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فوت عارف لرستانی
بر اثر قصور پزشکی
نبوده است

فرهنگی و هنری

سخنگوی قوه قضاییه گفت :پزشکی قانونی رسما اعالم کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک در مرگ عارف لرستانی نبوده و
وی بر اثر سکته فوت کرده است .حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ،فوت عارف لرستانی
حواشی زیادی به دنبال داشت و پزشکی قانونی اعالم کرده که علت فوت مشخص شده ،در این باره توضیح دهید ،گفت :پزشکی
قانونی رسما اعالم کرده قصور و تقصیری متوجه پزشک نبوده و وی بر اثر سکته فوت کرده ،البته دارویی که برای بیهوشی مصرف
کردهاند در سکته او بیتاثیر نبوده است.

این فرصت را از دست ندهید

بهمناســبت روز جهانــی گرافیک و آغاز جشــن هفته تئاتر،
نمایشگاه گرافیک و پوســترهای تئاتر ایران در خانه هنرمندان
ایران گشایش یافت.
به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ،هشــتم اردیبهشت
مراسم روز جهانی گرافیک در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان
ایران برپا شــد و همزمان با آغاز هفته تئاتــر و هفته گرافیک
«نمایشگاه گرافیک و پوســترهای تئاتر ایران» در گالریهای
ممیز ،پاییز ،زمســتان و میرمیران خانــه هنرمندان ایران افتتاح
شــد .در ابتدای این مراســم ،مجید رجبیمعمــار  -مدیرعامل
خانه هنرمندان ایران  -با یــادی از بنیانگذاران خانه هنرمندان
گفت :بیشک امکانات خانه هنرمندان ایران در حد اندازه برخی
مجتمعهای فرهنگی و فرهنگسراهاست ،اما این خانه به لطف
خدا بسیار با برکت است و ما امروز میتوانیم بگوییم که توانایی
این را داریم که امکاناتی بیش از آنچه در اختیارمان گذاشتهاند ،در
اختیار هنرمندان و عالقهمندان بگذاریم .او با بیان اینکه تبدیل
کردن یک پادگان به خانه هنرمندان ،یکی از اتفاقات خوبی بود
که به همت دوستان هنرمندان میسر شد ،ادامه داد :افرادی مانند
بهروز غریبپور ،غالمحسین امیرخانی ،ایرج راد ،بهزاد فراهانی،
ابراهیم حقیقی و عزتاهلل انتظامی نقش ارزندهای در اعتال و به
بار نشستن خانه هنرمندان داشتهاند و همینجا خدمات آنها را
ارج مینهیم .رجبیمعمار با بیــان اینکه خانه هنرمندان ایران
هرگز اهداف سیاســی را دنبال نمیکند ،گفت :خانه هنرمندان
متعلق به همه هنرمندان اســت و امروز شاهد برگزاری همزمان
هفته گرافیک و تئاتر در خانه هنرمندان هســتیم .برنامه هفته
تئاتر یک روز زودتر به کوشش اصغر همت و دوستانش در خانه
هنرمندان ایران آغاز شــد و امروز شاهد افتتاح برنامههای هفته
گرافیک هستیم .او با اشاره به گردشگرانی که از خانه هنرمندان
دیدن میکنند ،بیان کرد :با اینکه تصور بسیاری از آمریکاییها

