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تئاتــر ایــران اگرچــه ریشــه اش در 
داســتان گویی اســت و حتی نخســتین 
تالش هایش به گفته حمید امجد چشم انداز 
تعزیه داشته اســت؛ اما به مرور زمان وجوه 
داستان گویی آن کمرنگ می شود. آشنایی 
جامعه تئاتــری با وجوه مــدرن درام و البته 
افزایش سانســور در دهه های اخیر، عواملی 
می شــود تــا درام ایرانی بیــش از پیش به 
داســتان گویی پشــت کند. اگر روزگاری 
اکبر رادی به عشق داستان نویسی دست به 
درام نویسی زده بود، در دهه هفتاد عشاقش 
میلی بــه روایت یک داســتان سرراســت 
نداشــتند. در لفافه بردن مفاهیــم و گریز 
از داســتان به یک باور و حتــی ارزش بدل 
می شــود. حتی نوعی ارزش گــذاری پدید 
می آید کــه داســتان گویی در خدمت نظام 
مصرف و در زمره عالیق بورژوازی اســت و 
نمایش داســتان گریز اثری است در خدمت 
انتقاد از وضع موجود. به یــاد دارم در زمان 
اجرای نمایش »النچر 5« مخالفان نمایش، 
میخکوب شدن مخاطب برای دنبال کردن 
داستان را بی کنش شدن او تعبیر می کردند 
و این بی کنشی را نوعی انفعال در برابر زمانه 
تفسیر می کردند. با این حال واقعیت چنین 

نبود.
داستان نیاز انســان است. در بشر تمایلی 
وجود دارد تا مفاهیــم را از دل تمثیل ادراک 

کند و این داستان است که تمثیل را پرورش 
می دهد. بی شک در مدرسه معلمی محبوب تر 
است که به جای تدریس خشک و عبوسانه، 
از تمثیل و روایت برای تدریس خود استفاده 
می کند و فهم ناپخته دانش آموز را با کالمی 
جذاب تر پخته می کند. بــه تئاتر بازگردیم و 
این دوگانه داستان گویی/داستان گریزی که 
محصولش به زعم من افول درام نویسی بوده 
اســت. با قدرت گرفتن جریان داستان گریز 
در دانشــگاه به نظر می رســد اسلوب های 
نوشــتاری در درام ایران نســبت به آنچه در 
غرب- به عنوان سنگ محک- رخ می دهد، 
رشد چندانی نکرده اســت. با خواندن متون 
تازه نگاشته شــده می توان فهمید آنچه در 
قالب یک داستان در نمایشنامه نویسی غرب 
در جریان است، جایی در درام ایرانی ندارد. 
از همین رو درام داســتان گو ناچار مانده به 
سرمایه انباشــته خود چنگ بزند و کمتر در 

مسیر آزمون و خطاهای رایج در دنیا باشد.
نمایش »بوکســور« را می توان مصداق 
خوبی برای تقالی داســتان گویی براساس 
سرمایه انباشــته دانست. نمایشــی به قلم 
برادران مهربان، روایتی است از خانواده ای از 
هم پاشیده که در آستانه مرگ پدر، روابطشان 
آشکار می شود. اقتباســی ایرانی از »اودیپ 
شهریار« سوفوکل که همچون اثر یونانی دو 
موضوع عطش قدرت و مسئولیت قرار است 
شخصیت ها را به چالش بکشد. پدر خانواده 
در تصادفی روی تخت بیمارستان رو به موت 
است،  پســر کوچک تر انقالبی در برابر برادر 
بزرگ تر ساواکی قرار می گیرد و در تقال برای 

