
نیلللمنگللللاه

8 سالپانزدهم*شماره3587*دوشنبه*15مهر1398میراثوگردشگری

محمدرضـــا نـــوروزی در مراســـم رونمایـــی از کتابـــش در اصفهـــان گفت:مـــن کا در ســـفر رفتـــن بـــه همـــه توصیـــه 
ــوید. ــا آن رفیـــق شـ ــدو بـ ــته باشـ ــود داشـ ــما وجـ ــهر در شـ ــد شـ ــوید«. بایـ ــدا شـ ــا پیـ ــوید تـ ــم شـ ــم »گـ می کنـ

نفیسه حاجاتی
خبرنگار

»رفاقت با شهر« یکی از کلیدواژه هایش 
در توصیــف از مقصــدی اســت  کــه دوســتش 
دارد و بارهــا کوچه پس کوچه هایــش را در 
قامــت گردشــگر کاشــف یــا راهنمــای تــور، بــاا 
و پایین کرده اســت. محمدرضا نوروزی یک 
ســیاوش  همــراه  بــه  پاییــز  اول  عصــر 
صفاریان پور، دوازدهم مهرماه 98،  در شــهر 
کتــاب  کتــاب اصفهــان از ماجــرای خلــق 
تــازه اش »چهل نامه از دلتا-روســیا«می گوید 
و به واســطه روایــت شــیرینی های ســفر بــه 
روســیه، ترفندهای گردشگری آهســته را هم 
ــه  ــا ب ــد. مث ــف می کن ــش تعری ــرای مخاطبان ب
گــر ســه راهــکار »عکاســی نکــردن،  روایــت او ا
عکاســی یــاد گرفتــن و طراحــی کــردن«، »گــم 
کــه مقدمــه پیــدا شــدن و  شــدن در شــهر 
»جایگزینــی  و  اســت«  شــهر  بــا  رفاقــت 
پیــاده روی بــه جــای ســفر بــا اتوبوس هــای 
کار ببندیــد، می توانیــد  بــه  را  توریســتی« 
گردشــگری آهســته و رفاقــت بــا مقصدتــان را 
تجربــه کنیــد و البتــه کتــاب تــازه او را هــم کــه 
ورق بزنیــد، متوجــه می شــوید کــه نوشــته ها 
کــه  حاصــل ســفرهای آهســته او هســتند 
آمیختــه بــا طراحی هایــش و ســرنخ های 
خوبی از زیســت غنــی ســرزمینی »رویایــی« را 

به دست مخاطبان می دهند. 

ســفرهایش را از اتــاق خانــه پــدری شــروع 
کــرد؛ ســفرهای مجــازی روی نقشــه بــا 
کمــک کتاب هــای پرشــمار کتابخانــه پــدر. 
مســیر ســفر را روی نقشــه انتخــاب می کــرد 
و بعــد از میــان کتاب هــا هرآنچــه اطاعــات 
بــود، دربــاره مســیر و مقاصــد ســفر بــه دســت 
مــی آورد. این طــوری بعد از مدتــی اطاعات 
ــش  ــران در ذهن ــف ای ــاط مختل ــادی از نق زی
بود کــه در صحبت ها بــه کار می آمــد و وقتی 
ــا تعجــب می پرســید کــی دقیقــا  مخاطــب ب
بــه فــان منطقــه ســفر کــرده ، پاســخ مــی داد 
هیــچ وقــت آن منطقــه را از نزدیــک ندیــده 
اما درباره اش خوانده اســت. حتی پــا را فراتر 
گذاشــته بــود؛ ســفرنامه خیالــی می نوشــت 
و دفتــر ســفر داشــت.  »دکتــر محمدرضــا 
راهنمایــان  کــه  طــور  آن  یــا  نــوروزی« 
»پژمــان  را می شناســند،  او  گردشــگری 
ــردی  ــودش، جهانگ ــت خ ــه روای نوروزی«ب
ــا ایرانگــردی و سفرنامه نویســی ذهنــی،  را ب
ــرد و  اولیــن  ــه ای شــروع ک ــی و کتابخان خیال
ســفرش هم از یــک روز بعــد از گرفتــن دیپلم 

