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در دنیای ســینما
و ادبیــات شــناخت
ویژگیهــای درونی
زنان ،سوژه ،موضوع
و مضمــون جذابی
برای نویســندگان
و فیلمســازان بوده
اســت .اما روایت این پیچیدگیها به اندازهای
دشــوار اســت که هنرمندان ،نویســندگان و
فیلمســازان زیــادی به ســراغش نمیروند .و
همهی آنهایی هــم که جرأت و همت میکنند
و پــا در این عرصه میگذارند؛ موفق نشــده و
سربلند بیرون نمیآیند.
در ســینمای جهان و ایران حتی اگر اینگونه
فیلمها با پرداختی با کیفیت همین دنیای پیچیده
زنان را به فیلــم و تصویر تبدیل کند؛ بیدرنگ
از ســازنده آن به عنوان فیلمساز فمنیستی یاد
میشود .و آن فیلم را در ردیف آثار به اصطالح
«فیلمهــای زنانه» قرار میدهند .بدون آنکه به
لحاظ فنی و مسائل زیباشناختی سینما عادالنه
مورد قضاوت قرار گیرد.
ســینمای جهان از بدو پیدایش و ســینمای
ایران در سالهای اخیر ،شاهد فیلمهایی بسیار
با کیفیت در مــورد روحیات و دنیای ویژه زنان
ساخته شــدهاند که به عنوان مثال میتوان به
فیلم «ساعتها» در ابعاد وسیع سینمای جهانی
و فیلمهایی چون «بانوی اردیبهشت ،به همین
سادگی ،گیالنه و »...اشاره کرد.
در همین راســتا و در ســینمای ســالهای
قبل و اخیر ایران بودهاند و هســتند بسیاری از
فیلمسازان فیلم اولی که جداً از نوع جنسیتشان
(زن یا مرد) برای ســاخت نخســتین فیلم بلند
سینمایی به ســراغ موضوع و مضمونهایی در
مورد زنــان رفتهاند؛ که گاهــ ًا هم موفق عمل
کردهاند؛ اما متأسفانه اینگونه فیلمها به دالیلی
غیرمنطقی و غیرحرفهای و غیر هنری به اندازه
شایستگیهایشان در داخل کشور دیده نشدهاند؛
و مورد بیمهری قرار گرفته اند.
فیلم «جامــه دران» به کارگردانی حمیدرضا
قطبی از همین دســته فیلمهاست که نخستین
فیلم ســینمایی کارگردان جوانش اســت .فیلم
جامــه دران در قالبی تازه روایتگــر ابعادی از
زندگی زنان چــون غمها ،رنجهــا ،انتظارها و
همدلیهای آنهاست.
جامه دران بــا محور قــرار دادن روح زنان
که حساســیتها و خواستههای خودش را دارد
کوشیده تنهاییها و رنجهای شخصیتهای زن

قصه را به طوری شــاعرانه به تصویر بکشد؛ تا
آنجــا که گاه مرز بین رؤیا و واقعیت گم شــده
است .در نتیجه رؤیاها واقعی به نظر میرسند و
واقعیتها رؤیایی بیش نیستند.
در فیلمهایی چون جامه دران غالب ًا انسانها
به ویژه زنان و روابطشــان با دیگــران و تأثیر
زندگیشان بر یکدیگر نه تنها موضوعی است که
در طول قصهای ساده اما در عین حال سرشار از
احساسات و عواطف انسانی شخصیتهای فیلم
را کنکاش و مورد بررســی قرار میدهند بلکه
موضوع و مضمــون اینگونــه فیلمها در طول
سالها تکراری و کســل کننده نمیشود؛ بلکه
هر بار زوایای تازهای از آن کشــف میشــود.
حمیدرضا قطبــی کارگردان «جامه دران» پس
از ســالها واقعیت در تئاتر و ساختن فیلم کوتاه
و حضور در کنار کارگردانانی چون «محمدعلی
ســجادی» و «خســرو معصومی» نخســتین
فیلمش را بر اســاس یک منبع اقتباسی ساخته
است .و یکی از فیلمهای اقتباسی جشنواره سی
و سوم فیلم فجر بود؛ که در بخش مسابقه فیلم
اولی با دیگر فیلمهای اول رقابت کرد.
منبع اقتباسی جامه دران نویسندهای است که
نامش برای مخاطبان سینما آشنا است« .ناهید
طباطبائی» که پیشتر «علیرضا رئیســیان» بر
اساس رمان «چهل سالگی» او فیلمی به همین
نام ساخته است.
جالب توجه در مورد انتخاب موضوع و سوژه
فیلم جامه دران این اســت که قطبی حدود پنج
ســال پیش حقوق ســینمایی نگارش فیلمنامه
جامــه دران را از ناهید طباطبایی خرید؛ نکتهای
مهم که نشــان میدهد او دوست داشته است
نخســتین فیلم کارنامهاش ،فیلمنامهای قوی و
مستحکم چون جامه دران باشد.
اقتبــاس چهــل ســالگی یکــی از معدود
اقتباسهای ادبی ســینمای ایران در سالهای
اخیــر بود؛ و جامه دران دومیــن اقتباس از یک
نویســنده در چند سال اخیر اســت .طباطبائی
مجموعه داســتان جامه دران را در ســال 76
منتشــر کرد؛ که داســتان «همایــون» از این
مجموعه زیربنای فیلمنامه جامه دران را شکل
میدهد .طباطبایی هم خود در نگارش فیلمنامه
حضور داشته است؛ هر چند که بازنویسی نهایی
را قطبی و امیر مهاجر ســلطانی (نویســنده و
کارگردان تئاتر) انجام دادهاند.
تنها شــباهت میان دو رمان ناهید طباطبایی
به عنوان منبع اقتباس فیلمنامه ،دو فیلم «چهل
ســالگی و جامه دران» در مورد تهیهکنندهگی
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«جامه دران» گامی درست در
آغاز یک مسیر

