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«بازی آخر» روی پرده
خواهد رفت

پیشتولید بازی آخر
به تهیهکنندگی سلیمان
علی محمد و کارگردانی
سیدعلی هاشــمی آغاز
شــد .بازی آخــر اولین
تجربه سیدعلی هاشمی
در مقــام کارگردان اســت .وی پیــش از این
تجربه کارگردانی تئاتر ،فیلم کوتاه و دستیاری
کارگردانی در سینما و تلویزیون را از سال ۱۳۷۸
داشتهاست.هاشمیپیشازاینبهعنواندستیار
با کارگردانهایی چــون مجید مجیدی ،کمال
تبریزی ،علیرضا رئیســیان و بیــژن میرباقری
همکاریداشتهاست.فیلمبرداریفیلمتاتکمیل
شدن عوامل از اول تیر ماه آغاز میشود.فیلمنامه
بازی آخر نوشته جابر قاسمعلی است و تاکنون
حضور علیرضا برازنده (مدیــر فیلمبرداری) و
کمال تبریزی (مشــاور کارگردان) در این فیلم
قطعی شده است.سلیمان علی محمد نیز پیش
از این تهیهکنندگی فیلمهای سینمایی هیچ و
اسب حیوان نجیبی است و سرمایهگذاری فیلم
سینمایی بیســت را به عهده داشــته است.در
خالصه داستان آمده است :تو شروع کردی ...اما
منتمومشمیکنم..

پوستربینالمللیفیلم
«گرگ بازی» رونمایی شد

پوستر «گرگ بازی»
اولین فیلم بلند سینمایی
عباس نظام دوســت در
آســتانه برگزاری ســی
و ششــمین جشــنواره
جهانــی فجــر رونمایی
شــد .این فیلم که قرار اســت برای اولین بار به
نمایش درآید ،در بخش رقابتی جایزه بهترین
فیلــم اول ،بازار جهانی و بخــش غیررقابتی»
فانــوس خیال «این دوره از جشــنواره جهانی
فجرحضور دارد .همچنین پوســتر بینالمللی
این فیلم را احسان برآبادی طراحی کرده است.
گرگ بازی» داســتان چند رفیق قدیمی است
که شــبی در خانه موروثی یک دوســت جمع
میشوند و با ورود مهمانان تازه وارد ،ماجراهای
عجیبی رخ میدهد.در ایــن فیلم علی مصفا،
هانیه توسلی ،نگار جواهریان ،سهیال گلستانی،
سعید چنگیزیان ،مهسا عالفر ،فهیمه امنزاده،
احســان گودرزی ،امیرحسین قدسی ،حمید
پورآذری ،ژرژ پطرســی ،منوچهــر زندهدل،
محمدرضا مالکی ،ســوده ســعدایی ،قاســم
فرمانبردار به ایفای نقــش میپردازند.عنوان
«گرگ بازی» برای حضور در جشــنوارههای
جهانی  A Bigger Gameاست.

«دیابولیک :رومئو و ژولیت»
 ۷اردیبهشت به پایان میرسد

نمایــش «دیابولیک:
رومئــو و ژولیــت» بــا
طراحی و کارگردانی آتیال
پســیانی ۷ ،اردیبهشت
به اجرای خود در ســالن
ســمندریان تماشاخانه
ایرانشــهر پایان میدهد .این اثر نمایشی توسط
محمد چرمشیر و بر اساس اثر ویلیام شکسپیر
نوشــته شــده و با طراحــی و کارگردانی آتیال
پســیانی از  ۱۵فروردین در ســالن سمندریان
تماشــاخانه ایرانشــهر اجرای عمومی خود را
آغاز کرده اســت و تا  ۷اردیبهشــت به صحنه
میرود.نوید محمدزاده ،ســتاره پسیانی ،بهرام
افشاری ،خســرو پســیانی ،اصغر پیران ،نوید
جهانزاده ،روحاهلل حق گویلســان ،ناز شادمان،
مهدی صدر ،دیانا فتحی ،داوود ونداده و فاطمه
نقــوی بازیگران «دیابولیــک :رومئو و ژولیت»
هستند«.دیابولیک :رومئو و ژولیت» در  ۲نوبت
 ۲۰و  ۲۲اجرا میشود.

