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درﯾﭽﻪ

یادداشتی درباره اجرای »قورباقاف و قورباغین«

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاى

نقدی بر فیلم »سدمعبر« به کارگردانی
محسن قرایی

سوگواری پارهای از رستاخیز است

حضور نسلهای مختلف در جشنواره تئاتر فجر

»سمیه«!
برگرد ُ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺑﮏ
هشــدار :حوصله و مجال اندک ،باعث شده مخاطبان این
متن کســانی باشــند که اثر را دیدهاند؛ ندیدهاید اگر ،بعید
است به کارتان بیاید.
»قورباقاف و قورباغین« محمد مســاوات ،اگر نخواهم
اغــراق کنــم ،یکــی از معــدود روایتهــای بــه تمامی
ایرانی -شــیعی است از ذبح اســماعیل به زبانی جز زبان
متن ،در ســالهای اخیر و شاید دههها .وقتی از چند نفری
دربارهاش پرسیدم ،گفتند داســتان قربانیکردن اسماعیل
)بخوانید اســحاق( اســت و راســتش در تصویر نخست
کهیــر زدم کــه ای داد ،دوبــاره هموطنــی »ترسولرز«
کییرکگارد به دســتش رسیده و احساس مسئولیت کرده
که باید انجام وظیفه کند .مرور کردم آن حرصخوردنهای
هزارسال پیش هنگام دیدن »هامون« را که گرچه هنوز از
بهترینهای تاریخ سینماســت برای من ،اما بنیادش به باد
میرود وقتی به »ذبح« میرســد و اسماعیلی که درواقع
اســحاق اســت و به قرینه معنوی تغییر نام داده ،در این
گوشه از مشرق باستان جغرافیایی را به خورد منی میدهد
کــه عهدم با جهان ،نه جدید اســت و نه عتیق؛ شــاید به
اقتضای خاک و شــاید به اجباری اینجا -اکنونی .با خودم
گفتم دوباره قرار است به زبان فارسی عهد عتیق بخوانم،
ببینــم و دوباره قرار اســت در دلم فریاد بزنــم ایهاالناس
»اســماعیل« که پسر ابراهیم اســت» ،اسحاق« نیست که
پسر ابراهیم است؛ درعینحال که هردو به وادیالمقدس
رفتهاند تا قربانی تیغ پدری شــوند کــه پرندگان را پارهپاره
میکــرد و میگفت »لیطمئن قلبی« .در  ۱۵۰متر زیرپله در
مرکز شهر تهران ،درست وسط هیاهوی شهری که دیروز و
فردایش را به پشیز امروز حراج کرده ،محمد مساوات ،جدا
از اینکه چند سال دارد و چند پیراهن دریده به تقصیر یا به
تجربه ،تمام اساطیر و خردهفرهنگهای سوگواری شیعی
را بازآفریده تا دوباره داســتان اسماعیل را روایت کند؟ نه،
تا برای نخســتینبار اجرائی از مفهوم شیعی -ایرانی ذبح
و سوگواری »بســازد«؟ نه» ،علم کند«؟ نه» ،روایت کند«؟
نه» ،بسراید«؟ بله دقیقا بسراید که او ،محمد مساوات ،به
استناد همین یک اثر میتواند نامش را در فهرست شاعران
این ســالهای ما قرار دهد .قافلهساالران هنر ،بهخصوص
منتقدانش ،چندان اهل پرداختن به محتوا نیســتند؛ شاید
بحق؛ از منظری .من اما یک ساعت از عمر دلم را سپردهام
به پریشــاناندیش ســوداگری که در نهایت احترام ،تاریخ
روشــنفکری  ۷۰ســال ماضی ما را در برابر این سؤال قرار
داده اســت که آیا برای درک مفهــوم »قربانی« نیز باید به
سرمشــقهایی ارجاع بدهیم که دیگران آن را نوشتهاند؟
برخی تفسیرهای شــیعی از قرآن کریم ،آنجا که میرسند
بــه صدوهفتمین آیه از ســوره صافات کــه »فدیناه بذبح
عظیــم« ،اینگونه روایت میکنند داســتان ابراهیم و ذبح
را که وقتی جبرائیل گوسپندبهدســت ،از آسمان فرارسید
و غائله را ختــم کرد ،ابراهیم را خطاب قــرار داد و گفت
فرزنــدت را بردار و بــه خانه درآی که زمــان ،زمان »ذبح
عظیم« نیســت و باید صبوری کنی و بنگــری روزی را که
عرشــیان فریاد برمیآورند »ال یــوم کیومک یا ابا عبداﷲ«.
در چنین تفسیری ،نجات اســماعیل ،دقیقا برخالف آنچه
فیلســوف دانمارکی میگوید ،نه تجلی »ایمان« اســت و
نه بزنگاه تاریخ .اینجا ابراهیم دقیقا نماد »تســلیم« است؛
همان تعبیری که کییرکگارد نفیاش میکند ،او تســلیم
میشود نه ازاینرو که قربانیکردن امری »شایسته« نیست،
»انسانی« نیست» ،اخالقی« نیست ،تنها ازاینرو که قربانی