آغــاز شــد. 
کمی دیرتــر  کــه  صفاریان پــور  ســیاوش 
بــه جلســه می رســد و البتــه شــوخی های 
نــوروزی بــا او از قبــل از رســیدنش آغــاز 
شــده، دربــاره رونــد خلــق کتــاب بــه یــک 
خصوصیــت نویســنده اشــاره می کنــد و 
می گویــد: »حســن بــزرگ آقــای نــوروزی این 
اســت کــه فقــط کارهایــی را انجــام می دهــد 
کــه واقعــا دوســت دارد. تا به ایــن مرز   نرســد، 
کاری را انجــام نمی دهنــد. ایــن کتــاب هــم 
محصــول یــک فکــر بــود قبــل از ســفر و بــه 
ســرعت هــم آمــاده شــد. یــک روز کــه او را 
دیدم و مشــغول ســاخت موزه بود، پرسیدم 
کــه چــرا کتــاب را تمــام نمی کنــد. گفــت: 
تمــام شــده و بــه ناشــر هــم تحویــل داده و در 
ــم  ــی ه ــه العین ــه طرف ــت! ب ــاپ اس ــرف چ ش

منتشــر شــد.« 

 چهل نامه از ثبت سفر آهسته
کــه  کیــد می کنــد  محمدرضــا نــوروزی تا
ایرانی هــا در ثبــت ســفر بســیار ضعیفنــد، 
بیــش از آن که بنویســند، به روایت شــفاهی 
عاقــه دارنــد و ایــن روایت  هــای ثبت نشــده 
گــون  شــفاهی هــر بــار در بازتعریف هــای گونا
تغییراتــی هــم می کننــد!  او از »گردشــگری 
ــد:  آهســته« هــم صحبــت می کنــد و می گوی
»وقتی ســفر می کنیم و حتی در تمــام زندگی 
گر از شــتاب کم کنیــم، تــازه می فهمیم چه  ا
چیزهایــی بایــد می دیدیــم و ندیده ایــم! 
این کتــاب حاصل یک ســفر آهســته اســت. 
در کتــاب عکســی نیســت. بــه جــای عکــس 
کیــد  گرفتــن، اســکچ زده ام.« او البتــه تا
می کند که ســفر آهســته رفتن معنایــش این 
نیســت کــه صبــح دیــر بیــدار شــویم، در هتل 
مــدام اســتراحت کنیــم، آرام قــدم بزنیــم و 
پاســاژ ببینیــم! حتــی کســانی کــه همســفر 
ــوروزی بوده انــد می داننــد  ــور ن ــا اعضــای ت ی
تــا  حتــی  طوانــی  پیاده روی هــای  کــه 
میانگیــن 22 کیلومتــر در روز هــم وجــود 
داشــته و آخــر ســفر همــه وزن کــم می کننــد؛ 
امــا یــک کلیــدواژه اســت کــه لذتش بــه همه 

ســختی هایش مــی ارزد؛ تماشــا!

سفر به قصد تماشا
ــگاه  ــا ن ــردن ب ــا ک ــوروزی، تماش ــت ن ــه روای ب
کــردن و دیــدن فــرق می کنــد. ریشــه کلمــه 
تماشــا از راه رفتن اســت.یعنی معنــی واقعی 
تماشــا »قــدم زدن بــا دوســتان بــه قصــد 
ــت. او ادامه  می دهد:  انتفاع« گفته شده اس