و اروپاییها از ایران درســت نیســت ،اما وقتی گردشگران این
قارهها به ایران ســفر میکنند با تصویر دیگری از ایران مواجه
میشوند و تا کنون کمتر گردشگری به ایران سفر کرده است که
حداقل یکبار به خانه هنرمندان ایران سر نزده باشد .رجبیمعمار
با اشاره به نمایشگاه پوستر که درگالریهای ممیز ،پاییز ،زمستان
و میرمیران میزبان آثار طراحان گرافیک شــده است ،گفت :این
نمایشگاه دربرگیرنده گنجینه ارزشمندی از پوسترهای تئاتر است
و در این نمایشــگاه شاهد نخســتین اعالنهای تئاتر از دوران
احمد شــاه تا کنون هســتیم .او اضافه کرد :امروز گرافیک جزء
جدانشدنی زندگی مردم است و جای بسی خوشحالی است که در
ایران هنرمندان بزرگی داریم که در حوزه گرافیک آثار ارزشمندی
خلق کردهاند .در چنیــن روزی ،جا دارد نام و یاد هنرمند بزرگ
ایــران ،مرتضی ممیز را ارج بنهیم که خدمــات ارزندهای برای
راهاندازی خانه هنرمندان ایران کرد و سهم بسزایی در تدوین و
تالیف اساسنامه خانه هنرمندان ایران داشت .در ادامه این مراسم،
بهرام کلهرنیا  -گرافیست  -که اجرای برنامه را برعهده داشت،
گفت :جای بسی خوشحالی اســت که هر سال ما گرافیستها
بــه بهانه روز و هفته گرافیک دور هم جمع میشــویم .انجمن
جهانی طراحان گرافیک در  ۲۷آوریل سال  ۱۹۶۲راهاندازی شده
و از سال  ۱۹۹۵روز تاســیس این انجمن در تقویم جهان ثبت
شده است و خوشحالیم که ما طراحان گرافیک نیز هر سال این
روز را جشــن میگیریم .او افزود :گرافیک بخشی از سرنوشت
بشــر اســت و گرافیک را نمیتوان از زندگی بشر حذف کرد.
اســتخوانبندی جهان با گرافیک بهوجود آمده است .هنرمندان
ســایر رشتهها معنای جهان را میســازند و گرافیک انتقال آن
را به همــه ممکن میکند .در ادامــه ،ابراهیم حقیقی  -رئیس
انجمن طراحان گرافیک -گفت :همزمانی برگزاری هفته طراحی
با اردیبهشت تئاتر اتفاق ارزشمندی است .ما قصد داشتیم سال

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

نزدیک کردن گرافیستهای سراسر جهان است که با گسترش
اینترنت و شبکههای اجتماعی چنین امری میسر شده است .در
ادامــه ،اصغر همت  -رئیس خانه تئاتر  -با اشــاره به همکاری
گرافیک و تئاتر گفت :مشارکت جزء جداییناپذیر گرافیک و تئاتر
است و طراحان گرافیست چکیده ایدهای را که ما دو ساعت روی
صحنه عنوان میکنیم ،روی یک پوستر بیان میکنند .در واقع،
طراحان گرافیک در مقایســه با ما تئاتریها ،حکم سرایندههای
هایکو را دارند که در چند ســطر حرفهایشان را میزنند .او در
ادامه با اشاره به وضعیت انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر ،گفت:
در سالهای اخیر ،اتفاقاتی رخ داده که این انجمن غیرفعال شده
اســت .همینجا از ابراهیم حقیقی درخواست میکنم که کمک
کند تا دوبــاره انجمن طراحان گرافیــک را فعال کنیم .همت
در بخش پایانی ســخنان خود گفت :همه میگویند که ویترین
فرهنگی هر کشور ،تئاتر است ،من همین جا اعالم میکنم که
پوستر ،ویترین تئاتر است.
در بخش پایانی این مراســم نمایشــگاه «پوســترهای تئاتر
ایران» در گالریهای ممیز ،پاییز ،زمســتان و میرمیران افتتاح
شد .نمایشگاه «پوسترهای تئاتر ایران» تا  ۱۶اردیبهشت در خانه
هنرمندان ایران برپاست.

انتشار گزیده گفتوگوهای محمود دولت آبادی در نمایشگاه کتاب

کتاب «این گفت و ســخنها »...در سی
به نقل از ایبناِ ،
صد و هشــتاد صفح ه تدوین شده است .این اثر مجموعهای
اســت از بیست و چهار مصاحبهی او با روزنامهنگاران که در
نشریههای مختلف طی دو دههی گذشته منتشر شده است.
این گفتوگوها در نشــریههای تجربه ،اعتماد ،یادآور ،شرق
توگوها
و ...در سالهای مختلف انجام شده است .در این گف 
دولتآبادی از مسائل مختلفی حرف زده است .از ماجراهای
مختلف نوشتهشــدن و انتشــا ِر رمانهای مشهورش مانن ِد
ِ

