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فرهنگ و هنر
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گپی با کارگردان نمایش خفت

پاسارگاد
کاوه از تابلو هتل آویزان است .او از
مرگ خواهرخود افسرده و خشمگین است.
ناگهاندستش...
مهندس آینه بعد از مرگ دخترش به
شدت عصبی شده است و زود جوش
میآورد و در پی راه نجات پسرش توسط
اسماعیلودوستانش...
شهرزاد ترسیده است و شجریان گوش
میدهد .او زمانی نامزد کاوه بوده اما االن
قصد ازدواج با امید را دارد که جای امید و
کاوه را با هم...
پروانه شجاع است و مهندس آینه
مجبور است برای نجات جان کاوه یا با پروانه
ازدواج کند یا ...امید برای امرارمعاش ،بازیگر
نمایشهای جشن است .او قصد کشتن
کاوه را نداشت اما ازبد حادثه درجشنی بازیگر
بود که در هتل پدر امید انجام میشد .او با
چاقو...
اسماعیل و دوستانش قدرتی دارند که از
دیوارها و پنجرههای هتل عبور کنند و ...اما
ذلی در دل تاریکی به نظاره نشسته است و
قصد زنگ زدن به پلیس را دارد که...
این خالصهای از نمایش ِخفت به
نویسندگیو کارگردانی ابراهیم اسدیزیدآبادی
است که این شبها ساعت هفتونیم در نمایش «خفت» به کارگردانی ابراهیم اسدی  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
سالن تئاتر فردوسی در حال اجراست .به
زحمت زیادی کشیدند و در کارنامهی بازیگریشان کردم .اگر بخش آیینی کار را حذف کنیم ،چیزی
همین مناسبت با ابراهیم اسدی گپی داشتیم.
ته قصه نمیماند .باید با فضای قصه و نمایش
موفقبودند.
 چه شد خفت را نوشتید؟
 از چند وجهی بودن موسیقی کار و ناآشنا باشی که همچین نقدی بکنی .چون قصه
در کارگاه آموزشی سعید اسدی که از تهران
دربارهی کسی است که نوحهخوان است و کشته
به سیرجان آمده بود ،این متن را نوشتم و در چینش آن به این شکل بگویید.
کار ما هم متن داشت و هم فرم و در بخش شده و به صورت نمادین روی صحنه میآید.
طول چند ماه قوام گرفت .سپس رضا قدسولی
به عنوان مشاور متن را تایید کرد و تصمیم به فرم نیاز به یک سری نوحهها بود .چون روند اسماعیل نوحهخوانیست که به دلیل یک حادثه
داستان این را میخواست .یک نوحهخوان برایش در کارخانهای فوت میشود و آدمها جمع شدهاند
اجرایشگرفتیم.
تیم اجرایی از قبل کرونا تمرین را شروع کرد اتفاقاتی میافتاد و باقی جریانات .از دوستان تا دربارهی او صحبت بکنند .فقط ارتباط را دچار
اما به خاطرکرونا تمرینها پیوستگی نداشت .چند زیادی کمک گرفتیم مثل؛ سعید کریمی ،محمد خدشه کردیم تا آخر بار رو شود .این نمایش یک
تا بازیگر در این روند طوالنی عوض کردیم .یکی فرزینابراهیمی ،میثم عبداللهی و خوانندهی حالت معماگونه دارد .این یک تکنیک نویسندگی
به خاطر سانحه ،دیگری به خاطر سربازی و یک نوحهها عباس ایراننژاد .در بین قصهی این و داستان ی است که شما اطالعات را به طورجامع
بازیگرهم به دلیل مهاجرت ازسیرجان به کرمان ،نمایش جشنی هم اتفاق میافتاد و خواستیم به مخاطب نمیدهی تا درآخردچارشگفتی بشود.
قطع همکاری کرد و ناچارشدیم بازیگرا ن را عوض شبیه جشنهای معمولی باشد که در هرجایی یک نظام ارجاعی در این متن هست .تابلوها و
انجام میشود .برای این بخش هم از ترانههای عالمت سوالهایی که در ذهن مخاطب ایجاد
کنیم.
 این موضوع روی بازیها تاثیر منفی معروف خوانندههای کشوری استفاده کردیم که کردی را در پردهی آخر جواب میدهی و آن پل
ارتباطیصورتمیگیرد.
شادند.
نگذاشتهاست؟
 جنس کاربا کارهای سابق شما متفاوت
 آیا بدون این بخشهای موسیقی
تغییربازیگری نه .اتفاقا بعد ازرفتن بچهها ،باز
ت با برخی کارهای شما باعث
است .آیا مخالف 
فرصت زیادی داشتیم که تمرین را ادامه بدهیم .آیینیروندقصه آسیبنمیدید؟
به نظرم این ارتباط بخش آیینی با قصه آن نشددراین کارکمیمحافظهکاریپیشه کنید؟
تیم آخری که بسته شد ،هشت ماه تمرین مستمر
بله ژانرش خیلی متفاوت است .به خاطر
داشتند .بازی برای من قانعکننده بود .بچهها قدر عمیق است که من از سوال شما تعجب

