عکسها دریافتی

برعکس پایتختهای اروپایی ،من در تهـران
گفت خیلی بیشتری بین
صمیمیت و گپ و ِ
مردم میبینم .وقتی در قطارهای مترو تهـران
هستم ،هر کسی با دیگری مشغول صحبت
است؛ گفتوگوهای صمیمانه و گرمیبین
مسافران شکل میگیرد ،بعد ناگهان متوجه
میشوید که به مقصدتان رسیدهاید و همچنان
آنها را گرم صحبت میبینید

فقط در ذهن دیپلماتها رقم بخورد.
ëëبا چه کسانی برای گردش و نقاط دیدنی شهرها مشورت میکنید؟
در وهلــه اول عالقــ ه شــخصی خودم نســبت بــه فرهنگ و تاریخ تحســین
برانگیــز ایــران و معمــاری و صنایــع دســتیاش را دنبــال میکنــم ،ماننــد
کاشــیکاریهای استادانه مسجد شیخ لطفاهلل در اصفهان .عالوه بر اینها،
طبیعــت پــر تنوع ایــران مانند صخرههــای کلوت در دشــت لوت .در ســفرها
هدفــم همواره این اســت که جنبههای جدیدی از این کشــور مســحورکننده را
کشف کنم.
ëëمشــابهتها یــا تضادهایی بیــن ویژگیهای شــهری ایران و آلمــان وجود
دارد؟ آنها را بیشتر در کجا میبینید؟
البتــه خب بین شــهرهای ایران و آلمــان و جوامع آنهــا تفاوتهای بارزی
وجــود دارد .ایرانیهــا آدمهای پرشــوری هســتند و ایــن را در رانندگــی روزانه
آنها میتــوان دید .مثالً در آلمــان همه بصورت منظم بیــن خطوط رانندگی

میکننــد و وقتــی هــم بخواهنــد خــط خود را عــوض کنند یــا به چپ و راســت
بپیچند ،راهنما میزنند .این چیزها در تهران بر اســاس قواعد دیگری جریان
دارد – کــه البتــه عــادت کردن بــه آنها بــرای ما آلمانیهــا زمان نســبتاً زیادی
میبرد – که البته در نهایت جواب هم میدهد .من برای این انعطافپذیری
که ایرانیها در زندگی روزمرهشــان بکار میبندند و تعامل غالباً انسانیشــان
با همدیگر ،احترام قائلم.
ëëچند شــهر ایــران را تاکنون دیدهاید؟ بهترین شــهر ایران از نظر شــما کدام
است؟
شــهرهای ایران مانند مردم آن بسیار پرتنوعاند و هم ه شهرها جاذبههای
گردشــگری خود را دارنــد .این موضوع برای مهمترین شــهرهای توریســتی،
مانند اصفهان یا شــهر تاریخی و باشــکوه یزد – با خانههای کاهگلی و سیســتم
قناتهای پیشــرفتهاش در دل کویر – صادق اســت .البته شــهرهای دیگر نیز
– مانند شــیراز و تبریز – همواره ارزش ســفر کردن را دارند .از کرمان ،کاشــان،
همدان و شوشتر هم بسیار خوشم آمده است.
ëëبــا توجــه به ســفرهای زیــاد شــما در ایــران از جملــه در تهران آیــا خدمات
گردشگری مورد نیاز خودتان را به راحتی به دست آوردهاید؟
از نظــر مــن ســفر کــردن در ایــران لذتبخــش اســت .ایرانیها به شــدت
مهماننوازنــد و آمــادهی کمک .زیرســاختهای گردشــکری ماننــد جادهها و
هتلها به راحتی در دسترســند .بهترین خاطرات من از ســفرها ،به سفرهایی
مربوطنــد که در هتلهای شــیک و لوکس نبودیم ،بلکه در محلهایی ســاده و
جایــی که به طریق معمول روی یــک فرش ایرانی کهنه و زیبــا ،غذا خوردهام
و حتی خوابیدهام.
ëëآیا شهر یا منطقهای در ایران هست که شما را به یاد آلمان بیندازد؟
رشت در زمانی که بارانیست ،مرا به یاد آلمان میاندازد .باران و طبیعت
ســبز برای مردم ایــران اهمیت زیــادی دارد و مــردم از دیدن بارشهــا واقعاً
خوشــحال میشــوند؛ برعکــس ،بخــش اعظــم آلمانیهــا دوســت دارند به
جنوب که آفتاب بیشتری دارد ،سفر کنند.
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