»بــه خصــوص زمانــی کــه دوربین هــای 
دیجیتــال آمــده. فقــط عکــس می گیرنــد 
ــه تماشــا کننــد. مــن گاهــی  ــه بعــدا در خان ک
گــر می خواهیــد  بــه دوســتانم می گویــم ا
تماشــاگر خوبــی بشــوید،  تصمیــم بگیریــد 
عکــس نگیریــد. راه حــل دوم ایــن اســت که 
گــر عکاســی یاد  عکاســی یــاد بگیرید. چــون ا
بگیریــد دچــار وســواس می شــوید و دیگــر 
نمی توانیــد تــق تــق عکــس بگیریــد. شــروع 
می کنیــد بــه کادربنــدی و تنظیــم نــور و ...  
و راه ســوم ایــن اســت کــه طراحــی کنیــد. 
وقتــی طراحــی می کنیــد، تمــام حواســتان 
آنجاســت.  بوهای جدید و صداهای جدید 

می شــنوید.
ــش در  این مدرس علوم و نجوم، به وسواس
چــاپ کتــاب هــم اشــاره می کنــد و می گویــد: 
»کتــاب را که تمــام می کنم، یــک هفته صبر 
می کنــم و بعــد ویرایش هــا را شــروع می کنــم 
تا جایی که حتی کل شــالوده کتــاب عوض 
می شــود. مثا کتاب عکاســی نجومــی را که 
می نوشــتم، یــک روز ناشــر به مــن زنــگ زد و 
پرســید که کجا هســتم. تا گفتــم رصدخانه 
هســتم و فایــل کتــاب را هــم دارم امــا کامــل 
نیســت، گفــت: یکــی را می فرســتم بگیــرد. 
همــان را هــم چــاپ کــرد! آن قــدر مــدام 
کــه همــان موقــع  کــرده بــودم  ویرایــش 
می توانســتم 4 تــا کتــاب دیگــر هــم بدهــم 
به چهــار نفــر دیگــر چــاپ کنند. چــون هــر بار 
کــه بازنویســی کــرده بــودم تبدیــل شــده بــود 
بــه کتــاب دیگــری!« محمدرضــا نــوروزی 
کتــاب »متولــد ســال ۹8اش« را حاصل ســفر 
ــه  ــه البت ــد ک کیــد می کن ــد و تا آهســته می دان
یــک ســفرنامه معمولــی نیســت؛ بلکــه در 
ــه  ــه آدم هــای واقعــی؛ ب ــب نامــه اســت ب قال
جــز دو تــا، بقیــه آدم هایــی هســتند کــه نامــه 

ــا می رســد.  بــه دستشــان رســیده ی

 از تپه گنجشک ها تا باغ بلبل 
 ســیاوش صفاریــان پــور نامــه دوازدهــم را 
کــه از »مــوزه نگفتنــی« در خیابــان آربــات 

قدیــم بــرای خــود او نوشــته شــده، در جلســه 
می خوانــد و بعــد، از نامــه چهاردهــم یــاد 
کــه بــه محمــد درویــش، فعــال  می کنــد 
محیــط زیســت، نوشــته شــده و مــکان 
تپــه  نامــه ذکــر شــده: »مســکو  نوشــتن 
گنجشــک ها رو بــه روی دانشــگاه مســکو 
کادمیســین های  در کنــار مجســمه یکــی از آ
دانشــگاه« . صفاریــان پــور دربــاره »تپــه 
گنجشــک ها« می پرســد و نــوروزی اول 
کــه »همــه نامه هــا در  توضیــح می دهــد 
همان موقعیــت نوشــته شــده اند. بر اســاس 
چیــزی کــه دیــده ام، یــاد آدمی افتــاده ام و 
برایــش نامــه را نوشــته ام کــه ایــن آدم هــا از 
هــر طیفــی هســتند.« و بعــد دربــاره لوکیشــن 
می گویــد: »تپــه گنجشــک ها منطقه بســیار 
سرســبز و بــام مســکو اســت. یــک زمانــی 
آنجــا مملــو از گنجشــک بــوده و یکــی از 
ســاختمان هایی که به نام هفــت خواهران 
معــروف اســت، دانشــگاه ایالتــی مســکو، 
ــاد  ــه ی ــا ایــن توصیفــات ب آنجاســت.« مــن ب
»بــاغ بلبل« اصفهــان که حــاا »پارک شــهید 
رجایــی« اســت و جواهــری بــه نــام کاخ 
هشــت بهشــت را در خــود دارد، می افتــم.

