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چرا زنان حق تحصیل موسیقی 
دارند، حق نوازندگی نه

شــهروند| مدیرعامل خانه موسیقی در 
جشــن این نهاد صنفی درباره مسائلی چون 
گرامیداشــت اســتاد شــجریان، ممنوعیت 
نوازندگی زنان در برخی اســتان ها و مســأله 

کپی رایت سخنرانی کرد.
حمیدرضا نوربخش در هجدهمین جشــن 
خانه موســیقی، در بخشی از ســخنان خود 
گفت: باید یاد و نام اســطوره بزرگ و صاحب 
اصلی ایــن مجلس، رئیس شــورایعالی خانه 
موسیقی، استاد محمدرضا شجریان را گرامی 
بداریم. از 18سالی که جشن خانه موسیقی را 
برگزار کرده ایم، حداقل 14سالش را با حضور 
گرم محمدرضا شجریان برگزار کردیم. امروز 
هم یادگار نازنین شان همایون شجریان میان 

ماست.
وی خاطرنشــان کرد: وزیر ارشــاد چندی 
پیش گفتند در ســه ماه گذشته لغو کنسرت 
نداشــتیم. البته دو ماهش محرم و صفر بوده 
اســت. امیدواریم  ســال آینده وزیر ارشــاد 
همین جــا بگویند  ســال گذشــته هیچ لغو 

کنسرتی نداشتیم.
مدیرعامل خانه موســیقی بــا بیان این که 
هنوز هــم نوازندگــی خانم ها در بخشــی از 
کشور ممنوع است،  تصریح کرد: چرا یک زن 
حق تحصیل موسیقی دارد اما حق نوازندگی 
ندارد. در چند استان کشــور هنوز خانم های 
گروه اجازه رفتــن روی صحنه را ندارند و این 

مورد قبول ما و اهالی موسیقی نیست.

10 اثر ساعدی، در تئاتر چهارسو

شــهروند| روح اهلل جعفــری فــاز دوم رپرتوار 
نمایشنامه خوانی گروه تئاتر گیتی را برای حمایت از 
فعالیت های انسان دوستانه و امور خیریه در بهمن ماه 
امسال و بعد از جشنواره تئاتر فجر در سالن چهارسو 
تئاتر شــهر به مدت 10 شــب اجرا می کند. در این 
پروژه بــزرگ بیش از 100 هنرمنــد همکاری دارند 
و همــه عواید بلیت فروشــی این رپرتــوار مانند فاز 
اول آن که در  ســال ۹4 برگزار شــد به امور خیریه و 
فعالیت های انسان دوستانه اختصاص خواهد یافت. 10 
نمایشنامه ای که قرار است در این رپرتوار خوانده شود، 
همگی از غالمحسین ساعدی است؛ این نمایشنامه ها 
شامل »چوب به دست های ورزیل«، »بهترین بابای 
دنیا«، »از پانیفتاده ها«، »بام ها و زیر بام ها«، »آی بی کاله، 
 آی باکاله«، »دســت باالی دست«، »خانه روشنی«، 
»دیکته«، »زاویه« و »وای بر مغلوب« است. غالمحسین 
ســاعدی )گوهر مــراد( یکی از ســه ضلــع معتبر 
نمایشنامه نویسی تاریخ تئاتر معاصر ایران به حساب 
می آید که طی سال های اخیر کمتر آثاری از او خوانش 
شده و روی صحنه آمده است. روح اهلل جعفری، مضاف 
بر کارگردانی، به عنوان مدرس و پژوهشگر هم فعالیت 

می کند. 

دریچه اتفاق

شهروند| سومین دوره »جایزه شعر شاملو« 
در نودودومین سالگرد تولد شاعر، با حضور آیدا 
سرکیسیان، مراد فرهادپور، محمدرضا اصالنی، 
جواد مجابی، صالح نجفی، احمد پوری، حافظ 
موســوی و عده ای از عالقه مندان در موقوفات 

دکتر محمود افشار یزدی برگزار شد.
روز همه ایران

در آغاز مراســم، محمدرضا اصالنی، شــاعر، 
نویسنده، پژوهشــگر و کارگردان در سخنانی 
گفت: امیدوارم امروز که تولد احمد شاملو است، 
روز همه ایران باشــد. عنوان مطلبــی که از آن 
صحبت خواهم کرد، »در ستایش شعر« است. 
شعر یعنی داشتن چیزی؛ شعر یعنی آگاهی بر 
چیزی. شعر به سوی تصویر ذهنی می رود. ذهن 
با قوه خیال، تصویر درون  خیال یا تصویر ذهنی 
می سازد. در این مقوله، »من می اندیشِم« دکارتی 
به کار نمی آید، بلکه »من می اندیشم به چیزی« 
است که کاربرد پیدا می کند، بنابراین در جهان، 

چیز بدیهی نداریم، بلکه همه چیز تحلیلی است.
این نویسنده و شــاعر با اشاره به ساختار شعر 
ادامه داد: شــاعر آن عنصــر دایم گریزنده  را در 
زبان به چنگ مــی آورد. ما با وجودها مواجه ایم، 

نه با مجازها. الزم است از یک متفکر 
ایرانی سده پنجم قمری، ُجرجانی 
یاد کنم که وی خیال را در حوزه 
خالقیــت شــعری بازتعریــف 
می کند. جرجانی می گوید انسان 

با تصویر، فکر می کند. معنا عنصر 
جدایی  ناپذیر واژه و صدای آن اســت. 

جرجانی از معناِی معنا سخن می گوید. با ارجاع 
به گفته رودن، خاصیت ناتمام بودن، یک اصل 
هنری است. چیزی بزرگتر از این نیست که شعر 

به مثابه خوِد آزادی و مشارکت در آزادی باشد.
تورم شعرا

سپس، مراد فرهادپور، استاد دانشگاه و مترجم، 
شاملو را شــاعِر جان های آزاد دانست و پس از 
بیان بخشــی از نظرات »رمبو«، گفت: شعر نو 
توانســت همه تناقضات و انفجارهای ناشی از 
مدرن بــودن را در خود جمع کند و به نفی همه 

ســوژه ها بپردازد و سعی کرد شعر را 
براساس همین خیال اعال بسازد. 
او در بخــش دیگری از ســخنان 
خود تأکید داشــت: تجربه ای که 
از دل شــعر نو درمی آید به لحاظ 
اصالــت، ماندگاری، خلــق امر نو و 
تولید حقیقت به یک معنا حتی از برخی 
نامزدهای دیگِر مفهوم رخداد در تاریخ معاصر ما 
که درواقع نامزد سیاســی هستند؛ مثال انقالب 
مشروطه موفق  تر اســت. به یک معنا می توان 
گفت رخداد شــعر نو به لحاظ اصالت توانسته 
است منطق حقیقت ناشــی از این گسست و 
حقیقتی که نیما دریچه اش را به روی آن گشود و 

تجلی بخشی به آن، موفق تر دانست. 
به گفته فرهادپور شعر ما امروز با وجود رخداد 
شعر نو، در یک فضای بحرانی به سر می برد که در 
بسیاری از جهات بازتاب همین بحران اجتماعی 

جامعه  امروز اســت. شما همه ســویه های این 
بحران را در شعر هم می بینید: تورم کلماتی که 
همین طور آوار می شــوند و انواع مجموعه های 
شــعری ای که تعــداد شــاعران را بیشــتر از 
خوانندگان شعر می کند. از طرفی، فساد، انحصار 
و تجمل پرستی برج سازان اسالمی در خود شعر و 

تجربه شعر هم کامال حضور دارد.
بیانیه پایانی

در بخش پایانــی این برنامــه، احمد پوری، 
مترجم، بیانیه هیأت داوران مرحله دوم سومین 
دوره جایزه شعر احمد شاملو را قرائت کرد. هیأت 
داوران مرحله دوم سومین دوره جایزه شعر احمد 
شاملو عبارت بودند از: محمدرضا اصالنی، احمد 
پوری، هوشنگ چالنگی، مراد فرهادپور و ضیاء 

موحد
در انتهای مراســم، تندیس و جایزه از سوی 
آیدا سرکیســیان به حسن همایون، صاحب اثر 
»آشویتس خصوصی من« به عنوان برگزیده این 
دوره جایزه شعر شاملو اهدا شد. سرکیسیان در 
سخنانی کوتاه، از کسانی که برای برگزاری این 
برنامه و همایش زحمت کشیده بودند، تشکر و 

در پایان از زلزله زدگان اخیر کشور نیز یاد کرد.

مراد فرهادپور در مراسم اهدای جایزه شعر شاملو مطرح کرد:

پیشی گرفتن تعداد شاعران از شعرخوان ها

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

  

کاتکات

  علی اکبر یساولی ثانی بنیانگذار انتشارات یساولی در سن ۹۳ سالگی درگذشت.  آنجلینا جولی اعالم کرد بار دیگر برای کمپانی دیزنی در نقش »شریر« جلوی دوربین می رود.  سحر دولتشاهی بازیگر سینمای ایران، این روزها به عنوان داور در فستیوال دوبی حضور دارد.
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پوالد امین- شهروند|  زیاد از آن روزها دور نشده ایم؛ 
که مردم و البته »شهرزادی ها« غرقه در جو، محبوبیت 
شگفت انگیزی که با موفقیت شگرف بخش اول سریال 
شــهرزاد حاصل آمده بود، برای انتشــار سری دوم این 
سریال روزشماری می کردند. آن روزها همه چیز طعم 
و بوی شهرزاد می داد و همه جا پر از شهرزاد بود. گذشته 
از فروش تمــام خرده ریزهای زینتی و آرایشــی مورد 
استفاده در سریال در سایت های ریز و درشت اینترنتی؛ 
گمانه زنی های پی درپی رســانه ها، شایعات پشت سر 
هم دربــاره بازیگــران جدید و بازیگران حذف شــده، 
پیش بینی هایی درباره روند ادامه داستان و البته حدس 
و گمان های رســانه های زرد درباره جایگاه و موقعیت 
جذاب شهرزاد در مثلث عشقی جسورانه سریال؛ همه و 
همه عطش عجیبی را موجب شده بودند که بازتابش را 
در انتظار بی سابقه مردم برای تماشای ادامه داستان پر 
اوج و فرود شهرزاد می دیدیم. جو غریبی بود. بی سابقه 
و نویدآفرین؛ که به نحو طعنه آمیــزی در نقطه مقابل 
سکوت و ســکون حاکم بر فضای پیرامون سریال های 
تلویزیونی، وادی هنرهای نمایشی این دیار را با گزینه ای 
بدیل تلویزیون رسمی کشور قرار داده و در واقع نسخه 
موفقیت می پیچیدند. امروز با این که زیاد از آن روزها دور 
نشده ایم و درحالی  که می شود گفت؛ در موقعیتی مشابه 
آن روزها به ســر می بریم، اما دیگر نشانی از آن عطش و 
انتظار عمومی نیست؛ و در شرایطی که چند هفته از پایان 
سری دوم شهرزاد می گذرد و رسانه ها خبر از تاریخ قطعی 
انتشار اولین قسمت از سری سوم سریال می دهند، اما 
دیگر این خبر خواهان و خواننده ای ندارد. این کم توجهی 
درحالی رخ می دهد که در نگاهی منصفانه شــهرزاد با 
شکست آن چنانی و بزرگی نیز مواجه نبوده است. حداقل 
این که می شود گفت؛ اگر هم شهرزاد سری دوم نتوانست 
محبوبیت سری اول را استمرار بخشد، اما باز هم با هر متر 
و معیاری می شود آن را بهترین سریال ساخته شده در 

این مرزوبوم حداقل در 10 سال اخیر دانست. 
صعود و سقوط - وقتی اواخــر بهار امسال باالخره 
بعد از کلی تشنگی جمعی، انتظار فصل دوم شهرزاد وارد 
شبکه نمایش خانگی شد؛ اگرچه در نخستین قسمت ها 
کم جان تر از آن نشان داد که بتواند رضایت تماشاگرانی 
را که ماه ها انتظار برای تماشای جدیدترین قسمت آن 
را تحمل کرده بودند، جلب کند، اما به   هرحال هنوز در 
قسمت های آغازینش آن قدر جذابیت داشت که گمان 
نرود در قســمت های بعدی ریزش آشــکاری خواهد 
داشت. یادم است همان زمان هم نوشتم که در فصل اول 
کیفیت شهرزاد در تمام جوانب نمایشی و روایی چنان 
باال بود که هرگونه عقبگردی در سری جدید نمی توانست 
تاثیری سریع روی تعداد تماشــاگران بخش های آتی 
داشته باشد. در حقیقت شهرزاد در سری دوم انتشارش 
نان اســتانداردهای جدیدی را می خورد که در زمینه 
سریال ســازی به وجود آورده بود. ادامه مسیر بدطالعی 
شهرزاد، اما ســریال را با سرعت زیادی به سوی سقوط 
رهنمون شد. شهرزاد که فصل اول را با موفقیتی بی سابقه 
و چشــمگیر به پایان رســانده بود؛ از همان نخستین 

روزهای تولید تا پایان نمایش آخرین بخش های فصل 
دوم بیش از این که کمافی السابق با جذابیت ها و کیفیتش 
رسانه ای شــود، به واسطه دســت وپنجه نرم کردن با 
حاشیه های ریز و درشت پرشمارش خبرساز شد؛ و این 
می توانست در حکم تیر خالصی بر این سریال باشد؛ که 
به نظر می رســد این اتفاق افتاده و این تیر شلیک شده 

است.
شهرزاد 3 - بیایید داســتان را مروری دیگر کنیم: 
ما یک سریالی داشــتیم به نام شهرزاد؛ که فصل اولش 
با موفقیت تام و تمام و درحالــی  که رکوردهای جدید 
پرشماری را از نظر تعداد و میزان رضایت بینندگان به 
ثبت رسانده بود، به پایان راه رسید؛ و به همین دلیل هم 
گفته شد که قرار اســت فصل دوم آن ساخته شود؛ که 
شد، اما در این فاصله رخدادهایی مانند دستگیری یکی 
از تهیه کنندگان سریال به اتهام فساد مالی و شایعات و 
مسائلی دیگر که بیشترشان نظر به حواشی داشتند، خود 
این سریال را زیر ســایه قرار دادند؛ و تأثیر این رخدادها 
را نیز خیلی زود دیدیم؛ که چگونه ســریالی که چنان 
موفقیتی به دست آورده بود، ناگهان موضوع کمپین ها 
و... قرار گرفت و شــهرتی سوء پیدا کرد. شاید به همین 
دلیل هم باشد که وقتی روز گذشــته خبرگزاری ایلنا 
اعالم کرد که »دوشنبه های شهرزاد با عرضه قسمت اول 
از فصل سوم این سریال پرمخاطب، نهم بهمن ماه از سر 
گرفته می شــود«، این خبر آن گونه که انتظار می رفت، 
بازتاب پیدا نکرد. سکون و سکوت پیرامون این خبر وقتی 
بهتر قابل درک می شود که تأثیر آن را با تأثیر انتشار خبر 
مشابه اعالم تاریخ انتشار سری دوم این سریال مقایسه 
کنیم. به  هرحال در ادامه گزارش ایلنا آمده بود که فصل 
سوم سریال شــهرزاد که به کارگردانی حسن فتحی و 
تهیه کنندگی سیدمحمد امامی در بستری عاشقانه و 
تاریخی روایت می شود، از نهم بهمن ماه در قالب نمایش 
خانگی و نمایش آنالین توســط شرکت تصویرگستر 

پاسارگاد منتشر می شود.

ما و سریال های ترکیه - این را نمی توان کتمان کرد 
که شهرزاد 3 را نمی شود با سری اول شهرزاد قیاس کرد. 
شهرزاد اول که این قلم آن را به آشتی کنان تماشاگر ایرانی 
با سریال ایرانی تعبیر کرده بود، در ادامه راهش به جایی 
رسید که حاال در سری ســومش، با وجود تمام قدرت و 
قوت و جذابیت سریال که هنوز هم یک سر و گردن از دیگر 
سریال های ایرانی باالتر نشان می دهد، نمی تواند حتی 
یک سوم برانگیزندگی نخستین سری را برای تماشاگران 
داشته باشد و این دلیل دارد. شهرزاد از این رو که داستانی 
کمتر گفته شده را روایت کرده بود؛ از این رو که توانسته 
بود بستر تاریخی و مکان و زمان وقوع داستان را در روایت 
داستانش با بدنه داستان پیوند بخشد؛ از این رو که روایت 
باورپذیری ارایه داده بود و از این رو که شــخصیت هایش 
آشنا، ملموس و جذاب و البته باورپذیر بودند، موفق شد. 
موفقیتی امیدبخش برای هر آن کسی که دنبال نسخه ای 
برای مقابله با میزان نفوذ سریال های کلمبیایی و کره ای 
در جامعه بود. آن روزها به نظر می رسید بسان ترک ها که 
در سریال هایشان تماشاگر را چهارصد قسمت با کاراکترها 
همپا و همراه می کنند، شــهرزاد نیز خواهد توانست به 
این خواسته برســد؛ به خصوص که عطش عمومی برای 
تماشای سرنوشت شخصیت ها، ساخت سری های بعدی 
را برای سازندگان منطقی و سودآور جلوه می داد و به این 
دلیل می شد مطمئن بود که تا روزی که تماشاگران مایل 
باشند، داستان شهرزاد نیز ادامه خواهد داشت و قصه اولیه 
با کاشت کاراکترهای جذاب این پتانسیل را نیز در خود 
داشت. آن امید ایجادشــده اما، کوتاه زمانی بعد از انتشار 
نخستین قسمت های سری دوم به ناامیدی رسید. آن هم 
به نحو طعنه آمیزی به دست خود سازندگان این سریال. 
یعنی اگر ده ها دشــمن عامدانه در تــالش برای چیدن 
پر و بال پرواز شــهرزاد  هــزار راه را می آزمودند، به اندازه 
حسن فتحی و نغمه ثمینی در این راه توفیق نمی یافتند. 
گذشــته از حواشی مالی و افشــاگری ها و کمپین ها و... 
شــهرزاد چوب تغییرات بی اندازه اش را در ســری دوم 

خورد. درحالی که همان گونه که گفتم سریال های ترکی 
چندصد قسمت داستان یک ســری کاراکتر محدود و 
معدود را ادامه می دهند، این جا انگار چنین روایتی برای 
نویسندگان و کارگردانان کسر شــأن دارد؛ یا این که آنها 
خود حوصله شان از آفریده هاشان سر می رود. چنین شد 
که سری دوم کامال از عوامل و عناصر محبوب سری اول 
تهی شد. داستان عشق شهرزاد و قباد از بین رفت؛ یا بهتر 
است بگوییم به حاشیه منتقل شد و در عوض شخصیت 
نچســب و تخت و آزارنده فرهاد برجســته شد که با هر 
متر و معیاری یکی از شخصیت های الگوی سریال های 
دست چندم تلویزیون بود تا یک کاراکتر قدرتمند جذاب. 
جذاب ترین کاراکتر یعنــی بزرگ آقا به هر دلیلی حذف 
شد؛ که این نیز در ایجاد تغییر در فضای عمومی سریال 
موثر بود. در عوض یک سری شخصیت دیگر به کار اضافه 
شد؛ کاراکترهایی با بازی رضا کیانیان، آتنه فقیه نصیری، 
امیر جعفری و رویا نونهالی؛ که با این که نمی شود گفت 
کاراکترهای بدی بودند، اما این را کتمان نمی شود کرد که 
بی ارتباط با قسمت اول بودند. در حقیقت حسن فتحی با 
این کار یک گسست آشکار را از سری اول سریال رقم زد 
و به جای این که جذابیت های آن را استمرار بخشد؛ راهی 
را از آغاز پی گرفت که در شــرایط موجود سریال ریسک 
بود. ریســکی که درنهایت چندان جواب نداد و شاید به 
این دلیل باشد که در خبر اعالم تاریخ انتشار سری سوم 
شهرزاد به این نکته نیز اشاره می شــود که داستان آن، 

ادامه ای بر ماجراهای عاشقانه دو فصل قبل خواهد بود.
بازگشت - به نظر می رسد شهرزاد در سری سومش 
قرار است راه ســری اول را پی بگیرد؛ این را سیدمحمد 
امامی، تهیه کننده سریال هم به تلویح می پذیرد، وقتی 
اعالم می کند: معتقدم فصل ســوم به لحاظ داستانی 
همانی است که مردم دوست دارند. درواقع تم عاشقانه 
مشابه فصل اول به فضای کلی سریال بازمی گردد. امامی 
البته در این بین افت سریال در سری دوم را قبول ندارد، 
اما وعده اصالح مسیر را در سری سوم می دهد: اگر فصل 
اول و دوم شــهرزاد را در معیارهای مختلفی با یکدیگر 
مقایســه کنیم، این فصل افت نداشته است. به هرحال 
بعضی ها از کار خوششــان آمده، بعضی ها هم دلشان 
می خواسته اتفاق دیگری بیفتد، اما نیفتاده است. البته 
این اتفاق ها یک شــبه رخ نمی دهد بلکه با اســتفاده از 
برخی نظرات که در قالب درســت داستان نویسی قرار 
می گیــرد، برخی رویدادهــا رخ می دهد که مخاطبان 
می خواسته اند. ضمن آن که باید بگویم ترکیبی از نظرات 
درست مخاطبان با همراهی تیم نویسنده ها را در فصل 
سوم می بینیم.  دیگر نکته ای که سیدمحمد امامی مطرح 
می کند، اما مهمترین چیزی است که در مورد شهرزاد 
می توان گفت: خوشحالیم رقیب خودمان شده ایم و با 
فصل اول مقایسه می شویم. به هرحال فصل اول شهرزاد 
یک پدیده در نمایش خانگی بود. درباره فصل دوم هم 
باید بگویم که از لحاظ ریتم، بازی ها و مابقی شاخصه ها 
امتیاز باالیی می گیرد. باور کنید که سری دوم ساختن 
خیلی کار سختی اســت و حفظ موفقیت از رسیدن به 

خود موفقیت کار سخت تری است.

زمان زیادی تا نمایش سری سوم شهرزاد نمانده

هنوز شهرزاد، قصه گوی شب های زمستانی است
 تاریخ دقیق انتشار سری سوم شهرزاد، ضعف ها و قدرت های شهرزاد، داستان و عشق و بازیگران شهرزاد در گفته های تهیه کننده سریال، سیدمحمد امامی

آذرنگ به اتفاقات چرک  در »آذر« 
انتقاد کرد

شهروند| حمیدرضا آذرنگ، بازیگر نقش 
اول ســینمایی »آذر« از حواشی و پشت 
صحنه این فیلم گفته است. او موضوعاتی 
را از این فیلم طرح کرده که نشان می دهد 
آنچه در پشــت دوربین اتفاق افتاده یک 
»افتضاح« حرفه ای است. فیلمی که به گفته 
»بهناز شفیعی« مربی موتورسواری »نیکی 
کریمی« حتی قرار بوده وجود بدلکار برای 
کریمی را پنهان نگــه دارند تا مردم گمان 
کنند تمام صحنه ها را خود کریمی بازی کرده 
است. شــفیعی با انتشار عکسی از بدلکار 
کریمی در این فیلم، به نیکی کریمی اعتراض 
کرده است. از سوی دیگر، حمیدرضا آذرنگ 
به عنوان بازیگر نقش اول مرد در این فیلم به 
آنچه در زمان ساخت اتفاق افتاده و حتی تا 
زمان اکران وجود داشته، انتقاد کرده است. 
آذرنگ گفته است: نیکی کریمی به عنوان 
تهیه کننده »آذر« در تبلیغات این فیلم تنها 
از عکس های خودش استفاده کرده و انگار 
نه انگار که فیلم نقش اصلی مرد هم دارد. 
به گفته او، محمد حمزه ای، کارگردان »آذر« 
هم از این فیلم حذف شــده و او در اواسط 
فیلمبرداری قصد خــروج از این پروژه را 
داشت. بازیگر فیلم آذر گفت: »به عنوان یک 
مخاطب و نه کسی که نقش اصلی این فیلم 
را بازی کرده است، می گویم امیدوارم این 
فیلم موفق باشــد و مخاطبان هم از دیدن 
آن لذت ببرند، اما خودم را عضوی از خانواده 
فیلم آذر نمی دانــم. در این مدت به حدی 
اتفاقات ناخوشایند و چرک افتاده است که 
خودم را متعلق به این فیلم نمی دانم. جالب 
است دوستان به گونه ای رفتار می کنند که 
این فیلم فقط متعلق به یک نفر بوده است 
و انگار هیچ کــدام از ما در این فیلم حضور 

نداشته ایم.«

 »جکمن« به جای جیمزباند
ولورین را انتخاب کرد

شهروند| »هیو جکمن« به تازگی در یک 
مصاحبه حاضر شــده و از رد پیشنهاد بازی 
در نقــش جیمزباند گفته اســت. او اعالم 
کرده که بعد از »پیرس برازنان« عوامل 007 
سراغش آمده اند اما او به این فیلم جاسوسی 
نه گفته اســت.  این بازیگر استرالیایی و از 
ستاره های سینمای جهان در این مصاحبه 
گفته است که این پیشنهاد در  سال ۲003 و 
پس از کناره گیری »پیرس برازنان« به او ارایه 
شــد ولی به دلیل نبود جذابیت در داستان 
و فیلمنامه آشــفته، از بازی در این پروژه 
صرف نظر کرد. »هیو جکمن« با اشاره به عالقه 
خود به ماجراهای این جاسوس خیالی گفت: 
حاضر بودم به شــرط بازنویسی فیلمنامه و 
اعمال برخی تغییرات جزیی نقش جیمز باند 
را بپذیرم ولی تهیه کنندگان انعطافی در این 
زمینه نداشــتند و حاضر به شنیدن نظرات 
و پیشــنهادهای من نشدند. به همین دلیل 
مذاکرات شکست خورد و درنهایت »دنیل 
کریگ« برای بازی در سری جدید مجموعه 
سینمایی جیمزباند برگزیده شد.  در سال های 
اخیر همواره شایعاتی درباره مذاکره ناموفق 
با هیو جکمن برای بازی در نقش جیمزباند 
مطرح بود ولی این نخستین باری است که او 
این موضوع را تأیید می کند. به گفته جکمن، 
او باید از میان فیلم هــای »مردان اکس« و 
»جیمزباند« یکی را انتخاب می کرد، تصمیمی 
سخت و دشــوار که تأثیر مهمی در آینده 
حرفه ای او داشت. هیو جکمن با بازی در نقش 
لوگان »ولورین« در مجموعه سینمایی مردان 
اکس به یکی از ستاره های فیلم های حادثه ای 
تبدیل شد. بنا بر برخی اخبار منتشر شده، 
گفته می شود که هیو جکمن ممکن است که 
برای بازی دوباره در نقش ولورین در دنیای 

سینمایی مارول بازگردد.


