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فرهنگ و هنر

پيامك300099004806 :

 گروه فرهنگ
نمایش «دختر ایرونی» از  4شب پیش در تاالر
فردوسی بر روی صحنه رفته است .نمایشی کمدی
با تم سیاسی .اجرای این نمایش توسط دو گروه
سه نفره انجام میشود و هر شب جای گروهها با
همعوضمیشود.نویسندهایننمایشامیرحسین
طاهری و کارگردان آن جواد خواجویی است ،در این
نمایش :الهام الثوره خسروی ،محمدعلی سجادیان،
میثم اسدی و جواد خواجویی گروه اول را تشکیل
میدهند و امیرحسین چراغیپور ،میالد افتخاری
و پرستش ممتازیان گروه دوم هستند .خواجویی از
سال  75کار نمایش را شروع کرده است و از سال
 84با گروه نیما همکاری دارد .او تا به حال فقط
تجربه بازیگری داشته و این اولین تجربه کارگردانی
توگو با پاسارگاد از علت
او به شمار میرود .او در گف 
انتخاب این متن ،اجرا و داستان نمایش گفته است.
« دخترایرونی»اولینتجربهکارگردانی
شماست،چهشدکاراولتانراباکمدیشروع
کردید؟
در همه کارهایی که تا االن انجام دادم گرایشم
به سمت کارهای طنز است ،از زمانی کار هنری را
شروع کردم به کاریکاتور و کمدی بسیار عالقه
داشتم.آنطورکهبقیهمیگوینددربخشکمدیو
طنزبیشترموفقبودم.برایهمیندنبالیکمتنی
بودم که دو جانبه باشد؛ هم بخش کمدی در آن
مدنظر باشد و هم بخشی جدی داشته باشد .بعد از
خواندنمتنهاوبررسیشانباالخرهمتناصلیاین
کار که نامش«دختر یانکی» است را انتخاب کردم،
درکنارشیکمتندیگرراکهبازنویسیهمینمتن
بود از کورش نریمانی به اسم«هیپوفیز» خواندم .این
دوتا متن داستانشان یکی است منتهی نوع نگاه و
پردازششانباهمفرقدارد،درمتنکوروشنریمانی
کمدیاشبیشتراستامادرمتننیلسایمونکمی
بحث جدی است .آقای طاهری به عنوان نویسند
و سرپرست گروه نیما پیشنهاد دادند ترکیب و
اقتباسی از این دو متن باشد و متن فعلی را نوشتند.
 ایننمایشنسبتبهمتناصلیاشچه
تغییریکردهاست؟
متناصلینمایشکامالموضوعیاستکهنظام
سرمای هداریآمریکارازیرسئوالمیبرد.ازنظرزمانی
طوالنیتر و کمدیهای کمتری دارد اما در متن
کوروشنریمانیبیشتربهسمتخلقفضایکمدی
و طنز رفته است.
 داستانایرانیزههمشدهاست؟
کال موضوع تغییر کرده است .ورود دو شخصیت
اصلی داستان به کشور آمریکا و دلیل و علتی که
باعث شده اینها بیایند در آمریکا فعالیت کنند کال

گفتوگوی پاسارگاد با جواد خواجویی کارگردان نمایش«دختر ایرونی»

حضور تماشاچی ما را دلگرم میکند

عکس :الله خواجویی

تغییر کرده است اما کلیت همان است یعنی هر سه
متن یک حرف را م یزنند.
 گفتید زمان نمایش کمتر شده است ،با
این حال نمایش دو ساعته تماشاگر را خسته
نمیکند؟
سر همین مساله اول تصمیم داشتیم از خیلی
قسمتهای متن کم کنیم و متن را کوتاهتر کنیم
اما بعد که تمریناتمان تمام شد و کار آماده بازبینی
شد نگاه کردیم دیدیم ریتم باالی کار و اتفاقات و
کنشهایی که در کار بالفاصله پشت سر هم پیش
میآید همه به هم وصل هستند و تماشاچی را
میکشاند تا انتها .احساس کردیم خستهکننده
نیستوخیلیازقسمتهارااگرمیخواستیمحذف
کنیم از بار کمدی کار کم میکرد .در این چند
اجرایی که شروع شده ،به هیچ وجه برای تماشاچی
خستهکنندهنبودهاستوبرایشانجذابیتدارد.
 متن داستان در چه زمینهای است؟
متن داستان دو ایرانی هستند که به آمریکا
آمدند و مجبورند آنجا بمانند و یکسری اتفاقات
در این مسیر برایشان میافتد و در نهایت از راه و
هدفشان دور میشوند و تناقضهایی در رفتارهای

