محمدرض ــا ن ــوروزی در مراس ــم رونمای ــی از کتاب ــش در اصفه ــان گفت:م ــن کا در س ــفر رفت ــن ب ــه هم ــه توصی ــه
میکن ــم «گ ــم ش ــوید ت ــا پی ــدا ش ــوید» .بای ــد ش ــهر در ش ــما وج ــود داش ــته باش ــدو ب ــا آن رفی ــق ش ــوید.

میراثوگردشگری
خبرنگار

چهلنامهاز ثبتسفرآهسته

محمدرضــا نــوروزی تا کیــد میکنــد کــه
ایرانیهــا در ثبــت ســفر بســیار ضعیفنــد،
بیــش از آن که بنویســند ،به روایت شــفاهی
عاقــه دارنــد و ایــن روایتهــای ثبتنشــده
شــفاهی هــر بــار در بازتعریفهــای گونا گــون
تغییراتــی هــم میکننــد! او از «گردشــگری
آهســته» هــم صحبــت میکنــد و میگویــد:
«وقتی ســفر میکنیم و حتی در تمــام زندگی
اگر از شــتاب کم کنیــم ،تــازه میفهمیم چه
چیزهایــی بایــد میدیدیــم و ندیدهایــم!
این کتــاب حاصل یک ســفر آهســته اســت.
در کتــاب عکســی نیســت .بــه جــای عکــس
گرفتــن ،اســکچ زدهام ».او البتــه تا کیــد
میکند 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
یــا اعضــای تــور نــوروزی بودهانــد میداننــد
کــه پیادهرویهــای طوانــی حتــی تــا
میانگیــن  22کیلومتــر در روز هــم وجــود
داشــته و آخــر ســفر همــه وزن کــم میکننــد؛
امــا یــک کلیــدواژه اســت کــه لذتش بــه همه
ســختیهایش مــیارزد؛ تماشــا!

سفربهقصدتماشا

بــه روایــت نــوروزی ،تماشــا کــردن بــا نــگاه
کــردن و دیــدن فــرق میکنــد .ریشــه کلمــه
تماشــا از راه رفتن اســت.یعنی معنــی واقعی
تماشــا «قــدم زدن بــا دوســتان بــه قصــد
انتفاع» گفته شده اســت .او ادامه میدهد:
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جشن امضای «چهل نامه از دلتا -روسیا» با حضور پژمان نوروزی و سیاوش صفاریانپور در اصفهان برگزار شد

عکساز پریزاد گودرزی

ســفرهایش را از اتــاق خانــه پــدری شــروع
کــرد؛ ســفرهای مجــازی روی نقشــه بــا
کمــک کتابهــای پرشــمار کتابخانــه پــدر.
مســیر ســفر را روی نقشــه انتخــاب میکــرد
و بعــد از میــان کتابهــا هرآنچــه اطاعــات
بــود ،دربــاره مســیر و مقاصــد ســفر بــه دســت
مــیآورد .این طــوری بعد از مدتــی اطاعات
زیــادی از نقــاط مختلــف ایــران در ذهنــش
بود کــه در صحبتها بــه کار میآمــد و وقتی
مخاطــب بــا تعجــب میپرســید کــی دقیقــا
بــه فــان منطقــه ســفر کــرده ،پاســخ مــیداد
هیــچ وقــت آن منطقــه را از نزدیــک ندیــده
اما دربارهاش خوانده اســت .حتی پــا را فراتر
گذاشــته بــود؛ ســفرنامه خیالــی مینوشــت
و دفتــر ســفر داشــت« .دکتــر محمدرضــا
نــوروزی» یــا آن طــور کــه راهنمایــان
گردشــگری او را میشناســند« ،پژمــان
نوروزی»بــه روایــت خــودش ،جهانگــردی
را بــا ایرانگــردی و سفرنامهنویســی ذهنــی،
خیالــی و کتابخانــهای شــروع کــرد و اولیــن
ســفرش هم از یــک روز بعــد از گرفتــن دیپلم
آغــاز شــد.
ســیاوش صفاریانپــور کــه کمیدیرتــر
بــه جلســه میرســد و البتــه شــوخیهای
نــوروزی بــا او از قبــل از رســیدنش آغــاز
شــده ،دربــاره رونــد خلــق کتــاب بــه یــک
خصوصیــت نویســنده اشــاره میکنــد و
میگویــد« :حســن بــزرگ آقــای نــوروزی این
اســت کــه فقــط کارهایــی را انجــام میدهــد
کــه واقعــا دوســت دارد .تا به ایــن مرز نرســد،
کاری را انجــام نمیدهنــد .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 نمیکنــد .گفــت:
تمــام شــده و بــه ناشــر هــم تحویــل داده و در
شــرف چــاپ اســت! بــه طرفــه العینــی هــم
منتشــر شــد».
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چهل نامه سفر از روسیه به ایران

