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 زهرا خواجویینژاد
«بیبیجان» نام دختری افغانستانی ساکن سیرجان
است که با هزاران آرزو راهی خانهی بخت میشود اما عمر
خانهی بختاش به یک روز بیشتر نمیکشد .حاال بعد از
 10سال داستاناش سوژه یک فیلم میشود؛ مستندی که
هفته گذشته درپانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم
مستندایران (سینماحقیقت) اکران شد و توانست جایزه
بهترینفیلمازنگاهتماشاگررابهخوداختصاصدهد.مستند
بیبیجان اولین مستند پژوهشی نرگس جودگی و ایمان
پاکنهاد زوج روزنامهنگار است که موفق شدند یک اتفاق
فجیع و فراموش شده را به بهترین شکل ممکن به تصویر
بکشانند .مستندی که درسیرجان فیلمبرداری شده و موفق
صداگذاروتهیهکنندهرا از

شدنشانفیروزهبهترینصدابردار،
آنخود کند .ایمانپاکنهادیکی ازتهیهکنندگان اینمستند
توگو با نشریه پاسارگاد از فراز و نشیبهای کارش
در گف 
گفت .او تاکید کرد« :آن چیزی که ما را وادارکرد به سراغ این
سوژه برویم ،اتفاقی بود که درطول این سالها بعد از این
ماجرا افتاده بود و آن هم کاری بود که دیگرزنان آن محله
چه افغان و چه ایرانی کردند تا یاد دختربچهی بیگناه حفظ
شودوهمیشهدریادهابماندو آمدهبودندبرایشیادبودیدر
جایی که به قتل رسیده بود درست کرده بودند که موسوم به
زیارتگاهاست».اومعتقداست؛سختترینقسمتساخت
اینمستند ارتباطبرقرارکردنباخانوادهبیبیجانبود.
 چرادراولینمستندتانبهسراغسوژهبحثبرانگیز
وتابوقتلهایناموسیوکودکهمسریرفتید؟
همانطورکه میدانید من و نرگس جودکی سالهاست
روزنامهنگاری میکنیم و پیش از این هم در مورد چنین
سوژههایی مثل کودکهمسری و آسیبهای اجتماعی
دیگرنوشتهایم ،بنابراین اطالعاتی نسبی درمورد این دست
سوژهها داشتیم .سوژه این مستند را هم ازطریق همکاران
سیرجانیمان پیدا کردیم .گزارشی ازخانم سرچمی درنشریه
سخنتازه منتشرشده بود با تصویردیواری خراب با چندتا
شاخه درخت که پارچههایی به آن گره زده شده بود و چند
زن درحال دعا بودند .گزارش را خواندیم و فکر کردیم این
اتفاقی که پس ازده سال ماندگارشده موضوع مناسبی برای
ساخت مستند است .تحقیق را شروع کردیم .این خانواده
ازمهاجران افغانستانی بودند .با کمک همکاران روزنامهنگار
سیرجانی درنشریه پاسارگاد تحقیقات بیشتررا ادامه دادیم
تا به خانواده و ابعاد مختلف موضوع برسیم .با کمک این
دوستان که روزنامهنگاران متبحری بودند پلهپله جلو رفتیم
و توانستیم با این خانواده ارتباط بهتری بگیریم و نزدیکتر
شویم .درنتیجه درصحنه فیلمبرداری دیگرحضوردوربین
را حس نمیکردند و ما جزیی از خانوادهشان شده بودیم.
درست میگوییدکه این موضوع از سوژههای تابو در
کشوراست ولی فضای کاربرای مستند با فضای مطبوعات
تفاوتهایی دارد هم از این نظر که هر کدام کارکردی
دارند که گاهی ممکن است سبب شود محدودیتها در

