
کوچ برای پیشرفت
آیدا دولت آبادى؛ كارشناس ارشد روابط بين الملل و بازیگر 
تحصيالتی  وجود  با  چگونه  اینکه  درباره ى  او  است.  تئاتر 
در  است، می گوید: »هنر  تئاتر شده  وارد عرصه ى  متفاوت 
و  زیبایی  از  پر  دنيایی  من  براى  هميشه  اون  كلی  مفهوم 
انسانی.  نامالیمات  از  عارى  و  بی كينه  دنيایی  بوده.  مهر 
تمامی  دادن  نشان  و  رهایی  براى  جایی  برایم  تئاتر  اما 
شادى ها و دردهاى بشرى است.  تئاتر به گونه اى تمرینی 
ابعاد و زوایاى بشرى ست.« با تمامی  انسانيت و زیستن   از 

به  پا  سيرجان  در   ٩٧ سال  از  جدى  طور  به  دولت آبادى 
بر  "الالیی  نمایش  با  را  بازیگرى  و   گذاشته  تئاتر  عرصه 
زمين سوخته" نوشته ى سعيد شهریار و با كارگردانی صابر 
سلطان احمدى شروع كرده است. اجرایی از گروه باران كه 
نگاهی متفاوت به جنگ و اجبار و دوراهی انتخاب داشت و 

براى دولت آبادى نقطه ى عطفی به شمار می آمد.
می گوید:  شد،  تئاتر  عرصه ى  وارد  شد  چه  اینکه  درباره  او 
كه  جایی  تا  رو  داشتم  كه  اجتماعی  دغدغه هاى  »معتقدم 
مي شه بتونم روى صحنه فریاد زد و شاید اندك انسان هایی 
باشن كه  صداى این فریاد رو بشنوند. نوعی رسالت  انسانی 

و حتا تاختن به نابهنجارى هاى پيرامون.«
نام هاى  با  و ٩٨  فاصله ى سال٩٧  در  او  اجراى  دو  تاكنون 
الالیی بر زمين سوخته و نمایش"مثل ميمون" با كارگردانی 
ابراهيم اسدى زیدآبادى وارد جشنواره ى استانی شده است.

 دو كارى كه منتخب شده اند ولی برگزیده نه. 
از نظر دولت آبادى به جشنواره ها نباید اميد بست. می خندد: 
یه جورایی مثل انتخابات خودمون ميمونه )مي خندد( فکر 
مي كنم همه چيز نمایشی ست و  زیاد آنچنان هم عادالنه 
نيست و خيلی حاشيه داره  هميشه هم رو به رشد نيست 
تا حدودى شرایط  اجرا  قبل  داورها  با حضور  قطعا  .. خب 
نفسگير ميشه اما زمان شروع اجرا فقط ميخواى صحنه رو از 
آن خودت كنی مهم هم نيست چه كسی داره تماشا ميکنه 
غرق ميشی یجورایی و تمام تالشت و مي كنی كه نتيجه ى 

مطلوبی رو رقم بزنی
چون  اما  هستم   بيان  و  بدن  مداوم  تمرین  حال  در  بله 
ویروس شوم كرونا باز زیادتر شده تمرین هاى پالتویی هم 
كمتر شده متاسفانه ..به تازگی اجرایی در سالن نوفل لوشاتو 
داشتيم  البته با رعایت پروتکل هاى بهداشتی و  در حال 
نوروزى  رحيم  استاد  نظر  تحت  هستم   اجرا  براى  تمرین 
ش  اوليه  هاى  صحبت  كه  فيلم  یك  براى  ضبط  شروع  و 
انجام شده بعد از عيد هم مقدماتی براى یك فيلم سينمایی 

اميدوارم بتونم باهاشون همکارى الزم رو داشته باشم.