نفیسهحاجاتی

«رفاقت با شهر» یکی از کلیدواژههایش
در توصیــف از مقصــدی اســت کــه دوســتش
دارد و بارهــا کوچهپسکوچههایــش را در
قامــت گردشــگر کاشــف یــا راهنمــای تــور ،بــاا
و پایین کرده اســت .محمدرضا نوروزی یک
عصــر اول پاییــز بــه همــراه ســیاوش
صفاریانپور ،دوازدهم مهرماه ،98در شــهر
کتــاب اصفهــان از ماجــرای خلــق کتــاب
تــازهاش «چهل نامه از دلتا-روســیا»میگوید
و بهواســطه روایــت شــیرینیهای ســفر بــه
روســیه ،ترفندهای گردشگری آهســته را هم
بــرای مخاطبانــش تعریــف میکنــد .مثــا بــه
روایــت او ا گــر ســه راهــکار «عکاســی نکــردن،
عکاســی یــاد گرفتــن و طراحــی کــردن»« ،گــم
شــدن در شــهر کــه مقدمــه پیــدا شــدن و
رفاقــت بــا شــهر اســت» و «جایگزینــی
پیــادهروی بــه جــای ســفر بــا اتوبوسهــای
توریســتی» را بــه کار ببندیــد ،میتوانیــد
گردشــگری آهســته و رفاقــت بــا مقصدتــان را
تجربــه کنیــد و البتــه کتــاب تــازه او را هــم کــه
ورق بزنیــد ،متوجــه میشــوید کــه نوشــتهها
حاصــل ســفرهای آهســته او هســتند کــه
آمیختــه بــا طراحیهایــش و ســرنخهای
خوبی از زیســت غنــی ســرزمینی «رویایــی» را
بهدستمخاطبانمیدهند.

نیلللمنگللللاه

نامه اول را از آرامستان
«نوودوویچی» به
چخوف نوشته.
یک ایرانی از موزه
فضانوردی به چه کسی
جز انوشه انصاری
میتواند نامه بنویسد؟
نامه هفتم برای اوست
با طرحی از یادمان
عظیم مسکو .نامههای
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
سنپیترزبورگ) و
سیاوش صفاریانپور
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
نشر واوک

«بــه خصــوص زمانــی کــه دوربینهــای
دیجیتــال آمــده .فقــط عکــس میگیرنــد
کــه بعــدا در خانــه تماشــا کننــد .مــن گاهــی
بــه دوســتانم میگویــم ا گــر میخواهیــد
تماشــاگر خوبــی بشــوید ،تصمیــم بگیریــد
عکــس نگیریــد .راه حــل دوم ایــن اســت که
عکاســی یــاد بگیرید .چــون ا گــر عکاســی یاد
بگیریــد دچــار وســواس میشــوید و دیگــر
نمیتوانیــد تــق تــق عکــس بگیریــد .شــروع
میکنیــد بــه کادربنــدی و تنظیــم نــور و ...
و راه ســوم ایــن اســت کــه طراحــی کنیــد.
وقتــی طراحــی میکنیــد ،تمــام حواســتان
آنجاســت .بوهای جدید و صداهای جدید
می شــنوید.
این مدرس علوم و نجوم ،به وسواســش در
چــاپ کتــاب هــم اشــاره میکنــد و میگویــد:
«کتــاب را که تمــام میکنم ،یــک هفته صبر
میکنــم و بعــد ویرایشهــا را شــروع میکنــم
تا جایی که حتی کل شــالوده کتــاب عوض
میشــود .مثا کتاب عکاســی نجومــیرا که
مینوشــتم ،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 میفرســتم بگیــرد.
همــان را هــم چــاپ کــرد! آن قــدر مــدام
ویرایــش کــرده بــودم کــه همــان موقــع
میتوانســتم 4تــا 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 ســال۹8اش» را حاصل ســفر
آهســته میدانــد و تاکیــد میکنــد کــه البتــه
یــک ســفرنامه معمولــی نیســت؛ بلکــه در
قالــب نامــه اســت بــه آدمهــای واقعــی؛ بــه
جــز دو تــا ،بقیــه آدمهایــی هســتند کــه نامــه
بــه دستشــان رســیده یــا میرســد.

