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فرهنگی و هنری

لــور" در تاالر
"ر ُِو ِ
اســتاد ســمندریان
تماشاخانه ایرانشهر

« ِر ُول ِور» چهارمین نمایش پوریا کاکاوند به عنوان کارگردان است .این اثر نمایشی را که کاکاوند خود نگاشته است از  8شهریور ماه ساعت  19:30با بازی علی باقری و فربد فرهنگ
در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میرود .لیست عوامل نمایش «رولور» عبارت است از :مجری طرح :محمد قدس ،طراح نور :صبا کسمایی ،طراح صدا :عرفان
ابراهیمی ،طراح لباس :سمانه احمدیمطلق ،دستیار کارگردان :امیر نجفی ،مدیر تولید :هادی شیخاالسالمی ،طراح گرافیک :مهدی دوایی ،عکاس :ایپک قشقایی و شیوا ابراهیمی ،مشاور
رسانهای و مدیر روابطعمومی :سام بهشتی ،مدیر تبلیغات مجازی :امیر قالیچی و تهیه کننده :گروه «سوراخ تو دیوار» .عالقهمندان میتوانند بلیتهای این نمایش را که تا  6مهر ماه
ساعت  19:30در تاالر استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه است را از سایت تیوال تهیه کنند.

نگاهی بر فکاهی و زندگی و آثار رئیس طایفه فکاهیسرایان
صدیقه کریمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،پژوهشگر
به قول مرحوم صالحــی « :هر اصطالحی را با ضد آن
بهتر میتوان شــناخت و تعریف کرد .در ادب کهن ،برای
مضاحک دو اصطالح بوده است :هجو و هزل.
هجو ،ضد مدح است و هزل ضد جد.
به عبارت دیگر ،هدف هجو انتقاد اســت و هدف هزل،
شــوخی .با این توضیح که آن انتقاد و این شــوخی بیشتر
جنبه شخصی و خصوصی داشته است.
وقتی هجو از حالت شــخصی در میآید و جنبه عام به
خود میگیرد ،تبدیل به طنز میشود .وقتی هم هزل از دایره
محدود و خصوصی اش در میآید ،تبدیل به فکاهه میشود.
در ادب کهن به هزل معتدل« ،مطایبه» میگفتند که خیلی
نزدیک به فکاهه امروز است.
برای این که خواننده گیج نشــود ،خیلی خالصه عرض
میکنم که طنز ،شــکل تکامل یافته هجو اســت و فکاهه
شکل تکامل یافته هزل .آنچه این دو را به هم پیوند میدهد،
عنصر خنده اســت .با این تفــاوت که خنده طنز به خاطر
انتقاد است و خنده فکاهه به خاطر شوخی».
طنز فکاهی به عنوان یکی از جدیترین مقولههای شعر
و نثر امروز مورد توجه است در این میان شاعران زیادی با
اهداف متفاوتی پا در این مسیر گذاشتهاند و به فعالیت ادبی
پرداخته انداز میان این شاعران سید غالمرضا روحانی یکی
از شاعران برجسته فکاهی بوده است .نویسندگان فکاهی از
قدیماالیام در نزد ملل و اقوام محترم و معزز بودهاند و حتی
یکی از جنبههای عالی شکسپیر نویسنده انگلیسی را همانا
جنبه فکاهی دانســتهاند و حقیقتاً نیز در مقابل بعضی از
سخنان .انسان بین خنده و گریه مردد میماند این کیفیت
از مختصات ممتاز فکاهیات و ظرافت است .واقعا جای بسی