دغدغهی زندگیکارگران معدن را داشتم

محیط کارم دغدغهی مسایل کارگری را داشتم .از
سمت دیگرازاین جشنهای رسمی و آبکی خیلی
متنفرم.درکنارشخیلیشیفتهیموسیقی آیینیو
عاشورایی بودم .عالیق شخصی و دغدغههای من
بودند .اینها را سعی کردم با نظام ارجاعی درست
به هم پیوند بزنم و تلفیقی کنم که اسمش شد
خفت.
خفت محصول یک بارش فکری بود و در
فضای متفاوتی ایجاد شده .به خاطر همین
دغدغههایش متفاوت و فضایش متفاوت است.
در این کار اتفاقا به هیچ عنوان محافظهکارنبودم.
بسیار کار شجاعانهایست .مسائل و مشکالت
کارگران معدن را توی این کار بازتاب دادهام .از
نزدیک زندگی کارگری را دیدهام .دوست داشتم
برای این قشرکاری کرده باشم .دوست داشتم کار
متفاوتیباشد.
 زمانی شاملو گفته بود« :نمیشود لب
جو که دارند سرمیبرند ،بنشینی و بگویی آب
را گل نکنید ».فکرمیکنی دغدغهی اجتماعی
داشتن و اندوه جامعه را خوردن در تئاتر مهم

است و باعث استقبال مخاطب هم
میشود و راه کسانی که در دنیای متون
کالسیکتئاترسیرمیکنند ،اشتباه است؟
نه به هیچ وجه .جامعه به همه چیز نیاز
دارد .نمیتوان این قدر دقیق مرزبندی کرد و
گفت چه باشد و چی نباشد.
 بهرهگیری از آیینهای نمایش
ایرانی و تلفیقش با نمایشی که در دوران
معاصر وارد ایران شده ،یکی از نیازهای
جامعهی ما بوده .آیا شما هم قدم به
عرصهی نمایش تلفیقی گذاشتی و قرار
است این راه را در ادامه بروی؟
من دلیل خاصی نداشتم که عامدانه
بخواهم تلفیقی بین نمایش سنتی و مدرن
ایجاد کنم .دغدغهام هم این نبود .خود متن
اقتضا میکرد .خودش این طور مثل شعر
جوشید .این ابزاربه کاراین اثرمیآمد .ممکن
است درکاردیگری نیازنباشد.
 استقبال چطور بود در این چند
شب؟
به خاطر کرونا ما با نصف ظرفیت داریم
اجرا میکنیم .با درهای باز و جریان هوای آزاد
و رعایت فاصله اجتماعی تقریبا هر شب ۷۰
نفر به اندازهی نصف سالن ،تیاتر را دیدهاند.
بازتابها خوب بوده است.
 در مورد بازیگران و عوامل پشت
صحنههمتوضیحدهید؟
پشت صحنه نمایش ما فوقالعاده است
یعنی من با یک تیم جوانی دارم کار میکنم
که بسیار متعهد ،بااخالق ،دوستداشتنی
هستند و یک تیم حرفهای مثل آقای مطلق،
آقای شکرنیا اینها جزو بچههای باسابقه
یزاده جزو
تئاتر هستند خانم شول و کربالی 
بازیگرانی هستند که کارتئاتررا با خودم شروع
کردند و بعد از گذراندن یکسری کالسها در
تهران به یک قوامی دربازیگری رسیدهاند ،الباقی
دوستان هم که جزو عوامل کار بودند مثل
بچههای موسیقی که حرفهای و با سابقه بودند.
واقعا کمتر تیمی پیش میآید که  9-8ماه با
انرژی پای کار بماند آن هم در وضعیت کرونا
و یکماه یکماه بخاطرپیکهای کرونا متوقف
میشد اما تالش دوستان متوقف نشده و با
تالششان کار به اجرا رسید .این جزو بهترین
کارهایی بوده که تابحال انجام دادم آنقدر که
سطح انرژی بچهها باال بوده است و خیلی
چیزها ازشان یاد گرفتم و رفیقهای خوبی برای
هم شدیم.
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خبر
رییس پلیس راه کرمان اعالم کرد

