
مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان:
انشااهلل فصل تابستان با کمترین 

مشکل سپری خواهد شد
استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  جامعه:  گروه 
سال  تابستان  فارس،  خلیج  آب  انتقال  »با  گفت:  کرمان 
تامین آب  آینده در شهرهای کرمان و رفسنجان مشکل 
نساء،  سد  آب  از  استفاده  با  همچنین  و  داشت  نخواهیم 
مشکل آب شرب شهروندان بم و بروات نیز برطرف خواهد 
عظیم  پروژۀ  اجرای  به  اشاره  با  همچنین  عبدیان  شد«. 
شبکۀ فاضالب در شهرهای کرمان، سیرجان و زرند افزود: 
»ظرف چند ماه آینده اجرای  پروژۀ فاضالب در شهرهای 
بردسیر و شهربابک آغاز می شود و امیدواریم سرمایه گذار 
مشخص  به زودی  نیز  رفسنجان  شهر  در  فاضالب  پروژۀ 
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  شود«. 
استان کرمان، وی در اولین گردهمایی مدیران شرکت های 
و  سیرجان  و  رفسنجان  شهرستان های  فاضالب  و  آب 
مدیران امور تابعۀ استان کرمان در سال جاری با اشاره به 
این که رویکرد شرکت آبفا عدالت، شفافیت و قانون مداری 
است، خطاب به مدیران بیان کرد: »میثاق من نیز با شما 
خدمت کردن و مردمی بودن است «. مدیرعامل شرکت 
هیچ کس  با  این که  بیان  با  ادامه  در  کرمان  استان  آبفا 
در  افراد  انتصاب  و  انتخاب  معیار  و  نبسته ام  اخوت  عهد 
سمت های مدیریتی بر اساس شایستگی و تخصص است، 
افزود: »مدیران باید جهادی و انقالبی کار کنند و در راه 
در  وی  نکنند«.  دریغ  کوششی  هیچ  از  مردم  به  خدمت 
ادامه گفت: »با وجود این که با گرم شدن هوا و فرارسیدن 
فصل تابستان طبیعتا مصرف آب افزایش می یابد و ممکن 
این  ولی  بیاید  وجود  به  مشترکین  برای  مشکالتی  است 
اطمینان را به شهروندان می دهیم که کارکنان شرکت آبفا 
در اقصی نقاط استان، تمام تالش خود را می کنند که با 
توجه به امکانات موجود، آب شرب شهروندان تامین شود 
و ان شاءاهلل با همت دو چندان نیروهای آب و فاضالب و 
سپری  مشکل  کمترین  با  تابستان  فصل  مردم،  همراهی 

خواهد شد«.

وزارت بهداشت:
پوشش واکسیناسیون کرونا
در گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال

مناسب نیست
واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس  جامعه:  گروه 
موجود،  آمارهای  با وجود  »اکنون  بهداشت گفت:  وزارت 
پوشش واکسیناسیون کرونا در گروه سنی ۵ تا ۱۱ ساله 
متفاوت  سال   ۱۸ تا   ۱۲ سنی  گروه  با  و  نیست  مناسب 
است«. محمدمهدی گویا افزود: »در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ 
آمارهای  با  رقابت  قابلیت  که  داریم  آمارهای خوبی  ساله 
داریم  تقاضا  والدین  از  منظور  همین  به  دارد،  را  جهانی 
این شرایط را در نظر بگیرید و بچه ها را از واکسن محروم 
ایرنا سراسری، وی ۲7 اردیبهشت ماه  نکنند«. به گزارش 
حدود  و  اول  نوبت  نفر  میلیون   ۱۴ »حدود  کرد:  بیان 
را  کرونا  واکسن  سوم  نوبت  کشور  در  نفر  میلیون   ۲۸
روی  »تاکید می شود  داد:  ادامه  وی  نکرده اند«.  دریافت 
واکسیناسیون نوبت اول، دوم و سوم تمرکز و توجه جدی 
شود چون آمارها نشان می دهد که پوشش واکسیناسیون 
گروه  با  و  نیست  مناسب  سال   ۱۱ تا   ۵ سنی  گروه  در 
سنی ۱۲ تا ۱۸ سال متفاوت است«. براساس آمار وزارت 
بهداشت، تاکنون ۶۴ میلیون و ۴۴۸ هزار و 7۳۶ نفر دوز 
اول، ۵7 میلیون و 7۲۴ هزار و ۵۰۸ نفر دوز دوم و ۲7 
نفر، دوز سوم واکسن کرونا  میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۱۶ 
تزریق شده در  تزریق کرده اند و مجموع واکسن های  را 

کشور به ۱۴۹ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۴۶۰ دوز رسید.

مشکل تعدد طرح های بافت تاریخی 
سه سال بیش تر نیست که شهرداری بافت 
رحیمی راد  علی  و  شده  فعال  کرمان  تاریخی 
دومین شهردار این منطقه است. او که به تازگی 
دانشگاه  رئیس  با  تفاهم نامه ای  امضای  برای 
توضیح  داشته؛  جلسه ای  کرمان  باهنر  شهید 
پرسشی  چه  پاسِخ  دریافت  برای  که  می دهد 

سراغ دانشگاه رفته است.
رحیمی راد همچنین از برنامه های شاخصی 
در  که  می گوید  دارند  تاریخی  بافت  برای  که 

ادامه می خوانید. 

