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در اجراهای مداوم »نویســنده 
مرده است«، آرش عباسی جهان 
مورد عالقه اش را به نمایش دیگری 
انتقال می دهد، در قالب زنی جادویی 
در ادبیات که شاید این نویسنده/

کارگردان ایرانــی را نیز اغوا کرده 
باشد. 

»آناکارنینا« اقتباســی است بسیار 
آزاد از رمان مشهور یکی از مشایخ ادبیات 
روسیه، لئو تولســتوی. داستان زنی که 
برای حل مشکل زناشویی برادرش عازم 
سفری می شود که نتیجه اش اسارت خود 
اوست. آنا که خود را در قید و بند وفاداری 
به همســر می داند، ناگهــان دلباخته 
مردی می شود که هیچ اعتقادی به این 
جهان بینی ندارد و درنهایت این آنا است 

که در برزخ وفاداری و خیانت می سوزد.
آرش عباســی تنها یک بخش از این 
رمان را برگزیده اســت تــا آن را تعمیم 
به جهان اثر خود دهــد؛ همان جایی که 
آناکارنینا با ورنوســکی روبه رو می شود 
و عشــقش آغاز می شــود. این بخش از 
داســتان در فیلمی تکرار شده است که 
بازیگر زن نمایــش )معصومه رحمانی( 
در نقــش آناکارنینا با مــرد زندگیش 
در یک بازه چند ســاله )بهنام شــرفی( 
روبه رو می شــود؛ اما اکنون چند ســال 
از آن واقعه گذشــته. زوج نمایش از هم 
جدا شــده اند، زن بازیگری شــناخته 
شــده اســت که اخیراً جایــزه »بفتا« 
 را بــرده و مــرد مجری مشــهور برنامه
 Woody Show اســت که قرار است 
در پانصدمین برنامــه اش عموم مردم را 
شــگفت زده کند. او با معشوق سابقش 
هم کالم می شود و درنهایت نابود می شود. 

چیزی برخالف داستان تولستوی.
»آناکارنینــا« نســخه تراژیک تــر 
»نویسنده مرده است«. موقعیت همان 
است. یک مرد جوان دلباخته زنی بزرگتر 
از خود اســت، زنی که در حــال حاضر 
بازیگری شناخته شده است؛ اما برخالف 
بازی دیالکتیکی اثر ســابق که منجر به 

یک موقعیت شبه کمیک میان نویسنده 
شهرستانی و بازیگر رند می شود، در اینجا 
فروپاشی شخصیت مرد به مخاطب عرضه 
می شود. در »نویسنده مرده است«، پسر 
نویســنده پازلی را طراحی می کند و با 
بازیگر وارد بازی می شــود و در نهایت با 
نشان دادن قدرت خود، با بازیگر سر یک 
میز می نشیند و به خوردن ادامه می دهد. 

آنان دو تن بودند و دو تن هستند.
در مقابــل، »آناکارنینــا« یک دوئل 
واقعی است. موقعیت زن و مرد، موقعیتی 
مملــو از خصومت اســت، خصومت در 
طول نمایش شکل نمی گیرد. برخالف 
»نویسنده مرده است«، داستانی طوالنی 
پشت خود می بیند. دوئتی که قرار است 
روی صحنه نواخته شــود، پارتیتوری 

از پیش نوشــته دارد که به شکل صریح 
توســط تهیه کننده نگاشته شده است. 
همه چیز در سه پرده قرار است رخ دهد؛ 
 Woody Show همان طور که برنامه
سه مرحله دارد: مقدمه، جدال، فروپاشی.

