرکز شهر مسکو خاک برداری و شروع به احداث میشه.
مجموعه ای متشکل از  88آسمانخراش با طبقات بیش از  42طبقه و صدها بازار و مجتمع تجاری تو درتو و پیچیده .ساخت این
کمپلکس فوق پیشرفته که قرار بود قلب تپنده تجاری شمال غرب آسیا باشد دارای پیشرفت فیزیکی باالی  42درصده و قرار بود
یک سال و نیم زود تر از برنامه پیش بینی شده به بهره برداری برسه منتهی خطای محاسبات سردمداران کشور روسیه همه چیز
رو به هم ریخت.

روسیه چند سالی بود که دچار رکود اقتصادی شده است و برای فرار از این رکود مجددا ،برای معادن آهن و منابع طبیعی
اوکراین دندان تیز کرد  .حمله به اوکراین باعث شد ارزش روبل سقوط بکنه و وضعییت رکود بیش از پیش تشدید بشه واز طرفی
شرکتهای بزرگ چند ملیتی سرمایه گذار در روسیه هم به طبعییت از قوانین دولتهاشون مبنی بر تحریم روسیه این کشور رو
ترک کردن و سرمایه هاشون رو خارج کردن و باز هم وضعییت اقتصادی آشفته تر شد.
حاال روسیه مونده و اوکراینی که نتونسته به حد کافی بهش تجاوز کنه و ازش بهره برداری کنه و خیل عظیم بیکاری و اوضاع
نابسامان اقتصادی و محله مسکو سیتی خالی و بالاستفاده وسط شهر که تبدیل به خانه ارواح شده و چون تیری در قلب شهر فرو
رفته .چند کیلومتر اونطرف تر بر فراز بام مسکو زیباترین ،باوقار ترین و بلند ترین خواهر از هفت خواهر زیبای مسکو قرار
داره .دانشگاه ملی مسکو بزرگترین و زیباترین و با ابهت ترین دانشگاهیه که به عمرم دیدم چند دقیقه ای پای این خواهر رعنا
توقف کردیم و با دیدن این غول سفید و خرید چند ماتروشکا که سوغات سنتی و بومی روسیه هست وقتمون رو پر کردیم.

کم کم داره گشت و گذار مسکو تموم میشه ولی هنوز دو جای دیگه رو تو برنامه بازدیدمون داریم.
کلیسای عیسی منجی بزرگترین کلیسای جامع فعال شهر مسکوست .این کلیسا تاریخ جالبی داره .بنای اون در سال  84:6با
دستور الکساندر اول به شکرانه پیروزی بر ناپلئون شروع به احداث شد و ساختش  88سال طول کشید.
بعد از انقالب سرخ استالین دستور تخریب کلیسا برای ساخت کاخ شوراها در محل اون رو صادر کرد .بله متاسفانه اون اثر
هنری بی بدیل توسط یک آدم روانی تخریب شد و بنا به دالیل مختلف کاخ شوراها هم هیچ گاه ساخته نشد.
مخروبه حاصل از تخریب کلیسا به آبگیر متعفنی تبدیل شده بود که برای سالیان متمادی باعث ناراحتی و آزار مردم بود ولی از
اونجایی که این مصیبت حاصل دستور استالین سفاک بود هیچ کس جرات اعتراض نداشت.
بعد از فروپاشی سیستم کومونیستی در سال  8668دولت وقت جمهوری فدراتیو روسیه تصمیم به ساخت مجدد این کلیسا گرفت
و این کلیسا به همت شهرداری مسکو و با کمکهای بیدریغ مسیحیان سراسر جهان و عاشقان هنر در عرض سه سال دقیقا مطابق
با نقشه های اولیه ساخته شد.
کلیساییست بسیار آرامش بخش و چشم نواز در دو طبقه .طبقه همکف برای امور مذهبی و عبادات روزمره و طبقه زیرین را
برای انجام مراسم ویژه مذهبی نظیر اجرای خطبه عقد و انجام مراسم مذهبی مردگان اختصاص داده اند .در زیرزمین این کلیسا
موزه ای بسیار زیبا با اشیاء و نقاشی هایی به قدمت  7الی  4قرن قبل هم میتوان یافت .جالبتر از همه مراسم عقد عروس و
دامادی بود که به گرمی پذیرای حضور ما غریبه های کنجکاو در جمع خودشان شدند .مراسمی بسیار ساده و بدون تکلف و بی
ریا .ما کجا و اونا کجا.

آخرین بازدید ما از اپرای فولکلوریک مسکو بود که قرار بود آخر شب انجام بشه .پس یک عصر خالی تو مسکو برام باقی موند
تا برای خودم اطراف هتل بگردم .راستش نه میدونستم باید کجا برم نه کسی رو پیدا کردم که زبونم رو بفهمه .به هر حال دل به
دریا زدم و از هتل در اومدم و مسیر شرق رو در پیش گرفتم هنوز بیشتر از یک کیلومتر راه نرفته بودم که ساختمونی بسیار
بزرگ از پشت بقیه ساختمونا ظاهر شد
اول فکر کردم یک کلیسای دیگه از بین صدها کلیسای شهر مسکوست ولی دوباره که دقت کردم دیدم روی گنبد ها بجای
صلیب ،هالل ماه قرار داره .وااااای خدای من این بزرگترین مسجدی بود که تا بحال به عمرم دیدم .خیلی برام جالب بود.

جلوتر رفتم تا مسجد جامع کومونیستی ترین پایتخت جهان رو ببینم مجبور شدم تمام ساختمون رو دور بزنم تا به در اصلی برسم.
در بسته بود .زنگ زدم ولی کسی در رو باز نکرد .تو در زدنم سماجت کردم تا باالخره جوان قدبلندی در رو باز کرد .ازش
خواستم که داخل مسجد رو ببینم ولی متاسفانه موافقت نکرد متوجهش کردم که مسلمانم و از اون سر دنیا اومدم و حیفه اگه این
مسجد رو نبینم ولی هر چه من بیشتر اصرار کردم اون هم در نپذیرفتن درخواست من مصمم تر میشد.
خیلی دلم رو شکست و سرخورده و دلشکسته فقط به ثبت نمایی از مسجد اکتفا کردم و با خودم فکر میکردم که من مسلمون رو
بدون جویا شدن دین و مذهبم چقدر راحت در کلیساهای این کشور راه دادن ولی تو همین کشور به خانه مذهبی خودم راهم ندادن.
راستش رو بخواین یاد چین افتادم که برای بازدید و سیاحت چقدر راحت پا به معابد و کلیسا ها میگذاشتیم ولی هر بار که قصد
ورود به هر کدام از  5مسجد پکن رو میداشتیم باید کلی سوال و جواب و توهین و تحقیر رو متحمل میشدیم .نمیدونم واقعا چرا
باید اینجوری باشه.
ب ه خودم که اومدم دیدم جلوی یک بازار روز هستم به همان سبک بازار روزهای کومونیستی محالت پکن .همونایی که اگه هر
روز هم بهش سر بزنی یک چیز تازه برای اکتشاف داره .بازار رو که گشتم قصد برگشتن کردم ولی این مدت آنچنان در افکار
خودم بودم که مسیر برگشت رو به کل گم کرده بودم.