باهرن  دانشگاه  در  جلسه ای  به تازگی 
داشتید و آن طور که در خربها آمده قصد 
دارید تفاهم نامه ای با دانشگاه امضا کنید 
دانشکده  به جای  انتظار،  برخالف  اما 
معماری با رئیس دانشگاه این نشست را 

برگزار کردید.
در این جلسه، آقای دکتر کشاورز از بخش 
مرمت و احیای بناهای تاریخی و آقای دکتر 
سالجقه رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
نیز حضور داشتند. درست است تفاهم نامه را با 
ما  کارها  اما  می کنیم  امضا  دانشگاه  رئیس 
قرار  و  است  مرتبط  تخصصی  حوزه های  در 
نیست وقتی حوزۀ کاری ما مرمت و معماری 
کشاورزی  دانشکده  مثال  با  است  زیباسازی  و 
قرارداد ببندیم و همان طور که گفتم، عالوه بر 
اکبری فرد رئیس محترم دانشگاه،  آقای دکتر 
دو تن از اساتید دانشکده هنر و معماری هم در 

جلسه حضور داشتند. 
چه پرسشی را به دانشگاه بردید که به 
دانشگاه  از  بدهند؟ چه کمکی  پاسخ  آن 

می خواهید؟
احیای   ۵ منطقه  شهرداری  در  ما  هدف 
مباحث  یک سری  که  است  تاریخی  بافت 
اینکه  مثال  است؛  جامعه شناسی  در حوزۀ  آن 
تاریخی،  بافت  محدودۀ  از  زیادی  بخش  در 
افغانستانی ها ساکن هستند، به حوزۀ اجتماعی 
و جامعه شناسی برمی گردد. مسائلی هم داریم 
که به حوزه های مرمت و معماری و زیباسازی 
تجربه  صرفا  آن،  حل  برای  که  است  مربوط 
از  باید  و  نیست  کافی  شهرداری  تخصص  و 
دانشگاه کمک بگیریم. می خواهیم هر اقدامی 
که انجام می دهیم کامال تخصصی و علمی باشد 
باشد.  موثر  زمینه  این  در  می تواند  دانشگاه  و 
هدف  محلۀ  دو  برنامه ها،  در  حاضر،  حال  در 
محدودۀ  در  واقع  قلعه دختر  یکی،  که  داریم 
شهرداری منطقه پنج است. البته در مجاورت 
محدودۀ  در  که  داریم  هم  را  قلعه اردشیر  آن، 
شهرداری منطقه چهار قرار دارد. سال های سال 
است که شهرداری برای تملک امالک حاشیۀ 
قلعه دختر هزینه می کند )که به جای آن باید 
پارک گردشگری احداث شود(. برخی معتقدند 
پارک  ساخت  شد،  تمام  تملک ها  وقتی  که 
ندارم  دیدگاهی  چنین  بنده  ولی  شود  شروع 
تملک  که  محدوده هایی  در  باید  می گویم  و 
اقدام  می توانیم  میراث  ضوابط  طبق  و  شده 
کنیم، کار اجرایی آغاز شود ولی طرح خوبی 
برای آن نداشتیم. برای همین، تصمیم گرفتیم 
برای  میراث فرهنگی  و  دانشگاه  و  شهرداری 
طراحی مجموعۀ گردشگری اطراف قلعه دختر 

فراخوان بدهند و مسابقه ای برگزار شود. جایزۀ 
خوبی هم در نظر می گیریم و دانشگاه کمک 
کند و داوری قوی صورت گیرد تا طرح برتر 
با  تعامل  برنامه های  از  یکی  شود.  انتخاب 
دانشگاه در این حوزه است. برنامۀ دیگر، مربوط 
داریم  قصد  که  است  قلعه محمود  محلۀ  به 
اقداماتی  در آن انجام بدهیم که به طراحی و 
جداره سازی نیاز دارد و از بخش هنر و معماری 
خواستیم به ما کمک کنند. اگر از دانشگاه و 
نظر  منتقدین  از  و  بگیریم  بهره  متخصصان 

بپرسیم نتیجۀ کار خیلی بهتر خواهد بود.
اینکه می گویید هم از تخصص و هم از 
نظر انتقادی متخصصان استفاده کنید؛ 
سازوکاری هم برای آن تعریف کرده اید؟ 
عالم زاده  آقای  شهرداری  زمان  در  مثال 
گرفت.  شکل  معماری  مشورتی  کارگروه 
نظر  می خواهید  طریق  چه  از  شما 
مشورتی و نقد متخصصان و کارشناسان 

را بگیرید؟
جلسه ای  میراث فرهنگی  با  پیش،  مدتی 
داشتیم و قرار شد دفتر مشترکی بین میراث 
بگیرد. در حال حاضر،  تاریخی شکل  بافت  و 
طرح ها  وقتی  که  است  این صورت  به  فرایند 
در شهرداری نهایی می شود، برخی از آن باید 
یا  فرهنگی  میراث  در  ویژه  کارگروه هایی  در 
در کمیسیون های مربوطه مصوب شود. قصد 
طوالنی  خیلی  اداری  روال  اینکه  برای  داریم 
را  میراث فرهنگی  با  مشترک  دفتر  این  نشود 
راه اندازی کنیم تا ابتدا در این کارگروه، طرح ها 
یکپارچه و با ضوابط همسو و بعد برای تصویب 
ارجاع شود تا در مسیری نیفتد که به بن بست 
بخورد. این دفتر که تشکیل بشود، از طریق آن، 
از نظر کارشناسان خبره نیز استفاده می کنیم. 
با  اینکه بنده از زمان شروع مسئولیتم  ضمن 
تعداد زیادی از کارشناسان و منتقدان چندین 
جلسه داشته ایم. تاکید دارم که اگر قرار است 
کاری انجام شود تایید کارشناسان و منتقدان 

را داشته باشد.
و  قلعه دخرت  در  طرح  دو  به  اشاره 
سه  کلی  به طور  کردید.  قلعه محمود 
ذکر  را  تاریخی  بافت  در  شاخص  برنامۀ 

