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خاصيالهامبخششمابود؟
من بيش��تر در نمايش هاي س��نتي پژوهش دارم و قبل 

از ارائه كارهاي س��نتي و ايران��ي ام در آن زمينه مطالعه 
و پژوهش مي كنم. يكس��ري كتاب و مقاله هم در زمينه 
نمايش هاي س��نتي چاپ ك��ردم. اگر تعري��ف از خود 
تعبير نشود خوش��بختانه من نمايش��نامه نويس مؤلف 
هس��تم. اين ضعف بزرگي اس��ت كه در كش��ور ما اكثر 
كارگردان ها و حتي نمايش��نامه نويس ها مؤلف نيستند 
و آثارشان اقتباس، اس��تنباط و گرته برداري از كارهاي 
ديگر اس��ت. در نوش��تن يك نمايش��نامه، ايده اصلي و 
اوليه و زاييده فكري شخص نويسنده بسيار مهم است. 
اين موارد، كارگردان و نمايشنامه نويس را به يك مؤلف 
تبديل مي كند. من به هيچ عنوان به خاطر ندارم كه تمام 
ايده هاي نمايشنامه هايم را از جايي گرفته باشم. ممكن 
اس��ت تنها نگاه كردن به يك عكس باعث زدن جرقه اي 
در ذهنم و راهي براي ش��كل گيري يك درام شده باشد 
ولي درنهايت تمام نمايشنامه هايي كه مي نويسم حاصل 
جرياناتي است كه در پيرامونم به وقوع مي پيوندد و زاييده 
فكر خودم هستند. نمايش��نامه »كر« نيز برآيند همين 
موضوع است؛ ناشنوايي روزافزون ما انسان ها نسبت به 
هم در جهاني مدرن كه به طور ش��تاباني در حال تحول 

و پيشرفت است. 
بهنظرميرس�دمحوركارشماسستشدن
ارتباطاتانس�انيدرجهانياس�تكهتوأم
بارشدش�تابانفناوريهاس�ت.اتفاقيكه
نهتنه�ادامنگيرجامعهمابلک�هكِلجامعه
جهانياستورس�انههايمجازينيزبهآن

دامنزدهاند؟
به نظر من عدم ارتباط و گسستي كه در روابط انسان ها 
وجود دارد در هر جاي دنيا از همين نشنيدن و كر بودن 
نش��ئت مي گيرد. ما حرف ه��م را درياف��ت نمي كنيم. 
گفتمان بينم��ان وجود ندارد، درك متقاب��ل در بين ما 
انسان ها در جامعه صنعتي تكنولوژيك رنگ باخته و اين 
رنگ باختگي سبب ايجاد اين عدم تعادل در بين انسان ها 
شده است. اين كري و ناشنوايي مي تواند دو وجه داشته 

باشد؛ يكي انتخاب فردي و ديگري ماحصل شرايطي كه 
براي فرد در جامعه رقم زده مي شود. 

ازفکريك�هدرپ�سطراحيصحن�هبوده
بگوييد؟طراحيصحنهسادهودرعينحال
مفهوميبهويژهدراستفادهازرنگهايسرد.
موقعيت دراماتيكي كه در داس��تان موجود است وزش 
بادي اس��ت كه خانواده هاي داس��تان ما را تحت الشعاع 
قرار مي دهد، وقتي باد مي وزد رنگ كل داستان به سمت 
سردي و خاكستري شكل و فضايي منفعل پيش مي رود. 
اين انفعال كه حاصل شرايط بيروني و به زعم ما در جامعه 
جهاني دارد اتفاق مي افتد باعث ش��كل گيري اين فضا 
مي ش��ود. ما براي بازي بازيگران تنها بخش كوچكي از 

صحنه كه مستطيلي افقي شكل بود را در نظر گرفتيم. 
به رغم محدودي��ت فضا و كاراكترهايي ك��ه در نگاه اول 
حال ايس��تايي دارند ايده طراحي ميزانس��ن ها داشتن 
فضاي محدود براي نشان دادن شدت و شقاوِت حاصل از 
شرايط ايجاد شده بود. اگر از تمام فضا استفاده مي كرديم 
تمركز در كل فضا پخش مي شد و موجي از حركت دائم 
كاراكترها به حالت سينوسي در خِط مستقيم را از دست 
مي داديم. طراحي صحنه با درام كار به صورتي س��ينك 

شد و توانستيم جوهره و گوهر درام را بيرون بكشيم. 
اگربهعقببرگرديدكدامنمايشتانرابراي

اجرايمجددانتخابميكنيد؟چرا؟
واقعيت اين است كه نمايش��نامه هايي كه يك نويسنده 

خلق مي كند مثل بچه هاي خود اوست و نمي توان بينشان 
فرق چنداني قائل شد. كما اينكه نوشته هاي ايام جواني من 
ناپختگي كه در كار هاي تمام نويسندگان جوان كم تجربه 
مي بينيم را دارد. نوشته هايم رفته رفته وارد مسير درست 
و پختگي شده است. چند ساِل اخير كارهاي برجسته تري 
انجام دادم. پيش از نمايش كر، نمايش سايه ها و باد را روي 
صحنه بردم كه در جشنواره تئاتر فجر اجرا شد كه اتفاقاً 
جايزه هاي خوبي هم نصيب خود كرد. اين نمايش را در 
كشورهاي ديگر نيز اجرا بردم و بازخورد بسيار خوبي از 
مخاطبان دريافت كردم. مجموعه اي از اين موارد ما را به 
نقطه حالمان مي رساند. بهتر است بگويم من به نمايش 
خاصي از نمايشنامه هايم به طور ويژه عالقه مند نبودم بلكه 
به سلسله اين كارها و ريسماني كه مجموعه كارهايم را 

تشكيل داده است عالقه خاصي دارم. 
باتوجهبهسابقهش�مادرزمينهكارگرداني،
تألي�ف،نويس�ندگيوطراح�يصحنه،چه
توصيهايبرايطيكردنهرچهدرس�تتر
وس�ريعترمس�يرپيش�رفتبرايجوانان

تازهنفسدرحوزهتئاتروسينماداريد؟
به نظرم جوانان عالقه مند به اين هنر نبايد شتابزده عمل 
كنند. بايد راه درست را تش��خيص داده و ادامه دهند. 
تحصيالت آكادميك يكي از اين راه هاي درس��ت است 
كه تأثيري بسزا دارد و باعث مي ش��ود در داخل فضاي 
مرتبط با كار قرار بگيرند و با تئاتر هاي مدرن و پيشرفته 
آشنا ش��وند. دنياي نمايش و هنر بيش از ساير شاخه ها 
نياز به ممارس��ت و تالش دائم دارد. مس��ير به گونه اي 
است كه براي دستيابي به هدف مورد نظرتان بايد تالش 
شبانه روزي داش��ته باش��يد. بايد هدف را نشانه گذاري 
كنيد تا انگيزه الزم براي رسيدن به هدف را داشته باشيد 
و در ميانه راه از ت��الش بازنمانيد. همچنين به بازيگران 
توصيه مي كنم روحيه همدل��ي و بي ادعايي را در خود 
تقويت كنن��د. اگر همدلي در بين اعض��اي گروه وجود 
داشته باشد كار منسجم تر به سرانجام و توليد مي رسد. 
فهم و درك مش��ترك از درام، حاصل همين همدلي و 