راستش رو بخواین کارت هتل رو هم همراهم نداشتم .تنها وسیله ارتباطی که برام مونده بود گوشی موبایلم بود که شماره
راهنمای تورمون رو توش داشتم ولی شارژ موبایلم هم تموم شده بود .باید میرفتم و یک جایی خواهش میکردم گوشیم رو اندکی
شارژ کنن و به راهنما زنگ میزدم تا آدرس هتل رو به یک راننده تاکسی بده و برگردم.
تو همین فکرا بودم که یک رستوران چینی دیدم با خودم گفتم برم شانسم رو امتحان کنم .رفتم تو رستوران دیدم کسی نیست جون
هنوز تازه دم غروب بود .با صدای بلند و به چینی گفتم "کسی اینجا هست" .دیدم دو تا گارسون اومدن تا خوشامد بگن و البته
اونا هم از این که من چینی حرف میزنم تعجب کردن .بهشون گفتم مشکلم چیه و شارژر میخوام .ولی دیدم مشکلم خیلی راحت تر
حل شد چون آدرس بهم دادن تا خودم بتونم برگردم هتل .تا اینجا دو هیچ به نفع زبون چینی در برابر زبون انگلیسی.
ده شب رسیدیم به مقابل ساختمان اوپرای فولکلوریک مسکو .با گذشتن از سکیوریتی سخت و بد خلق مجموعه وارد شدیم و
سریع جامون رو تو میانه تاالر پیدا کردیم و نشستیم
همش یک نگرانی داشتم .آخر شب با بچه  5ساله اومده بودیم اپرا .آیا حوصله نشستن برای دو ساعت و نیم متوالی رو داشت.
اونم دختر کم طاقت و بی حوصله من .این رو به خودم قبولونده بودم که بعد از ده دقیقه یا حد اکثر نیم ساعت باید از سالن در
بیام و تا آخر اجرا ،یک جوری دخترم رو سرگرم کنم.
پرده اول شروع شد با حکایت  66درصد دیداری و شنیداری و تنها یک درصد گفتاری از تاریخ روسیه از بدو خلقت تا به
امروز .رقصها و موسیقیها آنچنان موزون و جذاب بود که دختر خواب آلود و بی حوصله من تمام یک ساعت رو میخکوب بود.
بعد از پایین اومدن پرده همه تو بهت و سکوت بودن .سکوتی ناشی از تحسین مطلق .در مقاطعی از نمایش شاید بیش از 822
نفر روی سن بودند ولی آنچنان نظمی بر این گروه حاکم بود که اکثریت بینندگان از هر ملیتی نفسها را در سینه حبس کرده بودند
و از تعجب انگشت به دهان مانده بودند .دیگر همه بیتاب شروع شدن پرده دوم بودند ولی چه میشد کرد که میباید  85دقیقه صبر
میکردیم.
پرده دوم با رقص سنتی اقوام مختلف ساکن اتحاد جماهیر شوروی سابق ادامه یافت و از رقص سرخپوستان شبه جزیره کامچاتکا
شروع شد و با رقص قوم ترکمن خاتمه یافت .این شاید بیاد ماندنی ترین دو ساعت تجربه مسکو بود و واقعا به بلیط  42دالریش
میارزید.
شب به هتل برگشتیم تا برای سفر هوایی فردا به سمت سن پترزبورگ آماده بشیم.
در روز چهارم سفر ساعت  6هتل رو ترک کردیم هر چند پروازمون ساعت  5عصر بود .در بین راه اتوبوس همسفران رو در
بازار بزرگی بنام بازار  VEGASپیاده کرد و  8ساعت مهلت گشت و خرید داد .اینجا بود که حکمت زود در اومدن از هتل رو
فهمیدیم.
قابل خانمهای محترم .اگه گذارتون به مسکو افتاد بازار وگاس رو از دست ندین چون در دو شهر مسکو و سنت پترزبورگ این
بهترین و مناسب ترین مرکز خریده.
از فرودگاه  Domodedovoبه سمت سنت پترزبورگ پرواز داشتیم .این فرودگاه از بین  8فرودگاه تجاری و بین المللی مسکو
بزرگترین و پر تردد ترین فرودگاهه .متاسفانه این فرودگاه هم استانداردهای یک فرودگاه بین المللی در پایتخت کشوری که
ادعای ابرقدرت بودن داره رو نداره.
تو مدتی که منتظر سوار شدن به هواپیما بودیم تو سالن انتظار گشتی زدم و تابلوی گیت های مختلف فرودگاه رو میدیدم .از بین
شهرهای مختلف اسمهایی رو دیدم که همیشه فقط تو رمانها و داستانها اسمشونو شنیده بودم .راستش هیچ کدوم از اسمها خاطره
خوشی برام تداعی نکرد.
ولگاگراد که باعث تباهی زیستی دریای خزر شد یا نووسیبرسک که آدم رو یاد زندانهای مرگ میندازه ،یا والدیوستوک که آدم با
اسمش به یاد به بندگی کشیدن کره شمالی میوفته ،یا ایرکوتسک که با اسمش آدم یاد دود صنایع سنگینش میوفته و سرفش میگیره،
یا کالینینگراد که چگونه مثل فرزند نامشروع روسیه تو دل اروپا جای گرفته ،و یا ماگادان که با اسمش آدم به یاد سرمای جانکاه
زمستون سیبری و اردوگاههای کار اجباری بدون بازگشت اتحاد جماهیر شوروی میوفته.

بگذریم وقت رفتنه این فرودگاه هم مثل فرودگاه  Vnokovoمحوطه وسیعی رو احاطه کرده و جالبه که انگار آشیانه خیلی معنی
خاصی تو روسیه نداره چون کنار باند پرواز داشتن موتور یک هواپیما رو پیاده میکردن و اون سر باند هم به موازات باند پهلو
به پهلو چند هواپیمای اسقاطی پارک شده بودن .بعدا از عجایب فرودگاه سنت پترزبورگ هم براتون تعریف میکنم.
پرواز ما با هواپیمای شرکت هوایی  NordStarبود با سفری در حدود یک ساعت و نیم به مقصد سنت پترزبورگ .اگه بخوام
این پرواز رو در یک کلمه توصیف کنم باید بگم وحشتناک بود.
خدمه پروازی که اندازه فرزند  9ساله من انگلیسی بلد نبودن و در بدو ورود به هواپیما با چهره بی روح و اخمالودشون احساس
نا امنی رو به مهمونشون هدیه میکردن.
پذیرایی داخل پرواز فقط و فقط یک لیوان نصفه آب یا آبمیوه بود که به یکی از همسفران برای مصرف داروهاش لیوان دوم آب
داده نشد.
یاد خدمه پرواز همه خطوط هوایی چین افتادم .تو خطوط هوایی چین وقتی مهماندار رو صدا میزنین مهماندار میاد جلو شما زانو
میزنه تا هنگام صحبت کردن نیاز نباشه شما سرتون رو باال بگیرین و با گشاده رویی جوابتون رو میده ولی مهماندارای روس
باالی سرتون می ایستن و همون  8کلمه انگلیسی هم که یاد دارن با داد زدن بلغور میکنن .واقعا جای تاسف داره .هوا پیما هم
ارابه ای ضمخت و خشنی بود که به هنگام شتاب گرفتن برای پرواز  8ستونش میلرزید.
فرودگاه  Pulkovoسنت پترزبورگ برخالف دو فرودگاه مسکو مطابقت بیشتری با معیار های بین المللی داره .البته من
فرودگاههای شهرهای کوچکتر چین رو هم به مراتب بهتر و مجهز تر از این سه فرودگاه دیده بودم .بگذریم.
هوای شبانه سنت پترزبورگ واقعا لطیف و تازست .آدم با نفس کشیدن احساس میکنه هر اونچه که داره در سینه جای میده
اکسیژن خالصه.
به سمت ه تل حرکت کردیم و قرار بود برنامه گشت از فردا شروع بشه ولی دل کندن از این شهر و به هتل رفتن واقعا سخت و
دشواره .اتوبوس هر متر که تو این شهر طی مسیر میکنه آدم بیشتر جذب زیبایی و هنر بکار رفته تو این شهر میشه .یک شهر
بسیار بسیار زیبا که برای ما تجسمش فقط در فیلمهای والت دیسنی امکان داره .قدم به قدم این شهر پره از مجسمه ها و آثار
هنری زیبا .بناها و عمارتهای باشکوه و صد البته با نورپردازی های هنرمندانه.
دست به دوربین بردم تا عکس بگیرم ولی بعد از گرفتن چند عکس منصرف شدم چون دیدم با تمرکز به روی عکاسی دارم
تمرکز مشاهده اوج نبوغ هنری رو از دست میدم.
حرف از نورپردازی شد دلم نیومد دوباره گریزی به ساختار صنعت و انرژی روسیه نزنم .هم تو مسکو و هم در سنت
پترزبورگ با تاریک شدن هوا ساختمانها شروع به درخشش میکنن و نمای بسیار زیبایی برای شهر ایجاد میکنن .این
نورپردازی وسیع و گسترده طبیعتا مصرف انرژی الکتریکی باالیی داره ولی انگار این مساله برای روسها اصال اهمیتی نداره.
یک کم اولش متعجب شدم با خودم گفتم مگه اینا بابا برقی ندارن .اندکی پرس و جو کردم و دیدم ارزانترین آیتم زندگی در روسیه
الکتریسیتست .اولش با خودم گفتم با این آب فراوونی که دارن حتما نیروگاهای هیدروالکتریک زیادی دارن ولی بهم گفتن ما
تقریبا سد نداریم.
گفتم خوب اینا غنی ترین منابع گاز جهان رو دارن پس حتما نیروگاههای گازی زیادی دارن ولی باز هم جوابم منفی بود و
همونطور که هاج و واج مونده بودم بهم یاد آور شدن که بیش از  62درصد انرژی الکتریکیشون در تمامی روسیه بزرگ از
نیروگاههای اتمی بدست میاد.
یک مروری تو وب کردم و دیدم بله سرتاسر روسیه پوشیده شده از نیروگاههای هسته ای که برق فوق العاده ارزان و پاک رو
داره برای این کشور پهناور تامین میکنه .برقی که یک زمانی خیلی بیشتر از نیاز اتحاد جماهیر شوروی بوده و مجبور بودن این
برق رو بفروشن .خوب بلوک غرب که ازشون برق نمیخریده پس مجبور بودن به کشورهای اقماریشون مثل لهستان و رومانی و
مجارستان و بلغارستان و چکسلواکی و  ...برق بدن با قیمت خوب که کاسبی خوبی بوده برای روسها و البته االن هم هست.