می کنید؟
قبل  از  که  تجلی  خیابان  پیاده راه  جز  به 
می دهیم؛  ادامه  را  آن  داریم  و  شده  شروع 
بافت  احیای  و  قلعه دختر  ما دو محلۀ  اولویت 
محلۀ قلعه محمود است. طبق طرح، بلوار قلعه 
می کنیم  تبدیل  انسان محور  مسیری  به  را 
که هم سواره و هم پیاده دارد ولی غالب آن 
انسان محور است و در آینده، امکان اینکه کال 
سواره از آن حذف شود نیز وجود دارد. احیای 

انتقال ساختمان  و  قلعه محمود  تکیه و حمام 
احیای  و  محله  این  به  پنج  منطقه  شهرداری 
برنامۀ  می شود.  انجام  نیز  قلعه محمود  بازار 
بعدی، اتمام مرمت حمام ته باغ هلل است که 
یا آن را به بخش خصوصی واگذار می کنیم یا 
خود شهرداری آن را فعال خواهد کرد. سعی 
باشند،  نداشته  پراکندگی  اقدامات،  می کنیم 
محلۀ هدف را مشخص کنیم و به جمع بندی 
که رسیدیم و کار نهایی که شد پروژۀ بعدی را 

شروع کنیم.
طرح محلۀ گلبازخان را اجرا نمی کنید؟

تصمیمات  میراث فرهنگی  همراه  به 
مشترکی برای این محله گرفتیم و داریم کار 
می کنیم. هم اکنون در حال تملک پارکینگ ها 
را  کوچه ها  از  تا  دو  محله،  این  در  هستیم. 
آمادگی  و  کردیم  جداره سازی  و  کف سازی 
محله  ساکنان  با  معابر،  سایر  برای  داریم 
مشارکت داشته باشیم به این صورت که طرح 
از میراث و مصالح از شهرداری و احیا با مالکان 
باشد. امیدواریم از این طریق بتوانیم بقیۀ معابر 

را نیز بهسازی کنیم. 
خانۀ  هفت  مرمت  پروژۀ   96 سال 
به  و  شد  شروع  کرمان  شهر  در  تاریخی 
پایان نرسیده، متوقف شد. اوایل، صحبت 
از مشارکت شهرداری هم بود. شهرداری 

در این پروژه دخالتی دارد؟
اطالعات دقیقی از جزئیات این پروژه ندارم 
اما اگر موردی باشد که شهرداری بتواند کمک 
قطعا همکاری  بیفتد  به جریان  پروژه  تا  کند 
می کنیم و سعی می کنیم خللی هم از جانب 

شهرداری در کار ایجاد نشود.
خانۀ  کرمان،  بازار  مجموعۀ  در 
وجود  »لطفی«  ارزش  با  و  تاریخی 
و  میراث فرهنگی  سال هاست  که  دارد 
استانداری قصد دارند آن را مرمت کنند 
سال  چند  نمی شود.  انجام  کاری  ولی 
پیش، شهرداری مقداری در این خانه کار 
آن  مالکیت  شد  متوجه  وقتی  ولی  کرد 
در اختیار راه و شهرسازی است از پروژه 
بدی که  به وضعیت  توجه  با  خارج شد. 
این خانه دارد، قصد ندارید این پروژه را 

در اختیار بگیرید؟
کرده ام.  بازدید  خانه  این  از  شخصا  بنده 
انجام  شهرسازی  و  راه  با  مکاتبه ای  شد  قرار 
یا آن را در  دهیم و تعاملی داشته باشیم که 
به  یا  تا مرمت کند  بگذارند  اختیار شهرداری 
کمک  خانه  این  از  حفاظت  به  دیگری  شکل 
کنیم. عالوه بر این، ملک تاریخی دیگری در 
مجموعۀ خواجه اتابک وجود دارد که مالک آن 
هماهنگی  میراث فرهنگی  با  است.  شهرداری 

بودجه  شده،  انجام  اداری  کارهای  و  کردیم 
احیا  و  مرمت  ملک  این  امسال  تا  می گذاریم 

حفظ شود.
دربارۀ خانه لطفی اگر راه و شهرسازی 

بپذیرد، حاضرید آن را مرمت کنید؟
باید توافق کنیم و ببینیم با چه شرایطی با 
ما راه می آیند. به عنوان متولی بافت تاریخی 
سعی داریم معدود بناهایی که مانده را حفظ 
بناهای  از  بسیاری  متاسفانه  کنیم.  احیا  و 
هدف  و  است  رفتن  بین  از  حال  در  تاریخی 
اصلی شهرداری منطقه پنج احیای بافت است 
که امیدوارم بتوانیم به بهترین نحو آن را انجام 

دهیم.
تاریخی  بافت  شهرداری  مالی  اوضاع 

چه طور است؟ 
رضایت بخش است. البته ما به دنبال رویکرد 
جلسات  و  هستیم  تاریخی  بافت  در  دیگری 
تا حدودی هم  و  متعددی دربارۀ آن داشتیم 
به نتیجه رسیده ولی هنوز نهایی نشده است. 
دنبال  به  نباید  تاریخی  بافت  در  معتقدم  من 
اینکه درآمد سالیانۀ  باشیم. ضمن  درآمدزایی 
ما نسبت به درآمد کل شهرداری کرمان بسیار 
برای  تا  است  این  ما  پیشنهاد  است.   اندک 
اینکه بافت تاریخی احیا شده و ساخت وسازها 
رونق یابد، عوارض را در بافت تاریخی رایگان 
را تشدید کنیم و هرجا  و همزمان، نظارت ها 
بسته های  دارد  همخوانی  میراث  ضوابط  با 
یک  ساخت  مثال  و  بگیریم  نظر  در  تشویقی 
طبقه را تشویقی بدهیم تا مالکان ترغیب شوند. 
اگر عوارض رایگان و یک طبقه تشویقی بدهیم؛ 
البته آنجا که با ضوابط میراث ناسازگاری ندارد، 
ساخت وساز در بافت تاریخی رونق می یابد اما 
نظارت باید تشدید و ساخت وسازها با مصالح 
همخوان انجام شود. شهردار محترم و شورای 
محترم شهر نسبت به این پیشنهاد دید مثبتی 