«جای خالی ســلوچ»« ،کلیدر» و ...تا نگاههای سیاسیاش
در دورههای مختلف نســبت بــه پدیدههای گوناگون مانند
زوال
انتخابات .از سانســور گفته تا ماجرای پیچیدهی انتشار ِ
کلنل .از خاطراتِ زنداناش گفتــه تا تجربههایش در تئاتر
و ســینما در مقــا ِم بازیگر وهمچنین از سانســور و زندگی
شــخصیاش و البته روزگاری که از ســر گذرانده اســت.
این بیســت و چهار مصاحبه تنوع موضوعی باالیی دارد و
چیدمانشان طوری است که بتواند وجو ِه مختلف کار و زندگی

تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه « هشتمین دوره» ادبیات
نمایشی ایران

در پی اســتقبال بسیار از نمایشنامه نویسان و تقاضای
شرکت کنندگان برای شرکت در هشتمین دوره انتخاب
آثار برتر ادبیات نمایشی ایران ،شورای سیاستگذاری این
دوره تصمیم گرفت مهلت ارسال آثار ادبیات نمایشی به
دبیرخانه این دوره را به مدت  ۲هفته تمدید کند.
تمامی نمایشــنامه نویســان ،مترجمان نمایشــنامه،
پژوهشــگران و ناشرانی که هنوز آثار خود را به دبیرخانه

هشــتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشــی ایران
ارســال نکرده اند ،میتوانند تا تاریخ یاد شــده به نشانی
این دبیرخانــه واقع در خیابان انقــاب ،خیابان برادران
مظفرجنوبی ،نبش کوچهی ماه ،پاســاژ آفتاب ،طبقه اول
ارسال کنند .در این دوره بهترین آثار ادبیات نمایشی ایران
و پژوهش های ادبیات نمایشی به زبان فارسی و ترجمه
شــده به زبان فارســی که در قالب کتاب یا نشر از آغاز
فروردین ماه  ۱۳۹۲تا پایان اســفندماه  ۱۳۹۵منتشرشده
باشــد ،مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرد و برگزیدگان
آن طی مراســم اختتامیه معرفی خواهند شد .هشتمین
دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران در پنج بخش
نمایشنامههای تألیفی منتشر شده ،نمایشنامههای ترجمه
ای منتشر شــده به زبان فارســی ،پژوهشهای تألیفی
ادبیات نمایشی منتشر شــده ،پژوهش های ترجمه ای
منتشر شده به زبان فارسی و ناشر برگزیده توسط کانون
نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران در شهریورماه ۱۳۹۶
برگزارخواهد شد.

مسعود دلخواه کارگردان تئاتر:

امنیت جامعه هنری در دولت
یازدهم ارتقا یافت

کارگردان و مدرس تئاتر معتقد اســت طی چهار ســال
گذشــته محدودیت موضوعی نمایش ها کاهش و امنیت
جامعه هنری ارتقا یافته است.
مســعود دلخواه با بیان اینکه وضعیت تئاتر در چند سال
اخیر را باید از لحاظ مختلف بررسی کرد ،افزود :در این مدت
احساس امنیت هنری هنرمندان افزایش داشته است.
وی خاطر نشــان کرد :همچنین در این مدت محدودیت
موضوعی کاهش داشته و سانسور و ممیزی نمایشنامه ها
برای کارگردانان آزار دهنده و غیرقابل تحمل نبوده است.
بازیگــر نمایش «روال عادی» با اشــاره بــه حدود 80