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شــت یک میز مونتاژ خیالی،
 علی فرهمند:بیایید پُ ِ
صحنههای فیلم را دستکاری و داستان را بهگونهای
گریبان
دیگر تعریف کنیم .البته این تغییر  -یا َمرمتِ -
آغاز را نخواهد گرفت و میگذاریم فصل نخســت به
شــیوه خود پیش برود؛ و انصافا لحظات خوبی هم
دارد .از نمای
متوسط آغازین که رشوهخواری »قاسم«
ِ
اذیت پدر
)حامد بهداد( فاش میشود تا صحنه آزار و ِ
و پسر عروسکفروش از سوی مأموران شهرداری که-
اغراق دراماتیک -از واقعیت اجتماعی بهره
بهدور از ِ
گرفته و کارکردی تماتیک دارد و به مایه اصلی فیلم-
فقر -اشاره میکند تا تقطیعهای سریع نماها در فصل
وشــتم دست
ضرب
فروشــان دورهگرد ،صحنههای
ِ
ِ
خوبی هستند و مسئله و دغدغه اجتماعی دارند.
متأســفانه پــس از ارتیاب »قاســم« نســبت به
پسدادن دُالرهــا ،حدود  ۲۰دقیقه دیگــر را نیز دور
میریزیم و میماند صحنهای که »قاسم« و »مهدی«
)محســن کیایی( دربــاره پسدادن پول در ماشــین
صحبت میکنند و این آغازی است بر کشمکشهای
فردی شــخصیت؛ آغازی اســت به سوی تنه اصلی
ماجرا؛ اما فیلمنامهنویس ظاهرا به اینجا که رسیده،
قلمش خشک شــده و دیگر ادامه نداده و کارگردان
هم بــه همین صفحات بیســروته بســنده کرده و
»سدمعبر« ساخته شــده؛ بنابراین در وهله نخست،
»ســدمعبر« فیلمنامهای غلــط دارد و وقتی به یاری
منتقــد ،صحنههــای اضافی دور ریخته میشــود و
چیدمان درســتی شــکل میگیرد ،با یک فیلم ناقص
روبهرو میشــویم .هرچند که در پرانتز باید گفت این
روزهــا فیلم ناقص هم طرفداران خــودش را دارد و
شنیدهایم حتی هیئت انتخاب »فجِر« خودمان نیز به
فیلمهای نصفهونیمه روی خوش نشــان میدهند،
اما از شــوخی که بگذریم  -اگر این فیلم دانشجویی
راه به جدیــت بدهد -فارغ از اضافیبودن دوســو ِم
صحنههــای فیلم ،آن چند صحنــه که پیرنگ فرعی
زندگی شخصی »قاســم« را تشکیل میدهد اضافی
نیست ،اما حتما دورریز اســت .چرا؟ قضیه بارداری
»نرگــس« و خانهخریدن و ســقطجنین ،قــرار بوده
در تنگنای »قاســم« و شک او نســبت به بازگرداندن
پولهــا مؤثر واقع شــود ،اما راســتش این صحنهها
نابخردانه هستند و فیلم را به کمدی نزدیک میکنند
تا فشار اجتماعی» :نرگس« )با بازی افسوسبرانگیز
»بــاران کوثری«( در ازای باردارشــدن ،یــک خانه از
شــوهر فقیرش طلب کرده و ظاهرا تا شوهر َسندی
شــشدانگ به نام همســر نکند ،آنها صاحب فرزند
نمیشــوند .سؤال من این است که »نرگس« از پشت
کوه آمده و با شرایط اقتصادی جامعهاش آشنا نیست
که از یک مأمور سدمعبر چنین چیزی را طلب کرده؟
درباره کارگردانــی فیلم حرف زیــادی نمیتوان زد.
فرع
آنچه بر فیلم غالب اســت ،متن اســت و تصویر ِ
است بر شب ِه فیلمنامه »ســعید روستایی« و دوربین
صرف نوشتهها پرداخته .خب! البته بدیهی
ضبط ِ
به ِ
اســت؛ هنوز »ابد و یــک روز« روی بورس اســت و
کارگردان هم خودش را بــه خالق فیلمنامه »ابد«...
ســپرده؛ و اتفاقا متن »ســدمعبر« بهمراتب از »ابد و
یک روز« ضعیفتر اســت و البته شــباهتهایی نیز
دارند؛ هر دو دارای صحنههایی اضافی بوده و هر دو
در چیدمان صحنهها دچار اغتشــاش هستند و البته
شــعاری خندهدار نیز هستند؛
هر دو دارای یک نمای
ِ
اگر در »ابد و یک روز« ،یکی داد میزد »نرو ســمیه«،
اینجا »حامد بهداد« با لحنی »نوید محمدزاده«وار در
خیابان میگوید» :کامیون گرفتم واسه کار«!
و نکته آخر :چرا در »سدمعبر« و پیشتر در »ابد و
یک روز« ،فیلمنامهنویس آدمهای فقیر را غیرانسانی
ترسیم میکند؟ این چه نگاهی است به افراد بیپول؟
»حجت«
ایشــان را ارجاع میدهم به جملــهای از ُ
)شهاب حســینی( در فیلم »جدایی نادر از سیمین«:
»چرا تا چشــمتون به ما میاُفته ،فکر میکنین صبح
تا شــب مثل حیوون میزنیم تو َسر زن و بچهمون؟
بابا به همین قرآن ...به واﷲ ما هم آدمیم مثل شما«.