همفكري است. 
بهعنوانيكهنرمندكهازدلشهرس�تان
مراغهوارداينعرصهشدهايدچهتوصيهاي
ب�ههنرمن�دانشهرس�تانيبرايرش�دو

شکوفاييِتئاتردرشهرستانشانداريد؟
متأسفانه تئاتر در شهرستان ها بيمار و درگير مشكالت 
بسياري از جمله كمبود امكانات است، اما اگر دوستان 
ما كه در شهرس��تان ها خيلي صادقان��ه كار تئاتر انجام 
مي دهند هدف و انگيزه اش را داش��ته باشند، با مطالعه 
پيش بروند و مسير درست را انتخاب كنند، حتي در اين 
شرايط س��خت هم مي توانند در اين مسير گام بردارند 
و پيش��رفت كنند. البته بس��ياري از آنان براي رش��د و 
پيشرفت مايلند به تهران و ش��هرهاي بزرگ مهاجرت 
كنند چون فض��ا و امكاناتي كه در تئاتر تهران هس��ت 
خيلي متفاوت تر از تئاتر شهرس��تان است، اما در عين 
حال صداقتي كه در تئاتر شهرس��تان اس��ت به مراتب 
بيشتر از تئاتر تهران است كه اين يكي از عوامل موفقيت 
آنها محسوب مي شود و ستودني است. اين صداقت را من 
خودم درك كرده و مرهون آن هستم. اميدوارم مسئوالن 
با توجه عمومي و يكسان به هنر تئاتر موجب رشد اين 

هنر در سراسر كشور شوند.
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كتاب»پاي�يكهج�امان�د«خاطراتخودنوش�ت
سيدناصرحسينيپوركهازسويرهبرمعظمانقالب
بهعنوانيكروايتاستثناييازحوادثتکاندهنده
اسارتگاههايعراقتعبيرشده،بهچاپهفتادمرسيد.
به گزارش مهر، كتاب »پايي كه جا ماند«، يادداشت هاي 
روزانه سيدناصر حسيني پور در دوران اسارتش است كه 
به صورت خاطره نوشته شده است.  سيدناصر حسيني پور 
در 16 س��الگي، در آخرين روزهاي جن��گ، در جزيره 

مجنون به اسارت عراقي ها درآمد. 
وي در طول دوران اس��ارت ش��اهد وقايع تكان دهنده و 
دردآوري بوده و س��عي كرده اس��ت ديده بان اتفاقات و 

حوادث ماندگار و درس آموز اس��ارت باشد و رفتارهاي 
خوب و بد عراقي ها را به صورت گزارش روزانه بنگارد؛ در 
عين حال كه تالش كرده اس��ت به امور روزمره نپردازد.  
اين كتاب در ابت��دا در ۲۳ صفحه به ص��ورت خالصه و 
رمزگونه و با چند ك��د و كلمه كوتاه در دوران اس��ارت 
اين نويسنده، به صورت مخفيانه نوش��ته و بعد از آزادي 
وي، براساس تاريخ، كدها و جمله هاي كوتاه كه هركدام 
گراي خاطره و اتفاق خاصي بوده، بازنويسي شده است 
به طوري كه توانسته است خاطرات 1۸۷ روز از ۸۰۸ روز 

اسارت را به تحرير درآورد.  
وي نام اين دفترچه را »تقلب هاي زندان« گذاش��ته بود. 

در پايين صفح��ه اول به طعنه جمل��ه اي از صدام درباره 
اسراي ايراني نوشته شده است: االسراي ايراني ضيوف من 

االعراق! يعني اسيران ايراني در عراق مهمانند! نويسنده، 
اين جمله به اين دليل نوشته بود كه اگر روزي دفترچه اش 
به دس��ت نگهبانان عراقي افتاد با ديدن اين جمله صدام 
كاري با او و دفترچه نداشته باشند. در اين متن دستنويس 

نام صدام از آخر به اول نوشته شده است؛ يعني مادص. 
در قسمت پاياني كتاب تصاويري از ۲۳ صفحه دفترچه 
جيبي كه نويس��نده از عراق آورده، ضميمه شده است.  
رهبري معظم انقالب اسالمي در سال ۹1 دستنوشته اي 
بر اين كتاب نگاش��تند و به درستي به اهميت اين كتاب 
ارزشمند كه به روايت استثنايي از حوادث هولناك اسراي 

ايراني پرداخته، تأكيد كردند.

انتشار »پايي كه جا ماند«  براي هفتادمين بار

غيرمنتظرهتري�نموارديك�هانتظارميرف�تدربين
نامزدهاياسکار2020ديدهشوندونشدنداز»ِگِرتاِگرويگ«
تا»آدامسندلر«واز»تاروناجرتون«تا»جورجمككي«.
به گزارش فارس معموالً در اس��كار ش��ك و ترديد وجود 
نداش��ته و چه در زمان اعالم نامزدها و چ��ه در زمان اعالم 
برندگان نهاي��ي تقريباً آنچ��ه غالب پيش بيني ه��ا بر آن 
متمركز بوده، از آن برآمده است اما امس��ال نشان داد كه 
اس��كار هم مي تواند غيرمنتظره و تعجب برانگيز باشد.  اما 
پس از اعالم نامزدهاي امسال نبود برخي اسامي كه بسيار 
انتظارشان در ميان نامزدها مي رفت براي همه تعجب برانگيز 
و غافلگيركننده بود. از »آكوافينا« براي بازي درخشان در 
فيلم سينمايي »وداع« تا »جنيفر لوپز« براي بازي در فيلم 
»كالهبرداران« تا »لوپيتانيونگو« براي بازي در »ما« و »آدام 
سندلر« براي بازي در فيلم »الماس هاي تراش نخورده« و 
نيز »بيانسه« براي نامزدي بخش »بهترين آهنگ« براي 
فيلم سينمايي زنده انيميشن »شيرشاه«، تمام اين موارد از 
غافلگيري هاي نامزدي هاي اين دوره بود كه نه تنها بخش 
اعظمي از مخاطبين بلكه بسياري از منتقدين و كارشناسان 
سينما حضور نام آنها در بين نامزدها را قطعي مي دانستند.  
جالب اينكه بخش تمام »پسرانه« نامزدهاي بخش »بهترين 
كارگرداني« اسكار را در اين مورد كامالً شبيه به گلدن گلوب 
كرد. تعجب آنجا بود كه در اين فهرست نام »گِرتا ِگرويگ« 
با فيلم »زنان كوچك«، »لولو وانگ« با فيلم »وداع«، »لورن 
اسكافاريا« با فيلم »كالهبرداران«، »ملينا ماتسوكاس« با 
فيلم »كوئين و اسليم«، و »ماريل هلر« با فيلم »روزي زيبا 
در محله« در ميان نامزدهاي بخش »بهترين كارگرداني« 

