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حســین آتش پرور معتقد اســت 
داستان نویســان مهاجــر در فضای 
متفــاوت به تابوهایــی می پردازند که 
در سرزمین مادری شــان وجود دارد. 
او دوری از ریشــه ها و نبودن در زمین 
و خاک خود را از وجوه آســیب پذیری 
ادبیات مهاجرت می داند که به گفته او 
کم کم باعث فراموشی بخشی از فرهنگ 
نویسنده می شود.این داستان نویس در 
گفت وگویی مکتوب با ایسنا از وضعیت 
ادبیات مهاجرت می گویــد؛ به این که 
چطور نویســندگان مهاجر در زمان و 
زبان جا می مانند اشاره می کند، از این که 
دوری از ریشه ها و نبودن در زمین و خاک 
خود کم کم باعث فراموشــی بخشی از 
فرهنگ نویســنده می شود می گوید و 
این را معجزه ادبیات می داند که گذشته 
را به آینده می رساند..متن گفت وگو با 
حسین آتش پرور را در ادامه می خوانید.

نمود مقوله مهاجــرت در آثار 
ادبی )خصوصا در آثار داستانی( را 
به ویژه در سال های اخیر چگونه 

می بینید؟
 مهاجرت پدیده ای است که به عوامل 
بی شماری بســتگی دارد و می باید از 

زاویه هــای گوناگــون و در زمان های 
مختلف به آن نگاه کــرد. پدیده ای که 
در دوران معاصر چه در داخل به صورت 
جابه جایی جمعیت و چــه در رفتن به 
خارج شتاب بیشتری پیدا کرده. عواملی 
که باعث مهاجرت می شود به جز حوادث 
طبیعی مثل خشکسالی ها، سیل، زلزله، 
جنگ، توسعه نیافتگی و نداشتن امنیت 
به شکلی اســت. از طرفی بستر آماده 
سفرهای راحت تر نســبت به گذشته 
در جابه جایــی انســان و مهاجرت ها 
می تواند اثرگذار باشد.مساله  مهمی که 
در مهاجرت وجود دارد، این اســت که 
انسان مهاجر گذشته اش را با خود حمل 
می کند؛ زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و 
رخدادهای آن را با خود به این سو و آن 
ســو می برد، هنوز در زمان و سرزمین 
مادری اش زندگی می کند و آبشخورش 
در مهاجرت می شود. در چنین موقعیتی 

است که او اینرسی سکون پیدا می کند.
در دوران جدید نسلی از نویسندگان 
و داستان نویسانی که پایه و بدنه  اصلی 
ادبیات ما را شــکل می دهند، کسانی 
هستند که در داخل مهاجرت کرده اند: 
نیما یوشــیج، صادق چوبک، سیمین  

دانشــور، ابراهیــم  گلســتان،  احمد 
محمود،  ســاعدی، براهنی،  گلشیری،  
دولت آبادی، درویشیان، نسیم  خاکسار،  
فرهاد کشوری ،  قاضی  ربیحاوی،  منیرو 
روانی پور، مندنی پــور و ... به فرهنگ، 
زبان و سرزمین مادری شان وفادارند و 
بخش مهمی از داستان نویسی و ادبیات 
ملی ما را ســاخته و شکل می دهند که 

جایگزینی ندارد.
بــه خاطر داشــته باشــیم 
نویسنده ای که مهاجرت می کند، 
انسانی اندیشمند و خالق است. در 
هیچ کارخانه ای نمی توان انسان 
فرهنگ ساز و نویسنده ساخت. 
ماشین نیست که بشود از خارج 
وارد کرد. در ادبیات چه کســی را 
می توان جایگزین براهنی یا مثال 

گلشیری یا هر کدام دیگر کرد؟
بسته به شرایط، مهاجرت می تواند 
باعث دگرگونی و ارتقاء سطح آثار ادبی 
به ویژه داستان شود و نگاه ما را با جهان 
هماهنگ کند. همچنــان که مهاجرت 
نسل اول داستان نویســی ایران چنین 
شرایطی را به وجود آورد و داستان نویسی 
مدرن ایران را پایه ریزی کرد؛ مسیری که 