دارند و طرح در دست بررسی است.
تاریخی  بافت  در  که  اقداماتی  برای 
کدام  حاضر  حال  در  می دهید،  انجام 
جهاد  طرح  شماست؟  میز  روی  طرح 

دانشگاهی یا شارستان؟  
براساس آخرین طرح بافت کهن که توسط 
ابالغ شده است عمل  شارستان تهیه و به ما 
می کنیم. البته این طرح، ایرادات و مشکالتی 
دارد و برای رفع آن، مکاتباتی انجام داده ایم.  

طرح شارستان چه اشکاالتی دارد؟
شهرداری در دوره هایی براساس »اقدامات 
بافت  در طرح  است.  کرده  انجام شده« عمل 
برداشته  اند  را  شهر  تعریض های  اکثر  کهن 
باعث شده در برخی معابر و گذرها  و همین 
مشکالتی پیش بیاید. پیشنهاد ما این بوده که 
شکل  همان  به  بوده،  اقدامات  براساس  آنچه 

عمل شود. 
چه  طرح  تعریض ها،  حذف  جز  به 

ایرادات دیگری دارد؟ 
زیاد  محل  موقعیت  با  کاربری ها  از  بعضی 
همخوانی ندارد. البته این موارد، در کمیسیون 
مشکل  ولی  می شود  برطرف  و  حل   ۵ ماده 
حال  در  که  تعریض هاست  به  مربوط  بیش تر 
طورکلی،  به  هستیم.  آن  رفع  برای  پیگیری 
بافت  طرح های  تعدد  ما  مشکالت  از  یکی 
تاریخی است. اگر طرح ها یکپارچه شود خیلی 
بهتر است. پیشنهاد آن را داده ایم و امیدواریم 

به جمع بندی برسیم. 

نام  ناگهان  کبوتری 
نمایشنامه ای ست که محمد 
در  را  آن  نوشتن  چرمشیر 
اسفند  نهم  شنبه  روز  یک 
ماه ۱۳۸۲ به پایان رسانده 

است.
عمارت  در  نمایشنامه 
زنی  که  جهان  نزهت  باغ 
نازا است می گذرد، نزهت جهان با خیال مادرش، 
خانم جان، قصۀ پدر را مرور می کنند، صنم رشتی 
که نطفۀ فروغ حشام، شوهر نزهت جهان را در دل 
پرورده است وارد عمارت می شود، نزهت جهان در 
عمارت خود با رقیب خود صنم روبه رو می شود که 
نوزاد را در قنداق دارد، در نهایت صنم نوزاد را به 
نزهت جهان می سپارد و از آنجا می رود و این گونه 
تولد و مرگ )ورود  نوزاد و ورود جنازۀ پدر( در 

یک نقطه با هم تالقی می کند. 
در این نوشته نگاه می اندازم به اجرایی از این 
نمایشنامه به کارگردانی محمدرضا قدس ولی، که 

هم اکنون در سیرجان به روی صحنه می رود.  
اجرا  یک  مهمانی  به  ما  وقتی  به نظرم  باری، 
شکلی  به  و  باهم  باید  متن  و  اجرا  می رویم، 
درهم تنیده، در مقابل مخاطب، دست به یک رفتار 
مشترک بزنند. الزم به ذکر است رفتار مشترک، 
جهت  یک  در  و  هم سو  حرکتی  معنی  به  لزوما 
نیست. اجرا می تواند به مبارزه با متن بپردازد، به 
شرط آن که محصول این مبارزه یک ساحت یکه 
و درهم تنیده ای باشد که ما شاهد کنش و واکنش 
متقابل متن و اجرا در قبال هم باشیم، نه اینکه 
هر کدام در تاالرهای جداگانه ای به سر ببرند که 

در این صورت اساسا مهمانی ای شکل نمی گیرد.
در متن »کبوتری ناگهان«، نکات زیادی وجود 
سمت  به  دارد  میل  متن  این که  از  حاکی  دارد 
که  مرد  بدون  اندرونی  یک  مثابه  به  اتمسفری 
فضای زنانه در آن جریان دارد، پیش برود. اجازه 
بدهید قبل از پرداختن به رفتار اجرا در برابر این 
اتمسفر، به چند فکت از درون متن اشاره کنم، 
اتمسفر  مورد  در  فرض ام  پیش  این  جاپای  تا 
و  است  زنان  آن  از  نقش ها  تمام  شود:  محکم تر 
در فهرست نقش های ابتدای نمایشنامه نام هیچ 
مردی به چشم نمی خورد، نوزادی که در انتها وارد 
می شود هم که نقطه عطفی ست بر این فضا.  در 
خالل گفت وگوی زنان به دفعات به طور مستقیم 

مردان  غیاب  و  فضا  این  به وجود  و غیرمستقیم 
ودرخفا نگه داشتن زنان در اندرونی و میل زنان به 
باز کردن این فضا ونارضایتی شان از این تفکیک، 

اشاره می شود، به عنوان مثال:
نزهت جهان: ... چرا خانه را بیرونی و اندرونی 
در  می نشینیم  زن ها  ما  مردها....  این  کرده اند 
زندگی  مردها  تا  ناچار  و  بند  هزار  به  اندرونی 
بیرونی  نامش  که  آنجا  در  آسودگی  به  کنند 
است. می بینی مهرآفاق جان نام خوشی هم دارد. 