اسكار نبود كه نبود!
فيلم سينمايي »جوكر« با داستاني غيراقتباسي و با بازي 
»واكين فينكس« با 11 نامزدي پيشتاز بود. »1۹1۷«، 
»روزي روزگاري در هالي��وود« و »ايرلندي« هركدام با 
1۰ نامزدي در رده بعدي بودند. همين چهار عنوان فيلم 
بخش قابل توجه��ي از نامزدي ها را ب��ه خود اختصاص 
داده بودند و كفه ترازو نزد اينها س��نگين بود.  در ادامه 
مشروح تر به مواردي كه نبودشان در بين نامزدهاي اسكار 

تعجب برانگيز بود، پرداخته مي شود: 
آكوافينابرايبازيدر»وداع«

پس از برنده شدن در رويداد بزرگ »گلدن گلوب« انتظار 
مي رفت كه حتماً در بين نامزدهاي اسكار باشد. بازي او در 
فيلم »وداع« كه اكرانش در ماه آگوس��ت آغاز شد بسيار 
با واكنش مثبت منتقدين مواجه ش��د و انتظار مي رفت 
نظر رأي دهندگان اس��كار را جلب كند. جالب اينكه اين 
فيلم حتي در بخش هاي »بهترين فيلم نامه« و »بهترين 
هنرپيشه نقش مكمل زن«)با بازي ژائو شوژن( نيز در عين 

ناباوري نامزد نشد. 
لوپيتانيونگوبرايبازيدرفيلم»ما« 

اسكار سابقه طوالني در تبعيض نس��بت به فيلم هاي ژانر 
وحش��ت دارد. هرچند فيلم »برو بي��رون« از جوردن پيل 
در س��ال ۲۰1۸ در چهار بخش نامزد اس��كار ش��د، با اين 
وجود، فيلم موف��ق و قدرتمند »ما« مورد اس��تقبال گرم 
رأي دهندگان آكادمي قرار نگرفت. »لوپيتا نيونگو« كه براي 
بازي در فيلم »دوازده سال بردگي« برنده اسكار شده، امسال 
در رويداد »انجمن صنفي هنرپيشگان امريكا« نيز براي بازي 
در همين فيلم »ما« نامزد شد. به هر روي، امسال آكادمي او 
را به عنوان نامزد بخش »بهترين هنرپيشه نقش اصلي زن« 
تش��خيص نداد با وجودي كه او در اين فيلم نقشي بسيار 

درخشان و دوجانبه و در عين حال وحشت زده ايفا كرد. 
گِرتاِگرويگبرايكارگرداني»زنانكوچك«

اگرچه اقتباس گرويگ از »زنان كوچك« نقدهاي بسيار 
مثبت، افتخارآميز و نيز ش��ش نامزدي اس��كار امسال از 
جمله نامزدي »بهترين فيلم«، »بهترين هنرپيشه نقش 
اصلي زن«)براي سائِرش��ه رانِن( و »بهتري��ن فيلم نامه 

اقتباس��ي« را براي او به ارمغ��ان آورد، اما در عين تعجب 
وي در بخ��ش »بهترين كارگرداني« نامزد نش��د كه اين 
يك��ي از تعجب انگيزترين موارد اعالم نامزدهاي اس��كار 
امسال محسوب مي شود. گرويگ اگر در بخش »بهترين 
كارگردان« نامزد مي ش��د نامش به عنوان اولين زني كه 
دوبار در اس��كار در اين بخش نامزد ش��ده در تاريخ ثبت 
مي شد؛ چراكه او سال گذشته براي ساخت »كفشدوزك« 
نامزد »بهترين كارگرداني« شده بود. درعوض، در شاخه 
كارگردانان همه نامزدها مرد بودند: »مارتين اسكورسيزي« 
براي »ايرلندي«، »سم مندس« براي »1۹1۷«، »كوئنتين 
تارانتينو« براي »روزي روزگاري در هاليوود«، »بونگ جون 

هو« براي »انگل« و »تاد فيليپس« براي »جوكر«. 
»تاروناِِجرتون«برايفيلم»راكتمن«

 اجرتون در كمپين جوايز س��ينمايي س��يري صعودي 
داشت. او براي ايفاي نقش »التون جان« در فيلم سينمايي 
»راكت من« رقيبي چ��ون »لئوناردو دي كاپري��و« را در 
»گلدن گل��وب« كنار زد. او همچني��ن نامزدي »انجمن 
صنفي هنرپيش��گان امريكا« و »بفتا« را به دست آورده 
آن هم در بخش »بهترين هنرپيش��ه نقش اصلي مرد« 
كه بخشي بسيار شلوغ و پر از رقباي قدرتمند است. واقعاً 
عادالنه نيست كه سال گذش��ته كه »رمي مالك« براي 
لب خواني نقش »فردي مركوري« در فيلم »راپس��ودي 
بوِهمي« جايزه »بهترين هنرپيش��ه نقش اصلي اسكار« 
را دريافت كرد حاال »ت��ارون اجرتون« كه واقعاً به صورت 
حقيقي به جاي »التون جان« ب��ا حنجره خود به صورت 

حرفه اي خوانندگي كرده، حتي نامزد هم نشود!
»كريستينبِيل«درفيلم»فورددربرابرفراري«

روز اعالم اسامي كانديداها روز خوبي براي فيلم »فورد در برابر 
فراري« بود كه اولين فيلم تاريخ سينما با موضوع راننده هاي 
ماشين هاي مسابقه اي بود كه نامزد بخش »بهترين فيلم« 
مي شد. »كريستين بِيل« در اين فيلم در نقش »كن مايلز« از 
اميدهاي كسب جايزه اسكار »بهترين هنرپيشه نقش اصلي 
مرد« بود. اما اين هنرپيش��ه توانا كه تاكنون چهار بار نامزد 

اسكار در اين بخش بوده امسال حتي نامزد نشد. 
»آدامسندلر«برايفيلم»الماسهايتراشنخورده«

نقش سندلر به عنوان يك جواهر فروش نيويوركي در فيلم 
»الماس هاي تراش نخورده« شايد بهترين بازي تمام دوران 
حرفه اي اش بود. اين فيلم در ايام تعطيالت كريس��مس 
موفقيت خوبي در گيشه نيز داشت. رأي دهندگان اسكار اما 

در عين شگفتي براي او نامزدي اسكار قائل نبودند. 
»جورجمككي«برايفيلم»۱۹۱۷«

»1۹1۷« هم در گيش��ه موف��ق بود هم در اس��كار با 1۰ 
نامزدي! اما عجيب اس��ت كه مك كي كه ه��ر صحنه از 
اين درام جنگ جهاني اول را كه در قالب دو برداشت بلند 
كارگرداني شده با قدرت و به زيبايي بازي كرده است اما 
نامي از او در ميان نامزدهاي »بهترين هنرپيش��ه« ديده 
نمي شود. چنانچه »1۹1۷« برنده بخش »بهترين فيلم« 
اسكار شود اولين فيلمي خواهد بود كه بيش از يك دهه 
از فيلم »ميليونر زاغه نشين« در سال ۲۰۰۸ بدون حتي 

نامزدي در بخش بهترين هنرپيشه، برنده خواهد شد. 
»اديمارفي«برايفيلم»دولميتناممناست«