آرش عباسی به دالیلی جهان اثر خود 
را جایی در یک کشور انگلیسی زبان - به 
سبب نام بردن جایزه بفتا، احتماالً بریتانیا 
- برگزیده اســت. این ســفر چند هزار 
کیلومتری باعث شده است زبان نمایش 
نسبت به اثر پیشین بسیار متفاوت باشد. 
مهمتر آنکه مکان نمایش - یک استودیو 
تلویزیونی - و موقعیــت نمایش - یک 
برنامه زنده - زبان را ســخت و لحن را در 
بند می کند. آغاز نمایــش بازیگران به 
ســختی حرف می زنند. سعی می کنند 

این عصای قورت داده شــده را از حلق و 
حنجره خود بیرون کشــند. این تالش 
منجر به عصبیت می شــود. پرده های 
حاجب میان دو شخصیت فرومی ریزد. 
آنان ماسک هایشــان رو فرومی اندازند. 
کار تا جایی پیش مــی رود که زن قدرت 
زنانه اش را به رخ مرد می کشد. او از سایز پا 
سخن می گوید. عدد این سایز 41 است. 
انتخاب نیز جذاب است. عموماً پای زن ها 
بین 37 تا 40 اســت و صاحب سایز 41 
قدی افراشته اســت. زن می گوید در آن 
شب کذایی، همان شب صحنه مواجهه 
آنا و ورنوسکی، گفته اســت پایش 42 
است، یعنی مطلوب تر ساختن خویش 

در ذهن مرد.
پرده آخر، پرده فروپاشی است و برای 

این فروپاشــی این دوئل بازان پشت دو 
میکروفون می ایستند. دوئل شکل گرفته 
است. شلیک واژگان آغاز می شود. به سوی 
یکدیگر هدف می گیرند. مرد بیش از زن 
مورد اصابت قرار می گیرد. به یاد داشــته 
باشیم که مرد از یک موقعیت برتر، اکنون 
در حضیض عسرت به ســر می برد. او که 
روزی به معشوق خود خیانت کرده است، 
آن هم به زنی که سایز پایش 37 است، با 
وجود ادعای عاشقی بدمستی می کند و 
هر از گاهی به آنا تماس می گیرد و از عشق 
سوزانش می گوید، اسیر شــده است. او 
نمی تواند بگوید اشتباه کرده است. او در 
پانصدمین برنامه محبوبش می خواهد بر 
سریر خدایی تکیه دهد؛ اما تاجش زمانی 
می افتد که درمی یابد اوست که به جای 

آناکارنینا زیر قطار می افتد. آنا واژه نهایی 
را شلیک می کند و سیاه پوش در تاریکی 
سایه های صحنه محو می شود. در اینجا 

زبان دیگر آن زبان نخستین نیست.
 آرش عباسی از یک اقتباس آزاد فراتر 
مــی رود. او ایده تولســتوی را دگرگون 
می کنــد. دیگر بــا آن وجــه اخالقی 
تولســتوی روبه رو نیســتیم. در اینجا 
پدیده هــای مدرنی دســتمایه نمایش 
است. مهمترینش رســانه است، چه در 
قالب برنامه تلویزیونی و چه در شــمایل 
ســینماییش و همه اینها در رســانه ای 
دیگر به اسم تئاتر نشــان داده می شود 
که همگی در بســتر داستان تجلی پیدا 
می کنند. شاید تولستوی چنین نگاهی 
به رسانه نداشته باشد. میان او و هم وطن 
نظریه پردازش در حوزه رسانه، یاکوبسن، 
ده ها سال فاصله است. این »آناکارنینا« 
محصول امروز است و قهرمان تولستوی، 
شــخصیتی آرمانی در جهان اخالقی-

ارتدوکسی پیرمرد روس.
نمایش اگرچــه قهرمانانش را خاک 
می کند، اگرچه تمام آن زیبایی هاله وار 
به دورشــان را می زداید؛ اما به بازیگران 
نمایش فرصت تــازه ای می دهــد. اگر 
بــه نمایش هــای اخیر بهنام شــرفی و 
معصومه رحمانی نگاهــی بیندازیم، به 
خوبی قابل درک است که هر دو موقعیت 
خوبی نداشته اند. یا نقش ها در قد و قواره  
آنان نبوده، یا کارگردان نتوانســته است 
توانایی بازیگر را بارز کند یا آنکه بازیگر در 
تکرار و کلیشه اسیر شده است. با نگاهی 
به آثار اخیر شــرفی می توان فهمید که 
کارگردانــان از او به عنــوان یک بازیگر 
کمدی با قابلیت ثابت بهره برده اند. برای 
مثال بازی او در »نماینده ملت« تفاوتی با 
نقشش در »دپوتات« ندارد. رحمانی نیز 
دو نمایش اخیرش فراموش شدنی بودند. 
در »هاروی« او نقشی را بازی می کند که 
با وجود بار کمدیش از پسش برنمی آید و 
در سایه کاظم سیاحی و مسعود کرامتی 
محو می شود. در »قیطریه« نیز دست به 