علی راضی با «آنتی گون» به
صحنه تئاتر ایران بازمیگردد

علی راضی نویســنده
و کارگــردان تئاتــر اثر
جدید خــود بــا عنوان
«آنتی گون» را با نگاهی
آزاد بــه نمایشــنامه
«آنتیگون» نوشــته ژان
آنوی نمایشــنامه نویس فرانسوی ،از شانزدهم
اردیبهشت در تماشــاخانه ایرانشهر به صحنه
می برد.این کارگــردان تئاتر که تجربه فعالیت
در تئاتر اروپا را دارد ،آثاری را با حضور بازیگرانی
از ملیت های مختلف روی صحنه برده است .او
برای کار جدیدش تــراژدی جاودان آنتیگون را
دستمایهقراردادهاست«.بازگشتپسرنافرمان»
عنوان آخرین کاری اســت که از این کارگردان
و مدرس تئاتر در اســفند  ۹۲روی صحنه تئاتر
ایرانشهر رفت .این نمایش پس از اجراهای تهران
به مدت سه ســال در تئاترهای مختلف فرانسه
روی صحنه رفت و در انجمن مولفان دراماتیک
فرانسه و بلژیک مورد بررسی قرار گرفت.

www.Hambasteginews.com

واگذاری ثبت و حمایت از انجمنهای ادبی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی
با ابال غ وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی،
مســئولیت شناســایی ،ســاماندهی و
متشکلســازی انجمنهایادبی سراســر
کشور به بنیاد شعر و ادبیات داستانی واگذار
شد.
به گزارش همبســتگی به نقــل از روابط
عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان،
در این ابالغیه که به همــراه «آییننامه امور
ت کل
انجمنهــای ادبی» به مدیــران ادارا 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال شده است ،به

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد و بنیاد شعر
و ادبیات داستانی ایرانیان ماموریت داده شده
بارویکردمشارکتهایبخشهایغیردولتی
در توســعه ادبیات خالقه ،انجمنهای ادبی
سراسر کشور شناســایی ،ثبت و ساماندهی
شوند.
در ادامــه ،اظهار امیدواری شــده که این
اتفاق ،راهگشــای مشارکت و فعالیت هرچه
بهتر انجمنهای ادبی در بالندگی فرهنگ و
ادبیات کشور شود.

از ادارات کل ارشاد استانها نیز خواسته
شــده تا برای شناســایی انجمنهای ادبی
با بنیاد همکاری کنند .بر اســاس این خبر،
انجمنهای ادبی در صورت دارابودن شرایط
نهای
آییننامه ،در «سامانه جامع امور انجم 
ادبــی» ثبتنام کــرده و شناســه دریافت
میکنند.
این گــزارش میافزاید پــس از برگزاری
«نخســتین مجمع انجمنهــای ادبی» و
انتخــاب دبیر« ،خانــه انجمنهــای ادبی

ایرانیان» آغاز به کار خواهد کرد.
عالقهمندان و انجمنهــای فعال ادبی
سراسر کشور میتوانند برای اطالع از شرایط،
ن ادبی ،به
مطالعه آییننامه و نامنویسی انجم 
سامانهاینترنتی hlclubs.irمراجعهکنند.
صبح چهارشــنبه  ۲۲فروردین با حضور
دکتر محســن جوادی معاون امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،از پوستر
دومین جشــنواره انجمنهای ادبی (جایزه
ملکالشعرایبهار)رونماییشد.

سحر زکریا در گفتگو با همبستگی:

