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 حسین اطمینان
نمایش«خوابخیسماهی»بهکارگردانیمحمدحسین
خاکسارپور از هفتم تا بیستویکم آذرماه در پالتوی
فرهنگسرای سیرجان روی صحنه رفت .خواب خیس ماهی
نوشته مهدی میرباقری است و خاکسارپور با گروهی از
بازیگرانی که سابقه چندانی در هنر تئاتر ندارند این کار را روی
صحنه برد .چهارشنبهشب هفته گذشته پس از آخرین اجرا،
یزاده منتقد تئاتر ،ایمان
جلسهی نقدی با حضور رضا مسلم 
یزاده نویسنده ،صدرا پاریزی نویسنده ،الیاس ساردویی
کاش 
کارگردان تئاتر و مرضیه آتشیپور برگزار شد .در ابتدای این
نشست محمدحسین خاکسارپور در توضیح نمایش گفت:
ما نمایشنامه «خواب خیس ماهی» را سوم خردادماه شروع
کردیم .یک ماه و نیم تحلیل متن به طول انجامید و بعد هم
ت و شخصیتها را پیدا
تعیین نقش کردیم و بچهها موقعی 
کردند .من کارگردانی نکردم و فقط هدایتگر بچهها بودم،
کاری که دیدید خودشان بر اساس تحلیلهایی که از متن
گرفتهبودندوشخصیتهاییکهازمتنپیداکردهبودند،انجام
دادند.منهمطراحیصحنهراانجامدادموراهنمایشانبودم.
خاکسارپور افزود :از روزی که کار را شروع کردیم تا به میزانسن
رسیدیمباخودآقایمیرباقرینویسندهدرتماسبودیم.ایشان
یا صوتی یا با پیام با ما صحبت میکردند بعد هم عنوان کردند
که تحلیلهای شما همانهایی بود که در ذهن من به وجود
آمده .وی ادامه داد :بازیگران و عوامل صحنه ما به غیر از یک
نفر کار اولشان بود.
یزادهمنتقد،درموردایننمایشگفت:منابتدا
رضامسلم 
حس خودم را از متن توضیح میدهم .این نوع متنها یک
بار مصرف هستند و مثل سریالهای تلویزیونی میمانند که
فقط بار اول ببینی چیزی برای عرضه شدن دارند .موضوعهای
سردستیکهباجامعهامروزماپیونددارندوخیلیشبیهجامعه
استوچیزیاضافهترندارد.یکنویسندهکهعاشقشدهاست
و در عشقش ناکام مانده و زنجمورههای یک عشق ناکام است.
همانطورکهدرمتننمایشهمدیدیمخودشهمبهخودش
اعتراض میکند که برو راجع به یک چیز جدیتر بنویس و
اینهاچههستندکهمینویسی.بزرگترینخطایکارگردانان
این است که سمت این نوع متنهای یک بار مصرف میروند.
اینمنتقدتئاترادامهداد:ظاهرابرایاجرابامحدودیتهایی
هم طرف هستیم .یک نمایشنامه باید با تعداد بازیگران و
امکانات ما جور باشد .این کار تالشی برای نوشتن بود و در
همین حد باقی میماند؛ در حد کارهای کارگاهی .به گفتهی
وی شاید یک روزی متنهایی از این دست برای نوشتن تاریخ
اجتماعی ایران مفید باشد .مسلمی در مورد اجرای این تئاتر
هم گفت :طراحی صحنه اصال مناسب نبود .من وقتی ابتدا
در سالن مینشینم این حجمها را میبینم .این حجمها ظاهرا
بینشانندومارابههیچچیزیارجاعنمیدهند.هیچمابهازایی
در زندگی روزمره و ذهن ما ندارند .در این نمایش از این
حجمها فرمهایی مثل کافه ،اداره و ...ساخته میشود.
طراحیصحنهفضاینمایشرامعرفیمیکندوحالوهوا