   معرفی هنرمند
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4  ایرنا :   كتاب "ارثيه خانه خراب كن"به عنوان جلد چهاردهم از مجموعه كتابهاى "دفتر خاطرات بچه 
الغر مردنی "باترجمه" نسرین مهاجرانی" توسط انتشارات"پيدایش"به طبع رسيد. تمامی جلدهاى این 

مجموعه كتاب اثر "جفت كينی " توسط نسرین مهاجرانی ترجمه شده  و بارها تجدید چاپ شده اند.
نسيرین مهاجرانی مترجم ایرانی متولد ۱۳۴۴ در حوزه و ادبيات كودك و نوجوان نامی آشناست كه 
تاكنون بيش از ۳۰عنوان كتاب را در این حوزه ترجمه كرده است . وى مدیر مسئول" مجله مادران" بوده و 

سالها در روزنامه ها و مجالت حوزه كودكان و مادران فعال بوده است.

 کتاب
" ارثیه خانه 

خرابکن"

فردای کرمان: دبير شوراى هماهنگی روابط عمومی دستگاه هاى اجرایی استان كرمان با تاكيد بر این كه مطالبه گرى در چارچوب قانون 
حق رسانه ها است، گفت: »برخی از روابط عمومی ها در هنگام مواجهه با هرگونه انتقاد، به جاى ارائه ى اطالعات درست به رسانه ها و استفاده از 
فرصت هاى قانونی تعيين شده از جمله ارسال جوابيه و ... به دنبال شکایت از رسانه و برخورد می روند كه این اقدام فضا را از حالت تفاهم دور 
می كند«.  عباس تقی زاده  با بيان این كه گرچه هنوز هم برخی با وظایف روابط عمومی ها آشنا نيستند، گفت: »یکی از مشکالت موجود این 
است كه برخی روابط عمومی دستگاه ها به دليل عدم تسلط كامل به قانون مطبوعات، بعضا در تعامالت رسانه اى خود به شکلی عمل می كنند كه 

می تواند براى آن دستگاه نيز مشکل ایجاد كند و یا اگر روزنامه اى انتقاد می كند، واكنش مناسبی را انجام نمی دهند«.

خبــر  مطالبه گری در چارچوب قانون حق رسانه ها است 

»حاال، چاى داغ را هورت می كشم و احساس می كنم زندگی 
دو قسمت است، سرد و گرم. قسمت سرد زندگی دل انگيز و 
هراس آور است و قسمت گرم زندگی پر از اشتياق همراه با 
دل زدگی. من ناگهان، از قسمت سردش وارد قسمت گرم 
شده ام. حاال، فيروزه بدون آن بارانی سياه بلند كه بيرون از 
این خانه پوشيده بود، هيچ شباهتی به زن هاى این منطقه 
ندارد. كشيده، الغر و بلند است. در قامتش، موجی افتاده 
است. انگار به زور روى دو پا ایستاده و هر آن ممکن است 

دو متر قدش فروبریزد روى چهاردست وپا.
هميشگی  همراه  درد  و  دردناك اند  كوهستان  ناگهان هاى 
ناگهان كوهستان است... قبل از خودشان، ترس شان بر آدم 
خطر  از  گریز  نمی دهد.  تفکر  مهلت  ترس  می شود.  چيره 
باشد.  گریزى  راه  اگر  البته  است،  جان كاه  و  دردناك  هم 
دنبال این بودم كه بدون درد جان بدهم. براى همين، توى 
الن ماندم. جان كندن در الن بدون درد است، این را كه 
می دانی. دوست دارم درست مثل همة كسانی جان بدهم 
ابراهيم  كه  كسانی  همة  مرده اند،  الن  در  من  از  قبل  كه 
در  مرده اند.  شب  آخر  و  داشته اند  تب  شب  سر  می گفت 
الن، جان دادن سخت نيست. مردن دردى ندارد. ابراهيم 
دیده اى.  حتماً  بوده اند.  شاهد  هم  بقيه  است.  گفته  بارها 
می خواهم توى الن، توى رختخواب بميرم، نه توى سرماى 
كوهستان یا زیر پنجه، چنگال و دندان حيوانی وحشی...«