 نمایش دختر ایرونی

 کارگردان :جواد خواجویی
 نویسنده :امیرحسین طاهری
 بازیگران :میثم اسدی ،جواد
خواجویی ،محمدعلی سجادیان ،الهام
خسروی ،امیرحسین چراغیپور ،میالد
افتخاری وپرستش ممتازیان
 14 دیماه تا  9بهمن
ساعت  ،18:30تاالر فردوسی
آنها به وجود میآید که در کنار صحنههای کمدی،
تم سیاسی هم دارد.
 شمابادوگروهکاررااجرامیکنیدیعنی
یک شب در میان جای گروهها تغییر میکند،
چرا؟
ما برای شروع کار و برای انتخاب بازیگران
زیادی داشتیم ،آمدیم از بچهها تست بگیریم که
ببینیمکدامبرایایننقشهامناسبترهستندیک
سری از بچههای قدیمی و باتجربه در گروه بودند که
کارشان خوب بود ،از طرفی باز میدیدیم یک سری
از بچههای جوان و بااستعداد بودند که خیلی به درد

این کار میخوردند .بعد نشستم به این قضیه فکر
کردم که این متن سه تا بازیگر بیشتر ندارد ما هم
خیلیاصرارینداریمکهسریکتاریخمشخصیکار
را به اجر برسانیم ،من به دید کارگاهی به این قضیه
نگاه کردم؛ هم میشود به دید آموزشی به آن نگاه
کرد و هم به آن نیروی جوانی که تازه آمده و هنوز
تجربهای ندارند فرصت بدهیم در کنار بچههایی که
قبال کار کردند ،از همدیگر چیزی یادبگیرند .این
باعث شد تیم جوانمان در کنار تیم باتجربهمان با
همتمرینکنندوبازیهایهمدیگرراتکمیلکنند.
خوشبختانهاتفاقیهمکهافتادهایناستکهاالندو
اجرا و دو سبک بازی مختلف را داریم ولی در نهایت
برداشت کلی بازی و شخصیتها یکی است ،و این
باعث تنوع شده است و برای تماشاچی هم جذاب
است که بیاید هر دو اجرای گروه را ببیند.
 با دو گروه اجرا کردن با توجه به
محاسنی که دارد ممکن است معایبی هم
داشتهباشد؟
معایب خاصی ندارد .اینکه تماشاچی فقط بیاید
کار یک گروه را ببیند این اتفاق نمیافتد ،االن مثال
بعضیها شخصیت هومن در گروه یک و بعضیها

جناب آقای

مهندس علی بهادریان
مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی و خانــواده محتــرم
تســلیت عــرض میکنیــم .از درگاه خداونــد ســبحان برای
آن مرحــوم غفــران و رحمــت الهــی و بــرای حضرتعالــی و
ســایر ســوگواران صبــر و شــکیبایی مســئلت مینماییــم.
روابطعمومی شرکت نظمآوران
صنعت و معدن گلگهر

شخصیت هومن در گروه دو را بیشتر میپسندند
این دیگر کامال سلیقهای است .ما آمدیم دو نمونه
شخصیت را با یک هدف نشان دادیم.
 انتهای نمایش مبهم است و تماشاگر را
بهتفکروامیدارد،چرا؟
پایانکاررابهشکلیگذاشتیمکهمخاطببعداز
پایان اجرا به این قضیه فکر کند  ،خودم به این اعتقاد
دارمکهپایانباز خیلیبهتر از این استکههمه چیز
به خوبی و خوشی تمام شود و برای مخاطب همه
چیز مشخص باشد ،ما داریم تئاتر کار میکنیم که
تماشاچی بیاید یک کاری را ببیند و بعد از اجرا به
آن فکر کند ،اگر این فکر کردن نباشد اصال کارمان
فایدهی ندارد ،ما قرار نیست همه چیز را در سالن
برایتماشاچیتمامکنیم.
 هر نمایشی که اجرا میشود کارگردان
هدفی دارد ،هدف شما چه بوده است؟
وضعیتی که االن در جامعه برای مردم به وجود
آمده و آنها را به شدت درگیر کار و شغل کرده
است و اصال نمیتوانیم ذهن راحت و آزادی داشته
باشیم .من یکی از اهدافم این بود که کارم طنز
داشته باشد که کمی فضای مردم را تغییر بدهم و
ذهن مردم را راحت کنم .هدف بعدی پرداختن به
مشکالت اقتصادی مردم بود ،من آمدم این دو تا
قضیه را کنار هم نشان دادم.
 خودتان از کار اولتان راضی هستید؟
منفکرمیکردمبهمشکالتبیشتریبربخورم،
مخصوصا با این تجربه که با دو گروه اجرا میکنم ،اما
خداروشکر کار را به اجرا رساندم .واقعا فکر نمیکردم
نتیجه کارم اینقدر خوب بشود و هر دو گروه به اجرا
برسند.
 نظرتان در مورد فضای تئاتر سیرجان
چیست؟
اتفاقی که دارد میافتد آشتی مردم با تئاتر
است و این خیلی خوب است و به نفع مردم و
هنرمندان است .امیدوارم مسئوالن از این قضیه به
نفع خودشان استفاده کنند .فرهنگ یک شهر از
طریق تئاتر میتواند باال رود ولی متولی فرهنگ از
این قضیه خوشش نمیآید و این برایم واقعا جای
سئوال است .در کل استقبال مردم از نمایشها
سال به سال دارد بهتر میشود .گروهها فعالیتشان
بیشتر میشود ،نزدیک  12-10گروه برای تمرین
درخواست دادند و این اتفاق برای این شهر خیلی
خوباست.مننمیخواهمدوبارهازمشکالتبگویم
چوناینحرفهامدامداردتکرارمیشودونتیجهای
ندارد و ما هم دیگر خسته شدهایم .ما برای مردم کار
میکنیم و اگر این استقبال نبود دلسرد میشدیم.
حضورهمینتماشاچیمارادلگرممیکند.