مسرت و خوشبختی است که ایرانیان که عموماً خداوندان
بینظیر بذله و صراحان خبیر لطیفه هســتند کمکم قدر و
قیمت فکاهیات واقعی را فهمیده و دانستهاند که در گلشن
ادبیات که بهترینمایه حسن و جمال آن همانا تنوع است
در مقابــل الهام غمانگیز که آن نیــز در جای خود جای و
مقامــی دارد نغمههای طرب آمیز هم شــرط اعظم کمال
باشد .از میان شــاعران فکاهیات سید غالمرضا روحانی را
انتخاب کردهام.
سید غالمرضا روحانی تفرشــی ،از موفقترین
فکاهی سرایان معاصر
سید غالمرضا روحانی تفرشی ،متخلص به «روحانی»،
«اجنه»« ،مجنه»؛ پس از «ابوالقاسم حالت» از موفقترین
فکاهیســرایان معاصر اســت که ۲۱اردیبهشت ماه سال
 ۱۲۷۶شمسی در شهر مشــهد متولد شد .او فرزند میرزا
ســید شــکراهلل خان تفرشــی ،متخلص به «آزادی» و از
نوادگان میرزا سید محمدعلی تفرشی ،متخلص به «علی»
که از منشیان و مستوفیان دوره قاجار و اهل ادب و عرفان
بود ،است .وی از سن دوازدهسالگی به آفرینش اشعار فکاهی
و جدی پرداخت.
اما آثار فکاهی او بیشتر مورد توجه قرار گرفت .وی آثار
شعری فراوانی درانواع صنایع شعری سروده است.
آثار ســید غالمرضا روحانی در بســیاری از مجلهها و
نشریههای ادبی و فکاهی آمده است.
خود او با نشریههایی چون گل زرد ،امید ،نسیم شمال،
تهران مصور ،ناهید ،توفیق و مانند آنها ،همکاری داشــته
است.
اشعار و مقاالت روحانی از لحاظ کمیت ،فراوان و از نظر
کیفیت ،بسیار برجسته و ارزشمند میباشد.
کتاب «طلیعه فکاهیات روحانی» حدود یک هزار بیت
در سال  ۱۳۱۳هجری شمســی و کتاب «کلیات اشعار و

فکاهیات روحانی (اج ّنه)» حدود هفتهزار بیت در ســال
 ۱۳۴۳با مقدمهای از اســتاد ســید محمدعلی جمال زاده
چاپ و منتشر شده است.
روحانی در شهریور  ۱۳۶۴شمسی در تهران درگذشت.
بررسی آثار
ســال  ۱۳۱۳مجموعهای از شــعرهایش با نام «طلیعه
فکاهیات روحانی» با مقدمه ســید محمد علی جمالزاده
چاپ شد که در سال  ۱۳۱۴تجدید چاپ ولی مجددا ً پس
از مدت کوتاهــی در بازار نایاب گردید .بعد از آن مجموعه
کاملتری از اشعار و فکاهیات او در سال  ۱۳۴۳تحت عنوان
«کلیات اشــعار و فکاهیات روحانی ،اجنه» در انتشــارات
سنائی به چاپ رسید.
نظیر اینگونه اشعار فکاهی در دوره جدید ادبیات فارسی
خیلی کــم و بدین مایه و معیار دیده نشــده بود .به مرور
ایام اشعار ســید غالمرضا روحانی مصدر الهام و سرمشق
گرانبهایی برای جوانان با ذوق دیگر گردید بطوریکه امروز
ایران دارای یک مکتب «فکاهی» منظوم است
روحانــی به زبان مردم کوچه و بازار میســرود و تکیه
کالمها ،اصطالحــات و ضربالمثلهــای معمول زندگی
روزمــره را به کار میبرد در عین حال ،از رکیک گویی نیز
پرهیز داشــت .آثار او ،از جهت آشنایی با زبان مردم دوران
خودش و فرهنگ لغات عامیانه ،بســیار قابل توجهاست و
آیینه تمامنمای گفتار ،کــردار و پندار توده مردم در زمان
خودش است .او به بدیع ،عروض و قافیه احاطه کامل داشت
و آنها را بهدرستی در اشعارش به کار میگرفت ،با شیوهای
که به سادگی و روانی آثارش نیز لطمهای وارد نیاید.
دو عنصــری که در شــعر او بیش از همــه خودنمایی
میکند ،طنز او و تصویرسازی او است .طنز او شیرین است
و به دل مینشــیند و با خواندنش تبسم بر لبها میآورد.
زبانش ،لطیف اســت و عفت کالم دارد و تصاویرش چون