رسیدن به یک ساک، راز مادر گریخته شان 
فاش می شــود. قصد افشای داستان نمایش 
را ندارم و به همین اندازه اکتفا می کنم. قصد 
دارم ابعاد داســتان پردازی نمایش شــهاب 
و وهاب مهربان را بازگشــایی کنم. ابعادی 
که چندان متفاوت از رویه داســتان پردازی 
درام های ایرانی نیســت. اتفاقــی خارج از 
صحنه رخ داده است و حاال آدم های مختلف 
وارد ماجرا می شــوند و نســبت به آنچه رخ 
داده اســت اظهارنظر می کننــد، دیگران را 
متهم می کنند، خود را مبرا می کنند و البته 
چیزی را مخفی می کنند تا رازی که همه ما 
چشم انتظار شنیدن یا دیدنش هستیم را به 
تعویق بیندازند. در این شیوه داستان پردازی 
اساساً ما با نوعی خساست در دادن اطالعات 
روبه روییم و البته در پایان نمایش با انباشتی از 
اطالعات ناپخته؛ چرا که در شیوه قطره چکانی 
تا لحظات آخــر نمایش در حال شــیرفهم 
کردن تماشاگر است. مدام می خواهد منطق 
خودش را توجیه کند. شاید مجاز جزء به کلی 
باشد نسبت به شخصیت های نمایش هایی از 
این دست که مدام می خواهند خود را توجیه 
کنند و بگوینــد که بی گناهنــد. در چنین 
شرایطی یک اتفاق عجیب رخ می دهد و آن 
هم حّراف بودن تمام شخصیت هاست. برای 
توجیه کردن نیاز به حرف زدن است و حتی 
شــخصیت های درون گرای نمایش که باید 
در حرف زدن بی میل باشــند نیز مدام لب به 
توجیه می گشایند. برای مثال در »بوکسور« 
شــخصیت فرهاد، برادر بزرگ تر و ساواکی 
که به نظر آدم ســاکت و اهل عملی است، در 
فقدان کنش های مناسب فریاد می زند و حتی 
اطالعاتی ارائه می دهد که با وجه ســاواکی 

بودن او نیز هم خوان نیست.
آنچه بیان می شــود البتــه یک وضعیت 
جهانی اســت. دیویــد بال در کتــاب »فن 
نمایشــنامه خوانی« در نقد برخی اجراهای 
»هملت« می گویــد کارگردانــان با حذف 
ششصد سطر نخســت نمایشــنامه، عماًل 
نمی گویند روی صحنه چه رخ داده اســت و 
ناگهان در پرده نهایی با انباشتی از اطالعات و 

گره ها روبه رو می شویم. بال توضیح می دهد 
که چگونه شکســپیر در پرده نخست، با یک 
گفتگوی ساده میان دو نگهبان کاخ السینور، 
اطالعات مهمی ارائه می دهند که دیگر قرار 
نیست ما آنها را از زبان شخصیت های اصلی 
بشنویم، در عوض ما کنش ها و رفتارهای آنها 
نسبت به رویداد روایت شده توسط دو نگهبان 
را تماشــا می کنیم و اساساً »هملت« فراتر از 
داســتان گویی، کنش گو می شود. از همین 
رو در آثار شکســپیر ما در میانه نمایشنامه 
می دانیم که کلودیوس متهــم به قتل برادر 
است و هملت قصد خودکشــی دارد و آنچه 
تمنای دیدنش را داریــم نحوه انتقام گرفتن 
هملت است نه راز سر به مهری که شکسپیر 
از ما مخفی کرده است. در »اودیپ شهریار« 
پس از ســپری شــدن دو ســوم نمایش ما 
می دانیم اودیپ زنای با محارم کرده است و 
آنچه انتظار می کشیم، کنش اودیپ نسبت 

به آگاهیش از گناه است.
در »بوکســور« همانند بیشتر درام های 
ایرانی این رویه داستان گویی نادیده گرفته 