وضعیت
مطالعه
رضایت بخش
نیست

 مهر :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ
مطالعهدرجامعهگفت:متاسفانهدراینحوزهوضعیتچندانرضایتبخشنیست.محمدرضا
علیزاده در خصوص برگزاری شانزدهمین نمایشگاه کتاب در کرمان بیان داشت :طبق روال
گذشته در سال جاری حدود  ۶۰۰میلیون تومان بن برنامه ریزی شده که بین مردم توزیع
شود و حدود  ۱۲۰میلیون تومان از این مبلغ یارانه دولتی است .وی با اشاره به اینکه فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی در سطح کشور خیلی رضایت بخش نیست ،افزود :شاید اگر یکی از معیار
ها بحث خرید کتاب از نمایشگاه ها باشد وضعیت نسبتا خوبی در این خصوص وجود دارد و
نمایشگاه کتاب جزء نمایشگاه هایی است که مردم بیشترین خرید را در آنجا انجام می دهند.

جوابیه

طرح تحول نظام سالمت نتایج چشمگیری داشته است
بعدازچاپگزارشهفتهگذشتهپاسارگادبا
عنوان«اعتراضپزشکانبهطرحتحولسالمت»
که در آن گالیههای پزشکان از این طرح مطرح
شده بود روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی
سیرجانباارسالجوابیهایتوضیحداداینطرح
نقاطمثبتبسیاریداشتهاست.
احتراما در در درابطه با درج مطلبی با عنوان «اعتراض پزشکان
به طرح تحول سالمت» در شماره گذشته آن نشریه ،خواهشمند
است دستور فرمائید توضیحات این روابط عمومی را در شماره آتی
درجفرمایند.
«در رابطه با مطلب درج شده در شماره گذشته با موضوع
«اعتراض پزشکان به طرح تحول سالمت» ،که توسط خبرنگار
محترم آن نشریه از جلسه هم اندیشی دانشکده علوم پزشکی
سیرجانومدیراناستانیبیمهسالمتاستخراجشدهبودبایستی
به استحضار برساند جلسه مذکور برای بررسی طرح تحول نظام
سالمت نبوده و تنها با موضوع تعامل این دانشکده با اداره کل
بیمه سالمت به منظور استفاده از منابع و نیز تسریع در پرداخت
های بیمه مذکور شکل گرفته بود .از آنجایی که انتشار آن مطلب
موجب سوء برداشت هایی در رابطه با چگونگی طرح تحول نظام
سالمت شده؛ بایستی به ذکر چند مورد پرداخته شود :حوزه
بهداشت و درمان در دولت تدبیر و امید در اولویتهای اول قرار
گرفت و در همین راستا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
با عنايت به وظايف و ماموريت هاي کلي و اسناد باالدستي بويژه
سند چشم انداز ۲۰ساله ،سياست هاي كلي سالمت ابالغي مقام
معظمرهبريوبرنامههايدولتتدبیروامید،اجرايبرنامهتحول
سالمت را پس از يک مرحله مطالعاتي شش ماهه از ارديبهشت
ماه  ۱۳۹۳آغاز کرد.
این طرح ملی در سطح کشور و به تبع آن در دانشکده علوم
پزشکی سیرجان با قوت در حال اجراست که در شهرستان نتایج
مثبتوملموسیداشتهاست؛بهبرخیازایننتایجمیتوانچنین
اشاره کرد:
-1از مهمترین نتایج این طرح کاهش سهم پرداخت بیماران
از صورتحساب بیمارستان به یک پنجم می باشد و همچنين
بيماران و يا همراهان آنها براي تهيه دارو ،تجهیزات درمانی و ساير
ملزوماتپزشکيبهبيرونازبيمارستانارجاعدادهنميشوند.نتایج
نظرسنجی ها در مراکز درمانی و بیمارستان امام رضا(ع) از افزایش
رضایت مندی مردم از خدمات درمانی پس از اجرای این طرح
خبر می دهد گرچه هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب و افزایش
رضایتمندیبایستیبیشترتالشکرد.