موجی آرام در دریای خیاالت نقش میبندد.
ســید غالمرضا روحانی بــا زبان طنز به بیــان اوضاع
اجتماعی دوران خود میپردازد و از دردهایی که مردم ایران
به آن مبتال هســتند از افیون ،دخان ،خرافات ،متجددین
دروغین ،بیدانشــی ،درد زنان بییاور ،جهل و بیسوادی،
جنگ ،و تقلید از سیئات عالم غرب سخن میگوید و نجات
ایران را در تحصیل علم و دانش ،دوری از سستی و تنبلی و
ایمان واقعی میداند.
تاثیر اشعار روحانی بر اجتماع
مردم امروزه بســیاری از اشــعار وی را به عنوان ضرب
المثل بهکار میبرند بدون آنکه بدانند سراینده آنها که بوده
است .از آن جمله میتوان به این موارد اشاره نمود:
ماشین مشتی ممدلی  -نه بوق داره نه صندلی
حلوای تن تنانی  -تا نخوری ندانی
افادهها طبق طبق  -سگها به دورش وق و وق
سپلشت آید و زن زاید و مهمان برسد
و همین بس که استاد محمدعلی جمالزاده او را رئیس
طایفه فکاهی سرایان مینامید.

جشنواره موسیقی بسطامی
ســومین دوره جشنواره موســیقی «ایرج بسطامی» در حالی
برگزار میشود که حتی قرار اســت به گرافیست جلد آلبوم نیز
جایزه اهدا شــود .نشست خبری سومین دوره جشنواره موسیقی
ایرج بســطامی در خانه هنرمندان ایران برگزار شــد که روند و
خالصه برنامههای جشنواره به این صورت ذکر شد :هدف اصلی
جشنواره نگاه به کنسرت و موسیقی نیست بلکه بیشتر قرار است
به استعدادیابی پرداخته شود.
این جشــنواره در دو بخش آلبوم برتر و خوانندگان آواز ایرانی

برگزار خواهد شد .آثاری که به دبیرخانه ارسال میشوند پس از
بررسی به مرحله دوم راه پیدا میکنند .در ادامه آثار این افراد را در
حضور استادان موسیقی ضبط استودیویی خواهند کرد .همزمان با
این کار ویدیوی ضبط شده در سایت جشنواره و کانال تلگرامی
آن آپلود خواهد شــد ،زیرا امسال بخش مردمی به این جشنواره
اضافه شــده و خوانندگان جایزه نگاه مردمی را دریافت خواهند
کرد ،در دیماه نیز اختتامیه این رویداد برگزار خواهد شد.
قرار است در اختتامیه سومین دوره جشنواره ایرج بسطامی از
 ۵۰سال خدمات حسن ناهید نوازنده پیشکسوت نی تقدیر شود.
این رویداد امســال دارای اساسنامه شــده است که شورای
سیاســتگذاری نیز در ساختار این اساسنامه وجود دارد .فریدون
شهبازیان ،حسامالدین سراج و فاطمه بسطامی در این شورا حضور

دارند و امیدواریم کامبیز روشنروان نیز به آنها ملحق شود .در
این جشنواره داوطلبان در زمان محدود  ۱۴دقیقه بخش آوازی و
تصنیفی مرتبط با دستگاه آواز خوانده شده را ارائه میدهند .آواز
در دو بخش ذاتی و اکتسابی فراگرفته میشود .در این جشنواره
بخش ذاتی نادیده گرفته نمیشود .از سویی قدرت صدا ،نوآوری،
تأثیر بر مخاطب ،شناخت ردیف آوازی و استفاده درست از آن از
جمله مواردی است که هیئت داوران برای انتخاب فرد برگزیده به
آن توجه میکنند .آثار ارائه شده به دبیرخانه این جشنواره طی سه
مرحله داوری میشــوند .این رویداد در دو رده سنی زیر  ۳۰سال
و باالی  ۳۰ســال برگزار میشود.استادان داوری از مکتبهای
مختلفیهستند.
در بخش آلبوم موسیقی به خواننده ،آهنگساز ،تنظیمکننده،