نمایشــی که هر شب در سالن های پایتخت اجرا می شود،
خاطرنشان کرد :این نمایش ها با موضوعاتی متنوع به روی
صحنه می روند و جز خطوط قرمز مشــخص ،محدودیت
دیگری پیش روی اجرای این آثار وجود ندارد.
دلخواه با تاکید بر اینکــه آزادی و امنیت هنرمندان طی
چهار سال گذشته روندی صعودی داشته ،گفت :با این وجود
پیشرفتی در زمینه مادی و برنامه ریزی نداشته ایم و در این
بخش دچار نقصان هستیم.
وی با اشاره به بودجه پایین تئاتر خاطر نشان کرد :کنترل
و نظــارت کیفی بر وضعیت تئاتر و حتی یک برنامه مدون
میان مدت هم برای این هنر اصیل نداریم.
کارگردان نمایش «بیگانه» با اشاره به قابل ارزش بودن
ایجاد تماشاخانههای خصوصی تصریح کرد :به دلیل عدم
برنامه ریزی مناسب ،این تماشــاخانهها دچار پراکندگی و
عدم ضابطه شــده و به دلیل عدم ارزیابی مناســب دارای
قوانین مشخص نیستند.
به گفته وی ،باید به این تماشــاخانه ها و گروه هایی که
نمایش های خود را در آنها اجرا می کنند برای پیشــرفت
کمک کرد.
دلخواه خاطر نشــان کرد :بــرای ارتقا کیفیت تئاتر نباید
اجازه داد که هر نمایشــی به هر شکل و در هر جایی اجرا
شود زیرا زمینه از دست دادن تماشاگران را فراهم می کند.
وی افزود :تجاری شــدن ،به تئاتر آسیب جدی می زند
و نباید بگذاریم که جنبه هــای مالی بر جنبه های هنری
اثرگذار شود.

این نویســندهی مهم را برای مخاطبانش نمایش دهد«.از
این گفت و سخنها »...را نش ِر چشمه در روزهای نمایشگاه
منتشر خواهد کرد .کتابهای«بنیآدم» و «آن مادیان سرخ
یال» از آخرین کتابهای منتشــر شده این نویسنده مطرح
ایرانی اســت« .بنیآدم» شامل شش داســتان کوتاه است
شب
که به ترتیب «مولی و شــازده»« ،اسم نیست»« ،یک ِ
خشک بلوط» و «اتفاقی
دیگر»« ،امیلیانو حســن»« ،چوب
ِ
نمیافتد» نام دارند .همچنین کتاب «آن مادیان سرخ یال»

اثری است نیمه تاریخی ،نیمه اســطورهای در شرح احوال
«ا ِمر ُء القیس» شــاعر نامدار یمانی  -عرب و سراینده یکی
از هفت قصیده «معلقات سبعه» که از برترین شاهکارهای
شعر دوران جاهلیت عرب شــمرده میشود .متن این اشعار
را در گذشــته به خاطر فصاحت و بالغت بینظیرشــان از
دیوار خانه کعبه آویخته بودنــد و از این جهت ،پرداختن به
چنین مباحثی میتواند برای خواننده بسیار جذاب و خواندنی
باشد.

نمایش «سایه تو سایه» در پردیس تئاتر تهران

نمایش «ســایه تو سایه» به نویســندگی و کارگردانی «داوود
فتحعلی بیگی» تا  15اردیبهشــت مــاه در پردیس تئاتر تهران به
اجرای خود ادامه می دهد .نمایش «سایه تو سایه» به نویسندگی و
کارگردانی «داود فتحعلی بیگی» تا  15اردیبهشت ماه در تماشاخانه
استاد کشــاورز روی صحنه اســت و در طول یک هفتهای که از
اجرای این نمایش باقی مانده اســت به دانشجویان بلیط نیم بهاء
ارائه میکند .نمایش «ســایه تو سایه» داســتان پدری را روایت
میکند که برای دختر و همســرش محدودیتهایی را ایجاد کرده
است .در این میان قرار است برای دختر خواستگاری بیاید اما پدر از
قبل داماد را انتخاب کرده و تمام قرارها را با پدر داماد گذاشته است.
از قضا پدر داماد هم همین کار را کرده اســت .در این میان دختر و
پسر تصمیم میگیرند قبل از ازدواج همدیگر را ببینند.در این نمایش
بازیگرانی چون داوود داداشــی ،غالم بابوته ،منیژه داوری ،ساسان
مهرپویان ،مهدی صفارینژاد ،ســپیده معصومی ،نســیم توکلی،
محمد رخشــندهپی ایفای نقش میکنند .نمایش «سایه تو سایه»
به نویسندگی و کارگردانی «داود فتحعلی بیگی» تا  15اردیبهشت
ماه هر شب ساعت  19:30در تماشاخانه استاد کشاور ِز پردیس تئاتر
تهران به روی صحنه میرود.