از تپه گنجشکهاتاباغبلبل

ســیاوش صفاریــان پــور نامــه دوازدهــم را
کــه از «مــوزه نگفتنــی» در خیابــان آربــات

قدیــم بــرای خــود او نوشــته شــده ،در جلســه
میخوانــد و بعــد ،از نامــه چهاردهــم یــاد
میکنــد کــه بــه محمــد درویــش ،فعــال
محیــط زیســت ،نوشــته شــده و مــکان
نوشــتن نامــه ذ کــر شــده« :مســکو تپــه
گنجشــکها رو بــه روی دانشــگاه مســکو
در کنــار مجســمه یکــی از آ کادمیســینهای
دانشــگاه»  .صفاریــان پــور دربــاره «تپــه
گنجشــکها» میپرســد و نــوروزی اول
توضیــح میدهــد کــه «همــه نامههــا در
همان موقعیــت نوشــته شــدهاند .بر اســاس
چیــزی کــه دیــدهام ،یــاد آدمیافتــادهام و
برایــش نامــه را نوشــتهام کــه ایــن آدمهــا از
هــر طیفــی هســتند ».و بعــد دربــاره لوکیشــن
میگویــد« :تپــه گنجشــکها منطقه بســیار
سرســبز و بــام مســکو اســت .یــک زمانــی
آنجــا مملــو از گنجشــک بــوده و یکــی از
ســاختمانهایی که به نام هفــت خواهران
معــروف اســت ،دانشــگاه ایالتــی مســکو،
آنجاســت ».مــن بــا ایــن توصیفــات بــه یــاد
«بــاغ بلبل» اصفهــان که حــاا «پارک شــهید
رجایــی» اســت و جواهــری بــه نــام کاخ
هشــت بهشــت را در خــود دارد ،میافتــم.

یادیاز علیاکبرعبدالرشیدیو
نامهبهعلیمطهری

صفاریــان پــور از نــوروزی میپرســد کــه آیــا
ایــن کتــاب را میشــود یــک «ســفرنامه»
دانســت؟ و او پاســخ مثبــت میدهــد .بــه
روایــت صفاریــان پــور مــا معمــوا ســفرنامه
را بــه شــکل دیگــری شــناختهایم؛ روایتــی
از تجــارب نویســنده منــزل بــه منــزل .در
حالــی کــه ایــن کتــاب روش دیگــری بــرای
روایــت دارد .نــوروزی پاســخ میدهــد:
«بلــه ســفرنامه اســت امــا خطــی نیســت.
همــه ســفر را هــم شــامل نشــده .گزیــدهای
از بخشهــای مختلــف ســفر اســت والبتــه
فقــط مربــوط بــه یــک ســفر نیســت .مــن
دفعــات زیــادی بــه روســیه رفتــهام کــه
بخشــیهایی از تجــارب ســفرهایم