ادي مارفي با بهترين نقدها براي بازي در نقش »رودي ري 
مور« در همين فيلم »دولميت نام من اس��ت« مواجه شد. 
داوران اسكار معموالً دوست دارند جايزه »بهترين هنرپيشه« 
را به بازيگري بدهند كه در يك نق��ش زندگي واقعي افراد 
بازي كرده باش��د به خصوص اينكه يك هنرپيشه در نقش 
هنرپيشه اي ديگر بازي كرده باشد. مارفي تا كنون تنها يك بار 

براي بازي در »دختران رؤيايي« نامزد اسكار شده است. 
»جميفاكس«برايفيلم»فقطبخشش«

چه اتفاقي براي فيلم »فقط بخشش« افتاد؟ در فصل پاييز، 
مديران كمپاني برادران وارنر بر اين عقيده بودند كه يك 
نماينده قدرتمند در اس��كار دارند و اسكار در دستانشان 
است. داس��تان در مورد يك وكيل جوان با بازي »مايكل 
بي جوردن« اس��ت كه س��عي دارد موكل بي گناهش را 
از مجازات مرگ نجات دهد كه »جمي فاكس« نقش��ش 
را بازي مي كند. اما به داليلي كمپاني ب��رادران وارنر اين 
فيلم را تا آخر هفته گذش��ته به صورت گس��ترده اكران 
نكرد. درنتيجه و متأسفانه به همين دليل »جمي فاكس« 
نتوانست نامزدي اسكار را دريافت كند زيرا فيلمش پس از 

زمان رأي گيري داوران اسكار اكران شد!

تئاتر شهرستان صادقانه تر از تهران است
فيلمهاييكهجايخاليشانمنتقدانراشگفتزدهكردگفتوگوی»جوان«بافريدونواليي،كارگردانونمايشنامهنويس،بهبهانهاجراينمايش»َكر«

غيرمنتظره هاي اسكار 2020
»جوكر«باداستانيغيراقتباسيوبابازي»واكينفينکس«با۱۱نامزديپيشتازاست
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زمان بازگشایى 
گواهى صالحیت مورد نیازپیشنهادات

1
خرید، بارگیر ي، حمل، باراندازي و تحویل 
لوله هاي پلی اتیلن از قطر 50 لغایت 200 میلی 
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مجوز دفترسامانه هاي نوین 
آبیاري وزارت جهاد کشاورزي 

A یا B پایه

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه شمسى بعد از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها مى باشد.
زمان، محل دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: متقاضیان مى بایست عضو پایگاه ستادتدارکات الکترونیک دولت بوده و از مورخ 1398/10/26 
لغایت 1398/10/30 با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و اجراى فرایند را براساس شرایط مناقصه 

عمل نمایند.
 مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 00: 23 مورخ 1398/11/10 در بستر سامانه مذکور مى باشد. 

 محل بازگشایى پیشنهادات: زاهدان، بلوار شهید مطهرى، خیابان جهاد، ساختمان شماره 2 سازمان جهادکشاورزى، اداره امور پیمانها و قراردادها 
مى باشد و حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در صورت داشتن معرفى نامه بالمانع است.

نحوه انتشار فراخوان: صفحات داخلى روزنامه جوان
سازمان جهاد کشاورزى استان سیستان و بلوچستان - اداره امور پیمانها و قراردادها
انتشار آگهى نوبت اول: 1398/10/26- نوبت دوم: 1398/10/28

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
وزارت جهاد کشاورزى

سازمان جهاد کشاورزى استان سیستان و بلوچستان

نوبت اول

سازمان جهاد کشاورزى استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه زیر را از طریق فراخوان 
عمومى در بستر سامانه ستاد تدارکات  الکترونیک دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ــادى االول 1441 |6| روزنامه جوان |  شماره 5831 ــنبه 10 دى 1398 | 4 جم سه ش

88498436سرویس فرهنگی

سرپرسـت ارکسـتر ملی «نغمـه باران» در تشـریح 
تازه تریـن فعالیت هاي ایـن مجموعه موسـیقایی از 
برگزاري یک کنسـرت ویژه بـا اجراي آثـار بزرگان 
موسـیقی ایـران در تـاالر وحـدت تهران خبـرداد. 
ــت و خواننده ارکستر ملی «نغمه  ــمی سرپرس علی امیرقاس
باران» در گفت وگو با مهر، با اشاره به تازه ترین فعالیت هاي این 
مجموعه در عرصه موسیقی گفت: طبق برنامه ریزي هایی که 
انجام گرفته ارکستر ملی «نغمه باران» به رهبري ارکستر سعید 
رضایت روز یک شنبه بیست و نهم دي ماه تازه ترین کنسرت 
خود را در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد کرد.  وي ادامه داد: 
در این اجرا آثاري از هنرمندان و استادان شناخته شده موسیقی 

ایران ازجمله استاد علی تجویدي، استاد همایون خرم، استاد 
جواد لشگري، استاد حبیب اهللا بدیعی و استاد روح اهللا خالقی 
پیش روي مخاطبان قرار خواهد گرفت.  در این اجرا که با تنظیم 
ــود، بیش از 80 نوازنده جوان با  جدیدي از قطعات اجرا می ش
همراهی 120 نفر از هنرمندان گروه کر اعضاي گروه اجرایی را 
تشکیل می دهند. این در حالی است که تمام تالشمان را انجام 
ــراي مخاطبان اجرا کنیم.   داده ایم که یک پروژه متفاوتی را ب
امیرقاسمی درباره پیشینه تشکیل ارکستر ملی «نغمه باران» 
ــال 1385 در عرصه  ــتر ملی نغمه باران از س بیان کرد: ارکس
موسیقی ملی ایران تا به امروز به فعالیت هنري خود بی وقفه 
ادامه داده است. هدف از تأسیس این ارکستر جوان گرایی است. 
ما با در نظر گرفتن چنین هدفی کار خود را آغاز کرده ایم و بنا 
داریم در این راستا جوانان هنرمند ایرانی را با موسیقی فاخر ملی 
ایران آشنا کنیم. در این چارچوب استعدادیابی و بهره مندي از 
هنرمندانی که در حوزه آهنگسازي، تنظیم و ترانه سرایی ذوق و 
استعدادي دارند از دیگر اهدافی است که به دنبال آن هستیم؛ 
چراکه معتقدیم اکنون شرایط به گونه اي است که ورود جوانان 
ــترهاي دولتی در برگیرنده شرایط سختی  مستعد به ارکس
است و ما می توانیم در این فضا شرایطی را ایجاد کنیم که این 

هنرمندان عرصه اي براي حضور داشته باشند.