«نریمان» در رودکی کنسرت میدهد

شنیدن صدای «همنشین دل»

گروه «نریمان» به سرپرستی گلناز جمشیدی تازه ترین اجرای
صحنه ای خود با عنوان «همنشــین دل» را در تاالر رودکی تهران
برگزار می کند.
گلناز جمشــیدی سرپرســت گروه نریمان دربــاره تازه ترین
کنســرت گروه بیان کــرد :در این کنســرت آهنگهایی که علی
پژوهشــگر و من ساختهایم اجرا میشــوند .این آثار در دو دستگاه
آواز اصفهان و آواز دشتی تنظیم شدهاند.
وی درباره جزئیــات دیگر این اجرا افزود :پرده اول کنســرت
بیکالم و پرده دوم با آواز اســت کــه در بخش دوم امیر صادقین
و فائــزه کامیاب به عنوان همخوان نوازندگان را همراهی میکنند.
قطعات و تصنیفهایی که برای بخش دوم انتخاب شدهاند از اشعار
حافظ ،رهی معیری ،هوشــنگ ابتهاج هستند که با عناوین «شاهد
افالکی»« ،غریبانه»« ،همنشــین دل» اجرا میشــوند .البته ما از

ســازهای کوبهای متنوعی در این اجــرا بهره گرفتهایم که در کنار
این ترکیب سازی کمانچه ،ســنتور و دیگر سازها هم در این اجرا
نواخته میشوند .اما در کل قطعات برای یک آنسامبل ایرانی تنظیم
شدهاند .جمشیدی درباره ســابقه فعالیت گروه نریمان توضیح داد:
این گروه در ســال  ۸۸به همت علی پژوهشــگر و بنده به همراه
تعدادی از دانشــجویان موســیقی راهاندازی شــد .قب ً
ال اجرایی در
جشــنواره موسیقی فجر داشتهایم و یک آلبوم با عنوان «دورهگرد»
نیز به بازار موســیقی عرضه کردهایم .البته سال گذشته من بخش
اجرای بانوان گروه نریمــان را نیز روی صحنه بردم .گروه نریمان
سعی دارد موســیقی کالسیک ایرانی را در قالبی متفاوت ارائه کند
که مخاطبان تجربه جدیدی از موسیقی ایرانی داشته باشند.
کنســرت «همنشین دل» روزهای  ۲۱و  ۲۲اردیبهشت ساعت
 ۲۱در تاالر رودکی روی صحنه میرود.

پویا بیاتی خواننده موسیقی پاپ:

خسته نشدید این همه تیتراژ خواندید؟

انتقاد تند و تیــز خواننده پــاپ از همکارانش در برنامه
«دورهمی»

پویا بیاتی خواننده موســیقی پاپ که شب گذشته مهمان برنامه
«دورهمی» بود در بخشــی از صحبتهایــش از انحصاری بودن
تیتراژ خواندن در تلویزیون انتقاد کرد.
به گــزارش خبرگــزاری خبرآنالین ،بیاتــی در «دورهمی» با
اجــرای مهران مدیری و در ابتدای برنامه قطعه «مروارید» را برای
مخاطبــان و حاضرین در اســتودیو اجرا کرد و ســپس رو به روی
مهران مدیری نشست و پاسخگوی ســواالت او شد .این خواننده
پاپ در پاســخ به ســوال مدیری درباره عاشق شدنش گفت« :بله
عاشق شدم و یک دختر  ۵ساله هم دارم» .او ادامه داد« :در یکی از
برنامههایم با خانواده همسرم آشنا شدم و بعد با خود همسرم».بیاتی
در ادامه با اشــاره به اینکه تیتراژ خواندن در تلویزیون در بیشــتر