نمایش «ماالریا» در ونکوور
فیلم سینمایی «ماالریا» به کارگردانی پرویز شهبازی در
سینما تک ونکوور طی روزهای آینده به نمایش درمیآید.
پس از اعالم همکاری مشترک بین «سینما تک ونکوور»
و مرکز فرهنگی «فینیکس» به مدیریت دکتر امیر گنجوی
در تورنتو و شــرکت «پاســیفیک یونایتد پروداکشنز» به
مدیریت دکتر امیر هوشــنگ هاشمی در ونکوور ،برنامهای
برای نمایش فیلمهای ایرانی در محل سینماتک طرحریزی
شد که بهعنوان نقطهی آغاز این همکاری ،فیلم «ماالریا»
ســاختهی پرویز شــهبازی ،دو بار در روزهــای  ١٤و ١٧
سپتامبر ( 23و  24شهریور ماه) برای عالقهمندان به سینما
و بهطور اخص مخاطبین کانادایی به نمایش درخواهد آمد.
تهیهکننــدهی فیلم «ماالریا» مســعود ردایی اســت و
پخش بینالملل آن را نســرین میرشب برعهده دارد .فیلم
«ماالریــا» تابه حال در جشــنوارههای مختلف مثل ونیز،
بوسان ،ورشو ،شیکاگو ،رم ،استکهلم و بلگراد حضور داشته
و موفق به دریافت جایز ه جشــنواره ورشــو ،جایزه بهترین
کارگردانی از جشنوار ه داکا و همینطور جایزه بهترین فیلم
از جشنوارهی بینالمللی فیلمهای شرقی ژنو سوئیس شده
است.
ســینمای مجهز ســینماتک با بهتریــن امکانات پخش
صوتی و تصویری ،مکانی مناســب و شایسته برای نمایش
آثار برگزیدهی سینمای ایران خواهد بود.
در این مــدت چند ماههی اخیــر ،فیلمهای مختلفی از
ایران با حضور عوامل آنهــا در کانادا در این مرکز پخش

شده است.
در اواخر شــهریور ماه ،به مناســبت پخــش فیلم «پل
خــواب» ،مرکز فرهنگی فینیکس میزبان هومن ســیدی،
جهانگیر کوثری و اکتای براهانی اســت .همچنین کارگاه
بازیگری با حضور هومن ســیدی در دانشگاه تورنتو برگزار
خواهد شد.
طبق اعــام برگزارکنندگان؛«هدف اصلی مرکز فرهنگی
فینیکــس معرفی فیلمهای ایرانــی در کانادا در محیطی
دانشــگاهی و نقادانه است .با توجه به دشواریهای متعدد
پخش عمده فیلم در کانادا ،مرکز فرهنگی فینیکس سعی
کرده که با گذاشــتن چنــد اکران محدود در شــهرهای
مختلف کانادایی و در ســالنهای معتبر فیلمهای ایرانی را
تا حد امکان در بهترین شــرایط در کانادا معرفی نماید ،در
جهت رسیدن به این خواسته این مرکز همواره سعی کرده
که از کمک و همیاری ایرانیهای شناخته شده و متعبر در
کانادا برای اجرای منظم برنامههای خود استفاده نماید».

«ریما» به تماشاخانه مشایخی میآید
.نمایــش «ریما» نوشــته اصغر خلیلــی و کارگردانی
جواد نظیفی در تماشــاخانه استاد مشایخی روی صحنه
میرود.
نمایش «ریما» نوشته اصغر خلیلی و کارگردانی جواد
نظیفی که اقتباســی از نمایشــنامه «یرما» اثر فدریکا
گارســیا لورکا است و از  ۷شــهریور ماه در تماشاخانه
استاد مشایخی اجرا میشود.
بهاره کریمــی ،زهره نوربخش ،فرزانه ،ســهیلی ،ذلفا
فقیه ،سمیه صباغ ،ســمیرا یوسف بیک و سارا پورامید
بازیگران این اثر نمایشی  ۶۰دقیقهای هستند.
رســول صباغ دستیار کارگردان و مدیر تولید ،محسن
فرمایشیان موسیقی و تنظیم ،جواد نظیفی طراح صحنه،
مریم طاهری طراح و دوخــت لباس ،زهره ثقفی طراح
و اجرای گریــم ،امین کردبچه چنگــی ،روابط عمومی

و مشاور رســانه ،هدیه اسدزاده ،دســتیار لباس ،فائزه
حسینی دســتیار صحنه ،امیرحسین مقدسیان عکاس،
حســن آقایان طراح پوستر و بروشــور و علی سلمانیان
مدیر روابــط بینالملــل از جمله عوامــل این نمایش
هستند.
در خالصه داســتان «ریما» آمده اســت :جدال ریما،
ســیما و مینا بر سر پایداری زندگی خود و حقیقتی که
توسط همسایهها برمال میشود.
این نمایش از  ۷تا  ۱۶شــهریور ماه هر شــب ساعت
 ۲۰:۳۰در تماشــاخانه استاد مشایخی به نشانی خیابان
انقــاب ،ضلع شــمال غــرب چهــارراه ولیعصر ،جنب
داروخانه ،پالک  ۱۴۷۸روی صحنه خواهد رفت.
عالقهمندان میتوانند جهت تهیه بلیط این نمایش به
سایت تیوال مراجعه کنند.