    سیدمرتضی ذاکر
معاون امـور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
می گوید پس از بررسـی ها و کارشناسـی چند گزینه 
درباره مکان نمایشگاه، درنهایت مصالي امام خمینی(ره) 
براي برپایی ایـن دوره نمایشـگاه کتاب تعیین شـد. 
ــن جوادي در نشست رسانه اي  به گزارش «جوان» محس
تشریح فعالیت هاي این معاونت از ابتداي سال تاکنون، با 
اشاره به مجموعه فعالیت ها، گفت: امسال عالوه بر صدور 
ــزار و 400 عنوان  ــا، در مجموع 3 ه مجوز براي کتاب ه
ــط وزارت فرهنگ  ــخه توس کتاب با تیراژ 400 هزار نس
ــخه به  نیز خریداري و از این تعداد بیش از 350 هزار نس
ــت.  وي همچنین با اشاره به  سراسر کشور اهدا شده اس
ــاب مانند طرح  ــزاري برنامه هاي متنوع در حوزه کت برگ
پاییزه و تابستانه کتاب و نمایشگاه هاي استانی کتاب، از 
برگزاري 23 جشنواره استانی با موضوع کتاب نیز خبر داد.  
رئیس سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در 
بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به جزئیات برپایی 
این رویداد بزرگ فرهنگی کشور، گفت: پس از بررسی ها 
و کارشناسی چند گزینه درباره مکان نمایشگاه درنهایت 
مصالي امام خمینی(ره) براي برپایی این دوره نمایشگاه 
کتاب تعیین شد.  جوادي افزود: با توجه به پیش رو داشتن 
ــگاه و از  ماه مبارك رمضان قبل از برپایی این دوره نمایش
طرفی وجود تعطیالت عید نوروز عالوه بر سرعت بخشیدن 
ــت  ــگاه 26 فروردین تا 5 اردیبهش به کارها زمان نمایش
ــد.  به گفته وي از میان گزینه هاي کشورهاي  تعیین ش
درخواست کننده براي میهمانی ویژه نمایشگاه، درنهایت 

ــومین دوره نمایشگاه  کشور ترکیه مهمان ویژه سی وس
بین المللی کتاب تهران تعیین شد.  معاون فرهنگی وزیر 
ــاره به طرح هاي  ــالمی در ادامه با اش فرهنگ و ارشاد اس
ترویج کتابخوانی گفت: 172 شهر براي پایتختی کتاب، 
ــگاه کتابخوانی فعال در  ــش از 15 هزار باش راه اندازي بی
کشور با بیش از 220 هزار عضو و حضور هزار و 406 شهر و 
روستا در طرح عشایر و روستاهاي دوستدار کتاب با رشد 
ــته، در راستاي این  8 درصدي نسبت به سال هاي گذش
ــت.  معاون وزیر فرهنگ گفت: همچنین  طرح ها بوده اس
توسط یارانه فصلی کتاب در دو مرحله پاییزه و تابستانه، 
پویش کتابخوانی، تجلیل از اهالی قلم، ارائه تسهیالت و... 

نیز از اقدامات خانه کتاب در این مسیر بوده است.
  معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
ارائه آماري درخصوص قاچاق کتاب، گفت: قاچاق کتاب 
ــه آمار دقیقی در  ــت.  البت اصل و فرعش نگران کننده اس
ــی از  ــت؛ چراکه بخش این حوزه هم اکنون قابل ارائه نیس
ــده و  ــف و ضبط ش کتاب ها و انبارهاي قاچاق کتاب کش
بخشی نیز مانده است که باید با کمک همگان بتوانیم آنها 
ــف کنیم تا حقوق ناشران ضایع نشود.   را نیز به زودي کش
ــان کرد: درخصوص مبارزه با قاچاق کتاب  وي خاطرنش
ــه و هماهنگی هایی نیز با بخش ها  اقداماتی صورت گرفت
ــت.  معاون وزیر  ــف صورت گرفته اس و ارگان هاي مختل
ــالمی گفت: در حال تهیه و تنظیم و  فرهنگ و ارشاد اس
تدوین دستورالعملی براي مبارزه با موضوع قاچاق کتاب 
هستیم تا توسط مسئوالن باالدستی به تصویب رسیده و 

در آینده نزدیک عملیاتی شود. 

چهاردهمین جشنواره بین المللی شعر فجر در اصفهان 
کار خود را آغاز می کند. 

به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات 
ــتانی ایرانیان، مهدي قزلی دبیر اجرایی چهاردهمین  داس
ــعر فجر گفت: چراغ چهاردهمین  جشنواره بین المللی ش
ــعر فجر، عصر پنج شنبه 12 دي ماه  جشنواره بین المللی ش
در اصفهان روشن خواهد شد. امسال نیز همانند سال هاي 
ــعرخوانی دبیران  ــته، محفل افتتاحیه با حضور و ش گذش
ادوار مختلف این رویداد ادبی برگزار خواهد شد.  وي افزود: 
ــعید بیابانکی دبیر چهاردهمین  در این محفل عالوه بر س

جشنواره بین المللی شعر فجر، محمدعلی بهمنی، پرویز بیگی 
حبیب آبادي، عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، محمود 
اکرامی فر، محمدکاظم کاظمی، جواد محقق و بهمن ساکی به 
عنوان دبیران دوره هاي گذشته حضور خواهند داشت.

  قزلی در ادامه گفت: همچنین در این محفل خسرو احتشامی، 
فضل اهللا شیرانی (سخا) و محمد مستقیمی (راهی) از شاعران 
پیشکسوت اصفهان شعرخوانی خواهند کرد.  عالقه مندان 
براي حضور در این محفل ادبی می توانند پنج شنبه 12 دي 
ساعت 17:30 به نشانی: اصفهان، خیابان آمادگاه، روبه روي 

هتل عباسی، تاالر سوره حوزه هنري مراجعه کنند. 

    ملیکا گل محمدي
نمایـش «بوقلمون» بـه نویسـندگی و 
کارگردانی خیراهللا تقیانی پور اثر برگزیده 
سی وسومین جشنواره تئاتر فجر، اکنون 
براي سـومین بار روي صحنه رفته است. 
نمایشـی که موفـق به کسـب تندیس 
بهترین کارگردانی، بهتریـن بازیگر زن، 
بهترین نویسـندگی، بهترین موسیقی 
فجر شـد و همچنین لـوِح تقدیر بازیگر 
مرد و طراحی لبـاس را نصیب خود کرد. 
این بار کارگـردان این اثـر تغییراتی در 
بازیگران و نیز تغییرات کوچکی در خود 
نمایـش انجـام داده اسـت. اجـراي این 
نمایِش ایرانی کمـدي انتقادي اجتماعی 
25 آذرماه کلید خورده و تـا 25 دي ماه، 
هر شب سـاعت 19:30 در سـالِن استاد 
سمندریاِن تماشاخانه ایرانشهر میزبان 
عالقه منـدان اسـت. در حاشـیه اجراي 
نمایش «بوقلمون» در تماشاخانه ایرانشهر 
با خیراهللا تقیانی پور به گفت وگو نشستیم 
و از کارهایش، نگاهش به هنر نمایش در 
ایـران و چالش هاي این حوزه شـنیدیم. 