می شود، هرچند با داستان جذابی روبه روییم. 
گره هــای هیجان انگیــزی در دل اثر وجود 
دارد، تقابــل دو بــرادر از دو جبهه متفاوت 
تاریخی-  هرچند سانسور محدودش کرده 
است- به خودی خود برای هر ایرانی جذاب 
اســت. حتی تقالی اعضای یــک خانواده 
سنتی برای پذیرش ســنت و مدرنیته -آنها 
صاحب باشــگاه بوکس )مدرنیته( هستند؛ 
اما روابطشان کماکان در گرو سنت است- که 
عامــل مهمی بــرای پیش برد داســتان به 
حساب می آید، موجب نزدیکی مخاطب به 
اثر می شــوند؛ اما در نهایت نمی تواند اتفاق 
بزرگی در درام داستان گو ارائه دهد. بیش از 
همه فرصتی می شود برای بازیگران تا خودی 

نشان دهند. بازیگران جوانی که کمتر فرصت 
پیدا می کنند شــخصیت پردازی کنند و از 
تصاویر آشنا،  آشــنازدایی کنند، همانند دو 
برادر نمایش با بــازی وحید منتظری و علی 
حسین زاده که تصویری به دور از کلیشه چپ 

انقالبی و ساواکی ارائه می دهند.

»بوکسور« ساده است. تالشی است برای 
روایت یک قصه جنایی و شــاید خانوادگی. 
پایان نمایش که غایت اثر اســت دور از ذهن 
برای مخاطب معمولی اســت. نویسندگان 
به انحای مختلف نشــانه هایی می کارند تا ما 
را برای غایت اثر آماده کنند؛ اما محو اســت، 
شبیه »هملت« نیست که شاهزاده غمگین 
دانمارک به اســتراق ســمع عموی خویش 
می نشــیند که در محراب از گناه کرده اش 
استغفار می کند. یک نشانه عیان و رو،  چیزی 
که »بوکسور« از آن هراس دارد. شاید ساختار 
درام در ظاهر چندان هم پیچیده نیست؛ اما 
میلی در ماســت تا ظاهر درام را هم پیچیده 

کنیم، شاید.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایش »بوکسور« را می توان 
مصداق خوبی برای تقالی 

داستان گویی براساس سرمایه 
انباشته دانست. نمایشی به قلم 
برادران مهربان، روایتی است از 
خانواده ای از هم پاشیده که در 

آستانه مرگ پدر، روابطشان آشکار 
می شود. اقتباسی ایرانی از »اودیپ 

شهریار« سوفوکل که همچون اثر 
یونانی دو موضوع عطش قدرت و 

مسئولیت قرار است شخصیت ها را 
به چالش بکشد
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 پیاده روی سه روزه از زنجان تا گیالن
 به مقصد گشت رودخان )قسمت دوم(
دل مان در جنگل مه گرفته ماند