بیرونی. ص۱۲
نزهت جهان: دلم می خواست می رفتم زیر این 
باران، تا کنار آن بید مجنون ها. دلم می خواست 
بیاید  هم  ملوچ  می گفتم  می رفتیم.  هم  با  همه 
این  در  هست  که  هر  و  دده ها  همه  مهرآفاق 
می کردیم  باز  گیس  می خواست  دلم  اندرونی ها. 
زیر این باران...چه می ترسم ازین زن بودن خودم.

ص۱۵
از دو مردی هم که در خالل گفت وگوها یاد 
می شود، یکی فروغ حشام است )نزهت جهان: ... 
به شوهرتان بگویید آرام بیاید و آرام برود، قصد 
دیدار نکند که به این اتاق محرم نیست... ص۲۱( 
و دیگری آقاجان، که گفته می شود در شبی بارانی 

جنازه اش را به خانه می اوردند.
شده  انتخاب  نویسنده  توسط  که  هم  زبانی 
زبانی ست نفس گیر که عموما  مکث میان جمالت 
را نمی طلبد و بازیگر برای بجا آوردن حق جمالت، 
انرژی  ادای  برای  بری(،  )سیسیلی  تعبیر  به  یا 
مکث های  و  کافی  تنفس  با  است  نیاز  عاطفی، 
ادا کند، چرا  را  بعضا بدون مکث، آن ها  اندک و 
کل  به  است  وابسته  دیالوگ  عاطفی  انرِژی  که 
کلمات، که این نکته نیز در )روش(، هم سوست 
خاله زنکی  وراجی های  به  عرف  در  که  آن چه  با 
زنانۀ  زنانه معروف است و فضای  و پرحرفی های 
مثال  عنوان  به  می کند.  تقویت  را  متن  اندرونی 
باال  در  ذکر شده  دیالوگ های  همان  به  می توان 
شما  برای  باران  خاتون:  )ملوچ  به:  یا  کرد  اشاره 
خوب است نزهت جهان جان که می ایستی کنار 
این پنج دری تاق و جفت می کنی درخت های این 

باغ را با آن چشم های خمار(. ص۵
اجرا و رفتارش در مقابل  به سراغ  بریم  حال 

آنچه ذکر شد. 
محمدرضا  مردانۀ  هیئت  که  اجرا  شروع  در 
قدس ولی در نقش آقاجان را دیدم این سوال برایم 

پیش آمد که آیا این اتمسفر توسط گروه دریافت 
نشده که درهای این اندرونی را برداشته اند و اجازۀ 
تقابلی  شاهد  است  قرار  یا  داده اند؟  را  مرد  ورود 
میان آن اتمسفر و طراحی گروه و کارگردان باشم 
و از این تقابل چیز سومی زاییده شود؟ در خالل 
از  را  متن  دارد  اجرا  که  کردم  مشاهده  نمایش 
کنش خالی می کند، اما بجای آن چیزی پیشنهاد 
نمی دهد و کار دارد به سمت روایت صرف کشیده 
می شود، آن هم با استانداردهای نه چندان باالیی 
در واحد بازیگری. اجازه بدهید منظورم را با اشاره 
به متن و اجرا بیشتر توضیح دهم. اما ابتدا بدانید 
دو تعریف از کنش را به عنوان پیش فرض در پس 
ذهن ام دارم، اولی ترجمۀ آقای دولت آبادی ست که 
می گوید کنش عبارت است از مجموعه تغییراتی 

اصلی(  )کنش های  دومی  و  شخصیت ها  دربارۀ 
از  است  عبارت  کنش  می گوید  که  است  باربا  از 

هرچیز که به توجه تماشاچی جهت بدهد.
باری، نزهت جهان دوبار در دو سوی ابتدایی 
باران  درختان  از  تشبیه  جور  دو  متن،  میانی  و 
ارائه می دهد. تشبیه اول به نزهت  خوردۀ باغ را 
)نزهت  می کند  داللت  دلزنده  و  شاد  جهانی 
انگار  مجنون،  بیدهای  این  سرخوشند  جهان: 
و  باد  اینهمه  میان  باشند  کرده  باز  گیس  زنان 
از  ما  شناخت  نمایش،  طی  در  اما  ص۶(  باران. 
از  دومش  تشبیه  و  می کند،  تغییر  او  شخصیت  
همان درخت ها، نزهت جهانی غمگین و افسرده 
بازشناسی  به  وادار  را  ما  و  می شناساند  ما  به  را 
نگاه  هیچ   ... جهان:  )نزهت  می کند  شخصیت 
باغ امشب دده خانم جان به این  این  کرده ای به 
بید مجنون ها و این باران حالت غریبی دارند، به 

زنان عزادار می مانند این بید مجنون ها...ص۱۶( .  
این که متن از مواجهۀ یک شخصیت با عینا یک 
مورد )درختان در حال خیس شدن زیر باران( در 
دو سویش استفاده می کند یک نوع تاکید است 
که به ما می فهماند این شخصیت و پیرامونش باید 
در مرکز توجه باشد، به ما می فهماند نزهت جهان 
ابتدای نمایشنامه که در آن اندرونی زنانه دیدیم 
با نزهت جهان انتهای نمایشنامه فرق می کند، پر 
واضح است که شخصیت نزهت جهان، شخصیتی 
ما  و  می شود  تحول  دچار  که  است  داینامیک 
می دانیم که )نگرش دوقطبی( یعنی همان تغییر و 
تحول شخصیت ها در ابعاد روحی روانی، اعتقادی، 
گفتارشان  و  رفتار  توسط  فیزیکی،  اجتماعی، 
درطی زمان بروز پیدا می کند، نه این که این تحول 

به یکباره و فقط توسط دو دیالوگ گزارش داده 
اجرا  فرایندی ست که در طی زمان  شود، تحول 
متن  در  مخصوصا  می شود،  استنتاج  کنش ها  از 