این بخشی از رمان تازه مرجان عاليشاهي است. سيرجانی 
متولد سال ۱۳56كه حاال نویسنده ى به نامی در كشور شده 
را چند سال  نویسنده همشهرى  عاليشاهی  مرجان  است. 
و  سرخ«  گل  »كاسه  یك  مثل  خوبی  رمان هاى  با  است 
»دوباره ليال شو« می شناسيم. او كه چندى ست ترك دیار 
كرده و به عشِق غرق شدن در جهان ادبيات و داستان، مقيم 
پایتخت گشته و به شدت در توليد رمان مشغول تکاپوست.  
با  اثر قبلی حاال  از دو  نویسنده ى پركارى ست كه پس  او 
نشر  می شود.  كتابخوان ها  خانه ى  مهمان  اثرش  سومين 
عاليشاهی  مرجان  از  منقرض«  »قلمرو  كتاب  تازگی  نون 
را به قيمت ۴٩ هزار تومان منتشر كرده است. عاليشاهی 
خودش می گوید: »نوشتن این رمان تجربه ى شگفتی بود 
به  كه  ساعتی ست  داستانی ست عجيب.  كه خودش  برایم 

همه آن سال ها فکر می كنم. به همه روزها و شب هایی كه 
این رمان از جان من جدا می شد.  هنوز هم نمی دانم چطور 
جان به در بردم. از كشف عشق، شادى، بيمارى، طبيعت و 
عظمت تاریك روشناى هستی و مرگ عزیزترین كسی كه 
داشتم، حاال كه از آن مهلکه بيرون آمده ام، حيرت زده ام. 
در آستانه ى چهل سالگی كشف من از هستی این رمان بود 
از  اميدوارم  تنها شدید  با آن  اگر روزى، شبی ساعتی  كه 

درك كشف من لذت ببرید.«
جرقه ی نوشتن این رمان چطور زده شد؟

الموت  به  كه  سفرى  یك  از  بعد  رمان  این  اصلی  جرقه 
داشتم در ذهنم زده شد. در آن سفر كوهی به نام سياالن 
و حال  كرد. یك حس  به خود جلب  مرا  توجه  به شدت 
دل انگيزى به من منتقل كرد. البته آنچه كه نوشتم دیگر 
به آن كوه و آن كوهستان مربوط نمی شد و تمام و كمال 

در خدمت انسان بود و طبيعت.
نوشتنش رمان مورد نظر چقدر زمان برده است؟

شروع   ۱۳٩۳ سال  از  را  منقرض«  »قلمرو  رمان  نوشتن 
كردم و نسخه پایانی آن را اوایل سال ۱۳٩٩ به نشر نون 
بازار  وارد  و  سال چاپ شد  همين  اسفند  اوایل  و  سپردم 
كتاب شد. در این فاصله چند ساله تمام تمركز و فعاليت 
نوشتارى من روى این رمان بود. مطالعه و پژوهش زیادى 
برایش انجام دادم. چندین نوبت به مکان هایی كه از آنها 
بارها  و  بارها  و  كردم  سفر  كردم  استفاده  رمان  این  در 
خواننده  مقبول  كار  حاصل  اميدوارم  كردم.  بازنویسی اش 

و مخاطب داستان ایرانی واقع شود.
چه  در  و  دارد  تفاوتی  چه  قبلی ات  رمان های  با  رمان  این 

فضایی است؟
جهان پيرامون ما پر است از عجایب كشف نشده. هستی 
دارد و هم  شگفت انگيزى كه هم درون موجودات جریان 
فهميده  انسان  توسط  كه  است  منتظر  و  آنها  از  بيرون 
شود. نویسنده وقتی شروع به نوشتن رمان می كند یعنی 
او گشوده  به روى  ابهام و معماى هستی  از آن  دریچه اى 
براى  نور و روشنایی  از آن  او تالش می كند  شده است و 