ولی باز هم برق اضافه میومده پس دوباره چکار باید کرد .مطالعه گسترده ای رو شروع کردن و گفتن باید صنایع مادری تاسیس
کنیم که مصرف برق باالیی داشته باشه تا بتونیم یک جوری این برق رو خرج کنیم .دیدن که هیچ صنعتی به اندازه صنایع ذوب
آلومنیوم مصرف برق نداره ولی معدن آلومنیوم نداشتن پس این راه خوبی نبود.
پر مصرف ترین صنعت بعد از آلومنیوم صنعت ذوب آهنه .خوب این عالی بود .منابع آهن اوکراین میتونست تا آخر هستی برای
تمام بشریت کافی باشه  .پس شروع کردن به ساختن کارخونه های ذوب آهن در شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه و آوردن
سنگ معدن از غرب اوکراین و برق از روسیه .همه چیز مهیا شد برای ایجاد بزرگترین صنعت چدن و فوالد جهان .اثرات این
شکوفایی صنعت چدن رو امروزه میتونین هر جایی از روسیه ببینین .چیزهایی که هیچ جای دیگه جهان با فوالد و چدن ساخته
نمیشن اینجا ساخته میشن .راه پله های چدنی .کاسه دستشویی از فوالد ضد زنگ و . ...
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منابع تولید الکتریسیته تو خاک روسیه موندن و کارخانه های ذوب آهن و معادن آهن تو
اوکراین .تا مدتها اوکراین میباید برق گرون میخرید از روسیه و فوالد ارزون میفروخت به روسیه تا جایی که دولتمردان
اوکراین به فکر خرید برق از اروپا و فروش آهن به اروپا افتادن که متاسفانه باعث شعله ور شدن آتش جنگ در کریمه شد.
خیلیا میگن لهستان سرزمین نفرین شده اروپاست ولی من معتقدم این اوکراینه که توسط همسایه قلدرش ،قرنهاست گرد جادوی
نفرین به روش پاشیده شده .هنوز فاجعه چرنوبیل از یادها نرفته .دوستان پزشک به خوبی میدونن که اسم دیگه تب خونریزی
دهنده با عامل ویروس ابوال ،تب کریمه-کنگوست.
بعد از جنگ جهانی اول و درست یک سال قبل از جنگ شروع جنگ جهانی دوم یک مرکز سری نظامی متعلق به روسها در
شبه جزیره کریمه هم یک فاجعه دیگه آفریده بود .تو این مرکز روسها بر روی سالحهای بیولوژیک تحقیق میکردن که منجر به
اپیدمی تب خونریزی دهنده در شبه جزیره کریمه شد و تلفات زیادی داد .حکومت سرخ هیچ وقت اجازه نداد جامعه جهانی از
ابعاد این جنایت اطالع کافی به دست بیاره .باید تاریخ رو شناخت و درس عبرت گرفت و گذشت.
اولین روز گشت سنت پترز بورگ در حال شروع شدن بود .هر چند سرمای هوا در نیمه شهریور تو مسکو خیلی دلچسب نبود
ولی سرمای صبحگاهی سنت پترزبورگ واقعا آدم رو اذیت میکنه.
بازدید از کلیسای جامع اسحاق نبی حس خوبی به آدم میده .فضایی که با وجود اینکه خیلی شلوغه ولی آرامش بی بدیلی توش
موج میزنه .این کلیسا هم یک کلیسای اورتودوکس شرقی هست و تمامی مولفه های یک کلیسای اورتودکس رو داره .این کلیسا
بزرگترین کلیسای ارتودوکس روسیه و چهارمین کلیسای بزرگ اورتودکس در سطح جهانه.

این کلیسا به دستور تزار الکساندر اول ساخته شد و در سال  8454ساختش به اتمام رسید .دروازه محراب بسیار بلندی داره.
بوی پارافین داغ رو که حاصل سوختن شمعها در گوشه و کنار اون هست به راحتی میشه استشمام کرد .با وجود جمعییت زیاد
داخل کلیسا ،سرمای خیلی آزارنده ای داره و همه رو مجبور کرده تا به ژاکت ها و کاپشنهاشون پناه ببرن .عکاسی بدون فالش
مجازه و متاسفانه بیننده ها اغلب وقتشون رو صرف ثبت لحظه ها میکنن بجای اینکه صرف لذت بردن از لحظه ها بکنن.
اینجا الزمه در مورد کلیسای اسحاق مطلبی رو بگم که در مورد همه بناهای شهر سنت پترزبورگ صدق میکنه .طی جنگ
جهانی دوم و به دنبال حمله آلمانها به خاک روسیه ،شهر سنت پترزبورگ با خاک یکسان شده و هیچ کدوم از بناهایی رو که
ازشون اسم میبریم بعد از جنگ وجود نداشتن .ولی به همت و اراده قوی مردم و دولت روسیه همه این بناها مطابق با طرح
ونقشه اولیشون بعد از جنگ ساخته میشن تا به جایی که امروزه شما میتونین شکوه و عظمت سنت پترزبورگ قبل از جنگ رو
ببینین و هیچ اثری از چهره کریه نبرد بر در و دیوار شهر دیده نمیشه (دقیقا مثل خرمشهر).
مرکز میدانی که کلیسای اسحاق در حاشیه اون نشسته ،مجسمه سوار بر اسبیست که خیلی بازدید کننده داره ولی من ترجیه میدم
به همون دلیلی که فرانسوی ها از کنار توپهای کرملین بدون اعتنا میگذرند؛ از کنارش ساکت و بدون توجه بگذرم.
باالفاصله قبل از اینکه حال و هوای روحانیمان از بین بره به بازدید کلیسای کازان شتافتیم .کازان در گویش روسی باستان یعنی
بانو و این کلیسا در اصل کلیسای بانو مریم مقدسه.

قدمت کلیسا به سال  8488میالدی بر میگرده و با وجودی که به سبک سایر کلیساهایی ارتودوکس شرقی اداره میشود ،معمار آن
کامال رنگ و بوی معماری ایتالیایی و ساختار واتیکانی داره .این نمونه ای منحصر به فرد از کلیسای ارتودوکس با ساختار
کاتولیکی در جهان است .نمای بیرونی کلیسای کازان گیرا تر و جذاب تر از داخل آنه و داخل آن نکته جدید و جالبی ندارد.

قبل از ناهار به دیدار کلیسایی دیگر با حکایتی جالب رفتیم .کلیسای ناجی غلطیده در خون یا کلیسای خون مقدس کلیسای جامعی
است که با الگو برداری از کلیسای سنت واسیلی در میدان سرخ مسکو ساخته شده است.
اتمام ساخت این کلیسا به سال  8627بر میگرده ولی ساخت این کلیسا هم زمان بود با دوران سلطنت نیکالی دوم از خانواده
رومانوف و اوج جنبش های آزادی خواهی برده ها در دهه  6قرن  86میالدی.