    
 بـراي شـروع برویـم سـراغ 
گونه هاي کار شما و اینکه چرا در 
بازار داغ نمایش هاي خارجی یا با 
تم خارجی، نمایش هاي ایرانی را 

انتخاب کرده اید؟
ــوع در موضوعات و ژانرهاي  من کارهاي متن
ــِش «روي ریل  ــه داده ام. نمای ــون ارائ گوناگ
جنگ» که چندي پیش به اجرا بردم نمایشی 
رئال بود. نمایش «برگشتن» که نویسندگی اش 
را به عهده داشتم گونه اي از نمایش بود که با 
شیوه کمینه گرایی واقعیات اجتماعی شهري 
ــت، منتها در این میان  را به نمایش می گذاش

عالقه خاصی به نمایش ایرانی دارم. 
ــه مرغ همسایه  ــفانه براي ما همیش متأس
ــته ها، الگوها، کهن الگوها و  غاز بوده؛ ما داش
ــه نمی خواهیم به آن رجوع  ادبیاتی داریم ک
ــا مراجعه می کنیم به  کنیم و اگر هم به آنه
بدترین نحِو ممکن این کار را انجام می دهیم. 
ــه در بحِث  ــه در بحِث فرهنگ چ اصًال ما چ
صنعت، وطنی سازي بدي داریم. براي مثال 
به خودروهایی که تولید می کنیم نگاه کنید؛ 
بعضاً اگر خودروهایی که تولید می کنیم خوب 
هم باشد باز براي ماشین هاي قراضه دست 
دوِم خارجی به به و چه چه می کنیم. ما ادبیاتی 
بسیار غنی داریم ولی متأسفانه آنطور که باید 
و شاید طبق اصول از آن استفاده نمی کنیم، 
ــرِف دیگر بام می افتیم و  یا خیلی بدوي از ط
خیلی موضعی به آن نگاه می کنیم.  من منکر 
آن نیستم که برخی از این سنت ها و آیین ها 
صرفاً با موضعی نگاه کردن حفظ نمی شوند اما 
در کنارش باید احیا هم بشوند؛ همانطور که 
ــتورالعمل را پیاده کرده اند.  در غرب این دس
ــد که مکبث،  ــت می بینی هنوز که هنوز اس
آثار فاخر شکسپیر، هملت و... در صحنه هاي 
سرتاسر دنیا به اجرا می رود اما کامًال به روز و 
همگام با معضالت کنونی جامعه اش حرف 

زمانه خودش را می زند. 
 یک نویسـنده و کارگـردان چه 
زمانی نیـاز به تولید یـک محتوا 
را در خود احسـاس می کند؟ آیا 
شما با توجه به شرایط موجود در 
جامعه تصمیم به نوشتن و اجراي 

«بوقلمون» گرفتید؟

 همیشه تا بوده تاریخ تکرار شده و در برهه هاي 
ــاهد وقایعی هستیم که  مختلِف تاریخی ش
پیش از آن نیز بارها تکرار شده اند. ما اگر به 
تاریخمان رجوع کنیم می بینیم که حتی در 
ــت؛  زماِن ناصري هم این اتفاق ها افتاده اس
ــت  ــنگی و قحطی و معیش گویی که گرس
ــته، یا  ــام دوره ها وجود داش بِد مردم در تم
ــدي در کنار مردم  همیشه انسان هاي فاس
ــازه نمی داده اند  زندگی می کرده اند که اج
ــاید طعم خوشی را  مردم آنطور که باید و ش
بچشند و آنان حق مردم را ضایع می کرده اند.  
همچنین ما بوقلمون صفتی هایی را می بینیم 
که بعضاً در جامعه رخ می دهد. آدم ها با یک 
ــعارهایی می آیند قدرت را به  حرف ها و ش
دستشان می گیرند و وقتی قدرت به دستشان 
می افتد یادشان می رود چه حرف هایی زده اند 
ــر روایت  ــوض می کنند. و این اث و چهره ع
ــت که دائماً به  بوقلمون صفتی آدم هایی اس

نفع خودشان رنگ عوض می کنند. 
ــنیده ایم حرفی که از دل برآید  ــه ش همیش
ــر که ما  ــس چه بهت ــیند پ الجرم بر دل نش
ــِگ خودمان در  ــکالِت فرهن ــم از مش بتوانی
ــِل دیگري که  ــتر ایرانی حرف بزنیم. عام بس
ــتن اینگونه نمایش ها روي  سبب شد به نوش
بیاورم تحقیقات و پژوهش هایی بود که طی 
ــک ایرانی  ــورِد آیین ها و مناس دوره اي در م
ــک برهه اي در  ــی دادم. براي مثال: ی انجام م
تعزیه که تحقیق می کردم در نمایش «تعبیر 
یک رؤیا» از آن استفاده کردم. یک زمانی هم 
روي بازي هاي قومی محلی تحقیق می کردم 
ــش طروپ طرپ  ــن تحقیق در نمای که از ای
استفاده کردم. همچنین در این نمایش روي 
ــی نیز تحقیق کردم. اما در این میان  زره پوش
آیین هاي زورخانه اي براي من یک جور آیین و 
مسلک بود که فکر می کردم با توجه به هیئتی 

که دارد کار زیادي روي آن انجام نشده است. 
چندي پیش مقاله اي را که نوشته بودم به یکی 
ــاتید ارائه دادم تا در بولتِن جشنواره اي  از اس
ــن گفت تو که  ــتاد به م قرارش دهد. این اس
ــه را داري چرا  ــی دراماتیزه کردن مقال توانای
ــنامه اش نمی کنی؟ همین  تبدیل به نمایش
ــد براي تبدیل کردن مقاله ام به  جرقه اي ش
نمایشنامه. در این داستان ما یک هشت ضلعی 
داریم (گوِد زورخانه) که بی شباهت به صحنه 
ــا، فرم ها و  ــت و در آن آیین ه ــش نیس نمای
اتفاقاتی رقم می خورد که هرکدام قصه خاِص 
خودش را دارد و دقیقاً شبیه یک نمایش است. 
این ویژگی که داستان از لحاِظ فرمی داشت، 
من را خیلی قلقلک داد تا به سمت دراماتیزه 

کردنش بروم. 
 انتخاب تنها یـک بازیگر زن در 
کنار تعـداِد زیـادي بازیگِر مرد 

دلیل خاصی داشت؟
ــش  ــان می دادم زنی در پوش من باید نش
غریبه اي به شهر آمده و پشت همه حریفان و 
هرکسی که ادعایی داشته را به خاك مالیده، 
پس این زن باید برجسته می شد. اگر از چند 
بازیگر زِن دیگر استفاده می کردم آنطور که 
باید و شاید قهرماِن داستان دیده نمی شد. 
ــهر را مرد انتخاب  تعمداً من تمام مردم ش
کردم تا این یک زن به خوبی دیده شود. 