انتخابی اشتباه می زند.
در مقابل، بازی در »آناکارنینا« فرصتی 
برای نشان دادن جلوه های دیگر بازیگری 
ایــن دو هنرمند جوان اســت. خبری از 

آن شوخ طبعی های بداهه گویانه شرفی 
نیســت. او در نقش مجــری بازنده خود 
را درگیر می کنــد. او بدنــش را در بازی 
شریک می کند. ظاهر مرتبش آرام آرام به 
زوال نزدیک می شود. کافی است او را در 
لحظات پایانی نظاره کنید تا ببینید چگونه 
موهایش آشفته شــده است، پوستش از 

حال می رود و رخساره اش  زرد می شود.
 رحمانی نیــز موفق اســت. او بازی 
سکوتش را - که در نمایش »سه خواهر 
و دیگران« امجد تمرین کرده اســت - با 
لبخندی طوالنی همراه می کند. ناگهان 
لب به سخن می گشاید. نسبت به شریک 
بازیگرش ضعیف تر اســت. آرام آرام اوج 
می گیرد. قدرت برتر نمایش می شود. با 
وجود موقعیت و شخصیتش در نمایش 
ناگهان نقابی بر چهره می زند که جماعت 
مخاطب را دگرگون می کند و در نهایت 
در آن دوئل میکروفون ها بدون لرزشی 
در صدا، می گرید و مونولوگ می گوید تا 
بازی ها بیش از هر چیزی به نقطه قوت 

نمایش آرش عباسی مبدل شوند.
آرش عباسی در مســیری است برای 
رسیدن به نقش یک دیالوگ نویس قهار. 
اگرچه پیچیدگی نمایش »نویسنده مرده 
است« نسبت به »آناکارنینا« بیشتر است؛ 
اما به معنای عقب گرد عباسی نیست. با این 
حال نباید این نکته را نادیده  گرفت که متن 
و نویسندگی برای او از کارگردانی و اجرا 
واالتر است. قدرت واژگان بیش از قدرت 
میزانسن هاست. شاید واژگان میزانسن ها 
را می سازند. برای عباسی گفتارها بیش 
از رفتارها اهمیت پیدا می کند. از همین 
روســت که در صفحه تیوال هــواداران 

نمایش دیالوگ ها را تکرار کرده اند.
عباسی موتیف ها را به خوبی برگزیده  
است. از قطار که عامل آشــنایی و زوال 
اســت تا کنایه کفش برآمده از سیندرال 
که کهن الگوی عشــق ناب بوده و اکنون 
مفهوم اروتیکی عشــق، مفهوم زودگذر 
بودن عالقه و درنهایــت مصرفی بودن 
این واژه دوست داشتنی است. رسانه که 
مفصل از آن صحبت شد و درنهایت قدرت 
آن، نقش تهیه کننده و کسانی که دیده 
نمی شوند؛ اما سرنوشت جماعتی را روی 

انگشتانشان می چرخانند.