بزرگ در راه اســت ،تنهــا ازاینرو که تاریــخ هنوز فاصله
دارد تــا نقطه عطفش و تنها ازایــنرو که تاج افتخار ،قرار
است بر سر »دیگری« وصفناپذیری قرار داده شود که در
»فردا«ی تاریخ »ظهور« میکنــد .تفاوت بنیادین دیگر ،در
نگرش عرفان اسالمی به مفهوم »معاد« و نگرش فرهنگ
شیعی به »ســوگواری« در مقایسه با سایر ادیان است .در
این نگرش ،پروردگار عالم ،همواره دســت به کار آفرینش
مدام است که »کل یوم هو فی شأن« .عالم هستی ،تقسیم
نمیشــود به دنیا و آخرتی به کل مجــزا که یا میتوان در
این بود یا در آن؛ قیامت ،صورتی از دنیاست و دنیا صورتی
از قیامت و از این روست که رستاخیز نه اتفاقی وعدهشده
در آینده که روح جاری جهان اســت در تمام لحظاتی که
»او« میآفریند .مجالی نیست ورنه میتوان فرم پیشنهادی
مساوات را تحلیل کرد و مدعی شد اثرش به دل مینشیند،
دقیقا به این دلیل که برســاختههای فرمیکش مســتقیم
و بیواســطه همان محتوایــی را بازآفرینــی میکنند که
باید و تأکید میکنم که باید ،نه آنچه او ،مهندس ،شــاعر،
کارگــردان ،دلش میخواهد که اینجایــش اگر به دل بود
احتماال اواسط اجرا باید منتظر نزول گوسفند از سقف کوتاه
زیرزمین سالن مستقل میماندیم و چه مضحکهای میشد.
اجرای »قورباقاف و قورباغین« اتاقمحور است .تماشاچی،
مخاطــب ،چه میدانم هرچه نام دارد ،از پله پایین میآید
و با دیدن حجلهای پذیرایی میشــود به شربتی هنگام که
صدایی میشــنود که صدای قرائت قرآن اســت و آماده
میشود تا به تازیانه نگاه مردی در آستانه ایستاده ،پلههایی
دیگر را طی کند و به مجلس »ختم« وارد شــود .مجلس
اما مجلس ختم نیســت که مجلس ختم ،بساط بیهوده
بازماندگان اســت در ســودای اینکه سررشــته زندگی در
دستانشان باقی بماند .اتاق اول ،در نگاه اول ،مردهشویخانه
اســت .یکی آرمیده در بساط غسالخانه و انگار همین حاال
آوردهاندش برای شستوشــو .یکی نشسته در کنارش به
هیبت اموات وردگویان که گویا ایستاده در صف کارخانهای
که آدمیــزاد تحویل میگیرد و اثیر منتظر در بســاط برزخ
تحویل میدهد .اینجا غســالخانه است؟ هست و نیست.
اینجا همان جایی است که شاعر مراعات مخاطب میکند
تا مباد به کل درنیابد پای بر چه مغاکی نهاده است.
زنی ،که نماد آرامش محشــر اســت که فرمود »اکثر
اهلالجنه بُله« ،نشسته به کنجی بافتنی میبافد و صدایی
که به قرائت قرآن میمانست ،واضحتر میشود.
صداهایی که نبودند و حاال آشکار شدهاند باالتر میروند
و از دری که در است اما در نیست که تابوت_قبری عمودی
اســت زنی به بیرون میافکند خــود را به تالش .نگاهبان
نگران دوزخ اما ،به اجبار وظیفه ،دوباره بازش میگرداند؛
اتفاقی که چندین بار میافتد .چرا؟ بیتردید چون قومیاند