میسازد و کاربرد ابزاری هم دارد .با این
دو دیدگاه اگر به طراحی صحنه نگاه
کنیم این حجمها حس کافه ،اداره
و ...نمیدهد .من به عنوان مخاطب
باید تالش کنم که فضایی را در ذهنم
تصور کنم که با خواندن متن هم
همین اتفاق در ذهن من رخ میدهد.
با دو میز و صندلی میشد اداره را در
یک سمت و کافه را هم در سمت
دیگر به وجود آورد و این میتوانست
بهتئاترکمککند.
 صحنه اول خوب بود
یزادهنویسندهدررابطه
ایمانکاش 
با این نمایش گفت :من در مورد بازی،
طراحی صحنه و ...نمیتوانم صحبت
کنم و تخصصی ندارم اما در مورد
نمایشنامه باید بگویم که صحنه اول
خیلی خوب بود و میتوانست خیلی
خوب ادامه پیدا کند و چرا نویسنده
تا انتها نرفت برایم جای سوال دارد.
وی افزود :بعد از صحنه اول که مهیار
و الله خواب میدیدند داستان افت
عکس :نگین شیخکریمی
یدانم چرا نویسنده به
پیدا کرد و نم 
همین سمت پیش رفت و بعد هم چرا کاراکتر را عوض کرد .و من برای اینکه اجرا یکنواخت نباشد ،اینها را در بازی نشان
اینکه داستان را از دیدگاههای مختلفی میدید میخواست دادم .در اصل این صداها از پشت صحنه بود ولی ما برای آنها
چه بگوید؟ فقط تنها چیزی که مرا جذب کرد صحنه اول بود بازیگرفتیم.
 باید با خیال ادامه پیدا میکرد
ولی وقتی یک موضوع شروع میشود باید به یک جایی برسد.
صدرا پاریزی داستاننویس هم درباره این نمایش گفت:
موضوعبعداینکهشخصیتاصلیداستانچرااینقدرمنفعل
بود؟ او میبایست اکت بیشتری باید داشته باشد .در تئاتر به من این نمایشنامه را خوانده بودم و دوست داشتم ببینم در
اجرا قرار است چه اتفاقی بیفتد تا جذاب شود .من با صحنه
اکتخیلینیازداریمولیهمهمنفعلبودند.
خاکسارپور در پاسخ به موارد مطرح شده گفت :در متن اول که کشمکش بین مهیار و الله بود موافقم و به خودم
اصلیاینمونولوگهاوتلفنهافقطصداهستندوبازیندارند گفتمحواستانبودهکهاجراازیکنواختیمتنبیرونبیایید.اما

گفتوگوی منتقدانه با اجرای خواب خیس ماهی

این متنها یکبار مصرفاند

صحنهاولمتفاوتبودوکاشبقیهداستانهممثلصحنهاول
متفاوت ادامه پیدا میکرد .پاریزی افزود :همان صحنه که در
خواب اتفاق افتاد قابلیت زیادی دارد و کسی که آنجور خواب
میبیندمیتوانستباخیالهمادامهپیداکند.
وی ادامه داد :موضوع بعد اینکه چرا بازیگر زن باید عوض
شود؟تعمدیبوده؟
خاکسار در این مورد گفت :خودم میخواستم بازیگر را
اضافهکنم.نویسندهگفتهایننمایشمیتواندبایکبازیگرزن
و مرد و یا چند بازیگر اجراشود.

صدرا پاریزی هم ادامه داد :اگر
بازیگرزندونفرمیبودبایدبازیگرمرد
هم دو نفر باشد .اگر جابهجایی مردها
همداشتیماجرایبهتریمیبود.
 با مخاطب تئاتربین روبرو
نبودیم
مرضیه آتشیپور منقد ادبی هم
در مورد این نمایش گفت :تشکر
میکنم در فضای سیرجان در سالنی
که کارگاهی است و به مخاطب
فرهیختهای نیاز دارد اجرا کردید .من
احساس کردم کار بازیگران خیلی
سخت است چون با مخاطبهای
تئاتربین روبهرو نبودند .برخی
مخاطبانسکوترارعایتنمیکردند
و این موضوع کار را سخت میکرد.
خود من دلم میخواست چند بار به
پشت سریام بگویم سکوت را رعایت
کند .وی ادامه داد :لحنها یک جایی
از دست بازیگران در میرفت ،شتاب
تندمیشدولهجهبازیگرانیکجایی
تغییر میکرد .در برخی صحنهها
خندهها میبایست کمتر اغراقآمیز
باشد .وقتی که در نمایش مونولوگ وجود دارد کارمان سخت
است و باید لحن منتقل شود ولی با اجرای مونولوگها فقط
احساس خستگی میکردم ،یک نفر از روی متن میخواند و
چیزی نداشت .آتشیپور ادامه داد :در اولین نگاه رویکردهای
تحلیل محتوایی خیلی ساده بود .نشانهشناسی عشق مطرح
شد .اما وقتی دوباره متن را عمیقتر خواندم متوجه شدم از
منظر روانشناسی میتوان یک نگاه جدیتری به متن کرد .در
ایننمایشنامهنهایتعقیمشدگی،اختگی،تهیشدندررابطه
از هر چیز را میبینیم.