طنز در ایران اجازه شوخی با سیاست را ندارد
نگار محمدی
خبرنگار

سحر زکریا بیشتر با بازی در سریالهای
طنز شناخته شــده است ولی شاید جالب
باشــد که ورودش به عرصــه بازیگری با
فیلمها و نقشهای جدی بوده است.
او با بــازی در مجموعه تلویزیونی «در
پناه تو» (در نقش دخترعموی رامین) وارد
دنیای بازیگری شد .سپس توانایی خود را
با بازی در نمایشها و تلهتئاترهای مختلف
آزمود .اما شــاید از بازی در فیلم «مردی از
جنس بلور» بود که دیده شد و بار دیگر به
تلویزیون بازگشــت و نقشهای نهچندان
مهمی در چند مجموعه بازی کرد.
بــازی در نقش همســر رابینهود در
مجموعه طنز «قطار ابدی» تا حدودی او
را به شهرت رساند ،اما شاید او با برنامه طنز
«پاورچین» بود که هم استعدادهای نهفته
بازی در نقش کمدی خود را بروز داد و هم
توانست به محبوبیت دست یابد .او کار خود
را با بازی در مجموعههای تلویزیونی مهران
مدیری مانند پاورچین و مرد دوهزارچهره
ادامه داد .همچنین در مجموعه ویدیویی
قهوه تلخ بازی کرده است.
در کارنامه بازیگری او بازی در  8سریال
و  10فیلم تلویزیونی به چشــم میخورد
به بهانه پخش سریالهای او از شبکههای
تلویزیونــی و ماهوارههــا و مجموعــه
«پاورچین» از شــبکه فارسی آیفیلم با
او به گفت وگو نشســتیم تا صحبت او را از
دغدغههایشداشتهباشیم.
شما بیشتر با بازی در فیلمهای
طنز دیده و بین مردم شناخته شدید
ولی در فیلمهای جدی هم نقشهای
خوبی داشتید که دیده نشده علت
آنچیست؟
اولین حضورم در تلویزیون با ســریال
«درپناه تو» در یک نقش جدی بود و همین
طور فیلم سینمایی «مردی از جنس بلور».
کارهــای جدی دیگری هم داشــتم ولی
نمیدانــم چرا و به چه علــت این فیلمها و
سریال های خوب دیده نشدند .در کارهای
طنزی مثل «پاورچین» به دلیل اینکه نود

شــبی بود و بیننده بیشتری داشت ،دیده
شــدم ولی در کل نقشهای سینماییام
طنز نبودند و اتفاقا نقشهای بسیار جدی
هم بازی کردم .نقشهای طنز من مربوط
به کارهایی مثل «پاورچین»« ،قهوه تلخ»
و «شوخی کردم» است که با آقای مدیری
انجام دادم و به خاطر اینکه این سریال ها در
بین مردم بیشتر با استقبال مواجه شدند
نقش های من هم دیده شــدند در فضای
طنز.
شــما به عنوان بازیگر حرفهای
اگربخواهیدحقانتخابداشتهباشید
که چه نقشهایی را بیشتر بازی کنید
بیشتر دوست دارید بازی شما در چه
نوعنقشهاییشناختهودیدهشود؟
صد درصد بــازی در نقشهای جدی
را بیشتر دوســت دارم چون در آن نقشها
بیشــتر میتوانم از تواناییهای بازیگریم
استفاده کنم و در یک نقش کلیشه نشوم.
اتفاقی که برای من افتاد این بود که در
کار هایی بازی کردم که با استقبال خوب
تماشاچیان مواجه شد و نقشهایم دیده
شد و منجر به این شد که در ژانر طنز بمانم
و متأسفانه شرایط در حرفه ما اینطور است
ی دهید به سختی
که وقتی کار طنز انجام م 
میتوانید نقشی در کار های جدی بگیرید.
فکر میکنم این یک قانون غلط است که

در کشور ما در کار بازیگری بهوجود آمده
است.
البته به نظر من این بستگی به
توانایی بازیگر هم دارد چون خالف
این موضوع هم بســیار اتفاق افتاده
است؟
درست میگویید در تمام دنیا میبینید
بازیگر کمــدی ،نقشهای جدی هم بازی
میکنــد و در یک نقش کلیشــه نشــده
است حتی در کشــور ما هم استثناهایی
بوده اســت مثل آقای اکبر عبدی و پرویز
پرستویی،علیرضا خمسه،مهتاب کرامتی
و....هم نقش کمدی بــازی کردهاند و هم
نقش جدی و کلیشــه هم نشــده اند ولی
بیشترتجربههایآنهانقشهایسینمایی
بوده است که تنوع در ژانر بسیار دارد ولی
تجربه من در سریالهای  90قسمتی بوده
که هر شب پخش میشــد از تلویزیون و
ناخــواه در ذهن مردم این بــازی و نقش
من کلیشه میشد و با پخش هر سریال پر
بینندهای این اتفاق ممکن است برای هر
بازیگری بیافتد و شــاید کارگردانها هم
وقتی میخواهند نقشــی را انتخاب کنند
نظرشــان به ســمت آن نقشها میرود و
فقطآنهارامیبیند.
اگر بخواهید از بین نقشهایی
که بازی کردید آنهایی را که بیشــتر