باعث گسترش و اثرگذاری بر فرهنگ شد 
و ادبیات را به میان مردم آورد. به شکلی 
که محمدعلی  جمــال زاده در اولین اثر 
مدرن داســتانی خود »یکی بود، یکی 
نبود« از مردم برای مردم و با زبان مردم 
نوشت. هرچند که قبل از او زین العابدین 
مراغه ای در »سیاحت نامه ابراهیم بیک« 
و دهخدا در »چرند و پرند« این مسیر را 
برای ورود به زبان مردم هموار کرده بودند.
جمالزاده، هدایت و بزرگ  علوی در دوران 
جدید، اولین نســل مهاجرانی هستند 
که داستان نویسی ما را متحول کردند.

نویسندگان زیادی به ویژه داستان نویسان 
نسل سوم در مهاجرت زندگی می کنند. 
دوری از ســرزمین مادری بی شک در 
اثرگذاری کمی و کیفی آثارشــان موثر 
اســت. این که چطور با جهان و ادبیات 
جهانی ارتباط داشــته باشند، در خلق 
آثارشــان بازتاب دارد و این به فردیت و 
خالقیت آن ها بســتگی دارد.نکته  قابل 
تاملی که در داستان نویســان مهاجرت 
دیده می شود، این اســت که در فضای 
متفاوت به تابوهایــی می پردازند که در 
سرزمین مادری شان وجود دارد. تابوهایی 
که بیشتر رویکردی سیاسی، اروتیک و 
عقیدتی در راس آن ها قرار می گیرد. اما 
نکته ای را که نباید فراموش کرد این است 
که گاه پرداختن بیش از آن چه در داستان 
الزم است، داستان را از داستانیت خود به 
عنوان یک اثر هنــری دور می کند و این 
در بعضی از آثار، بیشتر از رویکرد ادبی و 
هنری اثر به چشم می خورد.وجه دیگر 
آسیب پذیری ادبیات مهاجرت، دوری از 
ریشــه ها و نبودن در زمین و خاک خود 
است که کم کم باعث فراموشی بخشی 
از فرهنگ نویسنده می شود. هنگامی که 
ابراهیم گلستان در برخی از گفتارش از 
واژه »قزمیت« استفاده می کند، مشخص 
می شــود که هنوز در زبان دهه ۴۰ و ۵۰ 
زندگی می کند و یــا هنگامی که بزرگ 

علوی درباره طرح های داستان »علویه 
خانــم« هدایت صحبــت می کرد بعد 
از گشــتن به دنبال واژه  مناسب از واژه 
»رسم« به جای »طرح« استفاده کرد؛ 
این ها نشان دهنده این است که نویسنده 
در زمان و به تبع آن در زبان جا مانده است 
و گوشه ای از آسیب های مهاجرت را در 
ادبیات نشان می دهد.در نمونه  تجربه شده 
آن جمال زاده، بزرگ علوی، تقی مدرسی 
و ابراهیم گلستان بهترین آثار داستانی 
خود را در سرزمین مادری خویش خلق 