محورکرمان  -سیرجان جزو محورهای پرحادثه
 ایسنا
سرهنگ «علی رضایی» رییس پلیس راه شمال
استان کرمان گفت :راه ،انسان و وسیله نقلیه ارکان
تصادف هستند و وضعیت جوی را کارشناسان
اضافه می کنند که در حوادث رانندگی تاثیر دارد.
وی افزود :سهم راننده درحوادث رانندگی بیش از۷۰
درصد است و اگربخواهیم دقیق سهم بدهیم ،سهم
راه و خودرو نیز کمتر ازراننده نیست.
رضایی با تاکید برفرهنگسازی مسائل ترافیکی و
ایمنی توسط رسانه ها ،پلیس و مطالبه این موضوع
از دستگاه های مختلف ،تصریح کرد :حدود ۴۶
درصد ازتلفات رانندگی درحین انتقال و بیمارستان
اتفاق می افتد لذا سهم و نقشی که وزارت بهداشت،
وزارت راه و نهادهای مختلف از جمله ارشاد و
آموزش و پرورش دارند ،باید ایفا شود.
رییس پلیس راه شمال استان کرمان بیان کرد:
بیش از  ۵۰درصد فوتی های تصادفات ما بین ۱۸
تا  ۲۵سال هستند که این ها نیروی جوان و کار
جامعه هستند که ازدست می روند؛  ۱۵تا  ۲۰درصد
ازمصدومان حوادث رانندگی معلول شده و ازچرخه
کارو زندگی خارج می شوند.
وی با تاکید مجدد بر آموزش و
فرهنگسازی اظهار کرد :مقام معظم
رهبری تاکید دارند سهم سازمان ها در
حوادث جاده ای باید مشخص شود
لذا باید دستگاه ها اعم اززمینه فرهنگ
سازی ،آموزش ،احداث راه ها و  ...به
وظایف خود عمل کنند.
رضایی با اشاره به اینکه تصادفات
رانندگی دومین عامل مرگ و میر در
کشور است ،افزود ۳۴۹ :نفر در هفت ماهه سال
جاری در حوادث رانندگی شمال استان کرمان جان
خود را از دست داده و بیش از  ۲۶۰۰نفر مجروح
شدند.
وی با اشاره به اینکه بیش از  ۵۰درصد حوادث
رانندگی استان ناشی ازواژگونی است ،بیان کرد :بیش
از  ۵۳درصد از حواث در محورهای اصلی رخ داده
و  ۵۴درصد تصادفات متعلق به خودروهای سواری
است.
رییس پلیس راه استان کرمان گفت :محور

کرمان  -بم ،کرمان  -سیرجان ،انار -رفسنجان و انار
 شهربابک محورهای پرحادثه استان درسال جاریبودند که تلفات زیادی نیزداشتند.
وی با تاکید بر اینکه باید دستگاه ها وظیفه خود
را در ارتقاء فرهنگ ترافیکی و کاهش حوادث ایفا
کنند ،گفت :حدود  ۱۰۰۰نفردر کل استان کرمان در
سال گذشته جان خود را درحوادث رانندگی ازدست
دادند و با وجود این رتبه دوم کاهش تلفات را در
کشور داشته ایم؛ جاده های استان آبستن حوادث
ترافیکی هستند و تلفات عدد بزرگی است و اکنون
نیزوضعیت خوبی نداریم.
رضایی تصریح کرد :طول راه ها ،گستردگی حوزه
استحفاظی ،خستگی و خواب آلودگی و  ...از جمله
چالش ها و عوامل تاثیرگذاردربروزحوادث رانندگی
است.
رییس پلیس راه شمال استان کرمان در بخش
دیگری ازسخنانش با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما
اظهار کرد :رانندگان در زمان سردی هوا و ناپایداری
های جوی ازسفررفتن درپایان شب و ابتدای صبح
خودداری کنند ضمن اینکه باید به همراه داشتن

تجهیزات زمستانی ،لباس گرم ،زنجیر چرخ و نحوه
استفاده اززنجیرتوجه داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات دردستورکاربرای کاهش
واژگونی خودروها افزود :در این موضوع بر سهم
راننده و استفاده ازکمربند ایمنی تاکید داریم.
رضایی تصریح کرد :همچنین بر استفاده
سرنشینان عقب خودروها از کمربند تاکید داریم و
باید عزیزان همراهی کنند و بعد از طرح لسانی که
در این زمینه آغاز شده و  ۱۰روز اجرا می شود ،با
متخلفانبرخوردمی کنیم.

در دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان با فرمانده سپاه مطرح شد:

ایجاد حس امنیت با اقدامات سپاه
شــهردار و دو تــن از اعضــای شــورای اســامی
شــهر ســیرجان بــه مناســبت روز  ۱۳آبــان و
مقابلــه اخیــر ســپاه بــا نــاو آمریکایــی ،بــا
فرمانــده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه شهرســتان
ســیرجان دیــدار و گفتوگــو کردنــد.
بــه گــزارش روابطعمومــی شــورای اســامی
شــهر ســیرجان ،در ایــن دیــدار ابتــدا رئیــس
شــورا بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن روز  ۱۳آبــان
و بحــث استکبارســتیزی گفــت :خبــر غرورآفرین
اقــدام سبزپوشــان ســپاه انقــاب اســامی یــک
بــار دیگــر بــه جهانیــان نشــان داد مطابــق
فرمایــش امــام ،پــوزه آمریــک ا بــه خــاک مالیــده
شــده اســت .شــاید در جهــان بیســابقه باشــد
کــه کشــوری تنهــا بــا قایقهــای تنــدرو جلــوی
یــک نــاو آمریکایــی بایســتد و آن نــاو جــرات
واکنــش نداشــته باشــد .آمریکاییهــا متوجــه
شــدهاند کــه نبایــد بــا دم شــیر بــازی کننــد.
ایــن نکتــه نشــان از آمادگــی ســپاه بــرای
مقابلــه بــا هرگونــه اقــدام اســت .نکتــه دیگــر
موضــع دولــت انقالبــی آقــای رئیســی اســت کــه
محکــم پشــت اهــداف نظــام ایســتاده کــه در
کنــار اقــدام قاطــع ســپاه موجــب عقبنشــینی
آمریکاییهــا شــد.
حســن خدامــی در ادامــه تاکیــد کــرد :ایــن
دیــدار بــا هــدف اعــام حمایــت کامــل شــورای
شــهر ســیرجان از ســپاه و بســیج اســت و بــا
افتخــار اعــام میکنیــم از هیــچ کمکــی در
چارچــوب قانــون دریــغ نخواهيــم كــرد .بــرای
شــما و نظــام مقــدس اســامی آرزوی ســربلندی
هرچــه بیشــتر در ســایه ولــی فقیــه زمــان،
حضــرت آیتاهللالعظمــی امــام خامن ـهای داریــم.
در ادامــه ایــن جلســه شــهردار ســیرجان
ضمــن تبریــک روز  ۱۳آبــان و اشــاره بــه
همزمانــی آن بــا حرکــت افتخارآفریــن ســپاه
در مقابــل آمریکاییهــا ،گفــت :حضــرت
آقــا همیشــه اصــرار بــر مقاومــت داشــتند و
میگفتنــد مذاکــره و اعتمــاد نکنیــم و اکنــون
فکــر میکنــم حتــی آنــان کــه مخالــف ایــن
فرمایــش بودنــد بــا اتفاقــات منطقــه متوجــه
شــدند ســخنان آقــا مبتنــی بــر حقایــق بــوده
اســت .اکنــون کــه تحــرکات سیاســی دنیــا
را مشــاهده میکنیــم ،میبینیــم بــا وجــود

فضاســازیها ،ایــران در موضــع قــدرت اســت
و دشــمن متوجــه شــده تهدیــد اثــر نــدارد و از
موضــع خــود کوتــاه آمــده اســت .بــه همیــن
علــت ایــران را بــه مذاکــره دعــوت میکننــد
و ایــن موضــوع ناشــی از تدبیــر حضــرت آقــا
اســت.
علیاکبــر کریمیپــور زارعــی ضمــن اشــاره
بــه اعتقــاد ســپاهیان بــه شــهادت گفــت :ایــن
نکتــه نشــان از شــجاعت ســپاهیان اســت زیــرا
باالتــر از جــان وجــود نــدارد و ایشــان از بــذل
جــان خــود در راه انقــاب دریــغ ندارنــد .آرزوی
ســربلندی شــما و ایــران را داریــم.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی
شــهر ســیرجان نیــز بــا اشــاره بــه واقعــه اخیــر
مقابلــه ســپاه و آمریــکا گفــت :چنیــن اتفاقاتــی