ستون یاد

روزی که گل آقا طنز تلخ
رفتن را نوشت

به تماشای «پوسترهای تئاتر ایران» بروید
گذشــته برنامههای متنوعی در هفته گرافیک برگزار کنیم ،اما
با توجــه به اینکه اعضای هیات مدیره بــه تازگی تغییر کرده
بودند ،این امر میسر نشد .نمایشگاهی که امروز شاهد برپایی آن
هســتیم ،دربرگیرنده مجموعه پوسترها و اعالنهای تئاتر است
که بخشی از آنها توســط خانه تئاتر در اختیار ما گذاشته شده
است .بخشی از این پوسترها مربوط به تئاترهای نخستین است
که در شــهرهای تبریز و رشت روی صحنه رفتند .او در ادامه با
اشــاره به برنامههای هفته گرافیک ،گفت :در روزهای  ۱۴و ۱۵
اردیبهشت در موزه گرافیک ،برنامههایی خواهیم داشت .امسال
انجمن طراحان گرافیک  ۲۰ســاله میشــود که راهاندازی این
انجمــن از جمله خدمات مرتضی ممیز به طراحان گرافیک بود.
ما در نمایشگاه سرو نقرهای که در فصل پاییز در خانه هنرمندان
برگزار خواهد شد ،دوباره به موضوع  ۲۰سالگی انجمن خواهیم
پرداخــت و امیدواریم بتوانیم زمینهای را در انجمن فراهم کنیم
تا خدمات ارزشــمندی به طراحان گرافیک ارائه کنیم .در ادامه،
مسعود ســپهر  -عضو هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک -
مقالــهای را درباره فعالیتهای انجمن جهانی گرافیک ارائه کرد
و گفت :نقــش و اهمیت انجمن بینالمللــی طراحان گرافیک
ترویج طراحی حرفــهای گرافیک و گســترش روابط و تعامل
میــان اعضای خود ،از طریق برگزاری ســخنرانیها ،آموزش و
انتشارات است .این کار موجب رشد دانش و تجربه مخاطبین و
طراحان جوان و سایر موسسات ،سازمانها و شرکتهای درگیر
با طراحی گرافیک میشود .او ادامه داد :انجمن طراحان گرافیک
ایران  ۱۵سال است که عضو این انجمن است و این انجمن در
ســالهای اخیر تعریف جدیدی از طراحی ارائه کرده و براساس
آن ،برنامههای متعددی را دنبال میکند که یکی از این برنامهها
نزدیک کردن گرافیک به زندگی مردم اســت .به گفته ســپهر،
یکــی از اهداف انجمن بینالمللی طراحی گرافیک ،همگرایی و
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مطرح شــدن خوانندههای جوان تاثیر دارد از انحصاری بودن این
موضوع در تلویزیون انتقاد کرد و گفت« :دوســت دارم صدا و سیما
و مخصوصا تلویزیون از خوانندههای جوان حمایت بیشــتری کند،
در این حوزه تیتراژ خواندن باید به خوانندههای جوان هم ســپرده
شــود تا آنها هم بتوانند به واســطه تلویزیون که مخاطب بیشتری
دارد اسمشــان را بیشتر مطرح کنند .اما نمیدانم چه اصراری است
که تیتراژهای تلویزیون بین چند خواننده تقســیم شود .واقعا خود
خوانندههــا از این موضوع خســته نمیشــوند؟!» بیاتی در بخش
دیگــری از صحبتهایــش در برنامــه «دورهمــی» توضیح داد:
«البتــه خوانندههایی که تیتراژهای کارهای تلویزیونی را میخوانند
خوانندههای خوبی هســتند اما به نظرم باید به دیگران و مخصوصا
جوانها هم اجازه ظهور داد ».بیاتی در پایان برنامه گفت یک تابلو
فرش به موزه برنامه «دورهمی» اهدا خواهد کرد.