کــه وقتی به آتش درمیافتند ناله ســر میدهند که »َربَّنَا
أَ ْخِر ْجنَا ِمْن َها َفإِ ْن ُع ْدنَا َفإِنَّا َظالِ ُمون« و دردا که پاسخی جز
این ندارند که »َق َ
ال ْ
ون«.
اخ َسئُوا فِی َها َوَال ت ِّ
ُکل ُم ِ
در اتاقی دیگر سوگواران درازگیسو در دو جانب جانبی
که جانب نیســت ،اسماعیلگویان مویه میکنند تا برهانند
جوانی را که به حجله درنیامده قرار اســت قربانی شــود.
در اتاقی دیگر ،ابراهیمی که ابراهیم نیست ،اسماعیلی که
اسماعیل نیست را به قربانگاه میبرد و ناخودآگاهت را به
پچپچه وامیدارد به آواها و زمزمهها که این تیغ قرار است
گوسپندی از آسمان به ارمغان بیاورد یا »علیاکبر«ی را به
مسلخ ببرد که مادرش حاال ،با چشمهایی به گودی قتلگاه
به این اتاق آمده و به یقین رســیده از بازنگشــتن فرزندی
که اســماعیل نیست ،بیکه فرزند را بنگرد ،فردایی را جگر
میخراشــد که فرزندی نیســت .اتاقی دیگر ،اتاقی دیگر،
اتاقی دیگر و تو ،که مخاطب-مشتری-مشــارکتکنندهای
شــدهای در این قیامت مســتقر ،در این حشر عظیم ،عاقل
اگر مانده باشــی هنوز داری تاریخ بیقــراری قومی را به
التهاب تجربه میکنی که اسماعیلشان هرگز باز نخواهد
گشت چون اسحاقی که گوسپندی فدیهاش شد.گلمالیده
به صورتی که نه روح اســت و نه جســم ،بــه زبان آذری
در میانه دری دیگر که گشــوده میشــود و نمیشــود به
این اتاق و در نیســت ،بیکه بخواهد »روضه« میخواند.
اینجا مرکز اتفاقی اســت که مساوات برای ما تدارک دیده؛
درســت همین اتاق .اما درست در همین اتاق و در همین
مرکز است که هیچ اتفاقی نمیافتد که اتفاقها به تمامی
در حاشــیه رخ میدهند .صورت رستاخیز مساوات ،همان
»ذبح اسماعیل« است.
باطنــش اما کربالســت؛ نــه کربالیی کــه در مقاتل
روایت شــده؛ کربالیی که »انســان« ایرانی به ناخودآگاه
در مافیالضمیر تاریخش برســاخته است که در رستاخیز
شــیعی_ایرانی ،ســوگواری ،پسماندهای نیست در رثای
کسی که دار فانی را وداع گفته ،بلکه مشارکتی حداکثری
اســت در مســیر پرپیچوخمی که او قرار است طی کند و
اگر نه این اســت چه ســود از نماز اول قبــری که زندگان
میخوانند برای مردگان یا چه بهره از حضوری تا همیشه
بر باالی قبری کــه عزیزی در آن آرمیده؟ بســیار دیدهاید
)بهخصوص اگر سالهای شهادت را سه دهه پیش تجربه
کرده باشــید( ،مادرانی که شهادت فرزند ،ذرهای از حجم
حضورش نکاسته در وجودشان و بسیار میبینید ،اگر هنوز
چشــم دیدنی باقی مانده باشــد ،برادرانی که در ذره ذره
وجود و فکر و زبانشان هنوز ،برادر ،برادری که به قربانگاه
درآمده ،زندگی میکند و این اســت سر مستتر در مفهوم
شهید که »زنده« و است مشــمول عنایت که »عند ربهم
یرزقون« .مجلس ترحیم مساوات ،ریشخند تحکمآمیزی