مطبوعات بیشتر ازمستند باشد .به هرحال ما واقعا بدون
توجه به اینکه این مستند ممکن است ممیزی بشود یا نه،
هرچه را درذهنمان بود پیاده کردیم و فیلم بعد ازسهسال
کارروی سوژه ،سه مرحله فیلمبرداری و درنهایت تدوین آن
که 8-7ماهطول کشید ،آمادهودرجشنوارهسینماحقیقت
اکرانشد.
 درموردماجرایمستندهمتوضیحدهید؟
ماجرای بیبیجان در مورد یک دختربچهی  13سالهای
است که با اجبار خانواده با مردی بزرگتر از خودش ازدواج
میکند و فردای عروسی به دست یکی ازاعضای خانوادهاش
به قتل میرسد ،ولی این دقیقا موضوعی نبود که ما
میخواستیم به سراغش برویم آن چیزی که ما را وادار کرد
به سراغ این سوژه برویم اتفاقی بود که درطول این سالها
بعد از این ماجرا افتاده بود و آن هم کاری بود که دیگرزنان
آن محله چه افغان و چه ایرانی کردند تا یاد دختربچهی
بیگناه حفظ شود و همیشه دریادها بماند .آنها یادبودی برای
دخترک درجایی که به قتل رسیده بود درست کرده بودند
که خودشان به آن زیارتگاه میگفتند .زمانی ما فیلمبرداری را
شروع کردیمدهسال ازماجرا گذشتهبود اما اینبناهمیشه
به شکلهای مختلف حفظ شده بود و زنان میرفتند به یاد
بیبیجان آنجا فاتحه میخواندند و نذرمیکردند .بطورکلی
از نظر ما این حرکت یک کنش اجتماعی از سوی زنان بود
که بصورت ناخودآگاه شکل گرفته بود تا هرکسی که ازآنجا
سوجو متوجه شود که دختربچهای
رد میشود با کمی پر 
بیگناه بر سر مسائل ناموسی به قتل رسیده و یادش نباید
فراموششود.
 تحقیقاتتانچقدرزمانبرد؟
حدود نه ماه طول کشید و در دو مرحلهی حضوری و
سفربهسیرجانتحقیقاتمیدانیمان انجامشدوتحقیقات
کتابخانها ی و آرشیویمان درتهران ادامه داشت .ما نشریات
را در آرشیو جستوجو کردیم تا ببینیم درمورد این اتفاق
چه نوشتهاند ،وکیل پرونده را پیدا کردیم با دادستان پرونده
مصاحبه کردیم تا تناقضهایی که وجود داشت ازبین رفت
و به اصل موضوع رسیدیم و بعد وارد مرحلهی تولید و
فیلمبرداریشدیم.
 با توجه به اینکه خانوادهای که این اتفاق درآن
رخدادهبود ازمهاجران افغانستانیبودندبرقراری ارتباط
باتوجهبهتعصباتیکهدارند،سختنبود؟
اگر ما توانستیم ارتباط خوبی با این خانواده بگیریم
دلیلش شاید به سابقهی روزنامهنگاری ما برمیگردد چون
روزنامهنگاران همیشه در شغلشان با سوژههای سخت،
آدمهای سخت مواجه هستند که جزبا تمرین و استمرار
و سختکوشی و حوصله نمیتوانند ارتباط مناسبی برقرار
کنند.درواقعهرچقدرتجربهتانبیشترشودراحتترمیتوانید
شیوههای مختلف را پیدا بکنید و با سوژهها ارتباط بگیرید
این تجربهی ما درروزنامهنگاری خیلی بهمان کمک کرد که
بتوانیمبااینخانوادهارتباطبگیریم.البتهواقعاکارسختیبود.

گفتوگوی پاسارگاد با ایمان پا کنهاد تهیهکننده وکارگردان مستند «بیبیجان»

بیبیجان فراموش نمیشود

نمایی از پشتصحنه مستند «بیبیجان» در سیرجان

درواقعمیتوانمبگویمدشوارترینبخشساختاینمستند
ارتباط گرفتن با این خانواده بود که درنهایت شکل گرفت و
توانستیم کاررا جلو ببریم .ما همواره در ارتباط با افرادی که
درکاربا آنها روبرو میشویم به خودمان یادآوری میکنیم که
این ارتباط باید برابر باشد و به هیچوجه آدمهای مقابل ما
نباید احساسبیگانگیباماداشتهباشندونگاهبایدکامالبرابر
و انسانی باشد .ما باورداشتیم که با وجود چنین اتفاق تلخی
ما به دنبال یک مقصرمشخص نمیگردیم و میخواهیم
بفهمیمکهچهچیزباعثمیشودناگهانخانوادهوجامعهای
تحتتاثیرباورغلطخودوخانوادهاشراقربانی کند.
 دراینمستندبیشترازاینکهرویقتلبیبیجان
تمرکزشود بیشترروی جنبههای دیگراین اتفاق توجه
شده است،چرا؟
برای اینکه موضوع مهم برای ما موضوع قتل نبود و
مهم برای ما کنش اجتماعی بود که توسط زنان شکل گرفته
بود .این برای ما یک نقطهی روشن در این ماجرای تلخ و
سیاه بود؛ اینکه چند نفر میتوانند جمع شوند و به دور از
هرگونههیاهووابعادخبرییااینکهبخواهندکارشانراعرضه
کنند،خودجوشوناخودآگاهدستبه کاریبزنند که کسانی