پيش رفتن در تاریکی ذهنش استفاده كند.
قلمرو منقرض می خواهد چه کشفی درباره انسان را به ما 

بگوید؟
عالقه درونی من به فهميدن انسان و ارتباط او با خودش 

و با جهان پيرامونش همواره مرا 
كه  است  داده  سوق  سو  این  به 
می خواهد  ناشناخته  موجود  این 
مرگ  با  و  جهان  با  و  خودش  با 
كرده  شروع  كجا  از  بکند.  چه 
برسد.  به كجا می خواهد  و  است 
پدید  او  علومی كه  همه  و  تاریخ 
به  را  او  می تواند  چگونه  آورده 
رمان  این  در  بشناساند.  خودش 
و  طبيعت  با  تقابل  در  انسان 
می گيرد.  قرار  پيرامونش  جهان 
بوده  انسان  من  مساله  هميشه 
هاى  پيچيدگی  با  انسان  است. 
روحی و روانی با پشتوانه تاریخی 
این  در  ذهنيتش.  و  اندیشه  و 
طبيعت  دغدغه  انسان  رمان 
دارد و مرگ. سعی كردم نگاهی 
داشته  به  باشم  داشته  متفاوت 
هایش.  نداشته  و  انسان  هاى 
طبيعتی  جان  در  كنم  رها  را  او 
جاندار. این كشش و عالقه باعث 
رمان هایم  در  من  كه  است  شده 
از انسان جستجوگرى كه همواره 
فهميدن  و  پيشروى  پی  در 
شخصيت  كنم.  استفاده  است، 
منقرض«  »قلمرو  رمان  هاى 

نه  می كنند  تالش  فهميدن  براى  كه  هستند  موجوداتی 
رسيدن به هدف. آن ها می دادند هيچ هدفی، هدف نهایی 

نيست.
موجودات  رمان  این  در  چون  انسان  نه  موجودات  گفتم 
دیگرى هم غير از انسان بار داستان را بردوش می كشند. 
هستی  به  متعلق  ندارد  جان  و  دارد  جان  كه  چيزى  هر 
رها  را  خودش  كه  مهربان  ناشناختة  یعنی  هستی  است. 

كرده براى فهميدن، براى كشف و براى لذت.    
این  تو اهل استان کرمان و سیرجان هستی، چه شد در 

رمان متاثر از اقلیمی  متفاوت از زادگاه خودت شده ای؟
من اسير اقليمی كه خودم در آن زیسته ام نيستم. سرزمين 

و  آب  و  جنوب  است.  پررنگ  ردپایش  من  در  مادرى 
هوایش در جان من هميشه حضور دارد ولی من گرفتار 
اقليمی می شوم كه داستانم در آن شکل می گيرد. داستان 
و شخصيت هاى آن، مکان زیستی خود را انتخاب می كنند 

و مرا به زیست و تجربه آن مکان می برند.
 هربار كه داستان و رمانی می نویسم اقليمی جدید كشف 
»قلمرو  رمان  می كنم.  زیست  آن  در  اى  دوره  و  می كنم 
منقرض« در كوهستان الموت جان گرفت و نوشته شد. از 
دشتهاى خراسان به كوهستان الموت و شهر تهران مکان 
عوض می كند ولی بخش زیادى از آن در كوهستان الموت 

و كوهی به نام سياالن می گذرد.

 گپی با مرجان عالیشاهی به بهانه انتشار کتاب تازه اش؛

حسیشبیهمنقرضشدگی
      سمیرا سرچمی

آغاز سال 1400 هجری  شمسی، مصادف با میانسالی جمعیت ایران

کمتر  از 30 سال، فاصله با سالمندی
 بنیاد فرزانگان سیرجان با همکاری اداره بهزیستی برگزار می کند؛

مسابقــهایــدهها
برای داشتن سالمندی پویا، سالم و پرنشاط چه برنامه ای دارید؟
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