نویسندۀ قلم فرسا و چیره دستی مثل چرمشیر.
در متن می بینیم مادر)خانم جان( دارد با نزهت 
وارد می شود،  جهان حرف می زند که دده خانم 
می خواهد شمع روشن کند که با مخالفت نزهت 
جهان  نزهت  و  خانم  دده  می شود.  روبرو  جهان 
مدتی را با هم می گذرانند بدون اینکه دده خانم 
حرفی بزند یا کاری بکند که نشاندهندۀ این باشد 
را در چند  اتفاق  این  مانند  را می بیند.  مادر  که 

جای دیگر متن هم شاهدیم.
را  قصه  دیالوگ ها  زمان که  در همان  درواقع 
می کنند  عمل  خود  وظایف  به  و  می برند  پیش 
با ایجاد بی ارتباطی میان)آدم هایی که وارد  متن 
اتاق نزهت جهان می شوند( و )خانم جان(، کنش 

که  می کند  معرفی  اجرایی  گروه  به  را  دیگری 
و  روی صحنه  بدن های  میان  بی ارتباطی  توسط 
سکوت میان آن ها در اتمسفر دیداری و شنیداری 
انجام خواهد شد، کنشی که ضمن ایجاد هویت 
عمل نمایشی در جهت شخصیت پردازی هم گام 
برمی دارد و کم کم ما را به این نتیجه می رساند که 
خانم جان فقط در ذهن نزهت جهان وجود دارد و 
با بازشناسی از شخصیت که در ما ایجاد می کند 
عینی  و  ذهنی  فضای  می کند  قادر  کم کم  را  ما 
فروغ الزمان را برای خودمان تفکیک کنیم، فضایی 
که در پردازش نمایشنامه برای نزهت جهان درهم 

تنیده است.
از  ما  ادراک  می دهد  پیشنهاد  متن  این گونه، 
شخصیت و تحول فروغ الزمان و حتی تحول مکان 
و زمان، حاصل کنش های نمایشی باشد نه حاصل 

گزارشی در واحد روایت.
را  گزاره  این  غیرهنر  و  هنر  میان  تعریف  در 
بگویم که هنر و تئاتر یک تجربۀ مشترک است 
اثر و مخاطب، میان گروه اجرایی و تماشا  میان 
چی. اگر در طی زمان اجرا اثر امکان تجربه را از 
مخاطب خود بگیرد و به انتقال اطالعات و داده ها 
بسنده کند، حتما خود را پشت دروازه های هنر 

نگه داشته است.  
 در اجرای رضا قدس  اما خانم جان از محدودۀ 
محدوده ای  در  و  است  بیرون  فروغ الزمان  اتاق 
کرده  اضافه  اجرا  به  که  آقاجانی  بهمراه  بیرونی 
به گفت وگو می پردازد، کارگردان غیر از تفکیک 
گزارشش  بر  نور،  از  استفاده  با  مکانی،  محدوده 
تاکید  خانم جان  بودن  خاطره  و  بودن  خیالی  از 

می کند.
یعنی از همان ابتدای نمایش ضمن بی اعتنایی 
و  کشف  لذت  شد،  ذکر  که  زنانه ای  اتمسفر  به 
بازشناسی را از مخاطب دریغ می کند و با حذف 
کنش های یاد شدۀ متن، کار را در سطح روایت 
صرف نگه می دارد. مخاطب می توانست با کشفی 
می کرد  پیدا  دست  آن  به  کنش ها  طی  در  که 
اثر را به بخشی از تجربۀ خود تبدیل کند، حال 
اطالعاتش  فرستنده  یک  مانند  اجرا  این  آن که 
)مخاطب(  گیرنده  به  یکی  و  صفر  صورت  به  را 
با تهی کردن خودش  این اجرا  گزارش می دهد، 
از کنش های متن اش، برای مقوله )ادراک(، محلی 
را منفعل و  باقی نمی گذارد و مخاطب  اعراب  از 

تبدیل به یک گیرندۀ مکانیکی می کند. 
و این انفعال نه با دنیای متن ارتباطی ایجاد 
و  مخاطب  جامعۀ  امروزۀ  کار  به  نه  و  می کند 
شرایط اجتماعی اش می آید. حال آن که هنر تئاتر 
بواسطۀ میرا بودن، فقط می تواند با همان اکنون 
مخاطبانش ارتباط برقرار کند، چراکه پس از اجرا 

می میرد.
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علی
 نفیسی

اسما پورزنگی آبادی 

خبرخبر

نگرانی از خروج تدریجی انبوه سازان
از شهر کرمان

کنار صندل و تپه یحیی باید »سایت موزه« شوند

در صحن علنی شورای شهر کرمان مطرح شد

در نشست خبری میراث فرهنگی اعالم شد؛

رحیمی شهردار بافت تاریخی مطرح کرد

استقامت ـ گروه جامعه: »انبوه سازان 
در حال ترک کرمان هستند و سرمایه های 
خود را به شهرهایی مثل اصفهان، تهران 
و مشهد می برند«. این را رئیس کمیسیون 
است  کرمان شنیده  بودجه شورای شهر 
واقعیت  چه قدر  نمی دانم  که  می گوید  و 
دارد، اما از لحاظ روانی، فضایی در شهر 
همکاری  انبوه سازان  با  که  شده  ایجاد 
نمی شود. پیشنهاد چناریان این است که 
شهرداری کرمان با انجام اقدامات رسانه ای 
و تبلیغاتی، موضع خود را در برابر فعالیت  
انبوه سازان به طور صریح اعالم کند تا اگر 
از سوی نهاد دیگری مانع ایجاد می شود، 
توپ عدم همکاری را در زمین شهرداری 