ترانههای قدیمی در سالن فردوسی
 پاسارگاد :تئاتر ترانههای قدیمی کاری از
توسوم آذرماه با وقفهای
گروه باران از روز بیس 
سهروزه روی صحنه رفته و تا سوم دیماه
ادامه دارد .حامد ساالری کارگردان این
نمایش به پاسارگاد گفت :مدتها بود دغدغه
این را داشتم که یک تئاتر را روی صحنه ببرم
که مشکالت جامعه امروز را به نمایش بگذارد.
این متن را فاطمه ایراننژاد به من معرفی کرد
و من مصمم شدم که این نمایش را اجرا کنم.
ساالری ادامه داد :این اثر یک موسیقی
نمایش است که از سوی خود نویسنده

محمد رحمانیان در سال  ۹۲در تهران به
روی صحنه رفته است .بنده هنوز آن اجرا را
ندیدهام و بعد از اجراهای عموم فیلم این اجرا
را نگاه خواهم کرد.
وی گفت :تمرین این نمایش را از دیماه
سال قبل و بعد از گرفتن مجوز از نویسنده
و اجازه انجمن نمایش سیرجان شروع کردیم.
بعد از چندین بار بازیگر عوض کردن باالخره
تیم اجرایی آماده شد و از خرداد امسال بعد
از بازبینی از سوی شوری نظارت بر نمایش
مجوز اجرای عموم را دریافت کردیم.

وی در مورد تاخیر در اجرا گفت :بهعلت نبود
سالن اجرا و بعد از آن ایام محرم و صفر و
بعد هم جشنواره تئاتر استان موفق شدیم
در تاریخ  ۱۶آذر ماه بعد از تمام سختیها
و مشکالت در تاالر فردوسی به روی صحنه
برویم .بعد از سه شب اجرا این اثر به مدت سه
روز لغو شد و دوباره اجرا را از روز شنبه همین
هفته مجددا شروع کردیم و تا سوم دیماه هر
شب ساعت  ۱۸:۳۰اجرا میکنیم .وی گفت:
ترانههای قدیمی از تعدادی قطعات کوتاه
نمایشی درباره تهران و مردم این شهر تشکیل

شده که به نوعی تیاتر موزیکال با بهرهگیری
از ترانههای قدیمی ایرانی محسوب میشود و
پاساژهای نمایشی وصلکننده قطعات اثر به
یکدیگرهستند.
علی بیگلری دستیار کارگردان و فاطمه
ایراننژاد،علیبیگلری،سجادحمزهنژاد،حامد
ساالری ،زهرا ساالری ،مینا محسنینسب و
پرنیان مرادی در این نمایش بازی میکنند.
معین نورمندی تنظیم کننده و نوازنده
سنتور ،علی بیگلری خواننده ،امیرحسین
شهسواری نوازنده پیانو ،مهران رهنما

نوازنده تنبک ،یزدان افاضاتی نوازنده ویولن،
مریم سلیمانی نوازنده سهتار ،مینا محسنی
و فاطمه شهسواری همخوان هستند .در
این نمایش هدیه بدرالدینی منشی صحنه،
حمید شهبا ،حجت کریمی نورپرداز ،مریم
ساالرمحمدی و شقایق سپهوندی مدیر
سالن ،فاطمه ایراننژاد طراح گریم ،ضحی
دالوری انیمیشن خطی ،حامد ساالری
پوستر ،بهاره معینی عکاس و مریم ساسان
و زهرا ساالری ساخت تیزر را بر عهده
داشتند.