نگاهی به نمایش آناکارنینا به رخ می کشد؛

تولستویِ مدرنِ رسانه  زده

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

چند سال قبل با چند تن از هنرمندان شاخص 
متولد دهه چهل که نمایش گروهی ترتیب داده 
بودند درباره مســیر حرکت شان و موانع بسیاری 
که در این راه داشتند به گفتگویی مفصل نشستم. 
یکی از هنرمندان آن نمایش، فرح ابوالقاسم بود که 
این روزها نمایش انفرادی آثارش در گالری »هور« 
برپا است و در معرض دید عالقمندان به هنرهای 
تجسمی قرار گرفته اســت.  شاید بد نباشد که در 
مرور کوتاه بر آثار این هنرمند به برخی مسائل ظاهراً 
در حاشیه بپردازیم که از جهاتی در شیوه تجربه و 

خلق اثر برای این هنرمند اهمیت دارند.متولدین 
دهه چهل، یعنی کسانی که اوج سال های جوانی 
و بلوغ آنها در دهه شصت گذشت و در مسیر هنر 
یکی از نســل های قدرندیده و تا حدودی به جبر 
زمان منزوی شده هستند. هرچند تعداد محدودی 
از این هنرمندان توانستند با تالش و پشتکار خود 
اسم خود و اثرشــان را در فضای جامعه تجسمی 
باقی بگذارند اما این افرادی که در واقع تعداد آنها 
انگشت شمار است را نمی توان به کلیت این نسل 
تعمیم داد. اما چرا این نسل، نسلی قدر ندیده است؟ 
زمانی که این افراد برای تحصیل وارد دانشگاه شدند 
بعد از وقفه ای طوالنی و بــا بروز انقالب فرهنگی 
نگاه ها به سمت شاخه های مختلف هنر به خصوص 

هنرهای تجسمی تغییر کرد.

هنر مورد نظر حاکمیــت در آن زمان هنری 
انقالبی و آرمانگرایانه بــود و همه چیز در خدمت 
دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت قرار می گرفت. 
یعنی اگر فردی ایده ای شخصی در جهتی دیگر 
نسبت به این مسائل داشت، نگاه عمومی جامعه آن 
را نمی پذیرفت. تعریفی که از هنر نقاشی مورد نظر 
بود تعریفی کامالً جهت یافته و خط کشی شده بود.

در آن دوران گالری هم معنا نداشــت. یعنی 
هنرمندان اگر می خواستند آثارشان را به نمایش 
در بیاورند با مشکل مکان ارائه مواجه بودند و این 
خود مسئله مهمی است در تعیین روند حرکت این 
شاخه از هنرهای تجسمی. این مسئله باعث می شد 
که پدیده مجموعه دار هم شکل نگیرد تا به عنوان 
مشتری ثابت این آثار بخواهد در تعیین اهمیت یا 

وضعیت این آثار نقشی داشته باشد.
به این دو مورد باید یک مســئله مهم دیگر را 
هم افزون کرد. نبود ارتباطات بین المللی به طرق 
مختلف. اگر بحث تحریم و خصومت های جهان با 

ایران در آن دوران را کنار بگذاریم، رشد و پیشرفت 
تکنولوژی و دسترسی به منابع مختلف داخلی و 

خارجی هم به این شکل نبود.
اگر یک هنرمند قصد داشت از رخداد های روز 
جهانی در عرصه هنر جهانی مطلع شود عمالً هیچ 
راه ارتباطی ممکنی در دسترس او قرار نداشت و اگر 
مجراهایی به شکل محدود هم وجود داشتند این 
مجراها با توجه به نگاه و سیاست های خود)معموالً 
انقالبی( برخی از این مطالب را در دسترس بخشی از 
دانشجویان قرار می دادند.در سال های دهه شصت 
بسیاری از هنرمندان سرشناس، صاحب کرسی و 
تاثیرگذار به دالیل مختلفی در خارج از ایران به سر 
می بردند. یعنی مواجه مستقیم با آنها و آگاه  شدن 
از تجربیات شان برای هنرمندان متولد دهه چهل 

عمالً امری ناممکن به نظر می رسید.
زمانی که این هنرمندان بــه مرحله پختگی 
رسیدند با تغییر شرایط و باز شدن فضای فرهنگ 
و ارتباطات نســلی روی کارآمد کــه ذئقه های 
مخصوص به خودش را داشت و با سرعت بسیاری 

در تالش بود تا عقب ماندگی ها را جبران کند.
اما هنرمندان دهه چهل که امروز برای خود نامی 
دست و پا کرده اند هنرمندانی هستند که با گذر از 

این روزگار پیچیــده و در پس تجربه های ناکامل 
امروز با آثارشان به نوعی شگفتی آفرین هستند.