شاعر و ترانهسرا و گرافیست جلد آلبوم ،تکنوار ،ناشر ،تهیهکننده
و صدابردار جایزه اهدا میکنیم .با وجود اینکه اکنون صدابرداری
دیجیتال شــده است اما اگر صددرصد به شکل دیجیتال نبود و
صدابرداری مناسبی انجام شده بود جایزه اهدا میشود .شهبازیان
تأکید کرد :بیشتر هدف ما جوانهایی هستند که زحمت میکشند
و کار میکنند .در این دوره بیشــتر آنها جذب موســیقی پاپ
میشوند که تیشه به ریشه موســیقی ایرانی میزند .در نهایت
این کار سه خواننده معرفی خواهند شد که من اطمینان میدهم
صددرصد سه خواننده خوب خواهند بود .همچنین این جشنواره در
نظر دارد با حضور افراد برگزیده ،آثاری را تولید کند .البته استفاده
از این فرصتها بر عهده خود هنرمند است ،جشنواره میتواند به
استعدادهای ناب کمک کند.

احتمال وداع محمد حیدری با موزه سینما
گمانهزنیها حکایت از آن دارد موزه ســینما
در روزهای پیش رو شاهد تغییراتی در مدیریت
خواهد بود.
محمد حیدری که روز پایانی اردیبهشــت ماه
ســال  ۱۳۹۳به عنوان مدیرعامل موزه ســینما
منصوب شده بود ٬براساس اخبار شنیده شده به
زودی با این مجموعه وداع خواهد کرد.
شــنیدهها نشــان از حضور یک مدیر باتجربه
در موزه دارد و محمدحسین حقیقی مدیرعامل
جدید موزه خواهد بود.
حقیقی متولد  ۱۳۳۹بیرجند ،فارغ التحصیل
مهندســی پتروشیمی از دانشــگاه پلی تکنیک
تهران اســت .او فیلمسازی را ســال  ۱۳۵۴در
کالسهای فیلمســازی کانون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان مشــهد آغــاز کرد .از دیگر
فعالیتهــای او میتوان به مدیــر واحد جنگ
سیمای جمهوری اسالمی ،مدیر سیمای عربی،
مشــاور فرهنگی معاونت برون مرزی تلویزیون،

مدیر امــور فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی و
تبلیغات ستاد مشترک فرماندهی کل قوا ،مدیر
کل تولید و پشتیبانی معاونت سینمایی ،رئیس
مرکز گسترش سینمای تجربی و نیمه حرفهای،
رئیس مرکز گســترش آموزش و توسعه نیروی
انسانی معاونت سینمایی ،مدیرعامل اسبق بنیاد
سینمایی فارابی بود.
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پرفورمنس موسیقی و طراحی در کنسرت
«چو بیایی»
کنســرت «چو بیایــی» با نوازندگــی پیانوی
«ســپاس صــدر نــوری» و همراهــی «یکتــا
احمدیزاده» نوازنده ویولنسل ،چهارشنبه هشتم
شــهریور ماه  1396در قالب یــک پرفورمنس
موسیقی و طراحی در بنیاد آفرینشهای هنری

نیاوران برگزار میشود.
این كنسرت در سه بخش اجرا خواهد شد .در
بخش اول ،سپاس صدرنوری به اجرای قطعاتی
از آثــار جدید خــود میپــردازد .در بخش دوم
برنامه نیز قطعاتی از ســاختههای این آهنگساز
و نوازنده جوان بــا همراهی یکتا احمدیزاده به
صورت دوئت پیانو و ویولنســل ارائه میشود .در
بخش سوم کنســرت هم پرفورمنسی با عنوان
«بداههنوازی ،بداهه نقاشــی» روی صحنه اجرا
میشود كه بنا به اعالم برگزارکنندگان ،جزئیات
این قسمت برنامه تا روز كنسرت اعالم نمیشود.
کنسرت «چو بیایی» ســاعت  21روز هشتم
شــهریور ماه به همت موسســه فرهنگی هنری
«راد نــو اندیش» در بنیــاد آفرینشهای هنری
نیاوران برگزار میشود.
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لطفا کاله خودتان را قاضی کنید