گل آقــا را اگر توی دســتانتان گرفته
باشــید ،شــما هم مثل من زمان را قطعا
فرامــوش کرده اید و یــک نفس تا آخر
خوانده اید ،چه آن زمان که منتشر میشد
و چه االن که اگر متهم به اغراق نشــوم
در خانه هر اهل ادبی حداقل یک جلدش
هست .امروز سالروز درگذشت اوست.
نقدها و طنزهای تند و تیزش همیشــه
برای من نماد این بود که می شود در هر
قالبی یک معترض بــود .در واقع طنزها
و نقدهایش در قالــب طنز میزان تحمل
مسئوالن را باال برده بود.
کیومرث صابری (گلآقا) در  7شهریور
 1320در صومعهســرا (منزلی در پشت
محــل فعلی کتابخانه عمومی میرزاکوچک) به دنیا آمد .یک ســاله بود که پدرش را از
دســت داد .پس از مرگ پدر ،علی ،برادر بزرگ صابری از همســر اولش که در آن زمان
چهارده ســاله بود ،تحصیل را رها کرد تا به معیشت خانواده کمک کند .صابری نیز پس
از گذراندن تحصیالت دبستانی برای کمک به مخارج خانواده به شاگردی در یک مغازه
خیاطی پرداخت اما به اصرار دوســتان و مادرش تحصیل را ادامه داد تا در ســال 133۶
در امتحان ورودی دانشســرای شبانهروزی کشاورزی ساری که از فومن فقط یک نفر را
میپذیرفت قبول شــد .پس از طی دوره دو ساله ،در هجده سالگی به عنوان معلم یک
دبستان در روستای کسما مشغول به خدمت شد.
در  20ســالگی بهطور متفرقه در رشته ادبی امتحان داد و دیپلم گرفت .همان سال در
کنکور رشــته سیاسی دانشکده حقوق تهران پذیرفته شد و چون در دبستان و دبیرستان
فومن تدریس میکرد ،بهجز چند ماه اول ســال ،مابقی درســش را غیرحضوری گذراند.
همچنین در ســال  13۵3در رشــته ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی
ارشــد پذیرفته شد .تا سال  1345گهگاه اشعاری به طنز برای توفیق میفرستاد .در این
سال گزارش طنزآمیزی درباره عروسی نخستوزیر وقت نوشت که در دو صفحه توفیق
چاپ شد و برایش موفقیت بسیار زیادی به همراه آورد .حسین توفیق ،سردبیر نشریه که
به اســتعداد این طنزنویس جوان پی برده بود تالش کرد تا او به تهران منتقل و همکار
ثابت مجله توفیق شــود .به این ترتیب صابری به تهران آمد و ضمن تدریس در یکی از
دبیرستانهای تهران ،عصرها همکار ثابت توفیق شد و پس از مدت کوتاهی به معاونت
ســردبیری رســید .او در توفیق صفحهبندی ،اصالح و آماده چاپ کردن مطالب وارده و
مطالب اعضای تحریریه را به عهده داشت و خود بعدها ستون ثابتی با عنوان هشت روز
هفته مینوشــت .امضاهای مستعار او در توفیق عبارت بودند از :میرزا گل ،عبد الفانوس،
ریش ســفید ،لوده ،گردن شکسته فومنی و . ...پس از تعطیلی توفیق در سال  ،1350به
تدریس ادامه داد و گهگاه در نشــریات جدی همچون ســپید و سیاه ،فردوسی ،نگین و
امید ایران مطلب مینوشــت .اولین «دو کلمه حرف حساب» با امضای «گلآقا» در 23
دی  13۶3در روزنامه اطالعات به چاپ رسید .پس از مدت زمانی کوتاه گلآقا به عنوان
طنزنویسی صاحب سبک و خالق و مهمترین منتقد حکومت در داخل کشور مطرح شد
و توجه بســیاری از مردم ،مقامات ،ادبا ،نویســندگان و رسانههای داخلی و خارجی را به
خود جلب کرد .طنز سیاســی که تقریب ًا از ســال  ۵9تعطیل شــده بود با دو کلمه حرف
حســاب حیات تازهای پیدا کرد .گلآقا در آبان ماه  1381و همزمان با آغاز ســیزدهمین
ســال انتشــار هفتهنامه گلآقا ،بدون ذکر هیچ دلیلی ،انتشار هفتهنامه را متوقف ساخت
و جامعه مطبوعاتی و مــردم ایران را به حیرت فرو برد .او تا آخرین لحظه زندگی ،روزه
سکوت خود را در باب دالیل توقف انتشار هفتهنامه گلآقا نگشود.