نمی خواهم به مباحث مبتذل و دم دستی که 
این روزها در نگارش تحلیلی باب است دچار شوم 

اما در آثار پر از سکوت ابوالقاسم، معموالً گل پژمرده 
و خشــکیده ای وجود دارد. آدم هــا از قاب حذف 
شده اند و اثر آنها مانند بشقابی خالی از غذا و یا شئ 

وابسته به آنها در تصویر به چشم می آید.
سطح آثار او بیشتر خاکستری و سفید است، 
اما سفیدی که روح انگیز نیست. به پاکی و یا بکری 

داللت ندارد. بلکه کسل کننده است. شبیه به دیوار 
گچی نامرغوبی که دورتادور اتاقی را در نوردیده و 
بیشتر حس یک زندان را به آدم می دهد تا حس یک 
موقعیت آرام بخش. در واقع سطح سفیدی که او در 
آثارش ارائه می کند بیشتر اضطراب ایجاد می کنند.

البته او با حذف آدم ها و انتخاب ترکیب بندی های 
نامتوازن، تعلیق فضا را نیــز دوچندان می کند. 
در واقع این وضعیت سنگین همزمان به واسطه 
ترکیب بندی ظاهراً خط کشی شده، ولی در بطن 

نامتوازن به وضعیتی مرموز تبدیل می شود.
در میان ایــن آثارِ ظاهراً دکوراتیو، که شــاید 
در نگاه اول برای نصب در بهتریــن نقطه از خانه 
مورد پسند واقع شود یأس عمیقی نهادینه است. 
البته می شــود این یأس را به زیستن در وضعیت 
کنونی خود نیز که شبیه به بن بستی بی راه پس 
و پیش است هم نسبت داد. فرح ابوالقاسم با همه 
محدودیت ها اما هنرمند روزآمد، پرتالش و مهمی 
است. او توانسته از پس این فراز و نشیب ها نگاه و 
اندیشــه خود را روی بوم به تصویر بکشد و حلقه 
وصلی باشد در تاریخ معاصر ایران. میان نسلی که به 
پیشگامان هنر مدرن معروف بودند و نسل دیگری 

که پیشگامان هنر معاصر هستند.

نگاهی به مسیر حرکت هنرمندان متولد دهه چهل به بهانه نمایشگاه»فرح ابولقاسم«

فراز و نشیب های یک نسل قدرندیده

تجسمی

فرح ابوالقاسم با همه محدودیت ها 
اما هنرمند روزآمد، پرتالش و مهمی 

است. او توانسته از پس این فراز و 
نشیب ها نگاه و اندیشه خود را روی 
بوم به تصویر بکشد و حلقه وصلی 
باشد در تاریخ معاصر ایران. میان 
نسلی که به پیشگامان هنر مدرن 

معروف بودند و نسل دیگری که 
پیشگامان هنر معاصر هستند
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علیرضا بخشی استوار

احسان زیورعالم

 آگهي فراخوان دوم مناقصه عمومي 
دومرحله اي  تجهیزات اداری 

کالسی و گرمایشی
1-دستگاه مناقصه گزار : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه

نشاني : كرمانشاه- خيابان عشاير – خيابان نهضت – اداره كل نوسازي مدارس استان      
  شماره تلفن  9-38210636-083    شماره نمابر : 083-38243537

  2-موضوع مناقصه : خريد تجهيزات اداری و کالسی و گرمايشی 

تعداد 22 ردیف مناقصه تجهیزات در قالب دو دسته ) تجهیزات تجهیزات اداری / کالسی و تجهیزات گرمایشی(

ت 
یزا

جه
ت

سی
کال

ی / 
دار

ا

به شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ت 
یزا

جه
ت

شی
مای

گر

به شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

3- تضمين قابل قبول شركت در مناقصه:  مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ  و فقط به صورت 
ضمانتنامه بانکی معتبر مي باشد 