که حتی از این ماجرا خبر نداشتند هم با این یادبودی که
برای بیبیجان ساختند خاطره بیگناه بودن این دختربچه
برایشانزندهبماند.
 تفاوتی که مستند شما با سایرمستندهایی که
درزمینهیقتلهایناموسیساختهمیشودداشتاین
بود کهشما ازقاتلیکتصویرآراموساده ارائهمیدهید
تصویریکهاصالوحشتناکنیست،چرا؟
به یک دلیل ساده چون که این آدم واقعا هیوال نبود و
به اعتقاد ما این آدم خودش قربانی بوده ،جدای ازاینکه فعل
وحشتناک قتل را انجام داده بود این آدم متاثر از باورهای
غلط درخانواده و جامعه ،قوانین ناعادالنه و ...بود درثانی باید
این را در نظر داشته باشیم که زمانی این اتفاق افتاده بود
این آدم  20سال ه بوده است ،ازطرفی خود مهاجرت عاملی
میشود که آدم به آشفتگی برسد و نتواند تصمیم درستی
بگیرد .درنهایت منظورم این است که ازنظرما تنها یک فرد
گنهکارنیستهرچندهمانطورکهقانونتشخیصداده او
دراین اتفاق مجرم بوده و دستگیرشده است اما نمیتوانیم
این را ندیده بگیریم که در واقع جامعه هم مقصر است و
قوانین و باورهای نادرست وغلط است که میتواندیک نفررا

به اینجا برساند .واقعا هم درطول مدتی که با این خانواده در
ارتباط بودیم و هنوزهم هستیم ما این آدم را هیوال ندیدیم
و خودش درفیلم اعالم میکند که من تحتتاثیرچیزهای
دیگری این کاررا انجام دادم و نفهمیدم چه شد این اتفاق
رقمخورد.
 البته این پشیمانی در کالماش کامال مشهود
است...
بله .این آدم قبل از اینکه زندان برود کار میکرد و بیل
به دست بود و بعد از اینکه از زندان بیرون میآید هم باز
به سر کار برمیگردد و بیل دست میگیرد ،البته این نافی
عملکردفجیع این آدمنیست.یعنیدرنظرداشتهباشید این
فرد بطرزفجیعی یکی ازعزیزانش را را به قتل رسانده است
ولی اوبهتنهاییخودشمقصرنیستوعواملخیلیبزرگتر
و پیچیدهتردست به دست هم میدهند که این اتفاق رخ
دهدومامیبینیم کهمتاسفانه او گرفتاراینباورهاست.
 یکیدیگرازکارکترهایاینمستندمادربیبیجان
هست که انگاردوقربانیداشته است ازیکطرفدختر
جوانشبهقتلمیرسد ازطرفدیگرقاتلیکی ازاعضای
خانوادهاشهست،درمورد اینشخصیتهمتوضیح