-2ماندگاري پزشکان متخصص در مناطق محروم از دیگر
خدماتطرحتحولنظامسالمتاستوحضورپزشكانمتخصص
مقيم در بيمارستان هاي دولتي ( و در سیرجان بیمارستان امام
رضا(ع))باهدفسرعتدرارایهخدماتخصوصاخدماتاورژانسی
و همچنین حذف زيرميزي نیز از این نتایج بوده است.
-3از دیگر برکات طرح تحول نظام سالمت ارتقای کیفیت
خدمات ویزیت و سهولت در مراجعه به پزشکان متخصص با
هزینهویزیتبسیارپایین،ازطریقراهاندازیکلینیکهایویژهدر
شهرستانها و استانها بود .در شهرستان سیرجان در حال حاضر
دوکلینیکسالمتدرخیابانتختیومیدانشهرداریدایربودهو
بهزودینیزبههمتخیرسیرجانیآقایحسینیکلینیکبزرگ
تخصصی در خیابان ابن سینا راه اندازی می شود.
-4ارتقايکیفيتخدماتبيمارستانهاازديگربرنامههايطرح
تحول سالمت است كه بر پايه آن چهره فيزیکی بيمارستانهاي
دولتي مانند وضعيت اتاقها ،سرويسهاي بهداشتي و تختهاي
آسيبديده بهسازي و نوسازي مي شود .در سیرجان جدای از
ارتقای خدمات هتلینگ ،توسط دولت تدبیر و امید و با همت و
پیگیریهای نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس،
ساختمانجدیدبیمارستانامامرضا(ع)کهمدتهامسکوتمانده
بود ،با تجهیزات کامل و جدید به بهره برداری رسید.
-5در حوزه بهداشت نیز با اجرای طرح تحول نظام سالمت،
شاخصهای دهان و دندان بهبود و ارتقا یافته است .همچنین در
اینمدتمراکزخدماتجامعسالمتشهریاز3به 6وپایگاههای
سالمت شهری از 15به  19افزایش یافتند و ساخت خانههای
بهداشتجدیدوترمیمخانههایبهداشتدرروستاهاباهدفارائه
خدماتمطلوبترصورتگرفت.
در پایان الزم است به این نکته اشاره کرد که یکی از مشکالت
پیش روی اجرای طرح تحول نظام سالمت ،تعویق پرداختی
بیمه های درمانی از سهم خود به بیمارستانها بوده است .این
مساله باعث ایجاد طلب هنگفت بیمارستانها از بیمهها و در
مقابل موجب ایجاد بدهی بیمارستانها به پزشکان و شرکتهای
دارویی و تجهیزاتی شده است که خوشبختانه با پیگیریهای
اخیر نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس و هیات
رئیسه محترم دانشکده علوم پزشکی سیرجان بخش اعظمی از
بدهیهای بیمههای تامین اجتماعی و بیمه سالمت به صورت
ویژه به سیرجان پرداخت شده که قسمتی از معوقات پزشکان،
پرسنلیوداروییپرداختخواهدشد.امیداستباتثبیتونهادینه
شدنسرانهوبودجهسالمتدربرنامهبودجه 97کلکشور،شاهد
ارتقایخدماتبهداشتودرمانباشیم.

جناب آقای

مهندس علیرضا پوررضاقلی
بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت پــدر گرامیتــان
را خدمــت جنابعالــی و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض
میکنیــم .از پــروردگار متعــال بــرای آن عزیــز طلــب
مغفــرت و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل مســئلت
مینماییــم.
روابط باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر

اولین سالگرد ردگذشت عالم ربانی ،مجاهد

نستوه ،یار صدیق امام و رهبری و ر یس فقید
تشخی م
صلح
ص ت نظام

شم
حضرت آیتاهلل اه ی رفسنجانی
رگامی باد.

روابطعمومی باشگاه فرهنگیورزشی گلگهر