4-محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادها
 الف- دانلود اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكي دولت :         زمان: تا ساعت 19:00           تاريخ : 08 / 03 /1401 

ب –  بارگذاري اسناد )ارزيابی کيفی ، الف ، ب و ج (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و تحويل پاکت الف )ضمانتنامه( به دبيرخانه و نمونه 
كاال به انبار اداره كل                                                     نوسازي مدارس استان كرمانشاه :        زمان : تا ساعت 19:00           تاريخ : 

  1401/ 03 / 26
ج – گشايش پاکت ها دو مرحله اي :

       محل : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه            زمان: ساعت 08:30          تاريخ : 28 / 03 /1401     
5 – مدت اعتبار پيشنهادات :  حداقل سه ماه پس از تاريخ جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي مي باشد .

توضيحات :
مناقصه گران بايستي عالوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاکت الف ) اصل ضمانتنامه 

( را بصورت  فيزيكي تحويل دبيرخانه اداره نمايند.
در مناقصه دو مرحله ای مناقصه گران بايستي نمونه كاال به همراه كاتالوگ موضوع مناقصه را براساس مشخصات اعالم شده همراه با پيشنهاد 
قيمت ارائه نمايند. درصورت عدم كسب حداقل امتياز كاالي مذكور با مشخصات فني اين اداره كل ويا عدم ارائه به موقع نمونه ها ،پاكت پيشنهاد 

قيمت مناقصه گر مفتوح نخواهد شد.
حضور مناقصه گران يا نمايندگان آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاکت ها پيشنهادهاي مالي آزاد است.

نحوه پرداخت: بصورت  نقدی مطابق جدول ذيل مي باشد. 

روش و محل 
تامین اعتبار

نقدی/ اوراقشماره طرحموضوع خرید

نقدی1801027002تجهیزات اداری و کالسی و گرمایشی

آگهي فوق به آدرس سايتهاي اينترنتي زير نيز درج شده است .
www.iets.mporg.ir         : پايگاه ملي مناقصات                    www.setadiran.ir   : )سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/05

 نوبت دوم
 اداره كل نوسازي دمارس استان ركمانشاه

 اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان

مبلغ تضمین شرکت شرحردیف
در مناقصه )ریال(

مدت اجرای 
محل تحویل میلگردهاپروژه

سمنان پل جهاد به سمت تهران امور اجرایی و 15 روز000’000’500’2تهیه و حمل و تحویل تقریباً 285 تن میلگرد  در سایزهاي 8، 10، 16 و 118
ماشین آالت بنیاد مسکن استان

بديهی است ارائه قيمت و مدارک تکميل شده هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد کرد . 
ضمنا اطالعات فوق در پايگاه اطالع رسانی مناقصات )iets.mporg.ir( نيز موجود می باشد . 

بنياد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان در نظر دارد در چارچوب آيين نامه معامالت و دستورالعمل 
هاي اجرايي مرتبط ، جهت خريد ميلگردهاي مورد نياز به منظور اجراي پروژه هاي مسكن، به شرح 

ذيل از طريق فراخوان نسبت به برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي اقدام نمايد. 
دارا بودن حداقل شرايط ذيل الزامی می باشد .

1- داشتن مجوز ارائه خدمات مورد نظر 
2- داشتن کد شناسايی ملی و کد اقتصادی  

بدينوسيله از افراد و شرکت های واجد شرايط که مايل به شرکت در اين فراخوان می باشند دعوت 
می گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1401/03/04 اقدام نمايند . )تلفن : 31620248(

اسناد تکميل شده بايد حداکثر تا پايان وقت اداری 1401/03/17 تحويل گردد .
آدرس : سمنان بلوار 17 شهريور روبروی کلينيک دندانپزشکی ساختمان 123 بنياد مسکن انقالب 

اسالمی استان سمنان
  و مهديشهر ميدان نماز جنب اداره پست بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان مهديشهر

 استان سمنان