کبر عبدالرشیدی و  یادی از علی ا
نامه به علی مطهری

صفاریــان پــور از نــوروزی می پرســد کــه آیــا 
ایــن کتــاب را می شــود یــک »ســفرنامه« 
دانســت؟ و او پاســخ مثبــت می دهــد. بــه 
روایــت صفاریــان پــور مــا معمــوا ســفرنامه 
را بــه شــکل دیگــری شــناخته ایم؛ روایتــی 
از تجــارب نویســنده منــزل بــه منــزل. در 
ــرای  ــری ب ــاب روش دیگ ــن کت ــه ای ــی ک حال
روایــت دارد.  نــوروزی پاســخ می دهــد: 
»بلــه ســفرنامه اســت امــا خطــی نیســت. 
همــه ســفر را هــم شــامل نشــده. گزیــده ای 
از بخش هــای مختلــف ســفر اســت والبتــه 
فقــط مربــوط بــه یــک ســفر نیســت. مــن 
کــه  دفعــات زیــادی بــه روســیه رفتــه ام 
ســفرهایم  تجــارب  از  بخشــی هایی 

کتــاب هســت و بخش هایــی از  در ایــن 
ســفرهایم را هــم اینجــا نیــاورده ام.«  آن 
طــور کــه نویســنده می گویــد، تعــداد نامه هــا 
بیشــتر بــوده، امــا چهل تایشــان منتشــر 
شــده اند.صفاریان پور، ســپس بــه یکــی 
کبــر  ازطوانی تریــن نامه هــا کــه بــه علــی ا
عبدالرشــیدی نوشــته شــده، اشــاره می کند؛ 
ح کــه   یــک روزنامــه نــگار تلویزیونــی مطــر
بــا چهره هــای مهــم تاریــخ ماننــد فیــدل 
کاســترو، قذافــی و... مصاحبــه کرده اســت.
نــوروزی در ایــن بــاره می گویــد: »بخشــی 
از کرملین گــردی ام را در ایــن نامــه آورده ام 
و دلیــل نوشــتنش بــه عبدالرشــیدی ایــن 
اســت کــه کرملیــن خیلــی محــل رفــت و آمــد 
آدم هــای مهــم تاریــخ بــوده اســت. یکــی از 
تجربه هــای جذابــم ایــن بــود کــه یــک روز 
از در هتــل آمــدم بیــرون و دیــدم جمعیــت 
زیــادی  گردشــگر آلمانــی حــدود 1۵ تــا 2۰

اتوبــوس بــا یــک تــور جلــوی هتــل هســتند.  
خیلی برایــم عجیب آمد. مســکو جایــی بود 
که آلمانی ها تــا بیخ گوشــش رســیده بودند، 
کشــور را بــه هــم ریختــه بودنــد، دشــمن 
خونی همدیگر  بودند. حاا جماعت بزرگی 
ج می کننــد و روس هــا  آمــده انــد، پــول خــر
ــی  ــه جای ــد و اوج قص ــات می دهن ــم خدم ه
اســت کــه آنهــا داشــتند می رفتنــد داخــل 

کرملیــن؛ مقــر سیاســی روســیه.«
صفاریــان پــور دلیــل نامــه نوشــتن نــوروزی 
در  چــرا  کــه  ایــن  و  مطهــری  علــی  بــه 
ســن پیترزبورگ بــه یــاد او افتاده را می پرســد 
و نویســنده می گویــد: »روســیه بــه نظــر مــن 
کلیســای "خــون  جــای رویایــی اســت. 
مقــدس ریختــه شــده" نــکات عجیــب و 
غریبی داشــت. رنگین اســت اما هیچ رنگی 
در آن بــه کار نرفتــه؛ فقــط از ســنگ های 
رنگین و فلز در ســاختش اســتفاده کرده اند. 
و بــه یادبود یکــی از تزارهای روســیه ســاخته 
شــده کــه جــزو آخریــن تزارهــا بــود و کشــته 
شــد. پســرش بــه یــاد پــدر، ایــن کلیســا را 
ســاخت. کــی بهتــر از علــی مطهــری کــه ایــن 