دوستیدداشتیدراانتخابکنیدکدام
نقشهاراانتخابمیکردید؟
سوال سختی پرسیدید چون من همه
نقشهایی را که بازی کردهام را دوســت
دارم و خاطــرات خوبی با آنها دارم ولی اگر
بخواهم انتخابی داشته باشم بین آنها بازی
در «پاورچیــن» و «قهوه تلخ» را بیشــتر
دوستداشتم.
چه نقش یا نقشهایی را دوست
داشــتید بازی کنیــد ولی تاکنون
نتوانستیدبازیکنید؟
جــواب این ســؤال مربوط بــه زمانی
میشود که سن کمتری داشتم .حاال بعد از
گذشت این سالها متأسفانه فکرکردن به
این مسئله که بازی در چه نقشی را بیشتر
دوســت دارم ،خیلی برایم اهمیت ندارد.
چون با توجه به اتفاقاتــی که برایم افتاده
تمام شور و اشــتیاقم برای بازیگری از بین
رفتهاست.
امکان دارد بیشتر توضیح دهید
منظورتان چه نوع اتفاقهایی بوده
است؟
مقصودم اتفاقاتی اســت کــه بهدلیل
شرایط اقتصادی در تمامی قشرها افتاده و
در کار ما هم وجود دارد .تهی ه کنندهها به
دلیل بودجه کمی که در اختیار دارند ،برای
اینکه پروژه با کمترین هزینه بسته شود،

مجبورند ســراغ بازیگرانی بروند که نمی
توان به این اشخاص بازیگر گفت.
منظور شــما چه نوع بازیگرانی
اســت بازیگران گم نام یا کسانی که
تازه وارد عرصه بازیگری شده اند یا
کساندیگر؟
منظورم کسانی هســتند که در پروژه
ی کنند با دستمزد کم که عمر
هایی بازی م 
بازیگری کوتاهــی هم دارند و بعد از مدتی
کنار میروند ،اغلب یک یا دو سال کار می
کنند و بعد از آن دیگر نیستند خروجی این
ی است که ساخته می
مسئله ســریالهای 
شوند ولی دیده نمیشــوند .همین روند
موجب کمشدن مخاطبان تلویزیون شده
است
در حال حاظر در ســریال های
تلویزیونی هــم کمتر بازی می کنید
دلیلکمکاریتانچیست؟
عدم حضور من در کارهای تلویزیونی
بــه دالیلی اســت که گفتم ولــی برخی
از ســازندگان بــه غلط گمــان می کنند
میتوانند هر آنچه ســاخت هاند به مخاطب
تحمیــل کنند مثــ ً
ا در آخریــن کاری
که با آقــای مدیری انجام دادم ،ســریال
«درحاشــیه» ،درخصــوص موضوع این
سریالسختگیریهاییشد.
همانطورکهمیدانیددرهمهجایدنیا
با همه قشــرها و مشاغل شوخی میشود؛
حتی با سیاست شــوخی می کنند .ولی
متأسفانه ما در کارهای طنز اجازه چنین
کاری را نداریــم .در مورد هر قشــری کار
ی ســازیم ،حتماً بــا برخوردهایی
طنز م 
مواجه میشویم .در این سریال با پزشکان
شوخی شده بود که باعث اعتراض این قشر
شد .پزشکان میگفتند که چرا با ما شوخی
میکنیدوهمینمسئلهباعثتبدیلشدن
پروژه ۹۰قسمتی به ۲۵قسمت شد.
کار جدیدی در دست دارید که
در سال 97شاهد پخش آن باشیم؟
در حــال حاضر بیکار هســتم و کاری
در دســت ندارم ولی امیدوارم که سال ۹۷
سالی پر از روزی و سالمتی باشد .آرزو می
کنم که شرایط اقتصادی تمام مردم بهتر
شود .و امیدوارم که کارهای خوبی ساخته
شود و بتوانم به مردم بگویم که حرفی برای
گفتندارم.
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با حضور وزیر ارشاد و پیشکسوتان