دهید؟
مادریکی ازشخصیتهایخاص اینمستندبود،به این
دلیل که هم دخترش را ازدست داده بود و بایدیکی دیگر
از اعضای خانوادهاش را یا میبخشید یا میتوانست برایش
تقاضای قصاص کند ،ولی بخشید به این دلیل که او هم در
محیطی بزرگ شده که مرد همهکاره زندگی است ،سرپرست
محسوبمیشودوباتوجهبه اینکهقاتلقصهیماخودش
 5تا بچه داشت و بچههایش سرپرستی نداشتند که ازآنها
نگهداری کند ،این مادراو را میبخشد .درابتدا کمی سخت
بودرابطهگرفتنبامادرو اینکهراضیشودجلویدوربینبیاید
و حرف بزند درمورد چیزی که کل اعضای خانواده ده سال
بود درمورد آن حرفی نزده بودند .جالب است همهی اعضای
خانواده مستقیم رو به دوربین دارند درمورد این ماجرا حرف
م یزنند و اعالم میکنند ما تا االن درمورد این موضوع حتی
باهمدیگرهمحرفنزدیم.
 ساخت این مستند چقدر در رهایی بغض
فروخورده این خانواده که سالها راجع به آن سکوت
کردهبودندتاثیرداشت؟
به هرحال همیشه حرفزدن در مورد فاجعهای که در
دل آدم هست ،او را راحتترمیکند و آدم ازیک چیزهایی
خالص میشود من نمیدانم درمورد این خانواده صرفا این
اتفاق افتاده است یا خیر ،اما اینکه حاضرشدند همهشان
رو به دوربین در مورد این اتفاق حرف بزنند احتماال چنین
رهاییایبرایشان اتفاق افتاده است.
 واکنش سایرافغانستانیها راجع به این اتفاقو
مستندچهبود؟
با توجه به اینکه فیلم زمان محدودی برای اکران داشته
وقت کافی برای نشان دادن واکنشها نبوده است .باید در
موردش حرف زده شود ولی خود افغانستانیها که همسایه
این خانواده بودند نظرشان حداقل جلوی ما این بود که این
اتفاقوحشتناکیبودونباید این اتفاقرخمیداد ،اینکهبدون
سوجوویکشبهیکنفررابهقتلبرسانیناشی ازناآگاهی
پر 
است .فعال واکنشی نسبت به این مستند از سوی آنها
نداشتهایم باید صبرکنیم ببینیم بازخوردها چگونه خواهد
بود .ازطرفی دراین فیلم مقصود ما این نبوده که این اتفاق
فقط در کشور افغانستان رخ میدهد چرا که میدانید که
این مساله اجتماعی درهند و پاکستان و بنگالدش و ترکیه
و بریتانیا و کشورخودمان هم رخ میدهد بنابراین همانطور
که گفتیم انگیزه ما برای ساخت این مستند حرکتی نشات
گرفته اززنان بود که برای گرامیداشت و همدردی با یکی از
قربانیانانجامدادند.
 با توجه به سابقهی روزنامهنگاریتان و با توجه
به اینکه در اولین مستندتان سراغ قتلهای ناموسی
رفتیدبهنظرتانریشهیهمهیایناتفاقاتچهمسائلی
هست؟
من نمیتوانم جواب این سوال را بدهم ،چون باید
کسانی که کارشناس هستند جواب بدهند ما کارمان نشان

آگهی رای هیات
در اجــرای مــاده قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد
عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای ایــن قانــون طبــق
بنــد  2مــاده  1ایــن قانــون
 -1مــورد تقاضــای محمدعلــی بهــروزی فرزنــد حمــزه بــه شناســنامه  120کــد
ملــی  3070969259صــادره از ســیرجان ششــدانگ خانــه پــاک  2642فرعــی
از  6518اصلــی بــه مســاحت  358/15متــر مربــع کــه پــس از رســیدگی هیــات
حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای بــه
صــدور ســند صــادر و بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف مــدت 20