چه ما بپذیریم و چه نپذیریم زمانه عشقهای مقدس و با
شکوه گذشته است .عشقها در کافه شکل میگیرد ،تعهدی
وجود ندارد و بعضا چند رابطه با هم همراه است .در واقع
عشق زمینی شده که تراژدیگونه است .در نمایش ضجه
و مویه وجود دارد و سرنوشت جوان ایرانی به اینجا رسیده
و این ناراحتکننده است .نسلی که رپ گوش میدهد،
عصبیت دارد ،خسته شده است ،سردرگم است ،بیآینده و
بیمحتواست و در نتیجه جنس رابطهها هم شکوه و واالیی را
که سه چهار نسل قبل داشت ،ندارد.
وی گفت :میتوانست نویسنده (راوی نمایش) زن باشد.
من مخاطب
نمادهایی که در این نمایش وجود داشت برای ِ
زنکمیناخوشایندبود.
یزاده رو به آتشیپور گفت :چقدر معتقدید که
کاش 
نویسندهباایندیدگاهشمانمایشنامهرانوشتهاست؟
آتشیپور:تقریباهیچی.
یزاده :نویسنده برنامهای برای این کار نداشته و از یک
کاش 
جایی به بعد داستان سطحی میشود و اصال در مورد این
نمایشنامهسطحینمیتوانچنینحرفیزد.
یزاده در پاسخ گفت :این خوانش روانشناسانه خانم
مسلم 
آتشیپور است .قرار نیست نویسنده به این موضوعها مشرف
باشد .فروید هم همین کار را میکرد.
یزاده گفت :اما این متن اینقدر عمیق نبود.
کاش 
یزاده ادامه داد :شاید ما عمیق ندیدیم و خانم
مسلم 
آتشیپور دیده است .االن خانم آتشیپورصحبت میکند بقیه
مشارکت میکنند همه ما به یک معنای جدیدی در متن
میرسیم .این که یک نفر با دقت نسبتها را جستجو میکند
یک تالش است و اینکه به مذاق من خوش نمیآید ،نباید
آن را رد کنیم.
الیاس ساردویی کارگردان تئاتر گفت :این نمایشنامه در
کنار سه نمایشنامه دیگر ازسوی مهدی میرباقری در یک
کتابچه چاپ شد .به خاطر اینکه این متنها خیلی آسان اجرا
میشوددرشهرهایمختلفاجراهاییداشتهاست.ایناجراها
یا دو نفره بود و یا چند نفره .من برای جشنواره همین کار را از
آقای خاکسار دیدم آن اجرا را بهتر میپسندیدم .عشق را در
یداد .اما به نظر من عشق
الیههای گوناگون اجتماع نشان م 
دهه شصت را نشان میدهد و ما در سیرجان ده سال عقب
هستیم .عشقها دم دستی و روابط به شدت اروتیک است.
افسردگیزیاداستومنطقواحساسپایدارینمیبینیم.این
روایتی که در این چند شب ما دیدیم دو جلوه زن در مقابل
یک جلوه مرد بود .کارکرد متن این است که چرایی در ذهن
مخاطب ایجاد کند و یا او را به سوی انگیزهای هدایت کند .با
دیدن این تئاتر انگیزهای در ما ایجاد نمیشود ولی ایجاد سوال
میکند که چرا جامعه ایران اینگونه شده است؟
در کل باید بگویم این کار کارگردانی خوبی نداشت .یک
فضای بسته برای نویسنده (یکی از شخصیتهای تئاتر)
داشتید .با بیان آزاردهنده ،یکنواخت و بدون حرکت اما نورها
خوب انتخاب شده بود.

یهای مختلف
آگهی تجدید مزایده فروش  23قطعه زمین با کاربر 

تجدید آگهی شناسایی و جذب نیروی انسانی مرد متخصص در کارخانه

ذوب و فوالد سازی سیرجان به دلیل تغییر شرایط سنی متقاضیان آن پروژه
شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر (بهرهبردار کارخانه ذوب و
فوالدسازی سیرجان) در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون ،مصاحبه
تخصصی و روانشناختی در مقاطع و رشتههای زیر برای خود و یا پیمانکاران
تحت پوشش خود نسبت به شناسایی و بکارگیری نیروی متخصص مورد
نیاز مرد اقدام نماید .لذا واجدین شرایط میتوانند برای آگاهی و کسب
اطالعات بیشتر از شرایط آزمون و ثبتنام از تاریخ  98/09/21لغایت
 98/09/27به آدرس اینترنتی  www.karasa.irمراجعه و پس از مطالعه
دقیق مفاد آگهی نسبت به نامنویسی اقدام نمایند.
ردیف