خانه تئاتر صاحبخانه شد

ساختمان جدید خانه تئاتر با حضور وزیر فرهنگ و
ارشاداسالمیوهنرمندانپیشکسوتتئاترافتتاحشد.
ســاختمان جدید خانه تئاتر با حضور سیدعباس
صالحــی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،مدیران و
مســئوالن فرهنگی و هنــری و همچنین چهره های
پیشکسوتتئاترافتتاحشد.
در ابتدای این مراســم ایرج راد به ارائه گزارشــی از
روند ساخت و ساز ساختمان جدید خانه تئاتر پرداخت
و گفت :ابتدایی که خانه تئاتر در حال شکل گرفتن بود،
جایی برای جلسات چند نفره مان نداشتیم ،زمانی یک
ساعت در هفته در مرکز هنرهای نمایشی جلساتمان
را برگزار می کردیم .بعدها هفته ای  ۲ســاعت در خانه
هنرمندان جلسه برگزار می کردیم و مدتی هم در طبقه
باالی تاالر هنر بودیم.
وی ادامه داد :بعدها مکان خانه تئاتر را که مخروبه
ای پر از موش بود ،ســاختیم ولی بعــد از مدتی در آن
را بســتند و اجازه ورود به ما ندادند .بعد از تالشــی که
با دوستان داشتیم ،شــهرداری با ما قراردادی با عنوان
قرارداد عاریه با ما بست .از آن موقع بود که فکر مستقل
شدن خانه تئاتر بودم.
مدیرعامل سابق خانه تئاتر با بیان اینکه ساختمان
جدید را که پیشتر خانه ای متروکه بود به قیمت ۲۰۰
میلیون تومان در سال ۸۴خریداری کردیم ،اظهار کرد:
 ۱۷ماه طول کشید تا شهرداری مجوز تخریب و ساخت
و ســاز را به ما بدهد .قرار شد شــهرداری سالی ۱۰۰
میلیون تومان برای ساخت و ساز ساختمان جدید به ما
بدهد و ما این پول را به صورت سپرده در بانک گذاشتیم
تا از سود ســپرده و همچنین کمک هایی که دوستان
داشتند ،کار را به سرانجام برسانیم.
راد یادآور شــد :ما برای ســاخت و ساز ساختمان
جدید حــدود  ۲میلیارد و  ۸۰۰میلیــون تومان پول

گرفتیم و یک میلیارد تومان هم سود سپرده ما در این
سال ها بود و در کل این ساختمان را با هزینه  ۳میلیارد
و ۸۰۰میلیون تومانی ساختیم .برای تجهیز نور و صوت
سالن نمایش این ســاختمان که امکانات آن در ایران
بی نظیر اســت از آقای صالحی امیری وزیر وقت ارشاد
درخواســت حمایت کردیم و حمایت ایشان از طریق
مؤسسهتوسعههنرهایمعاصرانجامشد.
وی تصریح کرد :ســند اینجا متعلق به خانه تئاتر
است و به نام هیچ کسی نیست و متعلق به تئاتری های
زحمتکش است .در ادامه ســیدعباس صالحی وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی به ایراد سخنانی پرداخت
و گفت :اینکه خانه تئاتر امروز صاحبخانه شــده ،خبر
خوبی است .تئاتر هنری است که گفتگو با آن آغاز می
شود و انسان زمانی که یاد گرفت با دیگری هنرمندانه
ســخن بگوید ،از هنر تئاتر استفاده کرد .تئاتر هنر نقد
اســت و انســان وقتی هنرمندانه نقد می کند ،از زبان
تئاتر بهره می بــرد .در بخش دیگــری از این نمایش
قطعات نمایشــی ایرانی و تعزیه با حضور هنرمندان
تئاتر و همچنین  ۲قطعه نمایشی از «اتللو» و «مده آ»
با حضور سعید نیک پور و فرزانه نشاط خواه اجرا شد.
در پایاننیز کیک ساختمان خانه تئاتر با حضور وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی بریده شد.