کرده اند.
آیا می توان تفاوتی در شیوه نگاه 
نویسندگان و شاعران به این مقوله 

نسبت به گذشته دید؟
-شرایط مهاجرت و مهاجران در هر 
دوره ای متفاوت اســت. بر همین مدار 
شرایط و موقعیت  اجتماعی - سیاسی 
سرزمین مادری و ســرزمینی که به آن 
مهاجرت می کنند هم متفاوت  می شود، 
از طرفی شرایط جهانی، اینترنت و دوران 
فناوری اطالعات را در دوسه دهه اخیر که 
انقالبی در ارتباطات به وجود آورده اند، 
نمی توان نادیده گرفت.هنگامی که در روز 
میلیون ها نفر در دنیای مجازی از مرزهای 
جغرافیایی بدون گذرنامه عبور و در جهان 
ســفر و مبادله اطالعات می کنند، ما به 
خانه تکانی در دیدگاه های خود نیاز داریم. 
وقت آن رسیده است که مرز دیدگاه های 
خود را در تابوها جابه جا کنیم و با پافشاری 
بر گذشته ها باعث عقب ماندگی خود و 
دیگران نشویم. اگر خودمان نمی خواهیم  
متحول شویم، جلو رشد دیگران را نگیریم 
و ادبیات و فرهنگ را محــدود نکنیم. 
فراموش نکنیم که جلو رشد فرهنگ را 
نمی توان گرفت. فلسفه وجودی انسان 

در تحول و تکثرگرایی است.
کیفیــت غالب آثــار ادبیات 
مهاجرت را در سال های اخیر در 

چه سطحی می بینید؟
برجستگی ادبیات مهاجرت در عبور 
از تابوهایی است که در سرزمین مادری 
وجود دارد. در کل، مهاجر چشــمه اش 
سرزمین مادری و زبان اوست. وقتی از 
این ها دور می شــود و فاصله می گیرد، 
چون در آن ها زندگــی نمی کند، خواه 

ناخواه گرفتار ریزش می شــود. دیگر 
این که دچار محدودیت در ارتباط است. 
اگر چه امروز بخشی از این محدودیت 
با بودن فضای مجازی حل می شود، اما 
مساله ای است که نمی توان آن را نادیده 
گرفت.همچنان که در قبل اشاره شد، در 
مهاجرت که دیگر سانسوری در ادبیات 
نیست، نویسنده مهاجر بیشتر به دنبال 
تابوزدایی هاست تا وجه ادبی - هنری و 
همچنان این موضوع و رخداد است که 

داستان را به پیش می برد.
فضــای ادبیــات مهاجرت را 
به لحاظ امید بــه زندگی چگونه 
می بینید؟ فضایی روشن یا همراه 

با ناامیدی و سیاهی؟
 ادبیات در ذات خــود امیدبخش و 
آینده ساز است. اگر خراب می کند، برای 
ساختن جهانی  نو، شاداب و روشن است 
و این معجزه ادبیات اســت که گذشته 
را به آینده می رساند. انسان ها را به هم 
نزدیک می کند. این گوهر کلی ادبیات 
است و ادبیات مهاجرت هم که تابعی از 
آن است، نمی تواند جز این مسیر برود 
و نمی رود. اگر سیاهی یا تیرگی را نشان 
می دهد، برای روشن کردن چراغ حال و 
آینده است. برای روشن کردن راه است. 
برای آن اســت که می خواهد جایی را 
سبز و خنده را نقاشــی کند. باغی سبز 
و خرم که همه در آن ســهمی از شادی 

داشته باشند.

دوری از ریشه ها از وجوه آسیب پذیری ادبیات مهاجرت است

عبور از تابوهای سرزمین مادری

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بهرام بهبهانی، پوپک عظیم پور، نازیال نوریشاد، زینب 
لک، شــیدا لطفی، فریما رضاییان پور بــه عنوان مدیران 

اجرایی جشنواره معرفی شدند. 
بهرام بهبهانی کارگردان و بازیگر و مدرس تئاتربه عنوان 
دبیر و بنیانگذار جشنواره، نازیال نوریشاد، کارگردان تئاتر 
به عنوان مدیر اجرایی، پوپک عظیم پور، پژوهشگر، مترجم 
و مدرس دانشــگاه به عنوان مدیر شورای سیاستگذاری 
جشــنواره، زینب لک کارگردان و پژوهشــگر تئاتر به عنوان مدیر ارتباطات و رسانه 
جشنواره، شیدا لطفی، نمایشگر عروسکی، مدیر روابط بین الملل و فریما رضاییان پور، 