تا آنجای ماجرا پیش رفتیم که در مسیر پیاده روی به 
سمت گشت رودخان جایی در کنار چشمه ای چادرها را برپا 
کردیم و صبح بعد از صبحانه در هوایی مه آلود در سراشیبی 
گل اندودی به سمت گشت رودخان به راه افتادیم. آنقدر 
مســیرش گل بود که هر پنج دقیقه یک نفر پهن زمین 
می شد و آه از نهادش برمی خاست. تنها کوچکترین عضو 
گروه )فرزند هشت ســاله من( که از همه محتاط تر گام 
برمی داشت و قدم هایش کوتاه تر و محکم تر از بقیه بود، 
گل آلود نشد! گل و زمین خوردن های زیاد و فشاری که وزن 
کوله پشتی ها داشت در سرپایینی جنگل، بچه ها را به شدت 
خسته کرده  بود. استراحتی در پایین دست جنگل کردیم 
و خوراکی ها را از کوله ها بیرون آوردیم، هر کسی چیزی 
داشت و بی منت تعارف می کرد، یکی میوه آورده  بود، یکی 
بادام زمینی، یکی لقمه نان و پنیر و دیگری شربت خاکشیر، 
یکی از قشنگ ترین صحنه ها همین تعارف تنقالت بود 
که همه خالصانه آنچه در بساطشــان بود به هم ارزانی 
می داشتند. یکی دو ساعتی در مسیری نسبتا صاف و کم 
شیب ادامه مسیر دادیم تا وقت نهار رسید. در مکانی مناسب 
سفره نهار را پهن کردیم. بعضی از بچه ها آنقدر خسته بودند 
که توانی برای برپا کردن نهار نداشتند اما باز هم پشتیبان 
هم بودیم. نهار را که خوردیم کمی پایین تر کم کم صدای 
گاوها شنیده می شد و این صدا نوید آن را می داد که به روستا 
نزدیک شده ایم. کمی جلوتر فنس ها و دیوارکشی های 
چوبی که باغ ها را از هم جدا می کرد دیده شد که با دیدن 
فنس ها دیگر سر از پا نمی شــناختیم، به روستا و محل 
اقامت مان رسیدیم. کوله ها را زمین گذاشتیم و آبی به سر 
و صورت مان زدیم. سرپرست برنامه اعالم کرد که چند 
قدم آنطرف تر حوضچه آبی هست که می شود تنی به آب 
زد و خستگی این دو روز را از تن به در کرد. آقایان به سمت 
حوضچه رفتند و ما خانم ها کنار رودخانه ای که در پایین 
دست اقامتگاه بود نشستیم و پاها را در آب خنک گذاشتیم 
و روحمان نفسی تازه کشید. اقامتگاه دو طبقه داشت، طبقه 
باال در اختیار یک گروه اصفهانی بود و طبقه پایین نصیب ما 
شده بود، با آن تعداد و سر و صدا بدون شک تا پاسی از شب 
مجال خواب پیدا نمی شــد. با صاحب اقامتگاه صحبت 
کردیم و در آالچیقی که حکم انباری مواد خوراکی اش را 
داشت چادرمان را برپا کردیم و نفهمیدیم چطور شب را به 
صبح رساندیم. صبح همه سرحال از خواب بیدار شدند و با 
بچه های اصفهانی هم باب گپ و گفت باز شد و ساعاتی را در 
کنار هم با لبخند گذراندیم. از روستای گشت رودخان وانتی 
کرایه کردیم تا کوله پشتی ها را تا میدان ابتدای روستا با خود 
بیاورد و ما روستای زیبای گشت رودخان را سبک بار پیاده 
قدم بزنیم. از کوچه باغ ها گذشتیم و باالخره مسیر خاکی 
تمام شد و به آسفالت رسیدیم. 35 کیلومتر پیاده روی مان 
تمام شد اما دل مان در جنگل مه گرفته ماند، هرچقدر در 
طول مسیر حرف می زنیم و می خندیم، در پایان راه همه در 
سکوت فرو می روند و لحظه لحظه پشت سر گذاشته شده 
را مرور می کنند، و چیزی جز خاطرات برای مان نمی ماند 

که مرورش لبخندی بر صورت می نشاند.

گردشگری

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

نگاهی به نمایش »بوکسور«

دوگانهداستانگویی/داستانگریزی

 فراخوان برگزاری مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای  

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانغربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده به شرح زیر  از طریق آگهی عمومی اقدام نماید. کلیه مناقصه گران واجد 
شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت اول

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی ) سهامی خاص(

مبلغ برآورد اولیه به موضوع مناقصه
) ريال(

 مدت اجرا 
) ماه(

تضمین شرکت در 
مناقصه ) ريال(

صالحیت های مورد 
نیاز

قیمت اسناد 
ارزيابی کیفی 
و مناقصه ) 

ريال(

محل تامین اعتبار

تعمیر، نگهداری و بهره 
برداری از کلیه تاسیسات 

تولید، انتقال، ذخیره، توزيع، 
انشعابات آب شرب و کنترل 
کیفیت آب و سايرامورات 
مرتبط با اين بخش در 
روستاهای شهرستان ماکو

22.806.478.065121.141.000.000

رشته آب پايه 5 و پايه 
4 تامین، انتقال و توزيع 
بر اساس آيی ن نامه 
تشخیص صالحیت 

شرکتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات 

آب وزارت نیرو و 
گواهینامه صالحیت 
ايمنی از وزارت کار، 
رفاه و تامین اجتماعی

درآمدهای جاری و 1.000.000
تبصره های قانونی

تضمین شرکت در مناقصه در صورت واريز نقدی به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی می باشد.