از ژیل ژاکوب تا جیم کری

ادای احترام سلبریتیها به کارگردان فقید

درگذشــت میلوش فورمن کارگردان برجسته با
ادای احترام بسیار از ســوی بازیگران ،کارگردانها و
دیگر همکاران وی همراه شد.
به گزارش ورایتی ،برای درگذشت میلوش فورمن
کارگردان شاخص سینمای آمریکا که  ۲جایزه اسکار
در کارنامه داشــت ،اعضای جامعه سینما از سراسر
جهان تاسف خود را ابراز کردند.
بهدنبالاعالمخبردرگذشتاینکارگردانتوسط
همسرش مارتینا ،زادگاه این فیلمساز که متولد چک
بود ،زودتــر از همه در رســانههای اجتماعی به این
فقدان واکنش نشان داد.
ژیل ژاکوب رییس ســابق جشنواره فیلم کن نیز
به زبان فرانســوی توییت و از فورمــن به عنوان تنها
کارگردانی یاد کــرد که به دنبال ایجــاد موج نو در
ســینمای چک بود و فیلم «پلنگ سیاه» را ساخت.
وی از فیلمهای بزرگ آمریکایی که توسط او ساخته
و موفق به کسب اســکار شدند هم یاد کرد و گفت :او
عاشــق تنیس ،کن و حقیقت بود .او همیشه در قلبم
عزیزباقیخواهدماند.
آنتونیو باندراس بازیگر نیز به فورمن ادای احترام
کرد و نوشــت :میلوش فورمن مــا را ترک کرد .نابغه
فیلمسازیواستادتصویرکردنموقعیتهایبشری.
ادگار رایت کارگردان-نویسنده بریتانیایی سازنده
«بیبی درایور» نیز نوشت :فورمن فیلمسازی بزرگ
بود که قلب شورشی و روح انسانی را مستند کرد.
وی افزود :بارها «پروزا بر فراز آشــیانه فاخته» را
دیدم تا بتوانم زبان سکوت فیلم را هم بفهمم .روحش
شاد.
لری کرازوسکی نویسنده-تهیه کننده آمریکایی
که دو فیلم از جمله «لری فلینت» را با فورمن ساخته،
از او به عنوان «دوست ما و معلم ما»یاد کرد و افزود :او

استاد فیلمسازی بود .هیچ کس بهتر از او نمیتوانست
لحظههای دست نیافتنی رفتار انسانی را تصویر کند.
ما با هم دو فیلم ساختیم و هر روز با او یک ماجراجویی
متفاوت بود .میلوش عاشــق زندگی بــود .دلم برای
خندههایشتنگمیشود.
کارگردان گرگ موتوال از دورههای فیلمسازی وی
در کلمبیا یاد کرد و آن را یگانه خواند.
میا فارو بازیگر آمریکایی و همسر سابق وودی آلن
نیز در توییتر نوشت :او اثبات کرد که درخشانترین
فیلمسازان نیز میتوانند مهربان ،نابغه ،فروتن و وفادار
باشند.
جاش گد نوشت :شنیدن این خبر درباره میلوش
فورمن خیلی غمگنانه بود ،کسی که فیلمهایش در
میان بهترین فیلمهای من و همه دوران جای دارند.
رزومــهای که در آن «پرواز برفراز آشــیانه فاخته» و
«آمادئوس» جای دارد ســزاوار جای گرفتن در کنار
بزرگان است .خداحافظ ای نماد .آفرین بر تو.
جیم کری که در فیلــم زندگینامهای «مرد روی
ماه» فورمن بازی کرده بود نوشــت :یکــی دیگر از
بزرگان از این در عبور کرد .میلوش فورمن .چه نیرویی
بود .یک مرد دوست داشتنی .خیلی خوشحالم که با
هم کار کردیم .یک تجربه فوقالعاده بود.
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محمد دهقانی عنوان کرد