معصومه دهقانپیشه

مالی این دو اثر است.
چهل ســالگی را رئیسیان خودش تهیهکننده
بــود و کارگردانــی کــرد .اما جامــه دران در
دســت فیلمســازی جوان بود که باید به دنبال
تهیهکنندهگــی شــاخص و ریســکپذیری
میگشت .به همین دلیل چند سالی طول کشید
تا قطبی بتواند جمال ساداتیان تهیهکننده مالی
آثاری از این دست را راغب کند تا تهیهکنندهگی
جامه دران را بپذیرد.
ســاداتیان کــه در ســال  93تهیهکنندهگی
آثاری شــاخص را چون «بــرف روی کاجها،
آذر -شــهدخت -پرویز» و دیگران تولید کرده
بود؛ البته وضعیت ســاداتیان در سالهای  90و
 91به دلیل عدم بازگشت سرمایه چندین فیلم،
خوب نبود و تولیدات او با مشــکالت عجیب و
غریب روبرو شــدند و در همان ســال وضعیت
برای اکران فیلمهای اولی چندان خوب نبود؛ به
همین دلیل پیش تولید جامه دران با تأخیر چند
ساله در  92آغاز گردید.
اما آن عاملی که در ســینمای ایران میتواند

یک فیلم را پشــتیبانی و سرنوشــت آن را رقم
بزنــد؛ تهیهکننده مالی آن اســت .چه با تأخیر،
چه بیتأخیر و اگر در فرایند تولید در ســینمای
ایــران وجود گرایــش و رویکــرد فرهنگی در
میان برخــی از تهیهکنندگان را بپذیریم؛ جمال
ســاداتیان بیشک به این گرایش عملکرد دارد.
تهیهکننــدهای که فیلمهایش در تولید نســبی
سینمای ایران به لحاظ کیفی در سطح و اندازه
استاندارد میباشــد و به لحاظ معنوی همچون
بســیاری از فیلمهای ســینمایی ایــران خنثی
نیســتند .و به لحاظ موفقیت در جشنواره و نیز
فروش در اکران عمومی معمو ًال توانایی ارتباط
با مخاطبین عام و خاص را دارند.
فیلمهای «هفت دقیقه تا پاییز ،چهارشــنبه
سوری ،آذر -شهدخت -پرویز و دیگران ،دایره
زنگــی ،برف روی کاجهــا» نمونههایی از این
آثارند.
دو فیلم آخر نخســتین تجربه کارگردانانشان
(پریســا بخــتآور و پیمــان معــادی) بــا
تهیهکنندهگی ساداتیان بوده و به لحاظ فضا در