در روسیه برده داری معنی خاص خودش رو داشت و شیوه ای پیچیده و متمرکز بود .برده ها و رعایا جزء ابزار و ملزومات
زمینهای کشاورزی بین اشراف خرید و فروش میشدن یعنی اگه زمینی فروخته میشد با رعایایی که روش کار میکردن فروخته
میشد .در اواخر قرن  86میالدی حرکتها و جنبشهای ضد برده داری در روسیه شروع شده بود و نیکالی دوم که فرد
روشنفکری بود پیشدستی کرد و قانون این سیستم زمین داری که برای قرنها در روسیه رواج داشت رو لغو کرد و به رعایا
اجازه داد که زمین خودشون رو داشته باشن.
این سیستم به مذاق طبقه اشراف خوشایند نبود و توطئه قتل نیکالی دوم طرح ریزی شد و بر روی پله های عمارت ناتمام این
کلیسا عملی شد .هر چند نیکالی دوم از دنیا رفت ولی طبقه اشراف دیگه نتونستن زمیناشون رو پس بگیرن .به همین دلیل طبقه
پایین دست و رعییت روسیه احترام خاصی برای این شاه خانواده رومانوف قائل هستن .متاسفانه از دیدن نمای داخلی این کلیسا
هم محروم موندیم چون صف ورود به اون حد اقل  8ساعت از وقت ما رو میکشت.
بعد از ناهار برنامه بازدید از جزیره زایاچی رو داشتیم .زایاچی جزیره کوچکیست که در نزدیکی راس دلتای رودخانه Neva
در دل شهر سنت پترزبورگ جای گرفته.
تا سال  872:منطقه سنت پترزبورگ تنها شامل چند کلونی کوچک کشاورزی و رعییتی بود .در این سال پتر کبیر تصمیم به
ایجاد پایتخت روسیه در این منطقه گرفت .بر روی جزیره زایاچی قلعه ای احداث شد که هسته اولیه شهر سنت پترزبورگ را
تشکیل داد .هر چند این قلعه امروزه به عنوان موزه برای بازدید عموم استفاده میشه ولی قسمتی از اون هنوز که هنوزه دارای
استفاده اداری و دولتیست.
اولین چیزی که تو قلعه خودنمایی میکنه کلیسای پتروپاول هست که با ارتفاع  88:متر برای سالیان سال بلند ترین ساختمان سنت
پترزبورگ بوده.

بنای این کلیسا یک خصوصیت منحصر به فرد دیگه هم داره اونم بزرگترین برج ناقوس کلیسای ارتودوکس دنیاست .نمای داخل
کلیسا باشکوهه ولی حزن و اندوه سرشاری رو هم در دل خودش داره .وقتی انقالب بولشویکی پیروز شد خانواده نیکالس دوم
آخرین پادشاه سلسله رومانوف و خانوادش دستگیر شدن و شبانه به خارج شهر سنت پترزبورگ منتقل شدن و باالفاصله
تیربارون شدن و اجسادشون رو تو حوضهای اسید انداختن و بقایای اجساد رو هم در جای نامعلومی دفن کردن.
در سال  8664بقایای اجساد این خانواده سلطنتی از خاک خارج شد و طی مراسمی در داخل کلیسا و کنار جد بزرگشون پتر
کبیر طی مراسم باشکوهی دفن گردید .به همین دلیل تو این کلیسا مقبره جمع کثیری از خانواده سلطنتی رومانوف رو میتونین
ببینین.
داخل قلعه یک زندان هم وجود داره که دیدنش خالی از لطف نیست .سلولهای انفرادی که حتی دیدنش مو به تن آدم راست میکنه.
جلوی درب هر سلول تصویر و زندگی نامه افرادی که تو اون سلول حبس بودن رو میتونین ببینین .از جمله اسمایی که تو لیست
زندانیان خود نمایی میکنه اسم ماکسیم گورکیست.

اولین مرکز ضرب سکه امپراطوری رومانوف داخل این قلعه بنا شده بوده که بعد توسط جمهوری سرخ هم برای ضرب
م سکوکات رایج کشور استفاده میشده و در حال حاضر هم کلیه سکه های جمهوری روسیه در این مرکز ضرب میشوند .به واقع
قلعه ای داخل قلعه که فقط باید از کنارش با احتیاط گذشت.

بعد از ظهر برنامه اختیاری تور اپرای معروف دریاچه قو بود .به دوستان توصیه میکنم برای دیدن اپرا با تور همراه نشن چون
برای شرکت تو این اپرا تور از شما  5222روبل میگیره ولی اگه خودتون از هتل آدرس سالن اپرا رو بگیرین و خودتون بلیط
تهیه کنین با  8222روبل میتونین بلیط بگیرین.
ساعت  7جلوی در سالن اپرا بودم ولی در نهایت تاسف دیدم اپرا برای مدت یک هفته تعطیله و در جای دیگه ای و برای مراسم
خاصی برنامه دارن .آه از نهادم بلند شد چون صد افسوس که تا سنت پترز بورگ بیای و نتونی اپرای دریاچه قو رو ببینی .هتل
که برگشتم دیدم دوستان  5222روبلی هم دست از پا دراز تر برگشتن .چه میشد کرد این قسمت ما از اپرای دریاچه قو بود.
برنامه ساعت دو بامدادمون بازدید از پلهای متحرک سنت پترزبورگ بود .این چند ساعت میتونست وقت خوبی باشه برای گشت
و گذار توی شهر ولی چه میشه کرد که جبهه خانمها قوی تر بود و مجبور به انتخاب گزینه بازار و خرید شدیم .از قبل در مورد
مرکز خرید  Leto Outletشنیده بودم .آدرسش رو از پذیرش هتل گرفتم و به اولین تاکسی که آدرس رو نشون دادم ما رو سر
راست جلوی در بازار پیاده کرد.
خانمها رو به حال خودشون گذاشتیم تا از خرید و  window shoppingلذت ببرن و من و دخترم رفتیم تا گشتی تو بازار بزنیم
البته از دیدگاه خودمون .دخترم دنبال شهر بازی سرپوشیده بود و من هم دنبال کشف رموز این مردم مرموز .گشتم و گشتم ،خیلی
از مردای هم درد خودم رو دیدم خیلیا بودن که کالفه و بی قرار داشتن وقت میکشتن تا بازار گردی و خرید همسرانشون تمام
بشه.
سعی کردم پهلوی چند تاییشون بشینم و سر صحبت رو باهاشون باز کنم ولی صد افسوس! این ملت رو نه میشه اخمشونوباز کرد
و نه میشه ازشون حرف کشید .صادقانه بگم بد خلق ترین ملتی هستن که به عمرم دیدم .تا به امروز حدود  5روز بوده که تو
روسیه هستیم ولی با هیچ کس نتونستم رابطه دوستی برقرار کنم .این یک کم نگران کننده بود .اگه همین مدت رو تو یک کشور
آسیای شرقی گذرونده بودم یک دفترچه کامل شماره تلفن و آدرس ایمیل داشتم.
با خودم گفتم شاید با یک خارجی دوست ندارن هم کالم بشن ولی دقیق تر که شدم دیدم حاضرن از کالفگی و بی حوصلگی
انتظار خرید همسرانشون بمیرن ولی با خودشون هم همکالم نمیشن .جالبن این ملت .تو همین فکر بودم که خودم رو جلوی یک
مغازه خشکبار و آجیل فروشی دیدم.
رفتم تو و به قیمت ها نگاه کردم .آه از نهادم بلند شد .من انجیر خشک از ایران خریده بودم کیلویی  9:هزار تومن اونوقت اونجا
انجیر خشکی به مراتب مرغوب تر از اونی که من خریده بودم رو داشتن میدادن کیلویی  84هزار تومن .همین طور تو فکر
بودم و در حال دیدن محصوالت و اجناس مرغوب مغازه و چندین و چند سوالی که تو ذهنم داشت به وجود میومد که از فروشنده
بپرسم که گوشی تلفن فروشنده زنگ زد و فروشنده جواب داد و در کمال ناباوری دیدم که داره به فارسی حرف میزنه.
از تعجب خشکم زده بود و تا آخر حرفاش رو با دقت و لذت فراوونی گوش دادم .گوشی رو که گذاشت باهاش سالم و احوال
پرسی کردم و شروع کردم به سوال کردن .بهم گفت که اهل تاجیکستانه و زن روس داره و  85ساله که تو روسیه زندگی میکنه
و تاجر خشکباره و محصوالتش رو از تاجیکستان میاره به روسیه.
بهم گفت که فقط محصول درجه یک اعال میاره و بهترین جنس رو داره و انصافا دروغ هم نگفته بود .بیست دقیقه ای گپ زدیم
و ازش خداحافظی کردم و سبحان در جواب بدرود گفت و از هم جدا شدیم .تا اینجای بازی دو هیچ به نفع چینی ،یک هیچ به نفع
فارسی.
گشت ز دیم و البته دخترم هم مراد خودش رو پیدا کرد و یک ساعتی از وقتی رو که باید میگذشت رو برای ما کشت .ساعت 88
همزمان با تعطیل شدن مرکز خرید از بازار در اومدیم و دیدیم چه خطای بزرگی کردیم ای وای من .تو حاشیه شهر قرار داشتیم
و بر خالف عصر که اومده بودیم پارکینگ پر از ماشین تاکسی بود با پارکینگ کامال خالی مواجه شدیم .حاال باید چکار میکردیم
واقعا نمیدونستم .همین طور تو افکار خودم بودم که دیدم یک ماشینی جلومون ترمز زد و هر چند تاکسی نیست ولی از تو ماشین
به من کاغذی رو نشون میده که بزرگ  TAXIتایپ شده.
بهم گفته بودن ب ا راننده ها قبل از سوار شدن سر قیمت طی کنین .سرم رو از شیشه ماشین تو بردم و بهش گفتم "Holiday Inn
" hotel, three hundredsدوباره در کمال ناباوری دیدم که میگه " از تری هاندرد و فور هاندرد برای من گفته نکن .پانصد
روبل میستانم شما را دم در هتل خواهم رساند" .تنها چیزی که تو اون بهت زدگی تونستم بگم تشکر بود و به تعجیل سوار شدن.