 با توجه به بی مهري که به این شاخه 
نمایشی می شـود و تجربه اى که 
شما در این شاخه نمایشی دارید 
آیا به فکر احیا کردنش و تدریس 
این شاخه به جوانان افتاده اید؟ 
ــته تعداد واحد هاي  ــال هاي گذش ما در س
ــش ایرانی در  ــا نمای ــتري در رابطه ب بیش
دانشگاه ها داشتیم که تدریس می شد ولی در 
حاِل حاضر بسیار تقلیل یافته. من منکر آن 
نیستم که در این زمینه باید از غرب مدام یاد 
بگیریم، اما الگو نگیریم. اما متأسفانه الگوهاي 
ــی ما اکثراً از غرب نشئت می گیرد.  نمایش
اساتیدي را می بینیم که با تمام احترامی که 
به همه آنها دارم در خارج از کشور تحصیل 
می کنند و مدرك می گیرند و بعد از بازگشت 
ــان  ــوي غربی را به دانشجوهایش همان الگ
ــت که  تدریس و منتقل می کنند. خوب اس

ما با فرم ها و سبک هاي مختلف آشنا باشیم، 
نگاه حرفه اي به تئاتر و همچنین تحصیالت 
آکادمیک داشته باشیم اما نیم نگاهی هم به 
الگوهاي خودمان الزم است. خود من در این 
ــاس می کنم که باید حاال  زمینه هنوز احس
حاال ها تجربه کسب کنم و شاگردي کنم و تا 
زمانی که حداقل موهایم سفید نشده به فکر 

تدریس کردن نیستم. 
 در یکـی از مصاحبه هایی که در 
سال 94 داشتید گفته بودید االن 
حکِم یک سـرباز خسته را دارید 
که دیگر گلوله هایش تمام شده و 
نیاز به حمایت دارد. بعد از گذشت 
چندین سـال مهمـات دریافت 

کردید یا خیر؟
متأسفانه هنوز بر همین منوال است، با این 
تفاوت که در حاِل حاضر ما به جنگیدن با 
دست خالی روي صحنه رو آورده ایم. االن 
ــه قول یکی  ــده و ب من گلوله هایم تمام ش
ــِت خاکریز تئاتر دارم نعره  از دوستان پش
می زنم. ما واقعاً دیگر فشنگ نداریم. 

ــال تورم در حال  ــما نگاه کنید سال به س ش
ــت و به همان اندازه سال به سال  افزایش اس
ــاِل کاهش  ــراي تئاتر در ح بودجه ما هم ب
است. خیلی اسفناك است که بودجه تئاتر 
ــن فرهنگ  ــتِن غنی تری ما که ادعاي داش
دنیا را می کنیم آنقدر کم است. اصًال مثال 
یک شوخی است و مدیران ما با این بودجه 
ــان برنمی آید. ما  کم عمًال کاري از دستش
ــراط و تفریط کنیم،  ــت داریم اف اصًال دوس
ــر کار می آید و  یک برهه اي یک مدیري س
ــري قرارداد می گذارد.  براي خودش یکس
ــی همینطور از  ــت ول ایده هایش خوب اس
روي هوا و بالفاصله آن طرح نابود می شود و 
بعد از آن فشاري است که هنرمند متحمل 
ــک هنرمند هم  ــود. در حاِل حاضر ی می ش
ــاِظ اجتماعی  ــتی هم از لح از لحاظ معیش
ــد. در حال  ــادي را تحمل می کن ــاِر زی فش
ــدود 2000 هنرمند بیکار  حاضر چیزي ح
ــود دارد! می توانید آمار  فقط در تهران وج
ــوید.  دقیقش را از خانه هنرمندان جویا ش
رسماً اکثر هنرمندان ما شغلی ندارند تا از آن 
کسب درآمد داشته باشند و بعد مالیاتش را 

بپردازند. مثًال اگر تنها حیطه تئاتر را در نظر 
بگیریم یک کارگرداِن بدون تهیه کننده که 
ــی کارش را به عهده دارد  خود تهیه کنندگ
باید خیلی خوش اقبال باشد که بعد از ارائه 
یک کار نمایشی به قدري فروش داشته باشد 
که حداقل مخارج کارش دربیاید. در بسیاري 
ــود نیستیم بلکه  مواقع نه تنها ما شاهد س
یک کار هزینه هاي خودش را هم نمی تواند 
ــت و ما هم  ــار خیلی زیاد اس دربیاورد. فش
نمی توانیم دائماً به یکدیگر فحش بدهیم؛ 
ــکل از جاي دیگري است؛ چراکه  چون مش
ــر را نمی فهمند. مردم  ــا تئات دولتمردان م
ــل را می دانند که اگر  ــن ضرب المث بهتر ای
می خواهید یک کار خیر کنید دانه اي بکارید 
و اگر می خواهید کار خیر را بر خودتان تمام 
کنید انسان بسازید و تئاتر انسان ساز است. 
ــر دارند روي مقوله  تمام دنیا در حال حاض
تئاتر به طور حرفه اي کار می کنند. از تئاتر 
به عنوان یک درمان حتمی که تئاتردرمانی 
ــار  ــد و روي رفت ــتفاده می کنن ــت اس اس
زندانی هایشان، روي بیماران روحی شان با 
تئاتر کار می کنند، ولی متأسفانه اینجا تئاتر 
به گوشه اي سوق داده شده است. در مدارس 
ما هم تئاتر به کل فراموش شده است. 

 بـا توجه بـه اهمیـت و ضرورت 
اجتماعـی هنـر تئاتـر بـراي 
کـودکان و نوجوانـان، آیا شـما 
اجراي ویـژه اي بـراي این گروه 

سنی ندارید؟
متأسفانه زمان اجراهاي تماشاخانه هاي ما 
ــت و اگر گروه هاي تئاتري  بعدازظهر ها اس
ــته  بخواهند اجرایی براي دانش آموزان داش
ــدارس مراجعه  ــند باید حضوري به م باش
ــراي هر  ــا می بینیم ب ــد. درحالی که م کنن
ــدارس راحت ترین  اردوي دانش آموزي، م
ــات فراغت  ــینما را براي اوق مکان یعنی س
ــا تا به  ــاب می کنند. آی ــوزان انتخ دانش آم
ــاخانه اي  ــرورش با تماش حال آموزش و پ
ــت تا براي  هماهنگی الزم را انجام داده اس
مثال دانش آموزان فالن نمایش را ببینند؟ 
چه بهتر که تماشاخانه هاي ما صبح هاي خود 
را به تئاترهایی که براي این گروه سنی هم 
مناسب است اختصاص دهند و در کنارش 
ــم گامی در  ــرورش و مدارس ه آموزش و پ
ــنایی دانش آموزان با هنر نمایش  جهت آش
ــهم خودم وظیفه ام را در  بردارند. من به س
ــتن  قباِل هنر نمایش به ویژه زنده نگه داش
نمایش هایی با فرهنگ خالص ایرانی انجام 
داده ام باقی رسالت آموزش و پرورش است. 
اگر بخواهید مسئوالن فرهنگى را 
مخاطب قرار بدهید چه مى گویید؟
همواره در هر برهه تاریخی دولتمردانی که یکی 
از وظایفشان حمایت از تئاتر بوده، دولتمردانی 
ــا از تئاتر  ــه از بیت المال حقوق می گیرند ت ک
حمایت کنند، متأسفانه حامی تئاتر نبوده اند. 
کسانی که در مجلس هستند رأي آورده اند نه 
فقط براي پرداختن به مسائلی خاص، بلکه براي 
خدمت به فرهنگ و هنر هم باید تالش کنند، 
اما آنها نیز تئاتر را نادیده می گیرند. ما همیشه 
تنها دلخوشی مان مردم و مخاطبان تئاتر بوده 
است. ترجیح مى دهم روى سخنم با مردم باشد. 
ــم که تئاتر را تنها  از مردم صمیمانه می خواه
ــت.  نگذارند. پیکره نحیف تئاتر رو به موت اس
مردم می توانند این قلب تئاتر را که ضعیف و 
آرام آرام در حال زدن و نزدیک ایستادن است با 

استقبالشان دوباره احیا کنند.