1- از تاریخ 1401/04/30 لغایت 1401/05/06 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در 
جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی اسناد ارزیابی کیفی و اسناد 
مناقصه را از نشانی : ارومیه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی دفتر 
حقوقی و قراردادها « در ساعات اداری اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر 

در ارومیه با شماره 04431945372 )دفتر حقوقی و قراردادها ( تماس حاصل فرمایند .
2- واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی 
و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند )1( از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

 http://iets.mporg.ir
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی 
است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1-عنوان 
مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن ، فکس، شماره تلفن همراه 
6-آدرس ، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید استاد را حداکثر تا 4۸ ساعت پس از پایان 
زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 

04431945376 فاکس نمایند.
 بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با 
مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های احتمالی استاد به عهده مناقصه 

گر خواهد بود همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست 
مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. 

ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند .
آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 1401/05/1۸   
محل ارومیه ، چهار راه مخابرات ، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )پس از رویت دفتر 

حقوقی و قراردادها ( می باشد.
 توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد و مدارک 
ارزیابی کیفی در پاکت الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک و مهر شده حاوی پاكات الف و ب 
و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی گردد.
 ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز سه شنبه مورخ 1401/05/1۸ و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی 
مورخ  از ظهر  قبل  در ساعت 9:30  اند  نموده  را کسب  کیفی  ارزیابی  امتیاز  که  گرانی  مناقصه 

1401/05/19 خواهد بود. 
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ نشر آگهی نوبت اول :1401/05/30 
تاریخ  نشر آگهی نوبت دوم :1401/05/01
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت اول (
شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 01/414 مورخ 1401/04/16 شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از 

سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید . 

مبلغ برآورد مصوب موضوع مناقصه
مدت مبنای قیمت پیشنهادیمحل تامین اعتبار)ریال(

اجراء
مبلغ تضمین شرکت 

توضیحاتدر مناقصه )ریال (

اجرای پروژه لکه گیری و آسفالت 
معابر سطح شهر پایین دست 
جاده ساوه )سمت راست بلوار(

ردیف بودجه داخلی 40/000/000/000
شهرداری 40204005 

براساس فهرست بهای 
32/000/000/000 ماهراهداری سال 1401

داشتن حداقل صالحیت 
پیمانکاری در رشته راه و 

ترابری رتبه 5

 شرایط :
هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به  نقدی  واریز  یا  و  رباط کریم  نفع شهرداری  به  بانکی  نامه  بایست بصورت ضمانت  مناقصه می  در  سپرده شرکت 
شبا  حساب  )شماره   2354 کد  کریم  رباط  مرکزی  شعبه  ایران  ملی  بانک  نزد   010662520600۸ حساب  شماره 
IR .2۸017000000010662520600۸ تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه 
گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد 

قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی ) از پایان وقت ادارای روز پنج شنبه مورخ 1401/04/30 به مدت یک 

هفته( محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.

تنظیم  مناقصه  کاربرگ  در  مندرج  شرایط  برابر  که  را  خود  قیمت  پیشنهاد  های  پاکت  بایست  می  متقاضیان 
دولت الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در   1401/05/20 مورخ  شنبه  پنج  روز   13/30 ساعت  تا  حداکثر  را  است   شده 

 WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 
متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست فیش واریزی به حساب جاری به شماره 0106624۸19004 نزد بانک ملی 
ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 2/000/000 ریال )غیر قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری 

رباط کریم تسلیم نمایند.
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 1401/05/22 می باشد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/30   تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/05/06  

یونس غفاری شهردار رباط کریم

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 