نمایشگر عروسکی به عنوان مدیر روابط عمومی جشنواره معرفی شدند.
کیانا شهروزی، روابط عمومی و مسئول بخش مجازی، الیکا شفیعی، روابط عمومی 
و مسئول گفتگوهای مجازی،هدی بخشوده: روابط عمومی، الله علیپور، گرافیست و 
ساخت تیزر و مرضیه  سرمشقی، رفعت هاشــمی سی سخت به عنوان طراح و سازنده 

پوستر در این جشنواره حضورو همراهی دارند. 
در این دوره، با صالح دید و معرفی داوران جشنواره در بخش های مختلف، بازی دهی، 
طراحی صحنه و نور، متن و ... نفرات برگزیده خواهد داشت. اختتامیه جشنواره در 3۰  

آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

ماه آبان برابر با بازگشت حداکثری سالن های تئاتر به چرخه 
اجرا و میزبانی مخاطبان بوده اســت. در حالی که نمایش »قتل 
در کاخ«به کارگردانی پوریا جعفرپور کاشی و بر اساس متنی از 
جاناتان سییر، در تماشاخانه سپند به سبب استقبال مخاطبان 
تا پایان آبان ماه تمدید شده است، یک گروه کرجی برای اجرا در 
سالن شهرزاد راهی تهران می شــوند. »کمپانی مرگ« عنوان 

نمایشی است به کارگردانی امیررضا ملکی که با حضور امیرعلی آلوسی، 
الهام احمدی، کیوان احمدی، نوید احمدزاده، رضا بابایی، دنیا خوشــنو، 
نسیم سروش، امیر شیخ زاده، علی غفاری و نیوشا رضوانی به زودی روی 
صحنه می رود. این نمایش که برگزیده جشنواره تئاتر استان البرز در سال 

98 است و سجاد افشاریان تهیه کنندگی آن را برعهده گرفته است.
در تئاتر شهر اما چند روزی اســت »بانوی محبوب من« گالب آدینه 
روی صحنه رفته است. نمایش موزیکالی براســاس فیلم »بانوی زیبای 
من« جورج کیوکر که قرار است در آذرماه به همراه »بیماری خانواده میم« 
به کارگردانی سروش طاهری در تاالر ســایه مجموعه تئاتر شهر میزبان 

مخاطبان تئاتر باشد.
نمایش »باباآدم« به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج تازه ترین نمایش 
تئاتر شهر است که چهارشنبه هفته گذشته در تاالر چهارسو اجرای خود 
را آغاز کرده است. در نمایش »بابا آدم« جواد پورزند، الهام شعبانی، حمید 

محمدی، سید جواد حسینی، شهروز آقایی پور، مهتاب محسنی، 
سیامک زین الدینی، رضا جوشنی، رامین قربانی به عنوان بازیگر 

حضور دارند.
در تماشاخانه محراب، نمایش »رختشورشاه« به کارگردانی 
علی یدالهی روی صحنه رفته اســت. به گفته ایــن کارگردان 
»نمایش را دو سال قبل برای جشنواره نمایش سنتی آماده کردیم 
و از آن زمان چهار بار نوبت اجرا گرفتیم و به خاطر شرایط کرونا عملی نشد. 
به خاطر تعهدی که به مخاطبانمان داریم در این زمان کار را روی صحنه 
آوردیم.« نمایش »رختشورشاه« یک اثر سیاه بازی است و در این نمایش 
هنرمندانی همچون علی بیک محمدی ، جواد انصافی ، نگار مقدسی، کاظم 
برزگر، آزیتا نوری وفا، مجتبی گوهرخای، آرزو کریمی زند، سمانه ابن علی، 

شقایق بهرامی و الناز میرزا ایفای نقش می کنند.
نمایش »شب طوالنی یلدا« به کارگردانی ناصرآویژه نیز در تماشاخانه 
مهر حوزه هنری روی صحنه رفته است. این نمایش پیشتر در تماشاخانه 
سنگلج اجرا شده بود. علی یعقوب زاده، رها آویژه و عباس افشاریان بازیگران 

این نمایش هستند.
نمایش »زنانی با چمدان های پر از شکالت « به نویسندگی و کارگردانی 
حســن عظیمی دیگر اثر تازه بازار تئاتر تهران اســت. این اثر با ضور لیال 
دانشیار از ٢۶ آبان تا 9 آذرماه در سالن استاد مشایخی روی صحنه می رود.