دادن آسیبهاست و ارائه راهحل یا ریشهیابی این ماجرا در
حیطهوظایفکارشناساناست.امیدوارمیکروزبتوانیماین
فیلم را درحضورکارشناسان این حوزه نمایش بدهیم البته
کهسالهاستدراینموردداردصحبتمیشود اماباتوجه
بهقوانینفعلی کهدرایرانوجودداردخیلیبهنتیج هنرسیده
است و امیدواریم روزی قوانین بازدارنده و واکاوی ریشهای
مسالهکمیبهکاهشچنیناتفاقاتیکمککند.
 مستند بعدیتان درچه حوزه و با چه موضوعی
خواهدبود؟
ساخت مستند را قصد داریم همچنان ادامه دهیم،
سوژههایی هم برای کار بعدی داریم .متاسفانه مساله فقط
داشتن سوژه نیست و االن با توجه به هزینههایی که وجود
داردساختیکمستندحتیباعواملکممثلیکفیلمبردار،
صدابردار و یک کارگردان هزینههای سرسامآوری دارد .اگر
بتوانیمهزینههاراتامین کنیمبه این کارادامهمیدهیم.
 بعد از اکران فیلم بیبیجان ،خانوادهاش آن را
مشاهدهکردند؟
دلمان میخواست که شخصیت اول فیلم را که نقش
عمدهای درزنده نگه داشتن یادبود بیبیجان داشت دراکران
اولفیلمدعوت کنیمولیمتاسفانه ایشانفوت کردندو اورا
ازدست دادیم و نشد که درحضورخانواده این فیلم را اکران
کنیم .حدسم یزنیمدیدن اینفیلمبرای آنها کهچندماهی
است دوبارهعزادارشدهاند سخت باشد.
 دو تا از فیلمهای جشنواره حقیقت امسال از
سیرجانبود،درمورد اینموضوعهمتوضیحدهید؟
بله دوتا ازفیلمهای جشنواره امسال ازشهرسیرجان
بود و از این بابت واقعا میخواهم بهتان تبریک بگویم،
اینها از نظر من نشات گرفته از کار قوی روزنامهنگاران
این شهراست مثال درهمین فیلم ایستوود چندتا پالن
داریم کهنشریهپاسارگادرانشانمیدهد اینکهسوژهفیلم
دارد این نشریه را میخواند پس معلوم است که درفیلم
تاثیرگذاربودهاست،ایننشانمیدهدهمهیکارهاییکه
روزنامهنگارانسیرجان انجاممیدهند انعکاسخوبیهم
درشهرخودشان و همه کشوردارد.
 فیلم بیبیجان بهترین فیلم از نگاه تماشاگر
انتخابشد،دراینموردهمتوضیحدهید؟
دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره ازنگاه تماشاگر
برای ما باعث افتخار است و شاید این توجه به این دلیل
که نشان میدهد جامعه چقدرروی این مسائل حساس
است.موضوعقتلناموسیو کودکهمسریبرایجامعه
خیلی مهم بوده که به فیلم ما توجه نشان دادهاند .فیلم
بیبیجان درسه بخش نامزد شده بود؛ بهترین کارگردانی
فیلم کوتاه ،بهترین صدابرداری و بهترین موسیقی ،اما در
مجموع صداگزار و صدابردار فیلم ،بامداد افشار و میثم
حسنلو و ما به عنوان تهیهکنندهگان فیلم نشان فیروزه
دریافت کردیم و امیدواریم این باعث شود با انگیزه و
وسواسبیشتریبهسراغ کاربعدیبرویم.

روز از تاریــخ انتشــار و الصــاق ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده
معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم
و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت  1مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع
صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطه را بــه اداره ثبت اســناد ســیرجان ارایه
نماینــد .چنانچــه ظــرف مــدت  20روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا
معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت
بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر
و تســلیم میگــردد 1357 .م.الــف
تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/09/29

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحلهای
شماره /1400/006م.ع (نوبت اول)

ـر دارد «اجــرای لولهکشــی انشــعاب
ـعه در نظـ
ـت توسـ
ـرو صنعـ
ـز پیشـ
ـرکت پاریـ
شـ
خــط انتقــال آب  PE400میلیمتــر از خــط  GRP700میلیمتــر ســیرجان-گلگهر
بــه پــارک گردشــگری ســیاهکوه (براســاس فهرســت بهــای ســال  »)1400را از طریــق
برگــزاری مناقصــه عمومــی در ســطح شــهر ســیرجان بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــد جهــت
دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــی  www.parizpishro.irمراجعــه و
اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد .مهلــت تحویــل پــاکات
روز یکشــنبه مــورخ  1400/10/05در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت واقــع در ســیرجان-
محلــه کــوی فرهنگیــان -بلــوار پیــروزی -طبقــه همکــف -آقــای نورمنــدی میباشــد.
 میــزان تضمیــن شــرکت در مناقصــه  200.000.000 :ریــال (دویســت میلیــون ریــال)در قالــب چــک تضمینــی بانکــی /ضمانتنامــه بانکــی معتبــر /واریــز وجــه نقــد بــه
شــماره حســاب  10/3309211/2بانــک رســالت بــه نــام شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت
توســعه.
 ایــن شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات بــه تنهایــی بــدوناحتیــاج بــه ذکــر دلیــل مختــار میباشــد.
 مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکتها میباشد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد. متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات فنــی بیشــتر و بازدیــد در روزپنجشــنبه مــورخ  1400/10/02بــا شــماره ( 09132455676آقــای دهیــادگاری) تمــاس
حاصــل نماینــد.
 جهــت کســب اطالعــات درخصــوص مناقصــه بــا شــماره  034-41424328تمــاسحاصــل نماییــد.
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