اساتید تئاتر ما الگوهاي غربی را تدریس و ترویج می کنند
بررسی چالش هاي تئاتر در گفت وگوي «جوان» با «خیراهللا تقیانی پور» به بهانه اجراي نمایش «بوقلمون»

 براي ما همیشه مرغ همسایه غاز است. ما داشته ها، الگوها، کهن الگوها و ادبیاتی داریم که نمی خواهیم به آنها رجوع کنیم 
و اگر هم مراجعه کنیم به بدترین نحِو ممکن این کار را انجام می دهیم

با تنظیم تازه اى از قطعات
 «نغمه باران»

 آثار اساتید برجسته عرصه موسیقی را اجرا می کند

معاون فرهنگی وزیر ارشاد خبر داد

 مصالي امام خمینی(ره) 
میزبان سی وسومین نمایشگاه کتاب می شود

 اصفهان میزبان افتتاحیه 
جشنواره بین المللی شعر فجر شد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کمیجان

چــون بــه موجــب آراي ذیــل، صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمی اداره ثبــت اســناد و 
امــالك شهرســتان کمیجــان و بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور مقــرر گردیــد تــا اســناد مالکیــت مشــاعی یــا مفــروزي بنــام متقاضــی صــادر گــردد 
لــذا در اجــراي قانــون و آئیــن نامــه مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه مالکیــن و یــا اشــخاص دیگــري نســبت بــه آراي مذکــور 
اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد اعتــراض خــود را از تاریــخ انتشــار نوبــت اول آگهــی تــا دو مــاه بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك کمیجــان تســلیم 
نماینــد و معترضیــن می بایســت ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی، دادخواســت خــود را به مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیم و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك تســلیم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقرر و یــا عدم 
تحویــل گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت عملیــات ثبتــی بــا رعایــت مقــررات تعقیــب و ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر می گــردد و صــدور ســند 

مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.
1) راي شــماره 139860305030000134 - 1398/9/19 ششــدانگ یــک واحــد دامــداري بــه مســاحت 4613/38 متــر مربــع واقع در قســمتی از پالك 
14 - اصلــی واقــع در بخــش 15- اراك موســوم بــه قریــه فامریــن مــورد تقاضــاي آقــاي محســن فامرینــی فرزند اســد شــماره ملــی 5719851615 و 

از محــل مالکیــت مشــاعی خــود متقاضی. 
2. راي شــماره 139860305030000139 - 1398/9/19 ششــدانگ یــک واحــد دامــداري بــه مســاحت 1086/98 متــر مربــع واقــع درقســمتی از 
پــالك 42- اصلــی واقــع در بخــش 15- اراك موســوم بــه قریــه فضــل آبــاد مــورد تقاضــاي آقــاي محســن شمشــیري بزچلوئــی فرزنــد ولی اله شــماره 

ملــی 5719946152 و از محــل مالکیــت مشــاعی آقــاي ولــی الــه شمشــیري بزچلوئــی
3. راي شــماره 139860305030000137- 1398/9/19 ششــدانگ یــک واحــد گلخانــه ســبزي و صیفــی بــه مســاحت 5000 متــر مربــع واقــع در 
ــورد  ــاد م ــه مزرعــه ظهیرآب ــع در بخــش 15- اراك موســوم ب ــی واق ــالك 116 فرعــی از 129- اصل قســمتی از پالك هــاي 115 و 117 و 121 و کل پ
تقاضــاي آقــاي محمــود افشــار مهــر فرزنــد محمــد شــماره ملــی 5719471715 و از محــل مالکیــت احمــد آقــا مــرادي و محمــد باقــر مــرادي و ابراهیم 
و اســمعیل محمــدي و اســمعیل کمیجائــی بزچلوئــی و ابراهیــم کمیجائــی بزچلوئــی و محمود کمیجائــی بزچلوئــی و حنیفه کمیجائــی بزچلوئی و اســمعیل 

مــرادي و محمــد مــرادي.
م الف : 1161/ رئیس ثبت اسناد و امالك کمیجان - علیرضا اناري
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/10 نوبت دوم: 1398/10/26

آگهى مفقودي 
ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواري وانــت دو کابیــن مــزدا 2000اي 
ــران 63- 672 و 69 و شــماره  ــی ای ــه شــماره انتظام ــدل 1392 ب م
 NAGP2PC12DA139423ــه شــماره شاســی ــورFEA23737 ب موت
ــه  ــد جهانبخــش ب ــی فرزن ــم زارع ــد هاش ــاي محم ــه آق ــق ب متعل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی 2301780414 مفق کدمل

ــیراز ــد. ش می باش

آگهى مفقودي 
ســند، بــرگ ســبز و پــالك ســینی خــودرو ســواري پــژو پــارس 
ــران 83- 859 ه 38 و  ــی ای ــماره انتظام ــه ش ــدل 1381 ب م
ــه شــماره شاســی81802233  ــور22828102250 ب شــماره موت
متعلــق بــه آقــاي مصطفــی گرامــی بــه کدملــی 6550014905 

ــار ســاقط می باشــد. شــیراز ــده و از درجــه اعتب ــود گردی مفق

آگهى مفقودي 
ــماره  ــه ش ــدل 1388ب ــد م ــواري پرای ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
انتظامــی ایــران 73- 458 ب 56 و شــماره موتــور2919582 بــه 
شــماره شاســیS1412288252877 متعلــق بــه خانــم محبوبــه 
رخشــنده شــهرخفري بــه کدملــی 2295470684مفقــود 

ــیراز ــد. ش ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

آگهى مفقودي 
MT- ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواري هــاچ بــک ام. وي. ام تیــپ
X22 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی ایــران 24- 639 
ــماره  ــه ش ــورMVMD4G15BAFJ009037 ب ــماره موت ي 52 و ش
ــوروزي  ــد ن ــاي حمی ــه آق شاســیNATFBAAV7J1007440متعلق ب
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــی 5559946419 مفق ــه کدمل ــی ب دهناش

ــیراز ــد. ش ــاقط می باش ــار س اعتب

آگهى مفقودي 
ســند کمپانــى خــودرو ســوارى پــژو آردى آى 1600بــه  رنــگ  
ــى 17د 876  ــماره انتظام ــه ش ــى 13422434ب ــمى روغن یش
ایــران 35 و شــماره موتــور 11784020137 بــه شــماره 
ــده و از درجــه  ــام رســول جعفــرى مفقــود گردی ــه ن شاســى ب

ــز ــد. تبری ــاقط می باش ــار س اعتب

آگهى مفقودي 
ــگ  ــه رن ــژو آردى آى1600 ب ــوارى پ ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
ــران 35  ــى 17د876 ای ــماره انتظام ــه ش ــى ب ــمى روغن یش
بــه شــماره موتــور 11784020137بــه شــماره شاســى 
13422434 بــه نــام رســول جعفــرى مفقــود گردیــده و از درجه 

ــز ــد. تبری ــاقط می باش ــار س اعتب

ضياصفويان