زمان نمایششــان هم مورد توجه مخاطبان و
منتقدان قرار گرفتهاند.
جامــه دران در کارنامه ایــن تهیهکننده از
دیدگاه (فیلــم اولی بودن) شــبیه این دو فیلم
اســت .و با پردازش و کنکاش به متوله بحران
در کانون خانواده ،دروغ و فروپاشــی اخالقی و
نمایشی مناسبات پرتالطم زنان و مردان جوان
هم بیشــباهت به چهارشنبه ســوری ،هشت
دقیقه تا پاییز و برف روی کاجها نیســت .این
فیلــم همچــون همتاهایش از کیفیت نســبی
برخوردار است.
یکــی از بخشهای پیش تولیــد جامه دران
انتخاب و پیدا کردن فضاها و لوکیشنهای مناسب
و تعریف شــده در فیلمنامه بوده اســت .چرا که
قصه فیلم در ســه فصل متفاوت روایت شدهاند.
نیاز به تغییر فصل و یافتن لوکیشــنهای مکمل
و مناســب برای روایت بخشهای مختلف قصه
که در زمانهــای متفاوتی روی میدهند؛ باعث
شده است ،فیلمبرداری در چند فصل انجام شود.
قصه فیلم در ســه دوره زمانی روایت شــده
اســت .و این موضوع برای طراح صحنه و طراح
چهرهپردازی کار و آزمون دشواری بوده است؛ که
بتواند شــخصیت اصلی و زیباشناسی نوع زندگی
را در هر دوره درست طراحی و نشان دهد.
سه اپیزود جامه دران در فضا و لوکیشنهای
مختلفی چــون تهران ،ســمنان و ســوادکوه
فیلمبرداری شــده و قصه در این فضاها جریان
دارد.
طراحی صحنه یکی از نقاط قوت فیلم است
و طراحی و خلق فضا و حال و هوای دهه پنجاه،
شصتی در دو اپیزود پایانی فیلم با دقت و تالش
بــه فضاهای واقعی نزدیک شــدهاند .به عنوان
مثال کلیه وســایل و ابزار و اکسســوار صحنه
مورد استفاده در یک خانه روستایی در نیمه دوم
دهه پنجاه از موزه ســمنان امانت گرفته شــده
بودند و همین حساسیت در ریزهکاریها و توجه
فضاســازی ،نتیجه نهایی اثر را قابل قبول و به
واقعیت نزدیک کرده است.
جامــه دران نیز همچون چهل ســالگی به
دغدغهها و بحرانهای عاطفی زنان میپردازد.
بــا این تفاوت که این بار نه یک زن که زندگی
ســه زن محور روایت است .جالب آنکه شیرین
یکی از این سه زن در اپیزود نخست فیلم ،چند
بار بر چهل ســاله بودنش و اهمیت این ســن
تأکید میکند.
سه اپیزود فیلم برگرفته از نام سه شخصیت
زن (شــیرین ،مهلقا و گوهر) است و هر اپیزود
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داستان ،اپیزود پیشین را شرح و بسط میدهد و
تکمیل میکند.
جامــه دران برای عالقمنــدان به بحثها و
مفاهیم فمنیســتی و حقوق زنان بســتر خوبی
را فراهم میکنــد .به عنوان مثال ،دیالوگهای
استفاده شــده در متن قصه نشاندهنده این تم
مضمونی اســت .دیالوگهایی مانند «زن برای
این به دنیا آمده که عذاب بکشه» یا «سرنوشت
من تنهاییه» و همچنیــن پرداختن به موضوع
نازایی بیانگر این موضوع است.
جامه دران همچنین برای کسانی که به یافتن
درونمایههای پنهان در فیلم به مثابه یک متن
عالقه دارنــد .جامه دران به موضوعهایی دیگر
نیز پرداخته اســت و در گذر از ســطح به عمق
مضمونهایی مانند اختالف طبقاتی مقابل شهر
و روستا ،ارباب و رعیت ،پنهانکاری و افشاگری
را میتــوان در آن یافت اما فراتــر از هرگونه
خوانش فمنیستی طبقاتی یا اخالقی جامه دران
یک ملودرام داستانگوی تأثیرگذار است.
و در سینمای ایران که فقر داستان و فیلمنامه
در آن بسیار مشهود اســت؛ موفقیت در روایت
صحیح یک داســتان مهمتر از هر عامل دیگر
است .چنین موفقیتی در جامه دران هم بیتردید
نتیجه قوت داســتانهای اقتباســی طباطبایی
و همفکــری و همــکاری او با کارگــردان و
فیلمنامهنویس در زمان اقتباس است.
قطبی در مورد انتخاب بازیگران مناسب برای
ایفــای نقشهای اصلی و فرعــی انتخابهای
درستی بودهاند( .مهتاب کرامتی ،پگاه آهنگرانی
و بــاران کوثری) بــه ترتیــب در اپیزودهای
ســهگانه ایفای نقش کردهاند و مصطفی زمانی
به عنوان شــخصیت ربطدهنده آنها به یکدیگر
اســت .افسر اسدی بازیگر باسابقه تئاتر و سینما
و مریم کاظمــی به عنوان نقشهای مکمل در
اپیزودهای دوم و سوم ،بازیهای قابل قبولی از
خود ارائه دادهاند .علیمحمد قاســمی به عنوان
مدیــر فیلمبرداری همچون آثــار دیگری که با
کارگردانهای جوان همکاری داشــته اســت
کادربندیهای زیبــا و تأثیرگذاری را ارائه کرده
و فیلم سرشار از کادرهای زیباست که از ترکیب
نماهای نزدیک و متوسط بازیگران شکل گرفته
است.
حمیدرضا قطبی کارگردانی جوان و با استعداد
اســت که در جامه دران نشان داده شده است؛
داســتانگویی را بلد است و از فیلمنامه انتخابی
خود شناخت داشته است و در نخستین فیلم بلند
سینماییاش موفق عمل کرده است.
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آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9409980702800510شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه
یک شیراز متهم ابراهیم نوذری فرزند منصور به اتهام نگهداری مشروب
الکلی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و
عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او ،طبق ماده  174قانون
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و
متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور
تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /21340م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  94/229صادره از شــعبه دوم شــورای حل
اختالف فسا که طبق دادنامه شــماره  94/240قطعیت یافته است علی
روا بروجنی فرزند فرهاد به پرداخت ســیزده میلیون ریال و خسارت
تاخیر و هزینه دادرســی در حــق خواهان و نیم عشــر اجرایی در حق
صندوق دولت در حق محکوم له غالمرضا جوکار محکوم گردیده است
بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشــود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این
آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در
جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/20295م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم فسا