نامــه را برایــش بنویســم؟! «

  درخواستی از بنیاد مستضعفان
نامه دیگری هم در کتاب هســت به رئیس 
وقــت بنیــاد مســتضعفان دربــاره متصرفات 
رویایــی! پژمــان نــوروزی دربــاره دلیــل 
نوشــتن ایــن نامــه هــم می گویــد: »بنیــاد 
مســتضعفان، بخــش بزرگــی از آن چیــزی 
ــی ایــران مصــادره شــد را  کــه از حکومــت قبل
در دســت دارد. در روســیه هــم همیــن اتفاق 
افتاد و بخــش بزرگــی از کاخ هــا و گنجینه ها 
به بنیــادی داده شــد کــه ایــن میــراث را زنده 
نگــه دارد و نتیجــه اش کاخ مــوزه ارمیتــاژ 
اســت. مقایســه اش کنیــد بــا هــر مــوزه ای در 
ایــران! کاش برونــد ببیننــد و گنجینــه ای را 
کــه در اختیارشــان اســت، در معــرض دیــد 

ــد.«  ــرار دهن ــوم ق عم
نــوروزی اضافــه می کنــد: »کاخ ارمیتــاژ 
گــر همــه آیتم هایــش  واقعــا عجیــب اســت. ا
را خالــی کنیــد بــاز خــود بنــا ارزش تماشــا 
دارد. بیشــترین بخــش طراحــی و اجــرا در 
دوره کاتریــن کبیــر اجــرا شــد و او یــک جملــه 
معروفی دارد که در خاطرات ثبت شــده اش 
با این مضمــون نوشــته: »چه قــدر حیف که 
این شــاهکارهای جهانی هنری را فقط من 
و موش هــا می توانیــم ببینیــم.  چــون آن 
زمــان کســی نمی توانســته وارد کاخ شــود.« 
چــرا »دلتا-روســیا«؟ ایــن ســوال را هــم 
نویســنده می پرســد.  از  مجــری جلســه 
صفاریــان پــور از نــام کتــاب انتقــاد می کنــد 
و بــه شــوخی می گویــد: »ناشــر بدبخــت کــن 
نیســت؟ می توانســتی اســم جــذاب تــری 
بگــذاری!« تذکــر داده می شــود کــه آقــای 
صاحبی و خانــم گــودرزی، ناشــرین کتاب، 
نیامده انــد؛ ولــی در حــال مشــاهده برنامــه از 
طریــق ایــو اینســتاگرام هســتند! بــه روایــت 
نــوروزی دو نــام »دلتــا« و »روســیا« هــر کــدام 
نام های دو هتــل قدیمی و بزرگ هســتند در 
مســکو و ســن پیترزبــورگ. چــاپ اول کتاب 
ــا،  ــوده و بعــد از دو جشــن امض ــال ۹8 ب در س