تو راه ازش پرسیدم تو هم تاجیکی گفت نه من فرزند خاک پاک کابل می باشم .گفتم اینجا چکار میکنی گفت اینجا خاک دوم من
است من در این سرزمین ریشه دارم .گفتم کارت چیه؟ گفت من تو همین مرکز خرید مغازه دارم اونم نه یکی دو تا .تو  5جای
دگر شهر هم سر جمع  88مغازه دگر دارم .یک شرکت گردش گری هم دارم .دو شرکت مهندسی دارم .گفتم پس چرا مسافر
کشی میکنی؟ گفت این به ظاهر مسافر کشیست .آخر شبا مسافر خارجی سوار میکنم برای شرکت گردش گری مشتری پیدا
میکنم .گفت بیش از  :8ساله که تو روسیه هست از اوج حاکمیت کومونیست .ازش پرسیدم زن روس داری یا زن افغان .گفت
یک دانه روس یک دانه افغان .به شوخی بهش گفتم زن روست سرت رو نکنده .اونم به شوخی گفت میبینی که سرم سر جاشه.
بهم گفت که  :8سال قبل اومده تا تو دانشگاه صنعتی سنت پترزبورگ مهندسی برق بخونه مدرکش رو هم گرفته ولی به تجارت
بیشتر از مهندسی عالقه داشته و بیشتر تمرکزش رو رو توریسم و تجارت گذاشته .گفت البته دو تا شرکت مهندسی دارم که حدود
 82تا مهندس روس برام کار میکنن" .جان" آدم جالبی بود .البته جانش از جنس جان جانان بود نه از جنس  .Johnاهل حرف
زدن بود پس منم تا تونستم ازش حرف کشیدم.
ازش پرسیدم از دوران کومونیستی بگو گفت چیز قشنگی برای تعریف کردن نداره .بهش گفتم از زمانی که سیستم کومونیستی
منحل شد بگو .گفت روزی که اعالم ساختار سیستم حکومتی جدید شد تا یک هفته کسی جرات نداشت از خونه در بیاد.
شهر تا یک هفته مثل شهر طاعون زده بود .میگفت یک عمر برای ما گفته بودن یا کومونیسم هست و امنیت یا غرب وحشی که
همه همدیگه رو میکشن .میگفت تو یک سال اول خیلی از افراد مسن دق کردن و مردن چون حتی فکرش رو نمیکردن که بدون
اجازه حزب کومونیست بتونن تا شهر دیگه برن ولی میدیدن که جوونا دارن راحت از کشور خارج میشن .از اینکه عمرشون تباه
شده بود دق کردن و مردن.
میگفت دولت خونه هایی رو که مردم توش میشستن و سالها مالکیتش مال دولت بود برای افراد سند زد .خیلیا از ذوق خونه دار
شدن دق کردن .میگفت جوونها ذوق میزدن که دیگه برای ازدواج نیاز به تاییدیه حزب کومونیست و گاها اعمال نظرهای
مصلحتی حزبی برای انجام نگرفتن یک ازدواج نیست.
میگفت تا چند سال سر درگمی عجیبی حاکم بود .بهش گفتم هنوز هم گمونم مردم سردرگمن .گفت بله تا چند نسل این حالت
خواهد بود .گفت فرزندان خود من اونایی که مادر افغان دارن تکلیفشون با زندگی مشخصه ولی اون دو تایی که مادرشون روسه
هنوز نتونستن با دنیای اطرافشون کنار بیان .از همه چیز گفتیم تا رسیدیم دم در هتل.
 522روبل بهش دادم ولی قبول نکرد .گفتم ولی ما صحبتامون رو کردیم .گفت تو اون زمان مشتری بودی ولی االن رفیقی .من
هم از رفیق پول نمیگیرم .کارتش رو بهم داد و گفت هر موقع کارم داشتی باهام تماس بگیر .بله جان برام دلنشین ترین خاطره
سفر روسیه بود .دوست دلنشین بدرود امیدوارم همیشه مثل امشب گرم و دلنشین باشی.
راستی حاال شماها حساب کنین بازی چند چند شده.
تجدید قوای اندکی کردیم و آماده شدیم برای بازدید از پلهای متحرک رودخانه  .Nevaدر شهر سنت پترزبورگ بالغ بر 8222
پل کوچک و بزرگ وجود داره که از این ها تعداد  88تاشون بر روی مسیرهای قابل کشتی رانی ساخته شدن و مسیر کشتی
های بزرگ رو سد میکنن .به همین دلیل این پلها به صورت متحرک طراحی شدن و هر شب حدود ساعت  8بامداد این پلها باز
میشن و رودخونه قابل کشتی رانی میشه و ساعت  7بامداد مجددا این پلها بسته میشن و مسیر ارتباطی وسایل نقلیه زمینی باز
میشه .جالبه بدونیم هر روز به مدت  5ساعت ارتباط بین دو قسمت شهر کامال قطع میشه .با خودم فکر میکردم آیا این امر برای
شهرهای خودمون قابل تصوره؟؟؟؟
باز شدن پل راس ساعت معیین و با نورپردازی و موزیک حماسی خاصی انجام میشه و جاذبه توریستی خاصی رو برای شهر
سنت پترزبورگ ایجاد کرده .به هتل برگشتیم تا برای بازدید بیادموندنی فردا تجدید قوا کنیم.
صبح که بیدار شدم بعد از صبحانه و قبل از بازدید از موزه آرمیتاژ یا هرمیتاژ میباید مقداری پول رو به روبل تبدیل میکردم .تو
روسیه شما میتونین پولتون رو تو بانک یا صرافی و یا هتل تبدیل کنین .بهترین نرخ رو صرافی داره و پایین ترین نرخ رو هتل
ولی در نهایت تفاوتشون به ازای هر دالر بیشتر از  822تا  852تومن نیست.
تو مسکو برای تبدیل پول مشکلی نداشتیم چون هتل برامون تبدیل میکرد ولی هتل سنت پترزبورگ این امکان رو نداشت و
صرافی هم نزدیکمون نبود برای همین مجبور شدم به بانک روبروی هتل مراجعه کنم .اول ازهمه و جالب ساعت کاری بانکها
تو روسیست .از ساعت 6و نیم صبح تا  4بعد از ظهر.