آگهی اخطاریه دفترخانه
حمید رسولی عمالی شــغل آزاد به نشانی مرودشت خیابان امیرکبیر
منزل علی رسولی کدپســتی  7371743578چون به موجب دادنامه
شــماره  9409977128300747مورخ  94/5/21شــعبه دوم دادگاه
شهرستان داراب حکم طالق فی مابین شما و همسرتان صادر گردیده
لذا شایسته است به اســتناد ماده واحده تشخیص مصلحت نظام به
مدت ده روز در دفترخانه طالق  105داراب حاضر شوید در غیر این
صورت طالق طبق قانون به ثبت خواهد رسید.
 /476م الف
دفتر ثبت طالق  105داراب
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم نادر رستگار فرزند علی مومن به اتهام فروش مال
غیر و متهم علی رضایی فرزند اکبر بــه اتهام خرید مال غیر موضوع
شــکایت لیال جهانشــاهی فرزند آقاجان از طرف این بازپرسی تحت
تعقیب میباشــند و ابــاغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل
اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون
آیین دادرســی کیفری جدید مراتب به نامبــردگان ابالغ تا پس از
درج آگهی در شعبه  5بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 931050
در این شعبه حاضر گردید در غیر این صورت پس از یک ماه از تاریخ
ابالغ به موجب ماده  174قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /21338م الف
بازپرس شعبه  5دادسرای عمومی و انقالب شیراز
داریوش خشتی
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940314شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه
یک شــیراز علی کنعانی فرزند مهیار به موجب شکایت آمنه شهبازی
فرزنــد گرجی به اتهام توهین ،ضرب و جرح عمدی ،افترا ،ترک انفاق
و تهدید تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت
وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده 174
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم
آگهی و متهم ظــرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضای
مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /21339م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد حسینیفرد

آگهی حصر وراثت
علمدار سلطانی دارای شناسنامه شماره  175به شــرح دادخواست به کالسه  94/755از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان حبیب سلطانی به شماره شناسنامه  178در تاریخ  94/3/6در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان ممسنی بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1علییار سلطانی به شماره شناسنامه  145صادره از ممسنی برادر متوفی
 -2ماهخاتون سلطانی به شماره شناسنامه  123صادره از ممسنی خواهر متوفی
 -3صغری سلطانی به شماره شناسنامه  127صادره از ممسنی خواهر متوفی
 -4زهرا سلطانی به شماره شناسنامه  125صادره از ممسنی خواهر متوفی
 -5فاطمه سلطانی به شماره شناسنامه  124صادره از ممسنی خواهر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /21334م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
نصراله ایزدیخواه
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ایمان وکیلی به اتهــام معاونت در کالهبرداری موضوع
شکایت غالمرضا احمدی آب پرده از طرف این دادسرا تحت تعقیب
میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا پس از درج آگهی در شــعبه  6دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس
از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد  217و 218
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/21344م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکــه محمدهادی برزگر فرزند فضلاله بــه اتهام ترک نفقه
موضوع شــکایت صدیقه کارگــر از طرف این دادســرا تحت تعقیب
میباشد و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقــاب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا
پس از درج آگهی در شعبه  6دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/21337م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940592شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه
یک شــیراز جواد داوطلب فرزند حسین به موجب شکایت مرتضی
گویینی مکیآبادی فرزند شکراهلل به اتهام سرقت یک دستگاه گوشی
تلفن همراه تحت تعقیب قرار دارد بــا توجه به معلوم نبودن محل
اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق
ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه
عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /21342م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد حسینیفرد

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محســن ثابت به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین
از طرف این دادســرا تحت تعقیب هســت و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای
ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امور
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه  34دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به
موجب مواد قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/21343م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی

