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فرهنگی

خاطره حاتمی در «خانواده دکتر ماهان»

تصویربرداری «خانواده دکتر ماهان» به کارگردانی علیمحمد قاسمی در منطقه شیرگاه در
استان مازندران ادامه دارد و خاطره حاتمی نیز به جمع بازیگران اضافه شده است .به گزارش
صبا ،خانواده دکتر ماهان داستانی است در ستایش زندگی و خوشبختی خانوادگی؛ داستانی
که مخاطبش را به سادهزیستی داوطلبانه دعوت میکند؛ این مجموعه روایتگر نگاهی تازه و
الهامبخش در جهت تشویق جسارت تغییر و شکستن عادتهایی است که...

هنرمندان
ابوالفضل پورعرب:

نخواستند من و
نیکی کریمی با هم باشیم!

ابوالفض��ل پورعرب که در چهارمین جش��ن
عکاسان تقدیر شد گفت :من و نیکی کریمی
بع��د از فیل��م «ع��روس» دیگر نتوانس��تیم
همبازی ش��ویم .به گزارش برن��ا؛ ابوالفضل
پورعرب بازیگر س��ینما و تلویزی��ون که در
چهارمین جشن عکاس��ان تقدیر شد درباره
دالیل همکاری نکردنش با نیکی کریمی بعد
از تجربه موفق «عروس» گفت :چندباری بنا
ب��ود با هم بازی کنیم ،یا من را عوض کردند
یا ایشان را .س��ر فیلم «چهره» ایشان حتی
تمری��ن هم کرد و من هم مطمئن بودم قرار
است با ایشان بازی کنم اما دقیقه  ۹۰بازیگر
دیگری جایگزینشان شد.

رویدادهای هنری

«دلدادگان» ادامه دارد

سریال «دلدادگان» به کارگردانی منوچهر هادی
و تهیهکنندگی ایرج محمدی این روزها در حال
پخش از شبکه سوم سیماست .ایرج محمدی
تهیهکننده این سریال در خصوص نحوه پخش
این مجموعه در ایام ماه محرم به «صبا» گفت:
تاکنون  ۲۴قس��مت از س��ریال «دلدادگان»
پخش ش��ده است و تا قسمت  ۶۰یعنی اواخر
مهرماه ادامه خواهد داش��ت .وی ادامه داد :در
ماه محرم پخش سریال متوقف نمیشود و فقط
شب تاسوعا و عاشورا پخش نخواهیم داشت و
در بقیه ش��بها سریال طبق روال به کار خود
ادام��ه میدهد .محمدی در خصوص س��ریال
«دل» که قرار اس��ت ب��رای پخش در نمایش
خانگی س��اخته ش��ود افزود :ما هنوز کارهای
مربوط به پیشتولید را آغ��از نکردیم و بعد از
پایان سریال «دلدادگان» کارهای مربوط به این
مجموعه را آغاز خواهم کرد.

«موال» ساخته میشود

عباس الجوردی نویسنده و کارگردان سینما
درب��اره جدیدترین فعالیت خ��ود گفت :فیلم
سینمایی «موال»با موضوع غدیر که به نوعی به
علیبنابیطالب میپردازد و اوج داستان واقعه
غدیر اس��ت زیر نظر علم��ای متخصص حوزه
غدیر ،نجف و قم س��اخته خواهد شد و سعی
شده بر اساس اسناد روایات و احادیث مشترک
شیعه و اهل سنت پیش برود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،وی با اش��اره ب��ه آخرین وضعیت
ساخت این فیلم بیان کرد :فیلمنامه اولیه این
اثر نوشته شده و هماکنون در مرحله بازنویسی
نهایی هستیم .از سویی در سفر حج قرار داریم
و برخ��ی لوکیش��نهای واقع��ی را از نزدیک
بررس��ی میکنیم البته به طور قطع از برخی
لوکیشنهای از قبل آماده شده مانند شهرک
نور فیلم محمد رسولاهلل استفاده خواهیم کرد.

نیمبهابهسینمابروید

سینماهای سراسر کشور همزمان با روز ملی
س��ینما ( ۲۱ش��هریورماه)به صورت نیمبها
میزب��ان مخاطبان خواهند ب��ود .به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران؛ خانه س��ینما ،انجمن
س��ینماداران ،ش��ورای صنف��ی نمایش طی
مصوبهای اکران فیلمهای س��ینمایی با بلیت
نیمبه��ا در س��ینماها در روز ملی س��ینما را
تصوی��ب کرد .در س��ال  ۱۳۷۹در چهارمین
جش��ن بزرگ س��ینمای ایران و همزمان با
بزرگداش��ت صدمین س��ال ورود سینما به
ایران بود که  ۲۱ش��هریور ماه به عنوان «روز
ملی سینما» ش��ناخته و  ۲۱شهریور ماه به
عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

حمیدرضا پگاه بازیگر س��ینما و تلویزیون گفت :ما
در همه چیز باید جانب اعتدال را رعایت کنیم .من
نمیگویم که ما فقط زیباییها را به تصویر بکش��یم
و مش��کالت جامعه را ندیده بگیری��م ،اتفاقا از نظر
من اثر نمایش��ی خوب ،نش��ان دادن همزمان فراز و
فرودها است و نه نشان دادن یک طرف ماجرا .معتقدم اگر قرار
است س��وژهای کار شود از روابط احساسی گرفته تا موضوعات
اکش��ن یا پلیس��ی و معمایی و غیره باید در فضاهای مختلف و

جشنواره ونیز

شیر طالیی ونیز ۲۰۱۸
به آلفونسو کوارون رسید

هفتادوپنجمی��ن دوره جش��نواره فیلم ونیز
ب��ا برگ��زاری مراس��م اختتامی��ه و معرفی
برگزیدگان دو شب گذش��ته به پایان رسید
و جایزه شیر طالیی بهترین فیلم به آلفونسو
کوارون کارگردان سرش��ناس مکزیکی برای
فیلم «رما» اهدا ش��د .ژاک اودیار و یورگوس
النتیموس دیگر جوایز مهم را به خانه بردند.
به گزارش آیس��ینما ،فهرس��ت برگزیدگان
جشنواره به شرح زیر است:
بخش واقعیت مجازی
جایزه بهترین داستان :جزیره مردگان ساخته
بنجامین نوئل
جایزه بهتری��ن تجربه :بادی ب��ه کارگردانی
چاک چای
جای��زه بهترین فیلم :گویها ب��ه کارگردانی
الیزا مکنیت
بخش کالسیکهای ونیز
جایزه بهترین مستند درباره سینما« :باستر
بزرگ :بزرگداشت» ساخته پیتر باگدانوویچ
جایزه بهترین فیلم ترمیم ش��ده« :شب سن
لورنزو» ساخته برادران تاویانی
جایزه لوییجی دی لورنتی��س برای بهترین
فیل��م اول« :روزی که س��ایهام را گم کردم»
ساخته سوداده کادان
بخش افقها
جایزه بهترین فیلمنامه« :جینپا» نوش��ته و
ساخته پما تسدن
جایزه بهترین بازیگر زن :ناتالیا کودریوشووا
برای فیلم «مردی که همه را غافلگیر کرد»
جایزه بهترین بازیگر مرد :کایس نشیف برای
فیلم «تل آویو در آتش»
جایزه ویژه هیئت داوران« :انونس» س��اخته
محمود فضیل کاسکان
جای��زه بهتری��ن کارگردان��ی« :اوزن» ب��ه
کارگردانی امیر بایگازین
جایزه بهترین فیلم« :کرابن راهو» س��اخته
پوتیپونگ ارونپنگ
بخش مسابقه اصلی:
جایزه مارچلو ماس��ترویانی :بایکالی گانامبار
برای فیلم «بلبل» ساخته جنیفر کنت
جای��زه ویژه هیئت داوران« :بلبل» س��اخته
جنیفر کنت
جایزه بهتری��ن فیلمنامه :برادران کوئن برای
«تصنیف باستر استراگز»
جای��زه بهترین بازیگر مرد :ویل��م دافو برای
فیلم «پشت دروازه ابدیت»
جایزه بهترین بازیگر زن :اولیویا کولمن برای
فیلم «محبوب»
ش��یر نقرهای بهترین کارگردان :ژاک اودیار
برای فیلم «برادران سیسترز»
ش��یر نقرهای جای��زه بزرگ هیئ��ت داوران:
«محبوب» به کارگردانی یورگوس النتیموس
ش��یر طالی��ی بهترین فیلم« :رما» س��اخته
آلفونسو کوارون

باید سریال خوب بسازیم

اقلیمهای متفاوت ساخته شود که در کنار موضوع
اصلی ،این زیباییها هم دیده ش��ود .پگاه در ادامه
در پاسخ به این سوال که برنامههای تولیدی مثل
نقد فیل��م یا گفتوگو با بازیگران و ...تا چه حدی
میتواند مخاطبان را به خود جذب کند ،گفت :در
همه جای دنیا این چنین برنامههایی برای ایجاد جذابیت برای
مخاطبان است ،اما باید از شکل تکراری و عامش خارج شود و
رویکردی تازه و نو داش��ته باشد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،

این بازیگر س��ینما و تلویزیون در ارتب��اط با اینکه تا چه اندازه
فیلمه��ا و س��ریالها میتوانند معرف س��بک و فرهنگ ایرانی
باش��ند ،گفت :ما بضاعت محدودی داری��م .از نظر من ،ما باید
س��ریال خوب بسازیم و داستان را به گونهای نمایش دهیم که
مخاطب سرگرم شود .ارائه پیامهای خاص در قالب اثر همیشه
با شکس��ت روبهرو شده اس��ت .باید قصه خوب تعریف کنیم و
باکیفیت مطلوب بسازیم و در ضمن آن ،فرهنگ و پیام خود به
خود انتقال پیدا میکند.

دفاع حمیدرضا نوربخش از استادش:

صداوسیماهیچنقشیدرشهرتشجریاننداشتهاست

روز سهش��نبه  13ش��هریور خب��ر آم��د ک��ه
محمدحس��ین آقاس��ی (وکیل مدافع محمدرضا
ش��جریان) از رد ش��دن ش��کایت موکل��ش از
صداوس��یما خبر داده اس��ت .او اع�لام کرده که
دادگاه ،ش��کایت ش��جریان مبنی بر پخش بدون
مج��وز آثارش را در صداوس��یما رد کرده و گفته
انتش��ار این آثار در رس��انه ملی موجب ش��هرت
ش��جریان ش��ده اس��ت .حمیدرض��ا نوربخ��ش
(مدیرعامل خانه موس��یقی) اما این اس��تدالل را
عجیب تلقی کرده و گفت :این اس��تدالل عجیب
و غریب اس��ت و باید از صداوس��یما پرسید مگر
امروزه س��از و کار سایر تلویزیونهای دنیا چگونه
است؟! مگر شما بابت پر کردن هر ثانیه آنتنتان
هزینه نمیکنید؟! مگ��ر برای برنامههای مختلف
پول نمیدهی��د و مگر بابت همین هزینههایتان،
بودجه نمیگیرید؟! مگر نمیگویید بابت هر ثانیه
هر برنامه ،به س��ازندگانش ف�لان مبلغ میدهیم
پ��س چطور میش��ود که نوبت به موس��یقی که
میرسد این حق را به خودتان میدهید که به آثار
هنرمندان چوب حراج بزنید و استفاده از آنها را
حق خود بدانید و افزون بر آن ،گمان کنید که در
حق این هنرمندان لطف هم کردهاید؟!
ای��ن خوانن��ده آواز ایرانی که س��ابقه ش��اگردی
ش��جریان را در کارنامه دارد ،افزود :البته که یکی
از کارکردهای رس��انه همین است که واسط بین
هنرمند و مخاطب باشد ولی این ،بدان معنا نیست
که رس��انه حق دارد بدون اجازه ،هر کاری دلش
میخواه��د بکند .بلکه موظف اس��ت هم حقوق
مادی هنرمند را به رس��میت بشناسد و ادا کند و
هم حقوق معنوی او را .هر دوی اینها مهم است.
یکی از نکات مورد اعتراض استاد شجریان همین
عدم رعایت حقوق معنویشان است و بحثشان
صرفا حقوق مادی نیست .یعنی اولین باری که در
س��ال  1374به آقای علی الریجانی (رئیس وقت
سازمان صداوس��یما) نامه نوشتند هم به تضییع
حقوق مادیشان اعتراض داشتند و هم به تضییع
حقوق معنویشان ،حرفش��ان این بود که شما
حق ندارید آثار مرا تفسیر کنید و هر کلیپی با هر
مضمونی که دوست دارید ،برایش بسازید!
دبیر دورههای سیویکم ،س��یودوم و سیوسوم
موسیقی فجر ادامه داد :صداوسیما بعد از انقالب
به هیچ عنوان در شهرت شجریان نقشی نداشته!

داد :موس��یقیای که در آسانسور پخش میشود،
موس��یقیای که در رس��تورانها پخش میشود،
موس��یقیای ک��ه در پارکه��ا پخش میش��ود،
موسیقیای که در متروها پخش میشود و ...تمام
اینها مش��مول قانون کپیرایت است ،این یعنی
اثر هنرمن��د را نمیتوان ب��دون اجازهاش پخش
کرد! در تمام دنیا ،بابت همه اینها پول پرداخت
میشود و اگر همه بخواهند چنین تفسیری کنند
چه میش��ود؟! اگر این گونه باشد در مورد فضای
مجازی هم میتوان همین استدالل را کرد! و هر
کس پرس��ید ش��ما چرا اثر مرا در فضای مجازی
گذاش��تهای؟! پاس��خ داد میدان��ی چند تا الیک

استاد شجریان حداقل سالها پیشتر ،هنرمندی
فعال و چهره ش��ناخته شده موسیقی بودند و در
جایگاه بس��یار ممتازی هم قرار داش��تند و اتفاقا
بع��د از انق�لاب همین دوس��تان به عن��وان یک
هنرمند ش��ناخته ش��ده و نه یک هنرمند گمنام
از ایش��ان خواس��تند که بیاید «ربنا» را بخواند و
اصال و ابدا به این صورت نبود که اینها بخواهند
مش��هورش کنن��د! و اس��تاد ش��جریان هنرمند
شاخص و شناختهشدهای بودند .نوربخش تصریح
کرد :امیدواریم صداوس��یما به س��از و کاری که
در همه دنیا معمول اس��ت تن ده��د و بداند که
چنین تفسیر اش��تباه و چنین بدعتی را میتوان
در م��ورد هر چیزی ب��ه کار برد! ش��ما در مورد
پخ��ش بازیه��ای فوتبال ه��م میتوانید همین
را بگویی��د و اعالم کنی��د که م��ا بازیهایتان را
پخش کردهایم و باعث ش��هرتتان شدهایم ،پس
نباید حق پخش پرداخت کنیم! ش��ما باید حق و
حقوق آدمه��ا را بدهید همانطور که به موقعاش
از آنها پول میگیرید .صداوس��یما مگر بابت هر
ثانی��ه آگهیهای بازرگانی پ��ول نمیگیرد؟! مگر
بودجه نمیگیرد و مگر اس��تداللش این نیس��ت
که رس��انه برای هر ثانیه تولید برنامه باید هزینه
کند؟! خب! پرداخت حق و حقوق هنرمندان هم
ج��زوی از هزینهه��ای صداوسیماس��ت! آیا باقی

رس��انههای دنیا هم چنین استداللی میکنند و
میگوین��د بابت اینکه با پخ��ش آثارتان از فالن
رس��انه مشهور ش��دهاید ،نباید پول بگیرید؟! این
اس��تدالل ابدا پذیرفته شده نیست و در پاسخ هر
اعتراض��ی میتوان مطرحش کرد! و از این به بعد
هر کسی بگوید من نمیخواستم فالن اثرم پخش
شود ،میشود در جوابش گفت در عوض مشهور
شدهای و ضرر و زیانی هم نکردهای! بقیه عالم چه
کار میکنند ،میگویند ما به شما ضرر نزدهایم و
مشهورتان کردهایم پس پول نمیدهیم؟! او درباره
واکنش خانه موسیقی به عنوان یک نهاد صنفی
به این موضعگیری گفت :ما در خانه موسیقی ،در
کمپینی که یکی ،دو س��ال پیش تشکیل دادیم
از خیلی از هنرمن��دان وکالت گرفتیم تا بتوانیم
تحت عنوان دفاع از حقوق آنها ،با صداوسیما و
س��ایر مراکز و نهادها مذاکره کنیم .ما نمیتوانیم
راس��ا اقدام کنیم و هنرمندانی که شکایت دارند
اگ��ر میخواهند میتوانند به م��ا وکالت دهند تا
خانه موس��یقی به عنوان وکیل رس��می از سوی
آنها پیگیر حقوقش��ان ش��ود .چنین امکانی در
خانه موس��یقی فراهم اس��ت و بخش حقوقی ما
از این آمادگی برخوردار اس��ت ک��ه این موضوع
را ب��ه نمایندگی از ط��رف هنرمن��دان پیگیری
کند .خوانن��ده آلبوم «در آت��ش آوازها» توضیح

تنشها باال گرفت

خورده است! مشهور شدهای دیگر! میدانی چند
بار دانلود شده است؟! د ِم شما گرم! خیلی جالبید!
دس��تتان هم درد نکند! باید تشکر هم کنیم! به
گزارش ایلنا ،او در پایان تاکید کرد :ما پیگیر این
موضوع خواهیم بود و یک��ی از برنامههای جدی
خانه پیگیری موضوع کپیرایت در مورد نهادهای
مختلف و از جمله صداوسیماست.

برای چهارتایی شدن در هنر

نقشاسپیلبرگدرتعلیقاسکار«فیلمعامهپسند»

آکادمی عل��وم و هنرهای س��ینمایی در هفته
گذش��ته با تغییر رویک��رد  ۱۸۰درجهای خود
ایجاد بخش اس��کار «فیلم عامهپس��ند» را به
دلیل نقدهای ش��دید منتقدان پس از  ۲۹روز
از اع�لام وجودش ،لغو ک��رد .در عین حال در
نیویورکتایمز گزارش��ی منتشر شده مبنی بر
این که تنشها میان اعضای آکادمی در هنگام
بح��ث روی این بخش با حضور دو ش��خصیت
برجس��ته سینما بس��یار باال گرفته بوده است.
از میان موافقان میت��وان به جان بیلی رئیس
آکادمی اشاره کرد که حمایت خود را از تشکیل

شما در مورد پخش بازیهای فوتبال
هم میتوانید همین را بگویید و اعالم
کنی��د که م��ا بازیهایت��ان را پخش
کردهایم و باعث شهرتتان شدهایم،
پس نبای��د حق پخش پرداخت کنیم!
شما باید حق و حقوق آدمها را بدهید
همانط��ور که ب��ه موق��عاش از آنها
پول میگیرید .صداوس��یما مگر بابت
ه��ر ثانی��ه آگهیه��ای بازرگانی پول
نمیگیرد؟! مگ��ر بودجه نمیگیرد و
مگر استداللش این نیست که رسانه
برای هر ثانیه تولید برنامه باید هزینه
کن��د؟! خب! پرداخت ح��ق و حقوق
هنرمن��دان هم ج��زوی از هزینههای
صداوسیماس��ت! آیا باقی رسانههای
دنیا ه��م چنین اس��تداللی میکنند و
میگویند بابت اینکه با پخش آثارتان
از فالن رس��انه مشهور شدهاید ،نباید
پ��ول بگیری��د؟! ای��ن اس��تدالل ابدا
پذیرفته شده نیست

بخش «فیلم عامهپس��ند» اعالم کرده است .با
ای��ن حال به گفته یک��ی از اعضای آکادمی که
نخواست نامش فاش ش��ود ،در جلسه اعضای
هیئت آکادمی برخی اف��راد از جمله لورا درن
بازیگ��ر آمریکای��ی و اس��تیون اس��پیلبرگ از
ایجاد چنین بخش��ی در جوایز اسکار احساس
رضایت نداشته اند .به گزارش مهر ،جالب است
بدانی��م در صورت به وجود آمدن این ش��اخه
در اسکار امس��ال ،احتماال استیون اسپیلبرگ
میتوانست با فیلم «بازیکن شماره یک آماده»
از شانسهای دریافت جایزه به شمار آید.

دست آلپاچینو به جایزه گرمی نرسیده است

آلپاچینو از جمله چهرههای مطرح و تاثیرگذار
بازیگری س��ینما و تئاتر در جهان اس��ت .وی
هش��ت بار کاندی��دای دریافت جایزه اس��کار
بازیگری بوده و در س��ال  ۱۹۹۳توانست برای
ایفای نقش تحسینبرانگیز خود در فیلم «بوی
خوش زن» جایزه اس��کار بهتری��ن بازیگر مرد
را از آن خود کند .پاچینو س��ه ب��ار کاندیدای
دریافت جایزه تونی بود و توانست در سالهای
 ۱۹۶۹و  ۱۹۷۹ای��ن جای��زه معتبر تئاتری در
آمری��کا را دریاف��ت کند .این چه��ره مطرح و
شناخته ش��ده گرفتن دو جایزه تلویزیونی امی

در س��الهای  ۲۰۰۴و  ۲۰۱۰را هم در کارنامه
کاری خود به ثبت رس��انده اس��ت .به گزارش
مهر ب��ه نقل از هالی��وود ریپورت��ر ،آلپاچینو
برای ق��رار گرفتن در لیس��ت ایگوت که فقط
ت��ا به ام��روز  ۱۲نام را در خود ج��ای داده که
توانس��تهاند چهار جایزه معتب��ر هنری آمریکا
ش��امل اس��کار ،تونی ،امی و گرمی را دریافت
کنند ،نیاز به بردن یک جایزه موس��یقی گرمی
دارد؛ جایزهای که باید دید از آن پاچینو یکی از
بزرگترین بازیگران معاصر سینما و تئاتر جهان
خواهد شد یا نه.

کوتاه از هنر

«فاصلهکانونی»
درتئاترمستقل

نمای��ش «فاصل��ه کانون��ی» نوش��ته آرش
س��رکوهى به کارگردانی رامین بیات از اول
مهرماه در تئاتر مس��تقل تهران روی صحنه
خواهد رفت .این اثر که مضمونی فلس��فی-
اجتماعی دارد ،داس��تان ش��خصیتهایی را
روایت میکند که ب��ه واقعیت وجودی خود
ش��ک کردهاند و سیزیفوار بهدنبال حل این
مشکل هستند .این اثر نمایشی که محصول

مش��ترکی از ایران و آلمان است با بازی رضا
بهب��ودى ،کالدیا فان هس��لت (ب��ا همکارى
گ��روه هنرى  LUX: NMس��یلکه النگه و
روت فلتن) از برلین و حمید شاهسون از اول
مهر هر ش��ب ساعت  21اجرا خواهد شد .به
گزارش برنا ،این نمای��ش تا هفتم مهر روی
صحنه میرود.

عبدالعل��ی دس��تغیب ،مترج��م و منتق��د ادبی
پیشکس��وت درباره وضعیت کنون��ی ادبیات در
کش��ورمان اظهار ک��رد :وضعیت ادبی��ات ما در
حال حاضر مانند وضعیت اقتصادی و سیاس��ی
کشور بحرانی اس��ت؛ یعنی نظم قدیم از دست
رفته و نظم جدید نیامده است .همهجا صحبت
از گرانی ،محاصره اقتصادی ،فساد و رشوهخواری
است و این موضوع بسیار عادی شده است؛ حتی
کودک دبس��تانی از این حرفها میزند .من به
این مسائل کاری ندارم ،زیرا در حدود صالحیت
من نیست؛ نه متخصص اقتصادم و نه متخصص
سیاس��ت .آنچه من میبینم این است که ما در
مواجهه ب��ا مدرنیته و تمدن جدی��د نمیدانیم
چه کنیم .تالقی جامعه س��نتی با جامعه مدرن
یک تالقی منطقی نیس��ت و بیشتر احساساتی
اس��ت .او س��پس افزود :در عین ح��ال یکی از
چیزه��ای عجیب��ی که پیش آمده و ش��اید این
موضوع به دلیل س��ابقه طوالنی ش��عر و ادبیات
در ایران اس��ت ،این است که جوانان ما ،البته نه
آنهایی که در داخل تبلیغات دولتی یا سیاست
هستند ،بلکه آنهایی که اهل ادبیاتند ،کارهای
درخش��انی دارند .وقتی اش��عار ،نمایشنامهها و
رمانه��ای این جوان��ان را میخوانم که همگی

عبدالعلی دستغیب:

وضعیت ادبیاتمان بحرانی است ،اما امیدوارکننده

به ش��یوه جدید نوشته میشود و تعدادشان هم
کم نیس��ت ،خیلی امیدوار میشوم که در آینده
هم در شعر ش��خصیتهای بارزی مانند سیلویا
پ�لات داش��ته باش��یم .در دو کتاب «ش��عر» و
«نقد شعر» تا جایی که توانستهام سعی کردهام
آثار نویس��ندگان و ش��اعران جدید را که بیشتر
ه��م از بانوان هس��تند ،نش��ان و توضیح بدهم.
عبدالعلی دس��تغیب همچنین درباره ش��رایط و
وضعیت جس��مانیاش گفت :من سنم باالست،
به همین دلیل قادر نیس��تم فعالیت جس��می و
فکری زیادی داش��ته باش��م و غالبا دچار ضعف
جس��مانی هس��تم .در عین حال در چند سال
اخیر چند اث��ر به وجود آوردهام و تعدادی مقاله
و مصاحبه در زمینه نقد ادبی ،فلس��فه و مسائل
مرب��وط به ادبیات منتش��ر ک��ردهام ،از جمله با
صمد مهماندوست درباره شاعران بزرگ ایران از
جمله فردوسی ،سعدی ،نظامی گنجوی ،مولوی،
حافظ ،خیام و عبی��د زاکانی مصاحبه و آنها را
ب��ا روش نقد مدرن تجزی��ه و تحلیل کردهام .ما
به کار ادامه دادیم و هفت تن از ش��اعران مهم و

معتبر زبان فارسی معاصر را هم به همان سبک
و روش تجزیه تحلیل کردم .البته من آنها را به
صورت شفاهی بیان میکردم و بعد تدوین شد.
هفت ش��اعر معاصر هم عبارتند از نیما یوشیج،
مهدی اخوان ثالث ،احمد ش��املو ،نادر نادرپور،
سهراب سپهری ،فروغ فرخزاد و نصرت رحمانی؛
به نظرم این هفت نفر از شاعران صاحبسبک و
مستقلی هستند که اهمیت و اعتبار ادبی دارند.
نام این کتاب را هم «خوشه پروین» گذاشتهام.
او در ادام��ه بیان ک��رد :حدود یکس��ال هم با
عالقهمندان فلسفه درباره فلسفه صحبت کردیم
که آنها هم تدوین ش��ده و قرار اس��ت در یکی
دو م��اه آینده با نام «گفتارهای فلس��فی» چاپ
ش��ود .این کتاب درباره فلس��فههای اروپایی به
ش��یوه جدید و امروزی است .همچنین تعدادی
مقاله درباره ش��اعران جدید نوشته بودم که در
روزنامههای تهران و شیراز چاپ شده بود ،اینها
را ه��م تدوین ک��ردهام که ب��ه دو کتاب تبدیل
شد؛ کتابهای «شعر» و «نقد شعر» که مکمل
هم هس��تند و قرار اس��ت حوزه هنری ش��یراز

آنه��ا را چاپ کند .کت��اب دیگری هم با عنوان
«خوانش انتقادی» دارم که درباره فلس��فه ژیل
ل دادهاند
ُدلوز  -فیلسوف فرانسوی  -است که قو 
زمستان چاپ ش��ود .همچنین یکی از دوستان
روی کتاب دیگرم که ش��امل س��ه نمایشنامه از
یوهان آگوست استریندبرگ که نمایشنامهنویس
سوئدی است ،س��رمایهگذاری کرده و قرار است
چاپ شود .اگر فراغت و فرصتی هم فراهم باشد
و حالم هم خوب باشد به انجمنهای ادبی شیراز
میروم و ربعساعتی برای شاعران و نویسندگان
صحبت میکنم .ب��ه گزارش ایس��نا ،عبدالعلی
دس��تغیب در پایان اظهاراتش به جوانان توصیه
کرد که ایران و ادبیات ایران را فراموش نکنند.