1

5

مقطع

تحصیلی

دیپلم

فوق

دیپلم

رشته تحصیلی

توضیحات

عمومی (اولویت جذب با رشتههای

حداکثر سن 52

فنی برق و مکانیک)

برق (کلیه گرایشها)

مکانیک (کلیه گرایشها)

متالورژی (کلیه گرایشها)
شیمی (کلیه گرایشها)

سال

حداکثر سن 52
سال

برق (کلیه گرایشها)

3

لیسانس

مکانیک (کلیه گرایشها)

متالورژی (کلیه گرایشها)

صنایع (گرایشصنایع -تحلیل
سیستمها)

حداکثر سن 33
سال

شرط سنی متقاضیان شاغل پروژه

واقع در فاز  4و  5نجفشهر شهرستان سیرجان استان کرمان (نوبت اول)
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد  20قطعه زمین تجاری
(تجدید مزایده شماره  )98/13و دو قطعه زمین مسکونی واقع در فاز
 5نجفشهر(تجدید مزایده شماره  )98/10و یک قطعه زمین با کاربری تجهیزات
و تاسیسات شهری واقع در فاز  4نجفشهر شهرستان سیرجان(تجدید مزایده
شماره  )98/12را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی به
فروش برساند .لذا کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد تجدید مزایده با
مراجعه حضوری به بنیاد مسکن شهرستان سیرجان و یا از طریق درگاه اینترنتی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به آدرسwww.kermanbonyadmaskan. :
 irاقدام نمایند و برای هماهنگی و پرداخت هزینه اسناد و بازدید از نقشهها و
موقعیت قطعات مذکور و سایر شرایط تجدید مزایده حداکثر تا ساعت  11:30روز
سهشنبه مورخ  1398/10/03به بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان واقع
در سیرجان -بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی -جنب دادگستری مراجعه نمایند .در
ضمن متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شمار ه تلفن 42302002
بنیاد مسکن شهرستان سیرجان کارشناسان امور زمین تماس حاصل نمایند.

ذوب و فوالدسازی سیرجان

ردیف

موضوع

به ازای هر سال سابقه بیمه معتبر در
پروژه ذوب و فوالدسازی سیرجان،
یک سال و حداکثر  2سال به سن
مجاز داوطلبان افزوده میگردد.

به ازای هر سال سابقه بیمه معتبر در
پروژه ذوب و فوالدسازی سیرجان،
یک سال و حداکثر  2سال به سن
مجاز داوطلبان افزوده میگردد.

به ازای هر سال سابقه بیمه معتبر در

پروژه ذوب و فوالدسازی سیرجان،
یک سال و حداکثر  2سال به سن
مجاز داوطلبان افزوده میگردد.

شماره
قطعه

کاربری

مساحت

متر مربع

ردیف

موضوع

شماره
قطعه

کاربری

مساحت

متر مربع

1

تجدید مزایده

659

تجاری

022

11

تجدید مزایده

699

تجاری

022

0

تجدید مزایده

659

تجاری

022

11

تجدید مزایده

696

تجاری

022

1

تجدید مزایده

659

تجاری

022

15

تجدید مزایده

692

تجاری

022

1

تجدید مزایده

656

تجاری

022

19

تجدید مزایده

691

تجاری

022

5

تجدید مزایده

692

تجاری

022

19

تجدید مزایده

690

تجاری

022

9

تجدید مزایده

691

تجاری

022

19

تجدید مزایده

691

تجاری

022

9

تجدید مزایده

690

تجاری

022

16

تجدید مزایده

691

تجاری

022

9

تجدید مزایده

691

تجاری

022

02

تجدید مزایده

695

تجاری

119

6

تجدید مزایده

691

تجاری

122

01

تجدید مزایده

51

مسکونی

192005

12

تجدید مزایده

695

تجاری

022

00

تجدید مزایده

55

مسکونی

156096

11

تجدید مزایده

699

تجاری

022

01

تجدید مزایده

099

تجهیزات و
تاسیسات شهری

0296

10

تجدید مزایده

699

تجاری

022

روابطعمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