موجــب ایجــاد وجــد و حــس امنیــت در کشــور
اســت.
حجــت کاظمــی ایــن حرکــت را ناشــی از اعتقاد
و ایمــان ســپاه بــه قــدرت خــود و ناتوانــی آمریکا
در برابــر ســپاه دانســت و گفــت :ســپاه هیــچ
ترســی از آمریــکا نــدارد و ایــن موضــوع بــه
وضــوح در ماجــرای اخیــر مشــاهده شــد .قــدرت
ســپاه ناشــی از آرامــش درونــی و ایمــان بــه
فرمایــش امــام راحــل اســت کــه آمریــکا هیــچ
غلطــی نمیتوانــد بکنــد.
کاظمــی بــا اشــاره بــه نفــوذ عمیــق بــاور بــه
شــهادت در میــان ســپاهیان افــزود :بچههــای
ســپاه هــم مقابلــه بــا اســتکبار را موجــب عــزت
میداننــد و هــم شــهادت در ایــن راه را .انشــاهلل
هــم ســپاه و هــم ســایر قــوای نظامــی همیشــه

ســربلند باشــند تــا همچنــان حــس امنیــت
در سراســر کشــور جــاری باشــد و اســتکبار در
انجــام نقشــههای شــوم خــود بــا شکســت
مواجــه باشــد .بــدون شــک چنیــن وقایعــی
یــک پیــروزی ملــی بــرای کشــور محســوب
میگــر دد.
در انتهــای جلســه مذکــور فرمانــده ناحیــه
مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان ســیرجان
بــا تشــکر از شــهردار و شــورای شــهر گفــت:
امیــدوارم خداونــد بــه مــا توفیــق دهــد کــه
حــس امنیــت ،نشــاط در کار و روحیــه مجاهــدت
را در میــان مســئوالن ایجــاد کنیــم تــا خدمتگزار
مــردم باشــند.
ســرهنگ پاســدار؛ علــی دســتوری ،ســپاه را
نمونــه گلچینــی از مــردم انقــاب ایــن مــرز و

بــوم خوانــد و گفــت :ســپاه از دل همیــن مــردم و
نمــاد شــجاعت ایشــان اســت .اقتــدار و پیــروزی
ایشــان ،نمــاد اقتــدار و پیــروزی مــردم اســت
زیــرا ســپاه از دل همیــن مــردم انقالبــی و والیــی
بیــرون آمــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مناســبتهای  ۱۳آبــان،
از جملــه استکبارســتیزی ،روز تســخیر النــه
جاسوســی ،روز دانشآمــوز و ســالروز تبعیــد
حضــرت امــام خمینــی گفــت :خــدا را شــاکریم
در ایامــی کــه برخــی بــه دنبــال روتــوش کــردن
چهــره آمریــکا هســتند ،در ماجــرای اخیــر
ماهیــت واقعــی ایشــان بیشــتر عیــان شــد و
مــردم مــا مصممتــر از پیــش بــرای مبــارزه بــا
اســتکبار بــه عنــوان یکــی از مولفههــای اصلــی
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی آماده هســتند.
دســتوری در ادامــه بــا تشــریح برخــی
جنایتهــای آمریــکا در جهــان و ایــران گفــت:
دشــمن بــه دلیــل اتفاقاتــی کــه در  ۸ســال
گذشــته افتــاد ،احســاس کــرد میتوانــد ایــران
را متوقــف کنــد .منتهــا رویکــرد نظــام اســامی
اســتقالل و خودکفایــی اســت .مــا بــه دنبــال
برداشــتن تحریمهــا چــه از طریــق مذاکــره و چــه
ســایر اقدامــات هســتیم .نکتــه بعــدی بیاثــر
کــردن تحریمهــا اســت کــه مــا بــا ایجــاد
بــازاری فــارغ از بــازار جهانــی توانســتیم بــه
کمــک دولــت جدیــد بــه نقطــه قابــل اتکایــی
برســیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن پــس از
شکســت در مســیر تحریــم ایــران ،اینــک بــه
دنبــال اســتفاده دوبــاره جنــگ ســخت اســت،
گفــت :اگــر آمریکاییهــا در ماجــرای اخیــر
موفــق میشــدند ،بــرای مــا مشــکالتی ایجــاد
میشــد .
دســتوری بــا تشــریح ماجــرای اخیــر مقابلــه
ســپاه و آمریــکا و شکســت نیروهــای نظامــی
آمریــکا افــزود :اقتــدار ســپاه ناشــی از عنایــت
خداونــد و رهنمودهــای حضــرت امــام و حضــرت
آقــا اســت و بــه راســتی آمریــکا هیــچ غلطــی
نمیتوانــد بکنــد .امیدواریــم از ایــن پــس نیــز
خداونــد بــه مــا و شــما در راه حفــظ نظــام،
ارزشهــای آن و مردمــی کــه همــواره حامــی
نظــام هســتند ،توفیــق دهــد.