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

فوکویامــا در یکــی از
کتابهایش معتقد است:نقد،
روشــی مهم بــرای ارزیابی
مفاهیــم ،پدیدهها و دادههای
مختلــف در تولیــد و ارائــه
اندیشههاســت .نقــد ،روش
بررســی ،در فراینــد تحلیل
ذهن است که در یک ارتباط
دوسویهی نگرش نقادانه و اندیشه و رفتار شکل میگیرد.
نقــد تعاریف متعددی دارد اما کلیترین و ســادهترین تعریف نقــد گفتن از خوبیها و
بدیهای یک پدیده ،اثر ،رفتار و ...اســت توامان و در کنار یکدیگر است .با اتکا به همین
تعریف نقد میتوان آن را به دو وجه تقسیم کرد.
نقدی که ســازنده و نقد مخرب؛ نقد ســازنده به دنبال بهینکردن و بهبود است و نتقد
تخریبی که اساسا هدفش بولد کردن کم و کاستیها است.
چــرخ در دنیای مجازی و نوع نوشــتار این روزها جای خالی نقــد منصفانه را بهخوبی
نشــان میدهد .نقد قیافه ،نوع حرفزدن ،بدن و ...آدمهای بزرگ تا قومیتها که البته به
اشــتباه نام نقد بر آن نهادهایم و بیشــتر تمسخر است باعث میشود که جای خالی نقد و
منتقد درست حس شود .در فرهنگ ایرانی ،نقد را با بدگویی خلط کرده و اشتباه گرفتهاند.
بارها در فضای مجازی مشــاهده شده است که برخی ایرانیان وقتی میخواهند فردی یا
اندیشــهای یا اندیشمندی را اصطالح ًا نقد کنند اگر ادب به خرج دهند و فحاشی نکنند،
دست کم ظرف چند دقیقه ،اندیشمندی را سر میبرند و شخصیتی را پایمال.
در روزگار دور لقب و جایگاه منتقد به هرکســی داده نمیشــود ،رشتهای به نام نقد یا
نقدنگاری نبود اما کســی منتقد قلمداد میشــد که در حرفه ،هنر یا علم همه فن حریف
بود و مطالعه و تحصیالت داشــت و برای ســاختن نقد میکرد نه اینکه مثل این روزها
بــدون اطالع از عقبه یک موضوع یا حتی دیدن یک اثر و مداقه در آن بیرحمانه چاقوی
تشریح به دست میگیریم.
ایــن روزها همه ما منتقدان بالقوهای هســتیم و خود را محــق میدانیم تنها با اتکا به
ظواهر امر ریشه را بزنیم اما نقد قلمه کردن است و هرس .اصل مهم در شناخت و تعریف
منتقد ،داشتن آگاهیهای الزم بر مبنای روش نقد است .اینکه ما تا چه اندازه منتقدیم را
باید در رجوع به خودمان بیابیم.
فرهنگ نقد ملزوم به رعایت چند نکته است:
هدف بهبود باشد.
حب و بغض درگیر ماجرای نقد نباشد.
کم و کاستی در کنار نقاط قوت دیده شود.
و در پایان نقد بهتر است پیشنهاداتی برای بهبود ارائه شود.
نقدی که علمی و روشمند باشد و در واقع نقد درست توان جذب مخاطبان بیشتری را
دارد و به لحاظ منطقی قابل دفاع خواهد بود تا نقد غیر روشــمند(بدگویی) .فرهنگ نقد
سازنده در میان ایرانیان بسیار سست و ضعیف به نظر میرسد و نگارنده بر این باور است
کــه در فضای مجازی و بخصوص در میان گروههای سیاســی -اجتماعی ،قبل از طرح
بحث و گفتوگو ،حیاتی است که فرهنگ نقد علمی آموزش داده و تبلیغ شود.
با ذکر این نکات حال باید کاله خود را قاضی کنیم که فرهنگ نقد داریم یا خیر.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