در ایــن کتــاب هســت و بخشهایــی از
ســفرهایم را هــم اینجــا نیــاوردهام ».آن
طــور کــه نویســنده میگویــد ،تعــداد نامههــا
بیشــتر بــوده ،امــا چهلتایشــان منتشــر
شــدهاند.صفاریانپور ،ســپس بــه یکــی
ازطوانیتریــن نامههــا کــه بــه علــی اکبــر
عبدالرشــیدی نوشــته شــده ،اشــاره میکند؛
یــک روزنامــه نــگار تلویزیونــی مطــرح کــه
بــا چهرههــای مهــم تاریــخ ماننــد فیــدل
کاســترو ،قذافــی و ...مصاحبــه کرده اســت.
نــوروزی در ایــن بــاره میگویــد« :بخشــی
از کرملینگــردیام را در ایــن نامــه آوردهام
و دلیــل نوشــتنش بــه عبدالرشــیدی ایــن
اســت کــه کرملیــن خیلــی محــل رفــت و آمــد
آدمهــای مهــم تاریــخ بــوده اســت .یکــی از
تجربههــای جذابــم ایــن بــود کــه یــک روز
از در هتــل آمــدم بیــرون و دیــدم جمعیــت
زیــادی گردشــگر آلمانــی حــدود  1۵تــا 2۰
اتوبــوس بــا یــک تــور جلــوی هتــل هســتند.
خیلی برایــم عجیب آمد .مســکو جایــی بود
که آلمانیها تــا بیخ گوشــش رســیده بودند،
کشــور را بــه هــم ریختــه بودنــد ،دشــمن
خونی همدیگر بودند .حاا جماعت بزرگی
آمــده انــد ،پــول خــرج میکننــد و روسهــا
هــم خدمــات میدهنــد و اوج قصــه جایــی
اســت کــه آنهــا داشــتند میرفتنــد داخــل
کرملیــن؛ مقــر سیاســی روســیه».
صفاریــان پــور دلیــل نامــه نوشــتن نــوروزی
بــه علــی مطهــری و ایــن کــه چــرا در
ســنپیترزبورگ بــه یــاد او افتاده را میپرســد
و نویســنده میگویــد« :روســیه بــه نظــر مــن
جــای رویایــی اســت .کلیســای "خــون
مقــدس ریختــه شــده" نــکات عجیــب و
غریبی داشــت .رنگین اســت اما هیچ رنگی
در آن بــه کار نرفتــه؛ فقــط از ســنگهای
رنگین و فلز در ســاختش اســتفاده کردهاند.
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؟! »

درخواستیاز بنیادمستضعفان

نامه دیگری هم در کتاب هســت به رئیس
وقــت بنیــاد مســتضعفان دربــاره متصرفات
رویایــی! پژمــان نــوروزی دربــاره دلیــل
نوشــتن ایــن نامــه هــم میگویــد« :بنیــاد
مســتضعفان ،بخــش بزرگــی از آن چیــزی
کــه از حکومــت قبلــی ایــران مصــادره شــد را
در دســت دارد .در روســیه هــم همیــن اتفاق
افتاد و بخــش بزرگــی از کاخهــا و گنجینهها
به بنیــادی داده شــد کــه ایــن میــراث را زنده
نگــه دارد و نتیجــهاش کاخ مــوزه ارمیتــاژ
اســت .مقایســه اش کنیــد بــا هــر مــوزه ای در
ایــران! کاش برونــد ببیننــد و گنجینــهای را
کــه در اختیارشــان اســت ،در معــرض دیــد
عمــوم قــرار دهنــد».
نــوروزی اضافــه میکنــد« :کاخ ارمیتــاژ
واقعــا عجیــب اســت .ا گــر همــه آیتمهایــش
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 موشهــا میتوانیــم ببینیــم .چــون آن
زمــان کســی نمیتوانســته وارد کاخ شــود».
چــرا «دلتا-روســیا»؟ ایــن ســوال را هــم
مجــری جلســه از نویســنده میپرســد.
صفاریــان پــور از نــام کتــاب انتقــاد میکنــد
و بــه شــوخی میگویــد« :ناشــر بدبخــت کــن
نیســت؟ میتوانســتی اســم جــذاب تــری
بگــذاری!» تذکــر داده میشــود کــه آقــای
صاحبی و خانــم گــودرزی ،ناشــرین کتاب،
نیامدهانــد؛ ولــی در حــال مشــاهده برنامــه از
طریــق ایــو اینســتاگرام هســتند! بــه روایــت
نــوروزی دو نــام «دلتــا» و «روســیا» هــر کــدام
نامهای دو هتــل قدیمیو بزرگ هســتند در
مســکو و ســن پیترزبــورگ .چــاپ اول کتاب
در ســال ۹8بــوده و بعــد از دو جشــن امضــا،

نیمــیاز تیــراژ بــه فــروش رســیده اســت.

سفرنامههاماشینزماناند!