آدرس بانک رو پرسیدم و رفتم و  9بار هم از جلوی بانک رد شدم ولی پیداش نکردم .از یک نفر خواهش کردم منو تا دم در
بانک ببره .به دم در بانک که رسیدم از تعجب شاخ در آوردم .یک در آهنی کوچیک بسته و زنگ زده که فقط یک تابلوی
کوچیک دم درش داشت .شما نماش رو مثل یک شرکت ورشکسته داغون تو مملکت خودمون تصور کنین.
درب بسته بود .در زدم تا در رو باز شد .داخل ،یک اتاق تاریک بسیار کوچیک بود که یک پیشخوان کوچیک داشت .شیشه ای
دودی که دید نداشت و من نمیتونستم طرف مقابلم رو ببینم.
با انگلیسی شکسته و بسته پرسید چکار داری گفتم میخوام دالر به روبل تبدیل کنم .بهم گفت برو داخل ولی هر چی نگاه کردم
دری ندیدم .تو همین فکر بودم که دری مخفی از بین کاغذ دیواری اتاق باز شد .از در که رد شدم دیدم تازه بانک اصلی اون
پشته.
یک سالن طویل که دو طرفش پیشخوان داشت و کارمندا نشسته بودن .جز یکی دو تا مراجعه کننده شخص دیگه ای نبود .جالبه
که کارمندا سرشون به کارشون نبود و داشتن زیر چشمی ،من خارجی رو میپاییدن تا مبادا قصد به تاراج بردن سرمایه جمهوری
فدراتیو روسیه رو داشته باشم!!!!!! با راهنمایی یکی از کارمندا که از دم در با من بود به انتهای سالن رسیدیم.
انتهای سالن  5تا باجه بود که از شیشه سکوریت درست شده بود البته مات بود و داخلش دیده نمیشد .باجه ها آدم رو یاد باجه
های تلفن راه دور مینداختن .کارمند همراهم در یکی از باجه ها رو باز کرد و من رو به داخل باجه راهنمایی کرد و در رو
روی من بست .برگشتم دیدم در پشت سرم دستگیره برای خارج شدن نداره و تو یک جور تله گیر افتادم.
باجه سه دیوار شیشه ای داشت و دیوار چهارمش یک پیشخوان بود که قرار بود یکی بیاد اونطرف بشینه و پاسخگوی من باشه.
نزدیک به  82دقیقه تو اون سلول انفرادی منتظر بودم و چه انتظار عذاب آوری بود .خانمی که اومد و روبروی من نشست یک
دسته فرم جلوم گذاشت .از شماره پاسپورت و شغل و آدرس ایران و تلفن تماس ایران و چندین و چند مورد مربوط و نا مربوط
دیگه رو مجبور شدم جواب بدم تا معادل روبلی دالری رو که داده بودم بگیرم.
ب عد از اتمام کار کارمندی که کارم رو انجام داده بود شستی پهلوی دستش رو زد و در پشت سر من باز شد و من که انگار از
بازداشتگاه کا .گ .ب .فرار کرده بودم پشت سرمم رو هم نگاه نکردم و به شتاب از همچین بانک مزخرفی بیرون دویدم .داشتم
با خودم فکر میکردم که این جامعه چه زخمهای عمیقی از کومونیست بر تن داره .به یاد بانکهای چین افتادم و روی گشاده و
برخورد مسووالنه کارمندانش و در مقابل برخورد سرد و بی روح و اطالعاتی گونه بانک بدرد نخور سن پترز بورگ.
روز آخر سفر هم متاسفانه مجبور شدم یک سر دیگه به این آشغالدونی لعنتی بزنم .بین بانک و هتل یک خیابون عریض بود با
 8باند رفت و  8باند برگشن و دو مسیر عبور تراموای برقی شهری در وسط .صبح که به بانک اومدم خیابون خیلی خلوت بود
و راحت از خیابون رد شدم .اما حاال با فوج عظیمی از ماشینهایی که با سرعتی سرسام آور از جلوم رد میشدن مواجه بودم .به
سمت راست نگاه کردم تا نزدیک ترین تقاطع و چراغ راهنمایی حد اقل دو کیلومتر راه بود سمت چپ هم حد اقل فاصله ای 5
کیلومتری داشت.
تو فکر بودم که تو فاصله چند متریم خط کشی عابر پیاده دیدم .اما نمیدونستم با این سرعت ماشینها بتونم از عرض این خیابون
عریض رد بشم یا نه .با احتیاط پام رو از روی پیاده رو برداشتم و روی اسفالت ایستادم در کمال ناباوری دیدم که تمام ماشینها
پشت خط کشی عابر پیاده ایستادن و منتظر رد شدن من هستن .راستش یک کم خجالت زده شدم و با سرعت از خیابون رد شدم.
همینطور که داشتم رد میشدم یاد راننده های وطنی افتادم که تا عابر پیاده میبینن به قصد محو کردن عابر پاشونو رو گاز میذارن
و یا راننده های چینی که اگه عابر پیاده جلوشون ببینن دست و پاشون رو گم میکنن و یا به جدول میزنن یا به ستون برق.
آماده شدیم برای بازدید از موزه هرمیتاژ یا آرمیتاژ .هرمیتاژ به زبان فرانسه یعنی حیاط خلوت و این کاخ به راستی حیاط خلوت
گذران روزهای سرد زمستان خاندان رومانوف بوده.
کاخ یا موزه آرمیتاژ دارای  9قسمت هست که در بدو ورود تابلویی بزرگ نصب شده و غیر مستقیم داره عظمت این اثر هنری
رو به رخ شما میکشه .این تابلو میگه شما میهمان ما هستین تا گوشه ای از میراث هنر جهانی رو به صورت گذرا ببینین و
قدرت بشر در خلق هنر رو تحسین کنین ولی شما قادر نخواهید بود تمامی اشیاء این موزه رو ببینین چون اگر بخواهید جلوی هر
اثر  82ثانیه وقت صرف کنین و هر روز سال رو به این مکان بیایید و هر روز  4ساعت بازدید داشته باشید مدت  88سال

میزبان

شما

خواهیم

بود.

بله موزه آرمیتاژ سومین موزه بزرگ دنیا در دل خودش  :میلیون اثر هنری گرانبها رو جای داده که این آثار از راهها و طرق
مختلفی به این موزه رسیدن .یک سری از آثار موزه به صورت رسمی و قانونی از زمان کاترین کبیر تا کنون خریداری شدن
که در معرض نمایش عموم هستن .یک سری از آثار غنیمت جنگی هستن که خصوصا از مجموعه دارهای آلمانی گرفته شده و
از طرف دولتهای حاکم روسیه به عنوان غرامت جنگی حساب میشن و روسیه قصد بازگردوندنشون رو نداره.

بعضی از این آثار هم از مجاری غیر قانونی وارد آرمیتاژ شدن که میتونه برای برگردوندنشون به سرزمین اصلیشون ادعا بشه
به همین دلیل این آثار هیچ وقت در معرض بازدید عموم قرار نمیگیرن .فرش پازیریک قدیمی ترین فرش بافته ایرانی یک نمونه
از آثاریست که همیشه در انبارهای آرمیتاژ بوده و هیچ وقت در معرض بازدید عموم نبوده.

موزه آرمیتاژ خودش حکایت مفصلی داره از فراز و نشیب روزگار .با حمله آلمانها به سمت سنت پترز بورگ ارتش سرخ یکی
از مهمترین اهدافش رو بر روی تخلیه آثار آرمیتاژ و انتقال اونها به منطقه ای امن متمرکز کرد .بیش از  65درصد آثار هنری
آرمیتاژ با قطار به قلب برفهای سیبری منتقل شدن و در دل زاغه های مهمات جای گرفتن .ساختمان آرمیتاژ هم مثل سایر
ساختمانهای این شهر زیبا متحمل انهدام کامل شد و بعد از جنگ باز سازی شد 7 .سال بعد از خاتمه جنگ و اتمام ساخت مجدد
بنا اولین محموله آثار هنری دوباره به خونه خودشون برگشتن.

تو آرمیتاژ باید قید دیدن اشیا و آثار باستانی رو زد چون اگه بخواهیم دنبال اونا بریم باید  88سال مهمان مردم سرد و مهمان
گریز روسیه باشیم .تو اون چند ساعت آدم محو اوج شکوه معماری قرن  84میالدی میشه که شدیدا تاثیر گرفته از معماری
فرانسه و ایتالیاست.
برنامه بعد از ظهرم رو که تور آزاد گذاشته بود خالی گذاشتم برای بازدید از موزه جنگ سنت پترز بورگ .به سمت موزه رفتیم
ولی باز به در بسته خوردیم چون هفته ،هفته نبرد بزرگ لنینگراد بود و تمام امکانات شهر هم در خدمت برنامه های ویژه این
هفته .برنامه عصر موزه رو هم اختصاص داده بودن به بازدید بازماندگان نبرد لنینگراد.