نیندازند.
که  می کند  تایید  هم  کرمان  شهردار 
فضای عمومی کرمان نسبت به انبوه سازی 
شعربا ف تبریزی  سعید  نیست.  مثبت 
کار  باید  که  است  »درست  می گوید: 
است  ضروری  ولی  دهیم  انجام  رسانه ای 
تعریف  را  انبوه سازی  مشوق های  بستۀ 
انجام  هم  گذشته  در  اقدام  این  کنیم. 
برای  رانت  به  تبدیل  بعضا  ولی  می شده 
عدۀ خاصی شده است«. او می گوید که از 
انجمن انبوه سازان خواسته تا پیش نویسی 
از بسته های تشویقی که مدنظر دارند را به 

شهرداری ارائه کنند تا بررسی شود.
موضوع  استقامت،  گزارش  به 
علنی  دلیل در صحن  این  به  انبوه سازان 
که  شد  مطرح  کرمان  شهر  شورای 
کمیسیون عمران و شهرسازی شورا این 
انبوه سازان  انجمن  مدیرۀ  هیات  با  هفته 

کرمان جلسه ای داشته است.
این  رئیس  ایرانمنش  منصور 
کمیسیون گفت: »در این جلسه، نگرانی و 
دغدغه های دوستان در حوزۀ ساخت وساز 
مطرح و قرار شد در سطح کارشناسی بین 
برگزار شود  نشستی  انجمن  و  شهرداری 
امورات  تسهیل  برای  باشد،  نیاز  اگر  و 

سازندگان، تفاهم نامه ای امضا شود«.
رئیس  چناریان  حسین  ادامه،  در 
و  پایدار  منابع  بودجه،  کمیسیون 
گفت  کرمان  سرمایه گذاری شورای شهر 
و  انبوه سازان  دربارۀ  روانی  فضای  که 
کرمان  در  انبوه  و  گسترده  ساخت وساز 
گروه  این  با  می گویند  که  شده  ایجاد 
همکاری نمی شود. همیشه هم شهرداری 
مهندسی هم  نظام  بلک  نیست  مخاطب 

مطرح است.
وی با طرح پیشنهاد فعالیت رسانه ای 

برابر  در  اعالم موضع  برای  شهرداری 
افزود:  کرمان  در  انبوه سازان  فعالیت های 
انبوه سازان  اکثر  که  است  این  »صحبت 
کرمان دارند سرمایه های خود را به تهران 
نمی دانم  می برند.  اصفهان  و  مشهد  و 
نیاز  ولی  دارد  واقعیت  ادعا  این  چه قدر 
اندیشیده  تدبیری  این خصوص  است در 

شود«. 
اینکه  بر  تاکید  با  نیز  کرمان  شهردار 
باید بسته های تشویقی انبوه سازی تعریف 
شود، اظهار کرد: »منتظریم تا پیش نویسی 
از طرف انجمن برای بسته های تشویقی و 
تخفیف های احتمالی ارائه شود تا در شورا 
و شهرداری آن را بررسی کنیم و بگوییم 
مشوق برای ساخت وسازهایی که از حدی 

باالتر است، برای همگان لحاظ شود«.
»برای  افزود:  شعرباف تبریزی 
که  است  این  بنده  پیشنهاد  انبوه سازی 
پروژه های بزرگ انبوه سازی توسط شهردار 
سطح  باالترین  در  و  مهندسی  نظام  و 
مناطق  شهرداری ها  به  و  شود  بررسی 
نرود. این جزو پیشنهادات است و منتظر 

پیش نویس انجمن انبوه سازان هستم«.
رئیس  مویدی  فتح اهلل  ادامه،  در 
و  بهداشت  شهری،  خدمات  کمیسیون 
گفت:  نیز  شهر  شورای  زیست  محیط 
»همان طور که شهردار محترم می گویند 
خوبی  وضعیت  کرمان   در  انبوه سازی 
ندارد. توپ هم نباید در زمین شهرداری 

و شورا بیفتد«.
وی با بیان اینکه کلی نقشه در نظام 
مهندسی مانده است، افزود: »با پروانه های 
جزئِی یک طبقه و دو طبقه کار چندانی 
مهندسی  نظام  نمی رود.  پیش  شهر  در 
را به خاطر مجری ذی صالح  اما نقشه ها 
ایرانمنش  سپس،  است«.  کرده  دپو 
شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
»یکی  کرد:  اظهار  کرمان  شهر  شورای 
مجری  انبوه سازان  عمدۀ  دغدغه های  از 
ذی صالح است که هم الزامات قانونی دارد 
و هم آرای دیوان برای رد آن وجود دارد. 
قانونی  مبانی  جلسه ای،  در  داریم  قصد 
تکلیف  تا  کنیم  بررسی  را  آرا  آخرین  و 
مشخص شود«. وی با بیان اینکه مقداری 
مختل شدن کارها به همین دلیل است، 
تشویقی  بستۀ  که  »موافقیم  داد:  ادامه 
باشد که همه بتوانند از آن استفاده کنند. 
و  دارد  پیگیری  به  نیاز  اما  مسائل  این 
این طور نباشد صحبتی شود و چهار ماه 

دیگر خبری از آن نشود«. 

گروه جامعه: مدیرکل میراث فرهنگی، 
استان کرمان  صنایع دستی و گردشگری 
در جمع خبرنگاران، دربارۀ موزه جیرفت 
و  شده  آغاز  آن  ساخت   ۸۶ سال  از  که 
همچنان ناتمام مانده است، گفت: »موزۀ 
قابل  فیزیکی  پیشرفت  تاکنون  جیرفت 
مالحظه ای نداشته است. اقدامی که انجام 
دادیم این بود که طرح بزرگ ترین موزۀ 
منطقه ای جنوبشرق کشور را اصالح و آن 
را در دو فاز تعریف کردیم که حدود ۲۵۰ 
میلیارد تومان منابع اعتباری می خواهد«.