کتابخانهای برای زندگی بهتر

کلیسای جامع ریموند کارور

مــرد كوری كه زنش مرده اســت،
میهمان راوی داستان و زنش میشود.
راوی از دوستی گذشته زنش و این كه
او مدتی منشــی مرد كور بوده است،
می گوید و ذهن خواننده را با میهمانی
كه قرار اســت به خانه آنها بیاید آشنا
می كند .مرد كور به خانه راوی میآید
و با آنها شــام می خورد ،حرف میزند
و بعد از مدتی به تماشــای تلویزیون
كه برنامه ای در مورد كلیساهای جامع
اســت ،می نشینند و داســتان بدون

اتفاقی خاص پایان می گیرد...
زمانی كه بدترین واقعیت ها در قالب داســتان و رمان بیان می شــود ،رئالیســم
كثیف آفریده می شود .در واقع آفرینش اینگونه واقعیت ها بازسازی و واگویه كردن
بدترین حوادث دنیای بیرون است كه در شكل داستانی نوشته می شود.
نویســندگان این ســبك اعتقاد دارند واقعیت ها همیشه زیبا نیستند یا بهتر است
بگوییــم اصال واقعیت زیبایی وجود نــدارد .چرا كه هر واقعیتــی آنچنان با دردها
و رنجهــا (چه مادی و چــه معنوی) در هم می آمیزد كه دیگــر زیباییای برایش
باقی نمی ماند ،شــاید به همین دلیل است كه آدمی نقاب های گوناگونی به سوی
شــدن ها و بایدها می زند تا خود را از دســت واقعیت هایی كه زیبا نیست برهاند.
نویســندگان فراوانی این واقعیت ها را بیان كرده اند كه یكی از آنان ریموند كارور
است.
كارور نویسنده ای واقعیت گراست كه آنچه را در اطرافش می گذرد را به بهترین
شــیوه بیان می كند .رویكرد كارور به عنوان یك نویسنده واقعیت گرا بیان بدترین
چیزها به بهترین شیوه ممكن است؛ شیوه ای كه سبك او را نیز می آفریند.
داستان كوتاه «كلیسای جامع» مانند بسیاری دیگر از داستان های او بیان اتفاقات
نه چندان زیبای پیرامون انسان است.
تنهایی ،عشــق های بی ســرانجام ،تیرگی روابط بین آدمها همه و همه بیانگر
نوعی واماندگی است كه در اجتماع كارور اتفاق می افتد و او به كمك یك رئالیسم
داستانی دست به آفرینش و تصویرگری می زند.
در واقع می توان گفت همین واماندگی ها و شكست ها اتفاق بزرگ داستان های
كارور محسوب می شوند .هیچگونه اتفاقی در طول داستان رخ نمی دهد و خواننده
هــر لحظه به دنبال اتفاق و حادثه ای ناگوار داســتان را می خواند  -اتفاقی كه تا
پایان رخ نمی دهد  -اما همین تعلیق و جســت وجو برای یافتن اتفاقات كه بدون
پیچیدگی در داستان بیان شده است ،تنها حادثه بزرگ داستان محسوب می شود.
اتفاق داســتان كلیت خود داستان اســت .كلیتی كه به بیان رابطه چند شخصیت
داســتانی محدود می شود و اتفاقات زندگی آنان را بیان می كند .در واقع تعلیق در
خود داستان و ساختار داســتان وجود ندارد ،بلكه با روایت فضایی معمولی خواننده
در تعلیق فضایی وهمناك از روابط انســانی گرفتار می شــود و اوج این تعلیق و پا
در هوایی زمانی اســت كه بدون هیچ ضربه ای داســتان به پایان می رسد .ریموند
كارور با زبانی رك و پوست كنده به بیان واقعیت های دردناك محیط پیرامون خود
مــی پردازد تا اینگونه روایتگر جامعه اطراف خود باشــد .جامعه ای كه اتفاقات آن
به وضوح باعث جدایی آدم ها از یكدیگر شــده اســت .اگر زبان كارور در بیان این
اتفاقات روشــن است ،از صراحت برخوردهای انسانی اجتماع او نشات گرفته است.
كلیسای جامع ،ریموند كارور ،ترجمه فرزانه مالهری ،نشر نیلوفر