ــت.  ــیده اس ــروش رس ــه ف ــراژ ب ــی از تی نیم

سفرنامه ها ماشین زمان اند!
ســیاوش صفاریــان پــور ســپس روایتــی 
بیــان  هــم  را  سفرنامه نویســی  رونــد 
می کنــد. بــه گفتــه او، در دورانــی، ســنت 
سفرنامه نویســی خیلــی رایــج بــود و کســانی 
کــه بــه ایــران می آمدنــد ســفرنامه های 
زیــادی می نوشــتند کــه خوانــدن آنهــا مثــل 
سوارشدن بر ماشــین زمان است و شناختی 
نســبت بــه آن دوران پیــدا می کنیــم. یــا 
وقتــی نــگاه منفــی مارکــو پولــو بــه ایــران 
آن  مشــکات  متوجــه  می خوانیــم،  را 
زمــان ایــران می شــویم. ســال ها ســنت 
بــه  می شــد  محــدود  سفرنامه نویســی 
چهره های بزرگی مثل ایرج افشــار و ســتوده 
کــه ایــن ســنت را زنــده نگــه داشــتند. بعدتــر 
ــرای  ــه ب ــدوار ک ــرادران امی ــل ب ــی مث آدم های
شــناخت مــردم ســفر می کردنــد و ســفرنامه 
خیلــی خواندنــی نوشــته بودنــد، آمدنــد. 
مدتــی هــم سفرنامه نویســی کم رنــگ شــد 
و فقــط قله هــا مشــخص شــدند، تــا ایــن کــه 
طــی چنــد ســال اخیــر  افــرادی آمدنــد کــه 
بــه جاهــای عجیــب و غریــب ســفر کردنــد و 
ســفرنامه هــم نوشــتند. بــه روایــت او، آســان 
ــه  ــفر ب ــدن س ــل ش ــفر، تبدی ــبی س ــدن نس ش
ایــف اســتایل و راهنمایــان گردشــگری کــه 
می خواســتند جاهــای جدیــد را کشــف و 
برایشــان تــور تعریــف کنند، ســه دلیــل رونق 
سفرنامه نویســی در ایــن روزهــا بــوده اســت. 
صفاریان پور همین جــا از منصور ضابطیان 
کــه ایــن روزهــا در کاپادوکیاســت یــاد می کند 
ــا  ــای دنی ــن جاه ــی از بهتری ــد: »یک و می گوی
کاپادوکیاســت. ســاختار فرهنگی اجتماعی 
کــه  تنیــده  آنقــدر درهــم  و طبیعــی اش 
می توانیــد هم زمــان در قــرن 21ام و دوران 

غارنشــینی زندگــی کنیــد.«
بــه گفتــه او، کتــاب »چهــل نامــه از دلتــا-
روســیا« شــکل متفاوتــی از سفرنامه نویســی 
اســت؛ چــرا کــه خواننــده بــا جزیره هایــی 
روبه رو می شــود و بایــد از ابه ای ســطرهای 
کتــاب، مقصــد را درک کنــد. نویســنده برای 
مخاطــب همــه چیــز را توصیــف نمی کنــد. 
اجــازه می دهــد مخاطــب خیــال کنــد. او 
ادامــه می دهــد: »مــن خیلــی خوشــحالم از 
طراحی هــای خام دســتانه نــوروزی. بــه 
نظرم همــه چیــز را واقعی کــرده اســت. آقای 
نوروزی می توانســتند عکاســی کنند. اتفاقا 
عــکاس قابلــی هــم هســتند و آرشــیو عکــس 
غنی دارنــد.« ســیاوش صفاریان پور ســپس 
از نــوروزی می پرســد: »جلــد کتــاب را کــی 
طراحی کرده؟«  جلــد قرمز و آبــی و کرم رنگ 
کت  کتاب با اسکچی از نوروزی و نقشی از پا
ــل  ــی حاص ــای روس ــا و مهره ــا تمبره ــه ب نام