اســت بر خط فرضی احمقانهای که ما کشــیدهایم میان
این جهان و آن جهان تا با برگزاری مراســمی ،در سویدای
دل خرسند باشیم که بههرحال ما هنوز زندهایم و فرصت
داریــم و او نــه؛ حتی اگر پــارهای از تن ما بوده باشــد در
دیروز و دیلحظه .اهل ســر اگر باشــی و دل داده باشی
به وحشــت وهمانگیز حقیقتی که مســاوات ،مولویوار
به صورتت پرتاب میکند ،میتوانی اینجا را اتاق واپســین
بدانی و نمایش را ترک کنی .مســاوات اما ســه اتاق دیگر
تدارک دیده اســت در اجرایش .در اتــاق اول ،بعد از این
اتاق ،روضه مکشوف میخواند و به رجزی درآمدن شمر
در شب عاشورا به پشــت خیمه عباس را تصویر میکند
که آمده تا بــه اماننامهای او را از حســین جدا کند و در
اتاق دوم ،به تمهید مقدمهای ادبی »رود« و »آب« را آرام
آرام در هم میآمیزد تا رودابه بیافریند و »سووشون« گره
بزند به »تاســوعا« و تازینه بر ذهنــت فرود بیاورد که یک
قصه بیش نیست غم عشــق وین عجب /کز هر زبان که
میشنوم نامکرر است و در اتاق سوم با اجرای پسرکی که
صورتش دوزخ مجسم است ،قیامت شمری را به تصویر
می کشــد که در اتاق کناری فاتحانــه رجز می خواند ،اما
اینجا همان رجز و خنجر عذاب اوست تا تو اشاره مساوات
را دریابــی که قیامت آدمی درســت در همان لحظه بر پا
می شود که دنیایش را می سازد و این مهمترین ویژگی اثر
مساوات است .مطلع اگر بودم بر روایتش ،دو اتاق واپسین
را تــرک میکردم و بیرون میآمدم که دریافته بودم گوهر
»سخن«ش را که به هر »زبان«ی گفته بود جز سخن .اما
خرده نمیگیرم بر او که شاعران سلفش ،جملگی بر این
نمط سروده_زیستهاند که از اجمال به تفصیل و از تفصیل
به اجمال باید شــاعری کرد تا شــاید حقیقت ،آرام آرام از
این میانه مجال ظهور بیابد و کشــف کند محجوبی را که
سالهاست پنهان مانده زیر غبار معاصریتی که معاصریت
نیست و نهتنها »قلب« معاصریت که انکار سنت و تاریخ
است .چرا؟ شاعر نگران اســت تا درنیابند رازش را؟ حق
دارد .بــه همان موالنــا اقتدا کرده که قصــه از پی قصه
ســر میداد در شرح آیتی تا تفصیل مســتتر در اجمال را
عیان کند برای آن که شــاید درنیافته باشــد و چیست جز
این بنمایه آنچه تفســیر و تأویل و شــرح نامیده شده در
تاریخ عرفان شــیعی_ایرانی؟ اشــتباه نکنیــد .اتفاقا این
نوشته هیچ ربط مســتقیمی به نقد و شرح محتوا ندارد.
تمام این ارجاعات محتوایی ،شــاید همچون اثر مساوات،
در بهترین حالــت و صورت ممکن قرار اســت این نکته
را آشــکار کنند که قاشــقهای پراکنده در کف اتاق دوم،
اضطراب دســت دخترکی که قند میشکند برای عروسی
»اسماعیل_علیاکبر_قاسم_سهراب«ی که کیست نداند
نمیرســد به این زفاف موعود ،بهت وهمآلود آینهداری
که در تمام مدتی که قرار اســت »زمان« نام بگیرد ،بندی
بندی اســت آویخته بر سقفی به »کِش«) ،آری به همین
مضحکی ،کش( ،ضجه خاموش پرومتــهای که بارها از
اتاق_تابــوت خود را به بیــرون میافکند و به اجبار ملک
دوزخ ،بیتابــیاش بیفرجام میمانــد و دوباره به آنجا
بازمیگردد ،جزئیات دقیق و بینظیریاند که قرار است دو
حقیقت را در فرهنگ و تاریخی آشکار کنند که مساوات در
این اثر نشان داده از بن جان میشناسدشان :نخست اینکه
کل یوم عاشــورا و کل ارض کربال و دیگر اینکه ،سوگواری،
اگر سوگواری باشــد ،پارهای از رستاخیز است و رستاخیز،
اگر رستاخیز باشد ،رستاخیزی مدام است که فرمود :اُستُن
این عالم ای جان غفلت اســت /هوشــیاری این جهان را
آفت است /هوشیاری زان جهان است و چو آن /غالب آید
پســت گردد این جهان /زان جهان اندک ترشح میرسد/
تا نغرد در جهان حرص و حســد /گر ترشح بیشتر گردد ز
غیب /نی هنر ماند در این عالم نه عیب.