معرفی مدیران اجرایی دومین جشنواره 
بین المللی تئاتر عروسکی مجازی 

رونق تئاتر در روزهای زرد کرونایی

گروه بــزرگ جامی بــه سرپرســتی رضا 
علی آبادی با همراهــی 9۰ نوازندۀ تنبور در تاالر 
وحدت چهار قطعه را ضبط و به زودی منتشــر 

خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، سرپرســت گروه جامی 
درباره آخرین فعالیت های این گروه توضیح داد: 
چهار قطعه به آهنگسازی بنده به همراه گروهی 

متشــکل از 9۰ نوازنده در تــاالر وحدت ضبط 
شده است. تهیه کننده  و کارگردان این چهار اثر 
آقایان سعید و مســعود برزی هستند و ناشر آن 
نیز »هفدانگ« خواهد بود که به زودی به صورت 

صوتی و تصویری منتشر خواهد شد.
رضا علی آبادی، در ادامه گفت: اعضای گروه 
جامی، اعضای ثابت و همگی از شــاگردان بنده 

هستند. این گروه با اعالن فراخوان تشکیل نشده 
اســت و معموالً اعضا از آکادمی تحت نظارت و 
تدریس اینجانب انتخاب می شوند. در چند ماه 
اخیر به همراه این گروه بالغ بر شش ویدئوکلیپ 
ضبط و منتشر شــده است که بیشــتر آنها در 

دسترس عموم قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: این گروه بزرگ ساز مقامی 

و نواحی بیش از پیش به حمایت دســتگاه های 
دولتی برای بقا نیاز دارد، هر چند که بنیاد رودکی 
در فراهــم  کردن مــکان تمرین و اجــرا نهایِت 
همکاری داشته است. در آینده نزدیک در صورت 
حمایت های بیشتر، گروه برای اجرای کنسرت 
آماده خواهد شد، هرچند که با شرایط نامساعد 

کنونی اجرای این ایده کمی دور از ذهن است.
وی در پایــان تصریح کــرد: گــروه بزرگ 
تنبورنوازان جامی، ایده های بزرگی در سر دارد 
که تا اکنون بعد از گذشت چند ماه در تاالر رودکی، 
فرهنگسرای نیاوران، تاالر وحدت، کاخ سعدآباد 

برنامــه اجرا کرده اســت. امیــدوارم یک آلبوم 
تصویری از این گروه منتشر شود و برای تحقق این 

مهم نهایت تالشم را خواهم کرد.

۹۰ تنبورزن چهار قطعه را در تاالر وحدت می نوازند
موسیقی

در مهاجرت که دیگر 
سانسوری در ادبیات 

نیست، نویسنده 
مهاجر بیشتر به دنبال 

تابوزدایی هاست تا وجه 
ادبی - هنری و همچنان این 

موضوع و رخداد است که 
داستان را به پیش می برد
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سنگ اندازی در مسیر ورود 
راهنمایان به بازار کار

چندی اســت کمیته ای در اداره های میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان ها 
تشکیل شده است و با راهنمایان گردشگری استان 
مصاحبه می کنند که اعتراض بسیاری از فراگیران 
و راهنمایان را برانگیخته  است و آن  را سنگ اندازی 