خوب دوباره میشد لبخند رضایت رو روی لبان خانمها دید چون چند کیلومتر اون طرفتر خیابان نفسکی و مجتمع خرید
 GALERIAداشت وسوسشون میکرد.
خیابون نفسکی خیابون اصلی شهره که اکثر آثار معماری رو که تا به امروز دیدیم در حاشیه خودش جای داده ولی تا امروز
فرصت قدم زدن تو این خیابون زیبا دست نداده بود .قدم زدن تو این پیاده رو خالی از لطف نیست ساختمونایی رو میبینی که هر
کدومشون به نوبه خودشون یک اثر هنری هستن ،مغازه های پر نور و جذاب و انواع اقسام فروشندگان دوره گرد و نوازندگان
خیابونی رو میتونین تو این پیاده رو ها ببینین .باید اقرار کنم که از بدو ورود به روسیه این خیابون سرزنده ترین جایی بوده که
تا حاال دیدم .بازار  GALERIAهم برای من جذابیتی نداشت.
شب دیر وقت رسیدیم به هتل و خودمون رو آماده کردیم برای روز بعد که آخرین روز بازدید از این کشور زیبا بود.
روز آخر برنامه بازدید از شهر پوشکین یا کاخ کاترین و کاخ پترهوف رو داشتیم.

شهر پوشکین مجموعه ای از کاخها و عمارتهاست که در جنوب شهر سنت پترزبورگ در منطقه ای ییالقی و بسیار زیبا قرار
گرفته .اطراف کاخها را دهکده ای بسیار زیبا فراگرفته است با کوچه های باریک اما بسیار تمیز و سرسبز.
در مسیر سنت پترزبورگ به شهر پوشکین مناظر اطراف را دشتهایی مسطح و پهناور تشکیل میدن که همگی سبز هستند.
درختان زیبایی که به صورت پراکنده روییده اند ،این دشت سبزمسطح را از یکنواختی و کسالت در میارن .گاها تپه های وسیع و
کم ارتفاعی هم دیده میشوند که ارتفاعشان از درختهای مجاور بیشتر نیست.
این منظره زیباست اما دلنواز نیست وقتی تاریخ این منطقه رو بدونین .این دشت وسیع و مسطح صحنه یکی از خونین ترین
نبردهایی بوده که تاریخ بشریت به خودش دیده در راه رسیدن از خلیج فنالند تا سن پترزبورگ نیروهای آلمانی برای مدتهای
مدیدی با نیروهای روس در این دشت مسطح درگیر بودن و جوانهای بسیاری از دو طرف خون خودشون رو روی این خاک
ریختن .بعد از گذشتن چندین دهه هنوز که هنوزه اگه چشماتون رو ببندین و نقس عمیق بکشین با اندکی تخیل میتونین بوی
باروت و عرق و خون رو احساس کنین.
امروز مصادف با هجدهم شهریور ماه بر حسب تصادف ،حضور ما تو این منطقه مقارن شده بود با سالگرد بزرگداشت جان
باختگان این نبرد خونین .دشت پر بود از دانش آموزان و جوانانی که به این منطقه اومده بودن تا ادای احترام بکنن به
جانباختگان راه حراست از سرزمین مادری .با چشم بسته ،حال و هوای نبردی سهمگین آدم رو به خلصه عمیقی میبرد .تنها
چیزی که آدم رو میتونست از اون خلصه در بیاره صدای پای اسبهای ورزیده ای بود که داشتن آزادنه میتاختن و چرا میکردن.
برام خیلی جالب بود .کنار جاده های ما گله گوسفتد میچره و کنار جاده های اینا گله اسب .دوباره اومدم چشمهام رو ببندم و
صدای پای اسبها رو هم صدای موسیقی طبیعت بدونم و تو حال خودم باشم ولی هنوز چیزی نگذشته بود که صدای بوق قطار
منو از خلوت خودم در آورد.
در کمال شگفتی دیدم قطار ترانس سیبریکاست که از پکن حرکت میکنه و تمام طول سیبری رو طی میکنه و در سنت
پترزبورک آروم میگیره و پس از چندی همین مسیر رو بر میگرده .از اون جالبتر برقی بودن این قطار بود .جای تحسین داره
که تونستن در تمام طول سیبری هم ریل راه آهن بکشن و هم شبکه برق برای تامین انرژی محرکه قطار .بله وقتی برق مفت
باشه این مزایا رو هم میتونه داشته باشه.
ورود به مجموعه کاخهای شهر پوشکین رسوم و قواعد خاص خودش رو داره .کفشها باید با الیه محافظ پوشیده بشه تا آسیبی به
گفپوشهای چوبی نزنه و یک سیستم هوشمند تعداد افراد حاضر در کاخ رو میشمره حضور هم زمان بیش از  :222نفر تو این
کاخ جایز نیست و اگه دستگاه آالرم بده از پذیرش افراد جدید جلوگیری میکنن تا با خروج بازدید کنندگان این تعداد به حد نساب
برسه.

این مجموعه رو به عبارتی میتونیم کاخ تابستانی خاندان رومانوف بدونیم .این مجموعه محوطه ای بسیار زیبا داره که پوشیده از
درختان بلوط تنومنده .آبگیرها و دریاچه های مصنوعی این مجموعه به زیبایی هرچه بیشتر این کاخ افزودن.
کاخ هم تشکیل شده از اطاقهای تو در تو که هر کدومشون موزه ای بی بدیله .یکی از اتاقهای کاخ بنام اتاق کهربا در سال 8727
به دستور پادشاه پروس ،فردریک ویلیام اول ساخته شد و هدیه ای بود به پتر کبیر .تمام دیوارهای این اتاق از کهربا پوشیده
شدن .این اتاق دارای اثر ناب هنری با کهرباست به مساحتی در حدود  55متر مربع .این کاخ در زمان حمله آلمانها به صورت
کامل تخریب شده بوده و در سال  867:مجددا بر اساس نقشه اولیه بازسازی شده .منتهی مرمت اتاق کهربا تا سال  822:طول
کشید.

از برنامه بازدید مون فقط کاخ پترهوف باقی مونده بود .به سمت کاخ پترهوف رفتیم تو مسیر دشت صاف و هموار ،جای خودش
رو به منطقه ای ویالیی داده بود با ویالهایی اشرافی و کاخ گونه .هنوز هم برای من جای سواله که تو کشوری که نظام
بانکداریش به اون ضعیفیه و گذران زندگی مردمش خیلی راحت نیست خصوصا بعد از تحریمهای اخیر ،چه کسانی هستند که
میتونن مالک این کاخ ویالها باشند.
به کاخ پترهوف رسیدیم ،جایی که به کاخ ورسای روسی معروفه .اینجا کاخیست در حاشیه خلیج فنالند که به هنگام سفرهای
خانواده سلطنتی رومانوف آخرین استراحتگاه قبل از ترک روسیه به سمت اروپا بوده و اولین اقامتگاه به هنگام مراجعت.

خاندان رومانوف از خیلی از میهمانان اروپاییشون هم تو این کاخ پذیرایی میکردن .اونچه که باید توجه ما رو تو نظر اول جلب
میکرد فواره های معروف این کاخه ولی متاسفانه محوطه این کاخ هم برای مراسم ویژه یادبود جنگ جهانی دوم که آمیخته با
برنامه های تبلیغاتی انتخابات دومای روسیه بود ،داربست زده شده بود نمای کلی ساختمان کاخ و فواره ها به هم ریخته شده بود.