گفتوگو با منیژه حکمت

ﺗﻨﻬﺎ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدن در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ ،ﺑﺮاﯾﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪى ﻧﯿﺴﺖ
بهناز شــیربانی :آخریــن فیلمی کــه از منیژه حکمت
اکران شــد فیلم »ســه زن« بود ،قطعا ویژگی مشترک
فیلمهــای او تــا به امروز بیــان مســائل اجتماعی و

مصائبی اســت که خانمهــا با آن دســتوپنجه نرم
میکنندو حکمت در تجربه اخیر کارگردانیاش »جاده
قدیم« نیز با همین رویکرد به اطرافش نگاه کرده است

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۶۰ﻉ۹۶
)ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(
شــرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی شهربابک با برآورد
اولیه حدود  ۶۴۱۲میلیون ریال ،از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله ای ،بر اســاس آیین نامه برگزاري
مناقصات به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و
بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصــه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در
مناقصه محقق سازند.
 سپرده شرکت در مناقصه  :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  )۳۲۱۰۰۰۰۰۰سیصد و بیست و یک میلیون ( ریال می باشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ  ۹۶/۱۰/۱۸می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  ۱۶:۰۰روز دوشنبه مورخ .۹۶/۱۰/۲۵ مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :تا ساعت  ۱۳:۰۰روز پنجشنبه مورخ .۹۶/۱۱/۰۵ زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  ۹:۰۰صبح روز شنبه مورخ .۹۶/۱۱/۰۷ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه)پاکت الف( :کرمان -بلوار شهید عباسپور)پارادیس( -نبش میدان عاشورا -تلفن۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۲:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ :و ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها ،در ســایت ســامانه ) (www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر"
موجود است.

ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ

و این فیلم آماده حضور در سیوششــمین جشــنواره
فیلم فجر اســت .حکمت پیش از ایــن درباره چرایی
ساخت »جاده قدیم« به فضای زنانه آن اشاره و تأکید
کــرده بود فیلم فضــای زنانــهای دارد و یکی دیگر از
معضالت بزرگی که جامعه ما و البته جامعه جهانی
باید تکلیفش را با آن روشــن کند ،در این فیلم مطرح
شــده است .در حقیقت یکی از مشکالت عدیدهای که
خانمهــا بهویژه در ایران دارند و با آن درگیر هســتند،
در این فیلم بازگو میشــود .منیژه حکمت تنها خانم
فیلمســاز حاضر در جشنواره سیوششــم فیلم فجر
اســت ،اتفاقی که برای مخاطبان قطعا جالب اســت
و بــرای حکمت اتفاق خوشــایندی نیســت ،به بهانه
حضــورش در جشــنواره فیلم فجر بــا او گفتوگوی
کوتاهی داشتیم که در ادامه میخوانید:
 »جاده قدیم« در فهرست فیلمهایی است که
بنا بر قرعه در روز نخست سینمای رسانهها نمایش
داده خواهد شــد ،تا پیش از این معموال از سمت
فیلمســازانی که در روزهای نخست آغاز جشنواره
فیلمهایشــان نمایش داده میشد گلهمندیهایی
وجود داشــت ،حتی جایــی از شــما خواندم اگر
قرعهکشــی در میان نبود ،واکنش دیگری نشــان
میدادید ،اما ظاهرا شما از طرفداران قرعهکشی و
سئانسبندی فیلمها برایناساس هستید.
بلــه .وقتــی همهچیز شــفاف باشــد و همهچیز
براســاس اصول پیش برود ،همه ما تابع آن خواهیم
بود .امســال هم بنا شــد فیلمها براساس قرعهکشی
نمایش داده شوند و خوشبختانه این اتفاق مانع از این
شــد تا ناعدالتی در این ماجــرا ببینیم و تصور میکنم
برای همه فیلمســازان قرعهکشی شــرایط عادالنه و
منصفانهای تلقی میشود .بههرحال باید به این نکته

اشاره کرد که عملکرد امســال مدیران جشنواره فیلم
فجر بســیار مهــم و بزرگ بود و همه فیلمســازان به
یک اندازه دیده شــدند .باید از آقای داروغهزاده برای
این اتفاق تشــکر کرد و امیدوارم این حرکت مثبت در
سالهای بعد نیز ادامهدار شود.
 بههرحــال فیلمهایی کــه در روزهای ابتدایی
جشنواره نمایش داده خواهند شد ،شتاب بیشتری
برای آمادهسازی مراحل فنی فیلم خواهند داشت.
مراحل فنی »جاده قدیم« تمام شده است؟
فیلم آماده اســت و درحالحاضــر آخرین مراحل
فنی را پشتســر میگذارد و همهچیز برای نمایش در
روز نخست جشنواره آماده خواهد شد.
 شــما تنها فیلمســاز خانم حاضر در جشنواره
سیوششــم فیلم فجر هستید ،نگاه شــما به این
عنوان چیست؟
خیلی دردناک اســت ،برخالف تصور عموم ،اصال
خوب نیســت که تنهــا خانم حاضر در این جشــنواره
هســتم .متأسفانه نسبت فیلمســازان آقا به خانم در
ســینمای ایران مساوی نیســت و اگر اینطور نبود در
این جشــنواره دستکم باید چهار ،پنج فیلمساز خانم
حضــور داشــتند و این اتفــاق خوشــایندی برای من
نیست؛ اما خوشــحالم که بعد از سالها در جشنواره
فجــر حضــور دارم .فیلم براســاس تفکر ،اندیشــه و
جریانســازی اســت و غیــر از این تفکر اساســا فیلم
نمیسازم .مخاطب برایم اهمیت ویژهای دارد ،احترام
به جامعه و مردم همیشه اولویتم بوده است .موضوع
مــورد بحث در فیلم هم از موضوعات مهمی اســت
کــه در جامعه با آن روبهرو هســتیم و تصور میکنم
بسیاری را به فکر وادار میکند .امیدوارم اهالی رسانه،
منتقدان و مردم» ،جاده قدیم« را دوست داشته باشند.

کنار همدیگرند این نامآوران
متفاوت۱ -
 رضــا آشــفته :در جشــنواره سیوششــم فجر از
نســلهای مختلف تئاتر ایران حضور دارند و این خود
داللت بر چیدمــان بهتری میکند که میتوانند معرف
تئاتــر از دورههای مختلف باشــند؛ چنانچه صدرالدین
زاهد ،رضا صابری و بهروز غریبپور از دهه  ۵۰فعالیت
خود را آغاز کردهاند و در این جشنواره میتوانند بیانگر
نسلی باشند که هنوز فعالیت خالقه دارند و درعینحال
هرکدام از نظرگاه متفاوتی برخوردارند .در میان فهرست
نامآوران تئاتر فجر امســال همچنیــن میتوان به این
هنرمندان؛ آتیال پســیانی ،مسعود دلخواه ،محمودرضا
رحیمی ،حسین کیانی ،حسین پارسایی ،محسن حسینی،
آرش دادگر ،وحید رهبانی ،جالل تهرانی ،محمدحسن
معجونی ،محمــد رضاییراد ،محمد مســاوات ،رضا
ثروتی و اشکان خیلنژاد اشاره کرد.
صدرالدینزاهد