کتاب آنها به خانه من آمدند

رمان شــروع مناســبی دارد .زندگی یک نویسنده از
روال عادی خارج میشــود و در اثر یک اتفاق ،تعادلش
را از دســت میدهد .داستان با این عدم تعادل ،گسترش
مییابــد .فضای متــن و حتی صحنههــا از نگاه راوی
وهمآلود است .در داســتان آنها كه به خانه من آمدند
با یک راوی روبهرو هســتیم كه اتفاقا همنام نویســنده
كتاب اســت و از قضا و اتفاق روزگار نویسنده كتاب هم
فردی است كه ســالیان زیادی است او را با شعرهایش
میشناسیم .نویسنده آنها که به خانه من آمدند شدیداً
دغدغه انسان تنهای امروزی را دارد .در واقع همان مرد
در قفس که یک بار در داســتان  -جشن تولد  -و یک
بار هم به شکل مجسمه در مهمانی پایان کتاب مطرح شد ،از مهمترین دغدغههای نویسنده
است .راوی  -نویسنده از دروغ و ریا کاری و خرافات و تنهایی انسان و ...به تنگ آمده است .به
نظر او انسان امروزی روح و روانش مسخ شده و گاهی فقط یک کالبد از او باقی مانده است.
شــمس لنگرودی با چنین دستمایهای ،رمانی نوشت که رگههایی از رئالیسم ،سوررئال و نیز
وهم و خیال در آن دیده میشود.
نویسنده با ذهن شاعرانهاش دست به نوشتن زد .چقدر ذهن نویسنده فعال است و تیزبین.
مســایلی را مطرح کرد که ما کمتر توجه میکنیم .داستان در ژانر اجتماعی است و درونمایه
داستان تنهایی انسان است؛ ولی به این معنی که دستهایی در کارند و افراد نامریی میخواهند
که انسان تنها باشد و هر کاری صورت میگیرد که انسان تنها بماند.
آنها که به خانه من آمدند در واقع گزارشی از تنهایی راوی با زبان خودش است .در همان
صفحه اول با طرح جن زدگی خانواده صفر ،ذهن را به سمت محیط خرافی میچرخاند .با اولین
مالقات مرد ناشناس که از کتاب رژه بر خاک پوک گلهمند است ،زمینه ظهور یک کشمکش
فراهم میگردد و فکر و اندیشــه مخاطب را به سوی فضای اجتماعی ،فرهنگی ،عقیدتی و
سانسور و ...میکشاند که از نکات مثبت راوی در گشودن درد دلهایش برای مخاطب است.
به همین شکل نیز با آوردن اسامی روشنفکران سرشناس ،جایگاه فکری و اجتماعی خود را
هویدا میسازد .با این همدلی و هم سویی ،تصویری که با ظهور یک کشمکش قوت گرفته
بود ،ابعاد تازهای یافته و انتظار و اشــتیاق مخاطب را افزایش میدهد .از این پس سوءتفاهم،
به صورت یک محرک در حرکت بعدی داســتان عمیق و عمیقتر میشود .سپس زبانی نرم
و لطیف از توصیفها و تفســیرهایی از احواالت درونی و بیرونی راوی است که در لحظات و
ساعات و روزهای بعد ،متاثر از تکثیر افرادی مانند مرد ناشناس ،به صورت پیغام گذاشتن در
محیط کار ،یا تلفن به خانه و ..بر فکر و اندیشه و احساس و اعصاب وی جاری شده و به شکل
یک توهم آزار دهنده ،زندگی را بر وی تلخ میکند .راوی مجرد است و تنها زندگی میکند.
حوادث اخیر نیز آرام آرام احساس تنهایی را در وجودش عمیقتر میسازد که اغلب با تصویری
شاعرانه از فضای طبیعت ،همردیف و اثرگذار میشود .در مجموع اگر بخواهم تحلیل کلی از
داستان ارائه دهم باید بگویم آنها که به خانه من آمدند به لحاظ زبان ،فرم ،ساختار در قالب
کامل یک داســتان قرار نمیگیرد؛ ولی به دلیل فضای روانشناختی که ناظر بر کرشمههای
درونی انسان تنها است ،مدرن و قابل تامل است.
در نهایت با همه فرازو فرودهای نویســندگی و كارمندی و روانپریشی،نویسنده است كه
تنها مانده است.
به اطرافم نگاه میكنم .هیچكس نیست .در آینه روبهرو جز من كسی نیست.