ســیاوش صفاریــان پــور ســپس روایتــی
رونــد سفرنامهنویســی را هــم بیــان
میکنــد .بــه گفتــه او ،در دورانــی ،ســنت
سفرنامهنویســی خیلــی رایــج بــود و کســانی
کــه بــه ایــران میآمدنــد ســفرنامههای
زیــادی مینوشــتند کــه خوانــدن آنهــا مثــل
سوارشدن بر ماشــین زمان است و شناختی
نســبت بــه آن دوران پیــدا میکنیــم .یــا
وقتــی نــگاه منفــی مارکــو پولــو بــه ایــران
را میخوانیــم ،متوجــه مشــکات آن
زمــان ایــران میشــویم .ســالها ســنت
سفرنامهنویســی محــدود میشــد بــه
چهرههای بزرگی مثل ایرج افشــار و ســتوده
کــه ایــن ســنت را زنــده نگــه داشــتند .بعدتــر
آدمهایــی مثــل بــرادران امیــدوار کــه بــرای
شــناخت مــردم ســفر میکردنــد و ســفرنامه
خیلــی خواندنــی نوشــته بودنــد ،آمدنــد.
مدتــی هــم سفرنامهنویســی کمرنــگ شــد
و فقــط قلههــا 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
شــدن نســبی ســفر ،تبدیــل شــدن ســفر بــه
ایــف اســتایل و راهنمایــان گردشــگری کــه
میخواســتند جاهــای جدیــد را کشــف و
برایشــان تــور تعریــف کنند ،ســه دلیــل رونق
سفرنامهنویســی در ایــن روزهــا بــوده اســت.
صفاریان پور همین جــا از منصور ضابطیان
کــه ایــن روزهــا در کاپادوکیاســت یــاد میکند
و میگویــد« :یکــی از بهتریــن جاهــای دنیــا
کاپادوکیاســت .ســاختار فرهنگی اجتماعی
و طبیعــیاش آنقــدر درهــم تنیــده کــه
میتوانیــد همزمــان در قــرن 21ام و دوران
غارنشــینی زندگــی کنیــد».
بــه گفتــه او ،کتــاب «چهــل نامــه از دلتــا-
روســیا» شــکل متفاوتــی از سفرنامهنویســی
اســت؛ چــرا کــه خواننــده بــا جزیرههایــی
روبهرو میشــود و بایــد از ابهای ســطرهای
کتــاب ،مقصــد را درک کنــد .نویســنده برای
مخاطــب همــه چیــز را توصیــف نمیکنــد.
اجــازه میدهــد مخاطــب خیــال کنــد .او
ادامــه میدهــد« :مــن خیلــی خوشــحالم از
طراحیهــای خامدســتانه نــوروزی .بــه
نظرم همــه چیــز را واقعی کــرده اســت .آقای
نوروزی میتوانســتند عکاســی کنند .اتفاقا
عــکاس قابلــی هــم هســتند و آرشــیو عکــس
غنی دارنــد ».ســیاوش صفاریان پور ســپس
از نــوروزی میپرســد« :جلــد کتــاب را کــی
طراحی کرده؟» جلــد قرمز و آبــی و کرمرنگ
کتاب با اسکچی از نوروزی و نقشی از پاکت
نامــه بــا تمبرهــا و مهرهــای روســی حاصــل

طراحــی محمدرضــا صاحبــی اســت کــه
صفاریانپــور دربــارهاش میگویــد« :خیلــی
زیباســت .کمیرنــگ ســرخش بــا رنــگ
ســرخ روســیه فاصلــه دارد .شــاید کهنگــی
شــوروی را نشــان میدهــد کــه دیگــر تمــام
شــده و حتــی رنــگ ســرخش هــم کمتــر باقی
مانــده ».نــوروزی از شــیفتگیاش نســبت
بــه ادبیــات روســیه میگویــد ،چخــوف را
نقطــه اوج ایــن ادبیــات میدانــد و نامــه اول
را در جایــگاه مقدمــه میدانــد .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 نامههــا نوشــته و کتــاب
متولد شــد ،روایتی اســت کــه در ایــن نامه به
آن اشــاره شــده اســت .محمدرضــا نــوروزی
عکسهــا و فیلمهایــی را از ایــن مــکان زیبــا
نشــان میدهــد و روایــت اولیــن ماقــات
عجیــب و جذابــش بــا نوودوویچــی را ایــن
گونــه بازگــو میکنــد« :بعــد ازظهــری بــود
کــه بلیــت 2۰۰روبلــی خریــدم و رفتــم داخــل
قبرســتان .نقشــهای 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
نمیفهمــم کــه چــه میگویــی!»
همیــن جــا اســم «ناظــم حکمــت» بــه داد
نــوروزی میرســد و نگهبــان کــه اهــل ترکیــه
بوده با فهمیــدن عاقه نــوروزی به حکمت
و اشــتیاقش بــرای دیــدن مــزار ایــن شــاعر
پرآوازه تــرک اجازه میدهد 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 میبینــد کــه دو عاقهمنــد
چخوف برایش نوشــته بودند و با گلهایی
بــر مــزارش گذاشــته بودنــد .نــوروزی و
صفاریــان پــور ســپس دربــاره رســم جالــب
گل طبیعی گذاشــتن بــر مزارها توســط مردم
عــادی در منطقــه قفقــاز و شــوروی ســابق و
روســیه فعلــی صحبــت میکننــد.
و نویســنده در ادامــه توصیفاتــش دربــاره
روســیه میگویــد« :هــر چیــزی را در زبــان
فارســی داریــم وقتــی دربــاره روســیه
میخواهیــد بــه کار ببریــد بایــد ضربــدر پنــج
کنیــد! مثــا تصویــری کــه از«خیابــان»
در ذهــن داریــد ،ضربــدر  ۵کنیــد میشــود
خیابــان روســی! یــا وقتــی بــه جایــی
میگوینــد کوچــه بــه انــدازه اتوبــان همــت
تهــران اســت! مــن اولیــن بــاری کــه رفتــم
حــس کــردم اینهــا دیوانــه انــد .هیــچ در
ورودی را پیدا نمیکنیــد که ارتفاعش کمتر
از  6متــر باشــد!»
داســتان ســازه یادبــود ســفر گاگاریــن بــه
فضــا ،عشــق چخــوف و نامهنگاریهایــش
بــا اولــگا ،لبــاس انوشــه انصــاری در مــوزه
فضانــوردی روســیه ،نوازندههــای خیابانی
کــه امتحــان نوازندگــی میدهنــد تــا اجــازه
نواختــن در خیابــان بگیرنــد ،نقــش روی
پوســتر تئاتر مــرغ دریایــی چخوف بر ســنگ
مزار بازیگــران این نمایــش و کافه چخوف،
دیدن آخریــن اثر میــکل آنــژ در مــوزه ارمیتاژ،
تجربــه راهــروی رافائــل کــه بــه خاطــر
خوشذوقــی 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
میتــوان تجربــه کــرد.

راه و رسم رفاقت با شهر

در بخــش پرســش و پاســخ مخاطبــان از
نویسنده «چهل نامه از دلتا-روسیا» درباره
ایــن میپرســم 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 میدهــد « :مــن کا
در ســفر رفتــن حتــی زمانــی کــه لیــدر ســفر
روســیه هســتم یــا خــودم ســفر مــیروم ،بــه
همــه توصیــه میکنــم «گــم شــوید تــا پیــدا
شــوید» .شــما ا گــر ســاکن اصفهــان هســتید،
هــر جایــی از اصفهــان کــه شــما را رهــا کننــد و
بپرســند شــمال اصفهــان کجاســت ،نقشــه
برنمیداریــد .میبینیــد کــه جهــت تابــش
خورشــید کجاســت یــا منــارهای را میبینیــد
و محــل را تشــخیص میدهیــد .ایــن یعنــی
شــهر در شــما وجــود دارد و شــما بــا شــهرتان
رفیــق هســتید »...رفاقــت بــا شــهر چیــزی
اســت کــه نــوروزی خــودش حســابی بــه آن
عمــل کــرده تــا جایــی کــه بــه مســکوییها
هــم میتواند راهنمایــی گردشــگری بدهد.
او تا کیــد میکنــد کــه کتابــش راهنمایــی
بــرای ســفر روســیه نیســت؛ امــا ســرنخهای
ارزشــمندی بــه مخاطبــان عاقهمنــد بــه
ســفر مســکو و ســن پیترزبــورگ میدهــد.