صدرالدیــن زاهد از چهرههای برآمــده از کارگاه نمایش
اســت که با دو کارگردان نامی ماننــد بیژن مفید و آربی
آوانســیان کار کرده و پس از تحصیل در دانشگاه سوربن،
یک گروه تئاتری فرانسوی تشکیل داد و کارهای هنریاش
در زمینه تئاتر را به زبان فرانسه ادامه داد .او همچنین در
زمینه تئاتر فارســی فعالیــت دارد و در نمایش »زهره و
منوچهر« به کارگردانی شاهرخ مشکینقلم ،اقتباسشده
از اثر ایرجمیرزا بازی کرده اســت .از دیگر کارهای هنری
زاهد که به کارهای نمایشی صادق هدایت نیز عالقهمند
بوده ،کارگردانی بعضی از آثار او روی صحنه بوده است.
»افسانه ببر« را خودش از آثار داریو فو ترجمه و کار کرده
که در چند کشور اروپایی اجرا شده است .او در این کار از
طنــز و تکنیکهــای نمایــش ایرانــی بهره بــرده و این
حضورش در ایران بسیار مغتنم است.
رضاصابری

صابری از دهه  ۵۰در مشهد فعالیتش را آغاز کرده و در
دهه  ۶۰با نمایش »خانات« مطرح شده است .او همین
شــنا در »آتــش« را در دهــه  ۷۰کار کرده کــه یکی از
برگزیدههای تئاتر فجر بوده و حتما حس نوستالژیک به
این متن و اجرا بوده که دوباره به ســمت مشهد رفته و
آن را کار کرده است.
بهروزغریبپور

بهروز غریبپور از سال  ۵۸و پس از پایان تحصیالتش
در ایتالیا و بازگشت به وطن در پایتخت مستقر شده و در
دو زمینــه صحنه و عروســکی فعالیت کرده اســت.
»بینوایان« در ســال  ۷۵یکی از مشهورترین آثار اوست.
یکی از مهمترین فعالیتهایش هم راهاندازی و استقرار
در تاالر فردوســی است که در آنجا از سال  ۸۱به تولید
اپراهای عروسکی بر اساس ماریونتهای اروپایی اقدام
کرده که این خــود امروز وجــوه بینالمللی پیدا کرده
اســت .هشت اپرای رستم و ســهراب ،مکبث ،عاشورا،
مولوی ،حافظ ،لیلی و مجنون ،سعدی و خیام حاصل
این پیگیریهای دامنهدار و خالقه اســت که آوازهاش
کماکان دارد در چهارگوشــه جهــان میپیچید .اپرای
خیام هشتمین نمایش او به شیوه ماریونت است که در
نوع خود میتواند بیانگر سمتوســوی تازهای در تئاتر
ایران باشــد؛ به این دلیل که در شــیوه اپرای ایرانی به
مرزهای خالقانهتری پا میگذارد و این میتواند پیشنهاد
تازهای در اپرای جهانی باشــد که با تفاوتهایی همراه
اســت که البته باید ریشه آن را در تعزیه و دستگاههای
موسیقی ایرانی جستوجو کرد.
آتیالپسیانی

فعالیت آتیال پســیانی از سال  ۶۸با نمایش »آئورا« که
برگرفتــه از رمان فوئنتس از مکزیــک و آمریکای التین
است ،آغاز شده و امسال با »صد سال تنهایی« باز هم از
یک رماننویس آمریکای التین -گابریل گارسیا مارکز از
کلمبیا -به درازا کشــیده شده است و این مناسبتها و
شباهتها نشان میدهد که دغدغهمندی این کارگردان
برداشت از آثار ادبی معروف ایران و جهان است و البته
که در این زمینــه نمونههای قابلپذیرشــی مانند تبار
خون ،بحرالغرائب ،ریچارد ســوم و قهوه قجری را به
صحنه آورده است.