کــه  طراحــی محمدرضــا صاحبــی اســت 
ــی  ــد: »خیل ــاره اش می گوی ــور درب صفاریان پ
زیباســت. کمی رنــگ ســرخش بــا رنــگ 
خ روســیه فاصلــه دارد. شــاید کهنگــی  ســر
شــوروی را نشــان می دهــد کــه دیگــر تمــام 
شــده و حتــی رنــگ ســرخش هــم کمتــر باقی 
مانــده.« نــوروزی از شــیفتگی اش نســبت 
بــه ادبیــات روســیه می گویــد، چخــوف را 
نقطــه اوج ایــن ادبیــات می دانــد و نامــه اول 
را در جایــگاه مقدمــه می  دانــد. بــه روایــت او 
»نوودوویچــی« اســم گورســتانی در مســکو 
اســت کــه مشــاهیر روســیه در آنجــا مدفونند 
و اتفاقــا یــک ایرانــی هــم آنجاســت. دلیــل 
ایــن کــه مجموعــه نامه هــا نوشــته و کتــاب 
متولد شــد، روایتی اســت کــه در ایــن نامه به 
ــوروزی  آن اشــاره شــده اســت. محمدرضــا ن
عکس هــا و فیلم هایــی را از ایــن مــکان زیبــا 
نشــان می دهــد و روایــت اولیــن ماقــات 
عجیــب و جذابــش بــا نوودوویچــی را ایــن 
گونــه بازگــو می کنــد: »بعــد ازظهــری بــود 
کــه بلیــت 2۰۰ روبلــی خریــدم و رفتــم داخــل 
قبرســتان. نقشــه ای هــم خریــدم. تــا وارد 
شــدم نگهبانی آمد و شــروع کــرد به صحبت 
کردن. یــاد گرفتــه بــودم که انگلیســی اینجا 
کاربــرد نــدارد. شــروع کردم بــه فارســی گفتم 

نمی فهمــم کــه چــه می گویــی!« 
همیــن جــا اســم »ناظــم حکمــت« بــه داد 
نــوروزی می رســد و نگهبــان کــه اهــل ترکیــه 
بوده با فهمیــدن عاقه نــوروزی به حکمت 
و اشــتیاقش بــرای دیــدن مــزار ایــن شــاعر 
پرآوازه تــرک اجازه می دهد نویســنده ایرانی 
چهــار ســاعت تمــام در گورســتان روســی در 
میــان تاریکــی شــب و بــرف ســنگین بمانــد. 
او روی ســنگ مــزار چخــوف دو نامــه یکــی 
بــه انگلیســی می بینــد کــه دو عاقه منــد 
چخوف برایش نوشــته بودند و با گل هایی 
گذاشــته بودنــد. نــوروزی و  بــر مــزارش 
صفاریــان پــور ســپس دربــاره رســم جالــب 
گل طبیعی گذاشــتن بــر مزارها توســط مردم 
عــادی در منطقــه قفقــاز و شــوروی ســابق و 

روســیه فعلــی صحبــت می کننــد. 
و نویســنده در ادامــه توصیفاتــش دربــاره 
روســیه می گویــد: »هــر چیــزی را در زبــان 
روســیه  دربــاره  وقتــی  داریــم  فارســی 
می خواهیــد بــه کار ببریــد بایــد ضربــدر پنــج 
کــه از»خیابــان«  کنیــد! مثــا تصویــری 
در ذهــن داریــد، ضربــدر ۵ کنیــد می شــود 
جایــی  بــه  وقتــی  یــا  روســی!  خیابــان 
می گوینــد کوچــه بــه انــدازه اتوبــان همــت 
تهــران اســت! مــن اولیــن بــاری کــه رفتــم 
حــس کــردم اینهــا دیوانــه انــد. هیــچ در 
ورودی را پیدا نمی کنیــد که ارتفاعش کمتر 

از 6 متــر باشــد!«  
گاریــن بــه  داســتان ســازه یادبــود ســفر گا
فضــا، عشــق چخــوف و نامه نگاری هایــش 
بــا اولــگا، لبــاس انوشــه انصــاری در مــوزه 
فضانــوردی روســیه، نوازنده هــای خیابانی 
کــه امتحــان نوازندگــی می دهنــد تــا اجــازه 
نواختــن در خیابــان بگیرنــد، نقــش روی 
غ دریایــی چخوف بر ســنگ  پوســتر تئاتر مــر
مزار بازیگــران این نمایــش و کافه چخوف، 
دیدن آخریــن اثر میــکل آنــژ در مــوزه ارمیتاژ، 
کــه بــه خاطــر  تجربــه راهــروی رافائــل 
خوش ذوقــی کاتریــن از واتیــکان در روســیه 
کپــی شــد و بعــد از آتــش گرفتــن راهــروی 
اصلــی هنرمنــدان واتیــکان از روی ایــن 
کپی، کپی دیگــری ســاختند، دیدن بخش 
مــدرن مــوزه ارمیتــاژ بــا گنجینــه کارهــای 
ماتیــس و پیکاســو همــه از جملــه تجربیــات 
جذابی اســت که به توصیــه پژمان نــوروزی 