از کاخ پترهوف فقط سرمای کشنده و باد شدیدش برای ما موند جالب بود که هجدهم شهریور ساعت  :عصر دماسنج هواشناسی
کاخ دما رو  8درجه سانتی گراد نشون میداد و برای شب دمای منفی  5درجه رو پیشبینی میکردن.
یک ساعت معطلی داشتیم تا با کشتی به سمت سنت پترزبورگ برگردیم .مسیر برگشت هم بر روی خلیج فنالند طی شد در
دریایی طوفانی که موجهاش واقعا اذیت کننده بود .برام سوال بود که اگه تو تابستون هوا به زیر صفر میرسه پس دمای زمستونها
چقدره .از ناخدا دوم کشتی این سوال رو پرسیدم و بهم پاسخ داد که هوای منفی  92درجه برای سنت پترزبورگ کامال عادیه..
گفتم چطور این سرما رو تحمل میکنین گفت تحمل این سرما دو تا ابزار داره اولی ودکای روسیست و دومی خوردن روزانه
گوشت سیل ( .)sealو میگفت این اصل زنده موندن تو زمستون تو کل روسیست .یک کمی فکر کردم دیدم هیچ کدومشون
خوشایند نیست پس باید قید دیدار زمستانه از روسیه رو زد.
به شهر که نزدیک شدیم از بازوی جنوبی رودخانه نوا وارد شهر شدیم یک چیزی که شدیدا توجهم رو جلب کرد تمیزی و پاکی
آب و ساحل شهر به این بزرگیست.
با وجودی که در حال گذر از مناطق صنعتی حاشیه رودخونه بودیم ولی هیچ آلودگی و زباله ای بر روی سطح آب و ساحل دیده
نمیشد .یک کم به فکر فرو رفتم دیدم تو این یک هفته تو این دو تا شهر هم هیچ گونه آلودگی و زباله ای ندیدیم.
برام جای سوال بود که چطور میتونن کالن شهرهای به این بزرگی رو اینطور تمیز نگه دارن .با خودم گفتم کاشکی شهرداری
پکن و تهران هم این همت رو داشتن .تو پکن هرچند تالش زیادی برای تمیز نگه داشتن شهر میشه ولی تراکم جمعیت عامل
بزرگیه در ناکارآمدی سیستم.
به هتل برگشتیم و آماده برگشت به وطن شدیم.
صبح اول وقت از خواب بیدار شدم و علی رغم میل باطنیم دوباره به بانک رفتم تا روبلهای باقیمانده رو به دالر تبدیل کنم .که
البته تعویض پول همون مراحل و رسوم دفعه قبل رو داشت بدون کم و کاست.
تو راه فرودگاه اندکی چشمهام رو بستم و به هفته پشت سر گذاشته شده فکر کردم .تجربه جالبی بود و خوشحالم که حسرت به
همراه نداشت .تو خیلی از سفر ها آدم به خودش میگه کاش زندگی من اینجا بود ولی با قاطعییت میتونستم بگم حسرت زندگی تو
روسیه برام نموند .با آخرین چالش روسیه تو فرودگاه بین المللی  Pulkovoشهر سنت پترزبورگ مواجه شدم.
بارها رو تحویل دادیم و از کنترل گذرنامه هم گذشتیم .آماده سوار شدن به هواپیما بودیم که اعالم کردن پرواز یک ساعت تاخیر
داره .خوب ظهر بود و قاعدتا باید شکم دخترم که بر خالف همیشه که سیره اونجا گشنش بود رو سیر میکردیم ولی در کمال
تعجب تو فرودگاه بین المللی دومین شهر بزرگ ابرقدرت شرق هیچ فروشگاه و یا رستورانی از من دالر قبول نکرد و در
عوض از من روبل میخواستن.
سراغ صرافی و یا بانک رو گرفتم دیدم در کمال تعجب تو همچین فرودگاهی چنین امکاناتی هم وجود نداره .دیگه شورش رو
در آورده بودن این تاواریشهای عزیز .به هر حال مجبور بودیم برای یک ساعتی گرسنگی رو تحمل کنیم.
برام جای سوال شد و به محض ورود به فرودگاه امام تصمیم گرفتم تا تو ایران این چالش رو تست کنم .به اولین فست فود
فرودگاه امام مراجعه کردم و گفتم غذا میخوام ولی لایر ندارم .دیدم صندوقدار با روی گشاده میگه دالر ،یورو ،پوند ،یوان،
رینگیت و یا هر ارز دیگه ای اگه داشته باشی با قیمت خوب همینجا برات تبدیل میکنیم .از فست فود هم که در اومدم دیدم دو تا
صرافی پهلو به پهلوی همدیگه خود نمایی میکنن .اینجا بود که گفتم در این مورد صد رحمت به مملکت خودمون.
به هر حال سفر تمام شد و تو هواپیما نشستیم این بار دیگه واقعا چشمهام رو بستم و به فکر فرو رفتم .فکر کردم به اینکه دنیایی
که خدا خلق کرده چقدر بزرگ و پهناوره و هم زمان چقدر متفاوته .به اینکه روز قبلش تو خلیج فنالند داشتیم از سرما یخ میزدیم
و تو همون موقع دوستی از طریق واتس آپ از بمبئی باهام تماس گرفت و گفت از گرما داره کباب میشه .به اینکه یک هفته در
میان مردمی بودم که هیچ گونه تمایلی برای برقراری ارتباطی دوستانه نداشتند.
به اینکه یک هفته با مردمی بودم که حتی ارتباط چشمی برقرار نکردند و اگه اتقاقی باهات چشم تو چشم شدن و بهشون لبخند
زدی با حالتی بی احساس و یا با اخم از کنارت گذشتن .به اینکه به یک مسلمان تو مملکت خودشون اجازه ورود به مسجد رو
ندادن .به اینکه در پشت چهره های سردشون دنیایی از زیاده خواهی و قدرت طلبی و جهان گشایی رو به همراه دارن.

به اینکه چطور قرنها به مردم اوکراین و سایر ملل دور و نزدیک ظلم روا داشتن .به اینکه چطور چنین مملکتی میتونه مکانی
باشه برای گردهمایی انواع عناصر متضاد،
همه میدونیم که برای سالیان سال این ملت خودشون رو دشمن سر سخت آمریکا میدونستن ولی االن برندهای ،Mc Donalds
 ،Harley Davidson ،baskin robbins ،dunkin donuts ،KFCو دها برند دیگه که همگی مظاهر آمریکای امپریالیستی
بوده جای خودش رو تو این فرهنگ باز کرده و داره خودنمایی میکنه.
به اینکه مردمی هستن به غایت مغرور و خود شیفته که اگه ازشون درخواست عکس مشترک بکنین حتما از شما درخواست پول
میکنن و در عوض چینیا جلوی ذهنم اومدن که چقدر گرم و صمیمی پهلوت می ایستن تا عکس یادگاری بگیرن .به این فکر
میکردم که چطور بر سر یک مسابقه بدون برنده افتادن دنبال توسعه قدرت هسته ایشون و تا جایی پیش رفتن که باید برای خرج
کردن برق حاصل از این قدرتشون دست درازی بکنن به اموال ملل دیگه.
به اینکه "این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست" .بله الحق واالنصاف که استاد دکتر خسرو فرشیدورد به درستی سرودن
این خانه قشنگ است ولی خانۀ من نیست
این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست
آن دختـــــــــر چشمآبی گیسویطالیی
طناز و سیهچشــم ،چو معشوقۀ من نیست
آن کشور نو ،آن وطــــن دانش و صنعت
هرگز به دلانگیـــــزی ایران کهن نیست
در مشهد و یزد و قم و سمنان و لرستان
لطفی است که در َکلگری و نیس و پکن نیست
در دامن بحر خزر و ساحــــل گیالن
موجی است که در ساحل دریای عدن نیست
در پیکر گلهای دالویــــز شمیران
عطری است که در نافۀ آهوی ُختن نیست
آوارهام و خسته و سرگشته و حیران
هر جا که رَ َوم ،هیچ کجا خانۀ من نیست
آوارگی و خانهبهدوشی چه بالییست
دردی است که همتاش در این دیر کهن نیست
من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ
در شهر غریبی که در او فهم سخن نیست
هر کس که َز َند طعنه به ایرانی و ایران
بیشبهه که مغزش به سر و روح به تن نیست
پاریس قشنگ است ولی نیست چو تهران

لندن به دالویزی شیراز کهن نیست
هر چند که سرسبز ب َُود دامنۀ آلپ
چون دامن البرز پر از چین و شکن نیست
این کوه بلند است ،ولی نیست دماوند
این رود چه زیباست ،ولی رود تجن نیست
این شهر عظیم است ،ولی شهر غریب است
این خانه قشنگ است ،ولی خانۀ من نیست