بر سر راه و ورودشان به بازار کار می دانند.
در بند »چ« مــاده ٢ »آیین نامــه راهنمایان 
گردشــگری«، مصوب هیأت وزیران که در سال 
۱39۴ رسیده آمده است: راهنمایان گردشگری 
برای دریافت مجوز بایــد در »مصاحبه عمومی و 
اختصاصی« موفق شــوند و ادارات کل به استناد 
به همین بند شروع به انجام مصاحبه هایی و طرح 
سواالت غیر استاندارد کرده اند. هرچند که مسئول 
دفتر برنامه ریــزی و آمــوزش در وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هدف از انجام 
چنین مصاحبه ای را  شخصیت سنجی راهنمایان 
مطرح کرده   است، اما از ســوالی مانند: »اگر یک 
تروریست وارد اتومبیل گردشگران شد به عنوان 
راهنما چه می کنید؟« چنین برنمی آید که هدف 

تنها شخصیت شناسی راهنما باشد.
جناب آقای ضرغامی، شــما درســت زمانی 
تصدی وزارتخانه را به عهده گرفتید که راهنمایان 
بیش از دو ســال اســت که بیکارند و هیچ توری 
برگزار نمی شود. آیا به نظر شــما صحیح است با 
یک پرسش خط بطالن بر حدود ۱۰ ماه آموزش 
و گذراندن حدود 3۰ واحد درسی و عبور از آزمون 
جامع کشید؟ بر اساس چه استانداردی راهنمای 
گردشگری را با چند ســوال محدود، مشکوک و 

غیراستاندارد از ادامه کار بازمی دارید؟
    

 گردشگری ماجراجویانه،
 طفل نوپای صنعت توریسم

شناخته شده ترین نوع گردشگری، گردشگری 
تفریحی است که مسافر یا توریست برای تفریح و 
کسب آرامش اقدام به سفری آرام می کند تا آرامش از 
دست رفته خود بر اثر زندگی ماشینی و شهرنشینی 
را باز یابد. اما این روزها ذائقه گردشگران دچار تغییر 
و تحول شــده و جمعیت جوان گردشگری اغلب 
به دنبال محرک های مهیج بوده و به دلیل کســب 
تجربه هیجان به سمت ســفرهای ماجراجویانه 

کشیده شده اند.
گردشگری ماجراجویانه شــامل سفرهایی با 
هدف خاص برای کاوش تجربیات جدید است. که 
اغلب، شامل ریسک کردن یا کنترل خطر همراه با 
چالش شخصی، در یک محیط طبیعی یا عجیب 
و غریب است. گردشــگری ماجراجویانه عالوه بر 
همپوشانی هایش با گردشگری ورزشی، مستقیما 
با طبیعت در ارتباط است پس گردشگر ماجراجو را 
نیز طبیعتگرد می توان خواند. از آنجایی که جمعیت 
جوان گردشگر در ایران رو به افزایش است و به علت 
گرانی بی سابقه تورهای خارجی بسیاری از آنان به 
دنبال تجربه هیجان در داخل ایران هستند. رفتینگ 
یا همان قایق سواری در رودهای خروشان، غواصی، 
دره نوردی، صخره نوردی، پرواز با پاراگالیدر و اسکی 
خارج از پیســت از انواع فعالیت های ماجراجویانه 
محسوب می شوند که گردشــگران جوان زیادی 
برای کسب هیجان و تجربه آدرنالین در سرتاسر دنیا 

به سمت آنها روی آورده اند.
پس از واکسیناســیون همگانی و از سر گیری 
ســفرها با توجه به مقاصد هیجان انگیــز ایران در 
جلب توریســت ماجراجویی به نظر می رسد الزم 
باشد تا مسئوالن به این طفل نوپای صنعت توریسم 
در ایران توجه بیشــتری کرده و دست اندرکاران 
مربوطه با تمرکز بر این نوع سفرها و با فرهنگ سازی 
و آموزش های الزم در کشور، این نوع گردشگری را 

رواج داده و به آن رونق ببخشند.

'گردشگری

فرهنگ و هنر