کتابها درست ارزیابی نمیشوند

محمد دهقانی میگوید :جریانی که در نشر و
پژوهش شــکل گرفته رو به زوال است و کارهای
درخشانمعدودیمنتشرمیشود.
این نویسنده و منتقد ادبی درباره ارزیابیاش از
ادبیات در سالی که گذشت ،اظهار کرد :نمیتوانم
بگویم سال گذشته نسبت به سالهای قبل بهتر
بوده یا بدتر؛ در حوره نشــر هم کتابهای خوب
منتشر شــده و هم کتابها و ترجمههای بد که
تعدادشان بســیار زیاد بود .همچنین نوشتههای
بیهوده و مقاالت کم ارزشی در مجالت دانشگاهی
منتشــر شــد که برخی از آنها آدم را از شــدت
عصبانیت به مرز جنون میکشــاند .این کار فقط
برای این انجام میشــود که حضرات ارتقا بگیرند
و پول مملکت را به باد بدهند.
او درباره اینکه چگونه میتوان جلو این جریان
را گرفت ،گفت :تا زمانی که این اوضاع و سیاستها
هست ،این جریان همینطور ادامه پیدا میکند و
زوال در ادبیات و فرهنگ را خواهیم داشــت .این
وضعی که در بازار ارز در ایــن روزها میبینید در
همه چیز وجود دارد و در حوزه فرهنگ بدتر است.
تا زمانی که اعتبارات و دالر را به بخشهای خاصی
که بیفایده اســت ،به عنــوان فعالیت فرهنگی
ســرازیر و فرهنگ کشــور را نابود میکنند هیچ
امیدینمیبینموبسیاربسیارناامیدم.

دهقانی دربــاره اینکه اتفاقاتــی مانند صف
کشیدن برای خرید کتاب را میتوان نوعی تحرک
در جامعه ادبی دانست یا خیر ،گفت :سلیقه جامعه
ایران بســیار بســیار پایین آمده است؛ نمونهاش
«ملت عشق» الیف شافاک که چندین ترجمه از
آن وجود دارد .همانطور که مخاطب سریالهای
ترک شــبکههای ماهوارهای بیشــتر از مخاطب
سریالهای تلویزیون ایران اســت ،در کتاب هم
همینطور اســت .صف کشــیدن برای کتاب یا
استقبال از کتاب خاصی نشاندهنده باسواد شدن
جامعه و پیشرفت ادبی نیست .کتاب ترامپ هم
در آمریکا پیشفروش میشود و گیر نمیآید؛ آیا
این به معنای این اســت که ترامپ متفکر بزرگی
است؟ به نظرم صف بستن برای کتاب بیشتر ُمد
است.
این پژوهشگر درباره جایرههای ادبی نیز بیان
کرد :اگر دولت در جایزهها دخالت نکند و جایزهها
ازرانتدولتیبرخوردارنباشد،میتواندمؤثرباشد،
اما هرجا پــای دولت در میان اســت ،تأثیرگذار
نیست ،زیرا کتابها به درستی ارزیابی نمیشوند
و ســلیقههای خاصی در میان میآید .ممیزی و
محدودیتهایی هم که وجود دارد ،داوری درست
را مخدوش میکند .اگر جایزهها حالت مســتقل
داشته باشند ،که کمتر دارند ،میتوانند کمی موثر
باشند .او کتابهای «تصحیح مثنوی معنوی»
محمدعلیموحد،رمان«خاما»ازیوسفعلیخانی
و ترجمههای عبداهلل کوثری و رضا رضایی را برای
مطالعه پیشنهاد کرد و گفت :نسبت به انبوهی از
کارهای ناجور که منتشر میشود کتابهای خوب
به نظرم بسیار کم است.
محمد دهقانی درباره کارهای جدید خود نیز
بیان کــرد :دو کتاب از مجموعــه «تاریخ ادبیات
ایران» با عنوانهای «ناصرخســرو» و«ابوریحان
بیرونی» در نشر نی منتشــر میشود .همچنین
ش خطرنــاک» درباره
کتابــی را به نــام «دانــ 
شرقشناسی در نشر ماهی دارم.

درخواست کانون کارگردانان از
روحانی براى کمک به جعفر پناهى

کانونکارگردانانسینماىایرانطىنامهاىبه
حسن روحانى (رئیسجمهور) ،خواستار دستور
وى براى حل مشکل جعفر پناهى و شرکت وى در
فستیوال کن شد .متن نامه کانون کارگردانان به
شرح زیر است:ریاست محترم جمهورى اسالمی
ایران جناب آقاى دکتر حســن روحانى با سالم و
احترام با توجه به انتخاب فیلم سینمائی«سه رخ»
ساخته آقای جعفر پناهى (عضو کانون کارگردانان
ســینماى ایران) در بخش اصلی هفتاد و یکمین
دوره از فســتیوال فیلم کن ،خواهشــمند است
دستور فرمائید با اتخاذ ترتیبات الزم موانع خروج
آقای پناهی از کشور برطرف شود تا ایشان بتوانند
در این رویداد مهم جهانى شرکت کنند.