 ۱۲۰ موزه  اول  »فاز  کرد:  بیان  وی 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد«.

پروژۀ  »فعال سازی  داد:  ادامه  فعالی 
موزۀ جیرفت در مرحلۀ برگزاری مناقصه 
است. برای امسال هم اعتبار خوبی برای 

آن در نظر می گیریم«.
دکتر  آقای  »حمایت های  افزود:  وی 
موثر  بسیار  نیز  جیرفت  نماینده  اعظمی 
بوده است و امیدواریم با تامین اعتبارات 
اول  فاز  آینده،  سال  سه  طی  نیاز،  مورد 

ساخت موزۀ جیرفت تمام شود«.
کاوش های  سرنوشت  دربارۀ  وی 
گفت:  نیز  جیرفت  در  کنارصندل   تپۀ 
تاریخی  تپۀ  در  کاوش  فصل  »شش 
بسیار  اطالعات  و  شد  انجام  کنارصندل 
کار  از  بخشی  شد.  استخراج  ارزشمندی 
باستانی کاوش است که  در محوطه های 
کتاب  به  تبدیل  و  حاصل  آن  از  منابعی 
می شود اما بخش بعدی ساماندهی است 
عمل  خوب  حوزه  این  در  متاسفانه  که 

نکرده ایم«.
در  »حتی  افزود:  فعالی  فریدون 
محوطۀ باستانی تپه یحیی هم این اتفاق 
یحیی  تپه  بنده،  اعتقاد  به  است.  افتاده 
تبدیل  سایت موزه  به  باید  کنارصندل  و 

شوند«.
 ۳۰۰ گذشته  »سال  داد:  ادامه  وی 
تپه  ساماندهی  برای  تومان  میلیون 
اولویت  و  دادیم  اختصاص  کنارصندل 
نخست ما تعیین عرصه و حریم تپه بود 
طراحی  بعدی  فاز  افتاد.  اتفاق  این  که 
محدوده برای راه اندازی سایت موزه است 
که در اعتبارات امسال آن را به طور ویژه 

خواهیم دید«.

وی  استقامت،  خبرنگار  گزارش  به 
پرسش  به  پاسخ  در  اردیبهشت ماه   ۲7
اینکه چرا ساخت وساز  دربارۀ  خبرنگاران 
جمع آوری  کنارصندل  حاشیۀ  غیرمجاز 
اقتصادی  »معین  داد:  توضیح  نمی شود؟ 
تپه  پیرامونی  محیط  ساماندهی  با هدف 
ورود کرد ولی مسیر پروژه منحرف شد؛ 
االن  گرفتیم.  را  کار  جلوی  همین  برای 
در  را  خوبی  کار  اقتصادی  معین  همان 

قلعۀ منوجان دارد انجام می دهد«.
در ادامۀ این نشست، مجتبی شفیعی، 
کرمان  استان  میراث فرهنگی  معاون 
جهانی  ثبت  که  استقامت  به  پاسخ  در 
کنارصندل در چه مرحله ای است؟ گفت: 
»یک فهرست موقت و لیست انتظار برای 
ثبت جهانی داریم که کنارصندل در این 
لیست قرار دارد منتها اولویت وزارت خانه 
شاید )ثبت کنارصندل( در دو، سال آینده 
کرمان،  استان  از  حاضر،  حال  در  باشد. 
ولی  نعمت اهلل  شاه  آستانۀ  و  کاروانسراها 
جهانی  ثبت  برای  باالتری  اولویت  در 

هستند«.
پرسشی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
دربارۀ عدم حفاظت از مجسمه ای که در 
شناسایی  کنارصندل  کاوش های  جریان 
شده است؛ توضیح داد: »مجسمه باید به 
ساخته  آن  از  ماکتی  و  یابد  انتقال  موزه 
نمایش  به  و  جایگزین  اصلی  در محل  و 
مجسمه  این  انتقال  ولی  شود  گذاشته 
امکانات  و  دانش  و  است  خاصی  پروژۀ 
فعلی  اعتبارات  با  و  دارد  نیاز  ویژه ای 

امکان پذیر نیست«.
حفاظتی  پوشش  اینکه  بیان  با  وی 
است،  شده  ایجاد  مجسمه  برای  موقت 
افزود: »وقتی مجسمه ای گلی که فرآوری 
می آید،  بیرون  خاک  زیر  از  نشده  هم 
محیط بر روی آن تاثیرات منفی می گذارد 
باید  خاص  موزه ای  شرایط  یک سری  و 
حداقل  به  را  تاثیرات  تا  کنیم  فراهم 
و  دانش  هیچ  حاضر،  حال  در  برسانیم. 
در  بتوانیم  که  نداریم  در کشور  تکنیکی 
محل از آن محافظت کنیم و باید به موزه 

منتقل شود«.
»پوشش  کرد:  تاکید  شفیعی 
ایجاد  مجسمه  برای  حفاظتی  موقت 
شده  رها  کامال  نیست  این طور  و   شده 

باشد«.
که  دالیلی  از  »یکی  کرد:  اظهار  وی 
باستان شناسی  کاوش های  روی  خیلی 
مربوط  مسائل  نمی شود،  سرمایه گذاری 
از کاوش است که کار  نگهداری پس  به 
دشواری است. اشیای سفالی و گلی زمانی 
که در زیر زمین هستند شرایطی دارند که 
اتفاق بدتری برای آن نمی افتد، ولی همین 
که از زمین خارج می شوند، رطوبت و دما 

بر آن ها تاثیر می گذارد«. 
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اجرایی که متن را از کنش خالی می کند