می تــوان تجربــه کــرد. 

راه  و رسم رفاقت با شهر
در بخــش پرســش و پاســخ مخاطبــان از 
نویسنده »چهل نامه از دلتا-روسیا« درباره 
ایــن می پرســم کــه آیــا موقــع نوشــتن یــا بعــدا 
موقــع ویرایــش برای انتشــار کتــاب، بــه این 
کــه کتابــش بــرای گردشــگران راهنمایــی 
بــرای ســفر روســیه باشــد فکــر کــرده یــا بــه 
روایتــی نــگاه ترغیبــی گردشــگری در کتــاب 
وجــود دارد؟ او پاســخ می دهــد: » مــن کا 
در ســفر رفتــن حتــی زمانــی کــه لیــدر ســفر 
ــه  ــا خــودم ســفر مــی روم، ب روســیه هســتم ی
همــه توصیــه می کنــم »گــم شــوید تــا پیــدا 
کن اصفهــان هســتید،  گــر ســا شــوید«.  شــما ا
هــر جایــی از اصفهــان کــه شــما را رهــا کننــد و 
بپرســند شــمال اصفهــان کجاســت، نقشــه 
برنمی داریــد. می بینیــد کــه جهــت تابــش 
خورشــید کجاســت یــا منــاره ای را می بینیــد 
و محــل را تشــخیص می دهیــد. ایــن یعنــی 
ــهرتان  ــا ش ــما ب ــود دارد و ش ــما وج ــهر در ش ش
رفیــق هســتید...« رفاقــت بــا شــهر چیــزی 
اســت کــه نــوروزی خــودش حســابی بــه آن 
عمــل کــرده تــا جایــی کــه بــه مســکویی ها 
هــم می تواند راهنمایــی گردشــگری بدهد. 
کیــد می کنــد کــه کتابــش راهنمایــی  او تا
ــرای ســفر روســیه نیســت؛ امــا ســرنخ های  ب
ارزشــمندی بــه مخاطبــان عاقه منــد بــه 

ســفر مســکو و ســن پیترزبــورگ می دهــد. 

چهل نامه  سفر از روسیه به ایران
جشن امضای »چهل نامه از دلتا -روسیا« با حضور پژمان نوروزی  و سیاوش صفاریان پور در اصفهان برگزار شد

نامه  اول را از آرامستان 
»نوودوویچی« به 
چخوف نوشته. 
یک ایرانی از موزه 

فضانوردی به چه کسی 
جز  انوشه انصاری 

می تواند نامه بنویسد؟ 
نامه هفتم برای اوست 

با طرحی از یادمان 
عظیم مسکو. نامه های 
دیگری هم هستند به 
علی اصغر مونسان و 
جواد ظریف و البته 
دو چهره اصفهانی؛ 

حسام الدین سراج )از 
باغ کاترین(، محمود 
فرشچیان )از کلیسای 

اسحاق مقدس 
سن پیترزبورگ( و 

سیاوش صفاریان پور 
که هفت نامه به او 

اختصاص دارد و حاا 
هم به اصفهان آمده 

تا در کنار نویسنده 
رونمایی و جشن 

امضای کتاب را برگزار 
کند؛ کتاب »چهل نامه 
از دلتا- روسیا« نوشته 
محمدرضا نوروزی از 
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